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Emenda 7
Ilda Figueiredo

Proposta għall-direttiva
–

Proposta ta' rifjut

Il-Parlament Ewropew jirrifjuta l-
proposta tal-Kummissjoni.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Il-konsegwenzi tal-Patt ta' Stabbiltà huma ċari. Dan li ġej hu dak li hu meħtieġ:
- ir-revoka tal-Patt ta' Stabbiltà u s-sostituzzjoni b'Patt għal Impjieg u Progress Soċjali 
ġenwin;
- it-tisħiħ tal-ekonomija u l-koeżjoni soċjali permezz ta' allokazzjoni ikbar għall-Fondi 
Strutturali u l-Fond ta' Koeżjoni; 
- il-ħolqien ta' Fond ta' Solidarjetà, ibbażat fuq il-kontribuzzjonijiet minn dawk il-pajjiżi taż-
żona euro li għandhom bilanċ baġitarju pożittiv, sabiex jiġu appoġġati l-pajjiżi li qed 
jaffaċċaw diffikultajiet fil-produzzjoni, fis-servizzi pubbliċi essenzjali, fil-ħolqien tal-impjiegi
bi drittijiet u l-qerda tal-faqar;
- l-għoti ta' prijorità fir-rigward ta' indikaturi soċjali, impjiegi u pagi diċenti, benesseri 
soċjali u opportunitajiet indaqs.

Emenda 8
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għall-direttiva
–

Proposta ta' rifjut

Il-Parlament Ewropew jirrifjuta l-
proposta tal-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 9
Jürgen Klute

Proposta għall-direttiva
–
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Proposta ta' rifjut

Il-Parlament Ewropew jirrifjuta l-
proposta tal-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 10
Pervenche Berès

Proposta għall-direttiva
Premessa 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Jeħtieġ li wieħed jibni fuq l-esperjenza 
miksuba matul l-ewwel 10 snin tat-tħaddim 
tal-unjoni ekonomika u monetarja. L-
iżviluppi ekonomiċi riċenti ħolqu sfidi 
ġodda għat-tmexxija tal-politika fiskali 
madwar l-Unjoni u b’mod partikolari 
enfasizzaw il-ħtieġa għal rekwiżiti 
uniformi fir-rigward tar-regoli u l-
proċeduri li jiffurmaw l-oqfsa baġitarji tal-
Istati Membri. B’mod partikolari huwa 
meħtieġ li jkun speċifikat x’iridu jagħmlu 
l-awtoritajiet nazzjonali biex ikunu 
konformi mad-dispożizzjonijiet tal-
Protokoll (Nru 12) dwar il-proċedura ta’ 
żbilanċ eċċessiv annessa għat-Trattati, u 
b’mod partikolari l-Artikolu 3 tiegħu.

(1) Jeħtieġ li wieħed jibni fuq l-esperjenza 
miksuba matul l-ewwel 10 snin tat-tħaddim 
tal-unjoni ekonomika u monetarja. L-
iżviluppi ekonomiċi riċenti ħolqu sfidi 
ġodda għat-tmexxija tal-politika fiskali 
madwar l-Unjoni u b’mod partikolari 
enfasizzaw il-ħtieġa għal rekwiżiti 
uniformi fir-rigward tar-regoli u l-
proċeduri li jiffurmaw l-oqfsa baġitarji tal-
Istati Membri. B’mod partikolari huwa 
meħtieġ li jkun speċifikat x’iridu jagħmlu 
l-awtoritajiet nazzjonali biex ikunu 
konformi mad-dispożizzjonijiet tal-
Protokoll (Nru 12) dwar il-proċedura ta’ 
żbilanċ eċċessiv annessa għat-Trattati, u 
b’mod partikolari l-Artikolu 3 tiegħu, u 
mal-impenn tagħhom li jimplimentaw l-
istrateġiji u l-għanijiet politiċi adottati 
mill-Kunsill Ewropew.

Or. en

Emenda 11
Pervenche Berès

Proposta għall-direttiva
Premessa 15 a (ġdida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15 a) Il-bżonn li tiġi stabbilita rabta aktar 
b'saħħitha bejn il-Patt ta' Stabbiltà u 
Tkabbir, l-istrumenti makroekonomiċi, il-
linji gwida integrati u l-Programmi ta' 
Riforma Nazzjonali billi jiġu ppreżentati 
b'mod koerenti, jirrikjedi aktar 
komparabilità ta' baġits nazzjonali 
f'termini ta' nfiq f'kategoriji differenti 
permezz ta' mudell li għandu jinħoloq 
mill-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 12
Pervenche Berès

Proposta għall-direttiva
Artikolu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva tistabbilixxi regoli 
ddettaljati rigward il-karatteristiċi tal-oqfsa 
baġitarji tal-Istati Membri li huma 
meħtieġa biex tkun żgurata l-effikaċja tal-
proċedura ta’ żbilanċ eċċessiv.

Din id-Direttiva tistabbilixxi regoli 
ddettaljati rigward il-karatteristiċi tal-oqfsa 
baġitarji tal-Istati Membri li huma 
meħtieġa biex tkun żgurata komparabilità 
tal-baġits nazzjonali u l-effikaċja tal-
proċedura ta’ żbilanċ eċċessiv u 
monitoraġġ xieraq tal-kontribuzzjoni tal-
Istati Membri għall-għanjiet politiċi li 
waqqfu huma stess.

Or. en

Emenda 13
Pervenche Berès

Proposta għall-direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 3 – punt f 



PE458.549v01-00 6/8 AM\856332MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-arranġamenti għall-analiżi biex 
tisseddaq it-trasparenza tal-elementi tal-
proċess tal-baġit, inkluż fost l-oħrajn il-
mandat tal-uffiċċji tal-baġit nazzjonali 
indipendenti jew l-istituzzjonijiet li jaġixxu 
fil-qasam tal-politika baġitarja;

(f) l-arranġamenti għall-analiżi biex 
tisseddaq it-trasparenza u l-komparabilità
tal-elementi tal-komposizzjoni u l-proċess 
tal-baġit, inkluż fost l-oħrajn il-mandat tal-
uffiċji tal-baġit nazzjonali indipendenti jew 
l-istituzzjonijiet li jaġixxu fil-qasam tal-
politika baġitarja;

Or. en

Emenda 14
David Casa

Proposta għall-direttiva
Artikolu 5 – parti introduttorja 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandu jkollhom fis-seħħ 
regoli fiskali numeriċi li jippromwovu 
b’mod effettiv il-konformità mal-obbligi 
rispettivi tagħhom li jitnisslu mit-Trattat 
fil-qasam tal-politika baġitarja. Regoli bħal 
dawn għandhom jinkludu b’mod 
partikolari:

L-Istati Membri għandu jkollhom fis-seħħ 
regoli fiskali numeriċi li jippromwovu 
b’mod effettiv il-konformità mal-obbligi 
rispettivi tagħhom li jitnisslu mit-TFUE
fil-qasam tal-politika baġitarja, filwaqt li 
jħallu spazju ta' manuvrar fir-rigward ta' 
riformi strutturali li jwasslu għall-kisba 
tal-objettivi ta' tkabbir u impjiegi tal-
Unjoni. Regoli bħal dawn għandhom 
jinkludu b’mod partikolari:

Or. en

Emenda 15
Pervenche Berès

Proposta għall-direttiva
Artikolu 8, punt - 1 (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Il-Kummissjoni għandha toħroġ 
mudell għall-baġits nazzjonali li jipprovdi 
għal komparabilità f'termini ta' nfiq 
f'kategoriji differenti.
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Or. en

Emenda 16
Pervenche Berès

Proposta għall-direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
qafas baġitarju effettiv għal perjodu ta’ 
żmien medju li jipprevedi l-adozzjoni ta’ 
perjodu ta’ ppjanar fiskali ta’ mill-inqas 
tliet snin biex ikun żgurat li l-ippjanar 
fiskali nazzjonali jsegwi perspettiva ta’ 
ppjanar fiskali multiannwali.

1. Abbażi tal-mudell tal-Kummissjoni, l-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
qafas baġitarju effettiv għal perjodu ta’ 
żmien medju li jipprevedi l-adozzjoni ta’ 
perjodu ta’ ppjanar fiskali ta’ mill-inqas 
tliet snin biex ikun żgurat li l-ippjanar 
fiskali nazzjonali jsegwi perspettiva ta’ 
ppjanar fiskali multiannwali.

Or. en

Emenda 17
Pervenche Berès

Proposta għall-direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – point c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) dikjarazzjoni rigward il-prijoritajiet tal-
gvern għal perjodu ta’ żmien medju 
mqassma skont is-suġġetti ta’ dħul u ħruġ 
maġġuri, u skont is-subsetturi tal-
amministrazzjoni pubblika, li juru kif sejjer 
jinkiseb l-aġġustament lejn l-objettiv 
baġitaju għal perjodu ta’ żmien medju 
meta mqabbel mal-projezzjonijiet skont il-
politiki mingħajr tibdil.

(c) dikjarazzjoni rigward il-prijoritajiet tal-
gvern għal perjodu ta’ żmien medju 
mqassma skont is-suġġetti ta’ dħul u ħruġ 
maġġuri, u skont is-subsetturi tal-
amministrazzjoni pubblika, li turi kif sejjer 
jinkiseb l-aġġustament lejn l-objettiv 
baġitarju għal perjodu ta’ żmien medju 
meta mqabbel mal-projezzjonijiet skont il-
politiki mingħajr tibdil u kif se jinkiseb il-
progress lejn l-għanijiet politiċi stabbiliti 
mill-Kunsill Ewropew.

Or. en
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Emenda 18
Jürgen Klute

Proposta għall-direttiva
Artikolu 15 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-
20 jum wara dak tal-pubblikazzjoni 
tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea.

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ 
meta jerġgħu jiġu stabbiliti ċirkostanzi 
ekonomiċi normali u ladarba jiġi żgurat 
permezz ta' regolament effikaċi tas-swieq 
finanzjarji li l-bonds sovrani m'għadhomx 
soġġetti għal spekulazzjoni.

Or. en


