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Emenda 17
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
–

Proposta għal ċaħda

Il-Parlament Ewropew jiċħad il-proposta 
tal-Kummissjoni. 

Or. en

Emenda 18
Ilda Figueiredo

Proposta għal regolament
–

Proposta għal ċaħda

Il-Parlament Ewropew jiċħad il-proposta 
tal-Kummissjoni. 

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Il-konsegwenzi tal-Patt ta’ Stabilità (PS) huma ċari. Huwa meħtieġ li: 
- jiġi revokat il-PS u jinbidel ma’ Patt ġenwin dwar l-Impjiegi u l-Progress Soċjali; 
- tingħata spinta l-koeżjoni ekonomika u soċjali permezz ta’ aktar Fondi Strutturali u l-Fond 
ta’ Koeżjoni;
- jinħoloq Fond ta’ Solidarjetà, bil-kontribuzzjonijiet mill-pajjiżi taż-żona ewro b’bilanċ 
favorevoli tal-baġit, biex jiġu megħjuna pajjiżi b’diffikultajiet fil-produżżjoni, fis-servizzi 
pubbliċi essenzjali, fil-ħolqien ta’ impjiegi bi drittijiet u l-eliminazzjoni tal-faqar; 
- tingħata prijorità lill-indikaturi soċjali, lill-impjiegi u l-pagi diċenti, lis-sigurtà soċjali u lill-
opportunitajiet indaqs. 

Emenda 19
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
–
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Proposta għal ċaħda

Il-Parlament Ewropew jiċħad il-proposta 
tal-Kummissjoni. 

Or. en

Emenda 20
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Premessa 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Hemm bżonn ta’ sanzjonijiet 
addizzjonali dwar l-infurzar iktar effettiv 
tas-sorveljanza baġitarja fiż-żona tal-euro. 
Dawk is-sanzjonijiet għandhom isaħħu l-
kredibilità tal-qafas ta’ sorveljanza fiskali 
tal-Unjoni.

(3) Hemm bżonn ta’ assistenza 
addizzjonali dwar l-infurzar iktar effettiv 
tas-sorveljanza baġitarja fiż-żona tal-euro. 
Is-sanzjonijiet eventwali m’għandhomx 
jagħmlu ħsara lis-solidarjetà politika tal-
Unjoni u l-koeżjoni soċjali fl-Istati 
membri tagħha. L-inċentivi għandhom 
isaħħu l-kredibilità tal-unjoni monetarja u 
jnaqqsu l-ispejjeż eċċessivi tad-dejn 
sovran. 

Or. en

Emenda 21
Sven Giegold

Proposta għal regolament
Premessa 3 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
regolament huma konsistenti bis-sħiħ 
mal-klawsoli orizzontali tat-TFUE, 
jiġifieri l-Artikoli 7, 8, 9, 10 u 11, kif ukoll 
id-dispożizzjonijiet tal-Protokoll 26 u l-
Artikolu 153(5). 
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Or. en

Emenda 22
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Premessa 3 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Il-qafas ta’ sorveljanza baġitarja 
għandu, f’kull każ, jappoġġja l-objettivi u 
l-ħtiġijiet tal-Unjoni tat-tkabbir u tal-
impjiegi, speċjalment matul ir-
reċessjonijiet ekonomiċi u soċjali, jintuża 
flimkien ma’ sforzi effettivi biex jiġu
stimulati t-tkabbir sostenibbli, il-
protezzjoni tal-koeżjoni soċjali u l-ħolqien 
tal-impjiegi, filwaqt li jiġu rispettati l-
prijoritajiet u l-ħtiġijiet speċifiċi tal-Istati
Membri. 

Or. en

Emenda 23
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Premessa 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Sanzjonijiet għall-Istati Membri li l-
munita tagħhom hija l-euro fil-parti 
preventiva tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir 
għandhom jipprovdu inċentivi għal tfassil 
politiku fiskali prudenti. Tfassil politiku ta’ 
dan it-tip għandu jiżgura li r-rata ta’ tkabbir 
tal-infiq mill-gvern normalment ma
teċċedix rata ta’ tkabbir prudenti tal-
prodott gross domestiku (PGD), sakemm l-
eċċess ma jitpaċiex b’żiediet fid-dħul tal-
gvern jew tnaqqis diskrezzjonarju fid-dħul 
jiġi kkumpensat minn tnaqqis fl-infiq.

(5) Assistenza u inċentivi għall-Istati 
Membri li l-munita tagħhom hija l-euro fil-
parti preventiva tal-Patt ta' Stabbiltà u 
Tkabbir għandhom jassiguraw tfassil 
politiku fiskali xieraq u prudenti. Tfassil 
politiku ta’ dan it-tip għandu jiżgura li r-
rata ta’ tkabbir tal-infiq mill-gvern 
normalment ma teċċedix rata ta’ tkabbir 
prudenti tal-prodott gross domestiku 
(PGD), sakemm l-eċċess ma jitpaċiex 
b’żiediet fid-dħul tal-gvern jew tnaqqis 
diskrezzjonarju fid-dħul jiġi kkumpensat 
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minn tnaqqis fl-infiq.

Or. en

Emenda 24
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Premessa 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Tfassil prudenti tal-politika fiskali 
għandu effettivament jilħaq u jżomm l-
għan baġitarju għall-medda medja taż-
żmien. Aderenza mal-għan għall-medda 
medja taż-żmien għall-pożizzjonijiet 
baġitarji għandha tippermetti lill-Istati 
Membri li jkollhom marġini ta’ sikurezza 
fir-rigward tal-valur ta’ referenza tat-3% 
tal-PGD għad-defiċit tal-gvern, biex jiġi 
żgurat progress rapidu lejn is-sostenibilità, 
u fl-istess waqt ikollhom spazju għal 
immanuvrar baġitarju, b’mod partikolari 
meta jitqiesu l-bżonnijiet ta’ investiment 
pubbliku.

(6) Tfassil prudenti tal-politika fiskali 
għandu effettivament jilħaq u jżomm l-
għan baġitarju għall-medda medja taż-
żmien. Aderenza mal-għan għall-medda 
medja taż-żmien għall-pożizzjonijiet 
baġitarji għandha tippermetti lill-Istati 
Membri li jkollhom marġini ta’ sikurezza 
fir-rigward tal-valuri ta’ referenza tat-3%
tal-PGD għad-defiċit tal-gvern u 60% tal-
PGD għad-dejn tal-gvern, biex jiġi żgurat 
progress rapidu lejn is-sostenibilità, u fl-
istess waqt ikollhom spazju għal 
immanuvrar baġitarju, b’mod partikolari 
meta jitqiesu l-bżonnijiet ta’ investiment 
pubbliku.

Or. de

Emenda 25
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Premessa 7 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fil-parti preventiva tal-Patt ta’ Stabbiltà 
u Tkabbir, l-inċentiv għal tfassil politiku 
fiskali prudenti għandu jikkonsisti 
f’obbligu li jsir depożitu li jħalli l-interessi 
impost temporanjament fuq Stat Membru li 
l-munita tiegħu hija l-euro u li ma jkunx 

(7) Fil-parti preventiva tal-Patt ta’ Stabbiltà 
u Tkabbir, l-inċentiv għal tfassil politiku 
fiskali prudenti għandu jikkonsisti 
f’obbligu li jsir depożitu li jħalli l-interessi 
impost temporanjament fuq Stat Membru li 
l-munita tiegħu hija l-euro u li ma jkunx 
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qed jagħmel biżżejjed progress fil-
konsolidazzjoni baġitarja. Dan għandu jkun 
il-każ meta, wara twissija inizjali mill-
Kummissjoni, Stat Membru jippersisti 
f’imġiba li, filwaqt li ma tammontax għal 
vjolazzjoni tal-projbizzjoni fuq id-defiċits 
eċċessivi, tkun imprudenti u potenzjalment 
detrimentali għat-tħaddim sew tal-unjoni 
ekonomika u monetarja, u l-Kunsill 
għalhekk joħroġ rakkomandazzjoni skont l-
Artikolu 121(4) tat-Trattat.

qed jagħmel biżżejjed progress fil-
konsolidazzjoni baġitarja. Dan għandu jkun 
il-każ meta, wara twissija inizjali mill-
Kummissjoni, Stat Membru jippersisti 
f’imġiba li, filwaqt li ma tammontax għal 
vjolazzjoni tal-projbizzjoni fuq id-defiċits 
eċċessivi jew id-dejn eċċessiv tal-gvern, 
tkun imprudenti u potenzjalment 
detrimentali għat-tħaddim sew tal-unjoni
ekonomika u monetarja, u l-Kunsill 
għalhekk joħroġ rakkomandazzjoni skont l-
Artikolu 121(4) tat-Trattat.

Or. de

Emenda 26
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Premessa 9 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Fil-parti korrettiva tal-Patt ta’ Stabbiltà 
u Tkabbir, is-sanzjonijiet għall-Istati 
Membri li l-munita tagħhom hija l-euro 
għandhom jieħdu l-forma ta’ obbligu li 
jħallu depożitu li ma jħallix interessi 
marbut ma’ deċiżjoni tal-Kunsill li 
tistabbilixxi l-eżistenza ta’ defiċit eċċessiv 
u l-obbligu li titħallas multa fil-każ ta’ 
nonkonformità ma’ rakkomandazzjoni tal-
Kunsill biex jitranġa defiċit eċċessiv tal-
gvern. Dawn is-sanzjonijiet għandhom 
ikunu imposti irrispettivament minn jekk 
kienx diġà ġie impost preċedentement 
depożitu li jħalli l-interessi fuq l-Istat 
Membru kkonċernat.

(9) Fil-parti korrettiva tal-Patt ta’ Stabbiltà 
u Tkabbir, is-sanzjonijiet għall-Istati 
Membri li l-munita tagħhom hija l-euro 
għandhom jieħdu l-forma ta’ obbligu li 
jħallu depożitu li ma jħallix interessi 
marbut ma’ deċiżjoni tal-Kunsill li 
tistabbilixxi l-eżistenza ta’ defiċit eċċessiv 
jew id-dejn eċċessiv tal-gvern u l-obbligu 
li titħallas multa fil-każ ta’ nonkonformità 
ma’ rakkomandazzjoni tal-Kunsill biex 
jitranġa defiċit eċċessiv tal-gvern jew id-
dejn eċċessiv tal-gvern. Dawn is-
sanzjonijiet għandhom ikunu imposti 
irrispettivament minn jekk kienx diġà ġie 
impost preċedentement depożitu li jħalli l-
interessi fuq l-Istat Membru kkonċernat.

Or. de
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Emenda 27
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Premessa 11 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Għandu jkun hemm il-possibilità 
għall-Kunsill li jnaqqas jew iħassar is-
sanzjonijiet imposti fuq l-Istati Membri li l-
munita tagħhom hija l-euro fuq il-bażi ta’ 
proposta tal-Kummissjoni wara talba 
motivata mill-Istat Membru kkonċernat. 
Fil-parti korrettiva tal-Patt ta’ Stabbiltà u 
Tkabbir, il-Kummissjoni għandha wkoll 
tkun tista’ tipproponi li jitnaqqas id-daqs 
ta’ sanzjoni jew li titħassar għal kollox fuq 
il-bażi ta’ ċirkostanzi ekonomiċi 
eċċezzjonali.

(11) Għandu jkun hemm il-possibilità 
għall-Kunsill li jnaqqas jew iħassar is-
sanzjonijiet imposti fuq l-Istati Membri li l-
munita tagħhom hija l-euro fuq il-bażi ta’ 
proposta mill-Parlament Ewropew jew 
abbażi ta’ talba mill-Istat Membru 
kkonċernat. Fil-parti korrettiva tal-Patt ta’ 
Stabbiltà u Tkabbir, il-Kummissjoni 
għandha wkoll tkun tista’ tipproponi li 
jitnaqqas id-daqs ta’ sanzjoni jew li 
titħassar għal kollox fuq il-bażi ta’ 
ċirkostanzi ekonomiċi u soċjali
eċċezzjonali.

Or. en

Emenda 28
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Premessa 12 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Id-depożitu li ma jħallix interessi 
għandu jiġi rilaxxat wara korrezzjoni tad-
defiċit eċċessiv filwaqt li l-interessi fuq 
dawn id-depożiti u l-multi miġbura 
għandhom jitqassmu fost l-Istati Membri li 
l-munita tagħhom hija l-euro li ma 
għandhomx defiċit eċċessiv u li lanqas 
mhuma suġġetti għal proċedura ta’ 
żbilanċ eċċessiv.

(12) Id-depożitu li ma jħallix interessi 
għandu jiġi rilaxxat wara korrezzjoni tad-
defiċit eċċessiv jew id-dejn eċċessiv tal-
gvern filwaqt li l-interessi fuq dawn id-
depożiti u l-multi miġbura għandhom jiġu 
allokati għall-mekkaniżmu ta’ kriżi 
permanenti (Il-Fond Monetarju 
Ewropew). Sakemm jiġi stabbilit il-Fond 
Monetarju Ewropew, dawk il-multi 
għandhom ikunu akkreditati lill-Faċilità 
Ewropea ta’ Stabilità Finanzjarja. 

Or. de
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Emenda 29
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Premessa 12 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Id-depożitu li ma jħallix interessi 
għandu jiġi rilaxxat wara korrezzjoni tad-
defiċit eċċessiv filwaqt li l-interessi fuq 
dawn id-depożiti u l-multi miġbura
għandhom jitqassmu fost l-Istati Membri li 
l-munita tagħhom hija l-euro li ma 
għandhomx defiċit eċċessiv u li lanqas 
mhuma suġġetti għal proċedura ta’ 
żbilanċ eċċessiv.

(12) Id-depożitu li ma jħallix interessi 
għandu jiġi rilaxxat wara korrezzjoni tad-
defiċit eċċessiv filwaqt li l-interessi fuq 
dawn id-depożiti jintużaw bħala appoġġ
biex jintlaħqu l-objettivi fuq medda twila 
ta’ żmien tal-Unjoni li jirrigwardaw l-
investiment u l-impjiegi, speċjalment fl-
aktar reġjuni foqra tal-Unjoni. 

Or. en

Emenda 30
Sven Giegold

Proposta għal regolament
Kapitolu II – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sanzjonijiet fil-parti preventiva tal-Patt 
ta' Stabbiltà u Tkabbir

Is-sanzjonijiet u l-inċentivi fil-parti 
preventiva tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir

Or. en

Emenda 31
Sven Giegold

Proposta għal regolament
Artikolu -3 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Article -3 (new)
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Eurobonds Komuni
1. Eurobonds Komuni fiż-żona euro 
għandhom jiġu stabbiliti bil-għan li 
tissaħħaħ il-konformità mal-Patt ta’ 
Stabilità u Tkabbir u tissaħħaħ il-
konverġenza u l-koordinazzjoni tal-
politika ekonomika. 
Dawn jew għandhom jinħarġu bi bdil ma’ 
bonds Nazzjonali eżistenti bi prezzijiet tas-
suq u/jew bi skont jew jinħarġu minflok 
il-bonds nazzjonali. 
Dawn il-bonds komuni b’mod partikolari 
jintużaw b’offerti ta’ qbil ma’ skont 
xieraq fil-qafas ta’ pjanijiet għar-
riżoluzzjoni tad-dejn sovran u b’mod 
partikolari fil-qafas tal-Mekkaniżmu 
Ewropew ta’ Stabilità. 
2. Il-parteċipazzjoni għall-ħruġ ta’ 
eurobonds komuni għandha tiddependi 
fuq l-aderenza tal-Patt ta’ Stabilità u 
Tkabbir riformat u jkunu adottati mill-
Kunsill fuq rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni. 
3. Il-eurobonds jistgħu jiġbru sa 60% tal-
PGD tad-dejn nazzjonali ta’ kull Stat 
Membru li jipparterċipa. Dejn komuni 
għandu jiġi qabel djun oħra maħruġa 
minn Stati Membri individwali. 
4. Il-ħruġ tal-eurobonds għandu jkun 
ibbażat fuq pjan b’saħħtu istituzzjonali u 
amministrattiv skont l-ogħla standards u 
l-aħjar prattiki ta’ aġenziji attwali li 
jiġġestixxu d-dejn sovran fl-Istati Membri. 

Or. en

Emenda 32
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Jekk il-Kunsill jindirizza 
rakkomandazzjoni lil Stat Membru skont l-
Artikolu 121(4) tat-Trattat biex jittieħdu l-
miżuri ta’ aġġustament neċessarji fil-każ 
ta’ devjazzjonijiet sinifikanti persistenti u 
partikolarment serji minn tfassil politiku 
fiskali prudenti kif stipulat fl-Artikolu 6(3) 
tar-Regolament (KE) Nru 1466/97, it-
tqegħid ta’ depożitu li jħalli l-interessi 
għandu jiġi impost mill-Kunsill, li jaġixxi 
fuq proposta tal-Kummissjoni. Id-deċiżjoni 
għandha titqies li ġiet adottata mill-Kunsill 
sakemm dan ma jiddeċidix b’maġġoranza 
kwalifikata li jiċħad il-proposta fi żmien 
għaxart ijiem mill-adozzjoni tagħha mill-
Kummissjoni. Il-Kunsill jista’ jemenda l-
proposta skont l-Artikolu 293(1) tat-
Trattat.

1. Jekk il-Kunsill jindirizza 
rakkomandazzjoni lil Stat Membru skont l-
Artikolu 121(4) tat-Trattat biex jittieħdu l-
miżuri ta’ aġġustament neċessarji fil-każ 
ta’ devjazzjonijiet sinifikanti persistenti u 
partikolarment serji minn tfassil politiku 
fiskali prudenti kif stipulat fl-Artikolu 6(3) 
tar-Regolament (KE) Nru 1466/97, it-
tqegħid ta’ depożitu li jħalli l-interessi 
għandu jiġi impost mill-Kunsill, li jaġixxi 
fuq proposta tal-Kummissjoni u wara 
konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew. 
Id-deċiżjoni għandha titqies li ġiet adottata 
mill-Kunsill sakemm dan ma jiddeċidix 
b’maġġoranza sempliċi li jiċħad il-
proposta. Il-Kunsill jista’ jemenda l-
proposta skont l-Artikolu 293(1) tat-
Trattat.

Or. en

Emenda 33
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-depożitu li jħalli l-interessi li jrid jiġi 
propost mill-Kummissjoni għandu 
jammonta għal 0,2% tal-prodott gross 
domestiku (PGD) tal-Istat Membru 
kkonċernat fis-sena preċedenti.

2. Id-depożitu li jħalli l-interessi li jrid jiġi 
propost mill-Kummissjoni għandu 
jammonta għal 0.01% tal-prodott gross 
domestiku (PGD) tal-Istat Membru 
kkonċernat fis-sena preċedenti.

Or. en
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Emenda 34
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. B’deroga mill-paragrafu 2, il-
Kummissjoni, wara talba motivata mill-
Istat Membru kkonċernat indirizzata lill-
Kummissjoni fi żmien għaxart ijiem mill-
adozzjoni tar-rakkomandazzjoni tal-Kunsill 
imsemmija fil-paragrafu 1, tista’ tipproponi 
li jitnaqqas l-ammont tad-depożitu li jħalli 
l-interessi jew li tħassru.

4. B’deroga mill-paragrafu 2, il-
Kummissjoni, wara talba motivata mill-
Istat Membru kkonċernat indirizzata lill-
Kummissjoni fi żmien 60 jum mill-
adozzjoni tar-rakkomandazzjoni tal-Kunsill 
imsemmija fil-paragrafu 1, tista’ tipproponi 
li jitnaqqas l-ammont tad-depożitu li jħalli 
l-interessi jew li tħassru.

Or. en

Emenda 35
Sven Giegold

Proposta għal regolament
Artikolu 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Article 8 a
Konverġenza Fiskali

1. Il-Kummissjoni għandha tħejji pakkett 
konsistenti ta’ proposti leġiżlattivi sa 
tmiem l-2011 sabiex tipprovdi qafas fiskali 
Ewropew komuni u sħiħbiex tiġi 
assigurata l-konverġenza, 
regolamentazzjoni tajba u kompetizzjoni 
ġusta. 
2. Il-pakkett se jkun fih:
a) dispożizzjonijiet ġenerali għal bażi 
komuni tat-taxxa korporattiva konsolidata 
kif ukoll rati minimi tat-taxxa 
korporattiva biex gradwalment jiżdiedu 
qrib il-25%; 
b) dispożizzjonijiet ġenerali sabiex 
tissaħħaħ il-kooperazzjoni fiskali lejn 
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bidla sħiħa awtomatika ta’ informazzjoni 
u tissaħħaħ il-ġlieda kontra l-evażjoni tat-
taxxa; 
c) Taxxa fuq tranżazzjonijiet finanzjarji 
f’żona euro
d) Introduzzjoni koordinata ta’ taxxi 
ambjentali; 
e) Taxxa fuq attività finanzjarja rigward 
id-daqs tal-istituzzjoni u l-livell ta’ fondi 
mhux inxurjati għal medda qasira ta’ 
żmien. 
f) L-introduzzjoni ta’ sistema ta’ 
rappurtar obbligatorju minn kull pajjiż, 
wieħed wieħed, dwar id-dħul u t-taxxi 
korporattivi mħallsa fuq dan id-dħul, kif 
ukoll bdil awtomatiku ta’ informazzjoni. 

Or. en

Emenda 36
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Jekk il-Kunsill jiddeċiedi skont l-
Artikolu 126(6) tat-Trattat li jeżisti defiċit 
eċċessiv fi Stat Membru, it-tqegħid ta’ 
depożitu li ma jħallix interessi għandu jiġi
impost mill-Kunsill, li jaġixxi fuq proposta 
mill-Kummissjoni. Id-deċiżjoni għandha 
titqies li ġiet adottata mill-Kunsill sakemm 
dan ma jiddeċidix b’maġġoranza 
kwalifikata li jiċħad il-proposta fi żmien 
għaxart ijiem mill-adozzjoni tagħha mill-
Kummissjoni. Il-Kunsill jista’ jemenda l-
proposta skont l-Artikolu 293(1) tat-
Trattat.

1. Jekk il-Kunsill jiddeċiedi skont l-
Artikolu 126(6) tat-Trattat li defiċit 
eċċessiv jew id-dejn eċċessiv tal-gvern 
jeżisti fi Stat Membru, it-tqegħid ta’ 
depożitu li ma jħallix interessi għandu jiġi 
impost mill-Kunsill, li jaġixxi fuq proposta 
mill-Kummissjoni. Id-deċiżjoni għandha 
titqies li ġiet adottata mill-Kunsill sakemm 
dan ma jiddeċidix b’maġġoranza 
kwalifikata li jiċħad il-proposta fi żmien 
għaxart ijiem mill-adozzjoni tagħha mill-
Kummissjoni. Il-Kunsill jista’ jemenda l-
proposta skont l-Artikolu 293(1) tat-
Trattat.

Or. de
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Emenda 37
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Jekk il-Kunsill jiddeċiedi skont l-
Artikolu 126(6) tat-Trattat li jeżisti defiċit 
eċċessiv fi Stat Membru, it-tqegħid ta’ 
depożitu li ma jħallix interessi għandu jiġi 
impost mill-Kunsill, li jaġixxi fuq proposta 
mill-Kummissjoni. Id-deċiżjoni għandha 
titqies li ġiet adottata mill-Kunsill sakemm 
dan ma jiddeċidix b’maġġoranza 
kwalifikata li jiċħad il-proposta fi żmien 
għaxart ijiem mill-adozzjoni tagħha mill-
Kummissjoni. Il-Kunsill jista’ jemenda l-
proposta skont l-Artikolu 293(1) tat-
Trattat.

1. Jekk il-Kunsill jiddeċiedi skont l-
Artikolu 126(6) tat-Trattat li jeżisti defiċit 
eċċessiv fi Stat Membru, it-tqegħid ta’ 
depożitu li ma jħallix interessi għandu jiġi 
impost mill-Kunsill, li jaġixxi fuq proposta 
mill-Kummissjoni u wara konsultazzjoni 
mal-Parlament Ewropew. Id-deċiżjoni 
għandha titqies li ġiet adottata mill-Kunsill 
sakemm dan ma jiddeċidix b’maġġoranza 
sempliċi li jiċħad il-proposta fi żmien 30
jum mill-adozzjoni tagħha mill-
Kummissjoni. Il-Kunsill jista’ jemenda l-
proposta skont l-Artikolu 293(1) tat-
Trattat.

Or. en

Emenda 38
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-depożitu li ma jħallix interessi li jrid 
jiġi propost mill-Kummissjoni għandu 
jammonta għal 0,2% tal-PGD tal-Istat 
Membru kkonċernat fis-sena preċedenti.

2. Id-depożitu li ma jħallix interessi li jrid 
jiġi propost mill-Kummissjoni għandu 
jammonta għal 0.01% tal-PGD tal-Istat 
Membru kkonċernat fis-sena preċedenti.

Or. en
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Emenda 39
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a  Id-depożitu li ma jħallix interessi 
għandu jiżdied b’perċentwal speċifiku li 
jiddependi fuq id-dewmien jew is-severità
tad-defiċit jew il-proċedura tad-dejn. Il-
Kummissjoni għandha tiddefenixxi l-
proċedura preċiża li trid tiġi segwita 
b’kooperazzjoni mal-Kunsill. 

Or. de

Emenda 40
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. B’deroga mill-paragrafu 2 ta’ dan l-
Artikolu, il-Kummissjoni, fuq il-bażi ta’ 
ċirkostanzi ekonomiċi eċċezzjonali jew 
wara talba motivata mill-Istat Membru 
kkonċernat indirizzata lill-Kummissjoni fi 
żmien għaxart ijiem mill-adozzjoni tad-
deċiżjoni tal-Kunsill skont l-Artikolu 
126(6) tat-Trattat, tista’ tipproponi li 
jitnaqqas l-ammont tad-depożitu li ma 
jħallix interessi jew li tħassru.

4. B’deroga mill-paragrafu 2 ta’ dan l-
Artikolu, il-Kummissjoni, fuq il-bażi ta’ 
ċirkostanzi ekonomiċi jew soċjali
eċċezzjonali jew wara talba motivata mill-
Istat Membru kkonċernat indirizzata lill-
Kummissjoni fi żmien 60 jum mill-
adozzjoni tad-deċiżjoni tal-Kunsill skont l-
Artikolu 126(6) tat-Trattat, tista’ tipproponi 
li jitnaqqas l-ammont tad-depożitu li ma 
jħallix interessi jew li tħassru.

Or. en

Emenda 41
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Jekk il-Kunsill jiddeċiedi skont l-
Artikolu 126(8) tat-Trattat li l-Istat 
Membru ma ħax azzjoni effettiva 
b’reazzjoni għal rakkomandazzjoni tal-
Kunsill fil-perjodu stipulat, il-Kunsill, 
huwa u jaġixxi fuq proposta mill-
Kummissjoni, għandu jiddeċiedi li l-Istat 
Membru għandu jħallas multa. Id-deċiżjoni 
għandha titqies li ġiet adottata mill-Kunsill 
sakemm dan ma jiddeċidix b’maġġoranza 
kwalifikata li jiċħad il-proposta fi żmien 
għaxart ijiem mill-adozzjoni tagħha mill-
Kummissjoni. Il-Kunsill jista’ jemenda l-
proposta skont l-Artikolu 293(1) tat-
Trattat.

1. Jekk il-Kunsill jiddeċiedi skont l-
Artikolu 126(8) tat-Trattat li l-Istat 
Membru ma ħax azzjoni effettiva 
b’reazzjoni għal rakkomandazzjoni tal-
Kunsill fil-perjodu stipulat, il-Kunsill, 
huwa u jaġixxi fuq proposta mill-
Kummissjoni, għandu jiddeċiedi li l-Istat 
Membru għandu jħallas multa. Skont l-
Artikolu 153 tat-Trattat, l-ebda multa ma 
titħallas jekk il-multa tkun relatata ma’ 
rakkomandazzjoni dwar il-kwistjoni ta’ 
ħlas u/jew negozjar kollettiv fis-settur 
pubbliku. Id-deċiżjoni għandha tkun
adottata mill-Kunsill li jaġixxi
b’maġġoranza kwalifikata. Il-Kunsill jista’ 
jemenda l-proposta skont l-Artikolu 293(1) 
tat-Trattat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-‘votazzjoni b’maġġoranza ta’ kwalità bil-maqlub’, kif proposta mill-Kummissjoni, toħloq 
diversi problemi: a) Hija fundamentalment anti-demokratika: Bil-għajnuna ta’ minoranza 
(siekta) li tagħti l-kunsens fil-Kunsill, din is-sistema ta’ votazzjoni tipprovdi lill-Kummissjoni, 
korp mhux elett, b’setgħat wiesa’ biex tindaħal fi stati membri individwali u tiddeċiedi kontra 
għażla ta’ politika nazzjonali ekonomika u soċjali. B) Din tista’ tgħarraq id-diskriminazzjoni 
de facto bejn stati membri kbar u żgħar. Billi l-akbar Stati Membri jistgħu jaħdmu ma’ 
sħabhom biex isibu maġġoranza kwlaifikata li timblokka, din il-posibilità tkun eskluża għall-
iżgħar stati membri. ċ) Din tiftaħ it-triq għal “Ewropa” li tabbuża bħala alibi biex tkompli 
sejra b’aġenda liberali ta’ deregolazzjoni, anki jekk din tkun kontra l-preferenzi taċ-ċittadini 
nazzjonali. Madankollu d-‘deregolazzjoni’ mhix se ‘ssalva lill-euro’ iżda minflok tintensifika 
l-kriżi kif ukoll l-inugwaljanzi. Fl-aħħar, din tikkontribwixxi reżistenza popolari nazzjonalista 
kontra l-integrazzjoni Ewropea b’hekk. d) B’deregolazzjoni ekonomika li ssir suġġetta għall-
approvazzjoni tal-minoranza, meta l-Ewropa soċjali teħtieġ unanimità politika, il-proġett 
Ewropew isir żbilanċjat għal kollox. Din hija manipulazzjoni tat-test u l-ispirtu tat-Trattat 
Ewropew li qed jiddikjara li ‘votazzjoni b’maġġoranza kwalifikata’ hija n-norma, mhux 
‘votazzjoni b’minorità siekta’ 
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Emenda 42
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Jekk il-Kunsill jiddeċiedi skont l-
Artikolu 126(8) tat-Trattat li l-Istat 
Membru ma ħax azzjoni effettiva 
b’reazzjoni għal rakkomandazzjoni tal-
Kunsill fil-perjodu stipulat, il-Kunsill, 
huwa u jaġixxi fuq proposta mill-
Kummissjoni, għandu jiddeċiedi li l-Istat 
Membru għandu jħallas multa. Id-deċiżjoni 
għandha titqies li ġiet adottata mill-Kunsill 
sakemm dan ma jiddeċidix b’maġġoranza 
kwalifikata li jiċħad il-proposta fi żmien 
għaxart ijiem mill-adozzjoni tagħha mill-
Kummissjoni. Il-Kunsill jista’ jemenda l-
proposta skont l-Artikolu 293(1) tat-
Trattat.

1. Jekk il-Kunsill jiddeċiedi skont l-
Artikolu 126(8) tat-Trattat li l-Istat 
Membru ma ħax azzjoni effettiva 
b’reazzjoni għal rakkomandazzjoni tal-
Kunsill fil-perjodu stipulat lanqas ma ta 
spjegazzjoni komprensiva, il-Kunsill, 
huwa u jaġixxi fuq proposta mill-
Kummissjoni u wara konsultazzjoni mal-
Parlament Ewropew, jista’ jiddeċiedi li l-
Istat Membru għandu jħallas multa. Skont 
l-Artikolu 153 tat-Trattat, l-ebda multa 
ma titħallas jekk il-multa tkun relatata 
ma’ rakkomandazzjoni dwar il-kwistjoni 
ta’ ħlas u/jew negozjar kollettiv fis-settur 
pubbliku. Id-deċiżjoni għandha titqies li 
ġiet adottata mill-Kunsill sakemm dan ma 
jiddeċidix b’maġġoranza sempliċi li jiċħad 
il-proposta fi żmien 30 jum mill-adozzjoni 
tagħha mill-Kummissjoni. Il-Kunsill jista’ 
jemenda l-proposta skont l-Artikolu 293(1) 
tat-Trattat.

Or. en

Emenda 43
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Ksur serju, ripetut jew kostanti tar-
rakkomandazzjoni tal-Kunsill jista’ 
jwassal għal twissijiet li r-riżorsi futuri 
tal-Fond Strutturali jiġu rtirati. Il-
Kummissjoni għandha tiddefinixxi l-
proċedura preċiża li trid tiġi segwita 
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sabiex jiġu rtirati r-riżorsi bil-
kooperazzjoni tal-Kunsill. 

Or. de

Emenda 44
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tqassim tal-interessi u l-multi Użu tal-interessi u l-multi

Or. en

Emenda 45
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 7 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-interessi li taqla’ l-Kummissjoni fuq id-
depożiti li jkunu tħallsu skont l-Artikolu 4 
u l-multi miġbura skont l-Artikolu 5 
għandhom jikkostitwixxu dħul ieħor kif 
imsemmi fl-Artikolu 311 tat-Trattat, u 
għandhom jitqassmu, b’mod 
proporzjonali ma’ sehemhom mid-dħul 
gross nazzjonali tal-Istati Membri 
eliġibbli, fost l-Istati Membri li l-munita 
tagħhom hija l-euro u li ma għandhomx 
defiċit eċċessiv kif iddeterminat skont l-
Artikolu 126(6) tat-Trattat u li mhumiex 
is-suġġett ta’ proċedura ta’ żbilanċ 
eċċessiv fl-ambitu tat-tifsira tar-
Regolament (UE) Nru […/…].

L-interessi li taqla’ l-Kummissjoni fuq id-
depożiti li jkunu tħallsu skont l-Artikolu 4 
u l-multi miġbura skont l-Artikolu 5 
għandhom jiġu allokati għal mekkaniżmu 
għal kriżi permanenti (Il-Fond Monetarju 
Ewropew). Sakemm jiġi stabbilit tali fond 
il-multi għandhom ikunu akkreditati lill-
Faċilità Ewropea għal Stabilità 
Finanzjarja. 

Or. de
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Emenda 46
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Artikolu 7 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-interessi li taqla’ l-Kummissjoni fuq id-
depożiti li jkunu tħallsu skont l-Artikolu 4 
u l-multi miġbura skont l-Artikolu 5 
għandhom jikkostitwixxu dħul ieħor kif 
imsemmi fl-Artikolu 311 tat-Trattat, u 
għandhom jitqassmu, b’mod proporzjonali 
ma’ sehemhom mid-dħul gross nazzjonali 
tal-Istati Membri eliġibbli, fost l-Istati 
Membri li l-munita tagħhom hija l-euro u 
li ma għandhomx defiċit eċċessiv kif 
iddeterminat skont l-Artikolu 126(6) tat-
Trattat u li mhumiex is-suġġett ta’ 
proċedura ta’ żbilanċ eċċessiv fl-ambitu 
tat-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 
[…/…].

L-interessi li taqla’ l-Kummissjoni fuq id-
depożiti li jkunu tħallsu skont l-Artikolu 4 
u l-multi miġbura skont l-Artikolu 5 
għandhom jikkostitwixxu dħul ieħor kif 
imsemmi fl-Artikolu 311 tat-Trattat, u 
għandhom jintużaw bħala appoġġ biex 
jintlaħqu l-objettivi fuq medda twila ta’ 
żmien tal-Unjoni li jirrigwardaw l-
investiment u l-impjiegi, speċjalment 
għall-benefiċċju tal-ifqar reġjuni fl-
Unjoni. 

Or. en

Emenda 47
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ 
fi [xx] jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu 
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ 
meta ċ-ċirkostanzi ekonomiċi normali 
jkunu reġgħu ġew stabbiliti u darba jkun 
assigurat b’regolamentazzjoni effikaċi 
tas-swieq finanzjarji li l-bonds sovrani ma 
jkunux aktar oġġett ta’ spekulazzjoni. 

Or. en


