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Emenda 20
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament – att li jemenda
–

Proposta għal ċaħda

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

Or. en

Emenda 21
Ilda Figueiredo

Proposta għal regolament – att li jemenda
–

Proposta għal ċaħda

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

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Il-konsegwenzi tal-Patt ta’ Stabilità (PS) huma ċari. Hu 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. 
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Emenda 22
Jürgen Klute

Proposta għal regolament – att li jemenda
–

Proposta għal ċaħda

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

Or. en

Emenda 23
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 8 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Fl-istabbiliment tal-eżistenza ta’ 
defiċit eċċessiv ibbażat fuq il-kriterju tad-
defiċit u l-passi li jwasslu għalih, hemm 
il-ħtieġa li titqies il-firxa kollha ta’ fatturi 
rilevanti koperti mir-rapport skont l-
Artikolu 126(3) tat-Trattat jekk id-dejn 
tal-gvern mal-Prodott Domestiku Gross 
ma jaqbiżx il-valur ta’ referenza.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Premessa 8 tmur kontra Premessa 7 kif ukoll l-artikolu 126 tat-Trattat (‘il-fatturi relevanti l-
oħra kollha jridu jiġu kkunsidrati’) 

Emenda 24
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 11 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-valutazzjoni ta’ azzjoni effettiva se 
tibbenefika meta l-konformità mal-miri tal-
infiq tal-amministrazzjoni pubblika 
tittieħed bħala referenza flimkien mal-
implimentazzjoni ta’ miżuri ta’ dħul
speċifiċi ppjanati.

(11) Il-valutazzjoni ta’ azzjoni effettiva se 
tibbenefika meta l-konformità mal-miri tal-
infiq tal-amministrazzjoni pubblika u d-
dħul mit-taxxa tittieħed bħala referenza 
flimkien mal-implimentazzjoni ta’ miżuri 
speċifiċi ppjanati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Irid jiġi assigurat li l-attenzjoni importanti tal-konsolidazzjoni tal-finanzi pubbliċi tkun kemm 
fuq il-kontrroll tal-infiq kif ukoll fuq il-ġenerazzjoni tad-dħul, sabiex ma tintilef l-ebda 
opportunità biex jintlaħqu finanzi pubbliċi sodi. 

Emenda 25
Sven Giegold

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 11 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-valutazzjoni ta’ azzjoni effettiva se 
tibbenefika meta l-konformità mal-miri tal-
infiq tal-amministrazzjoni pubblika 
tittieħed bħala referenza flimkien mal-
implimentazzjoni ta’ miżuri ta’ dħul 
speċifiċi ppjanati.

(11) Il-valutazzjoni ta’ azzjoni effettiva se 
tibbenefika meta l-konformità mal-miri tal-
infiq tal-amministrazzjoni pubblika u mid-
dħul tat-taxxa tittieħed bħala referenza 
flimkien mal-implimentazzjoni ta’ miżuri 
oħra ta’ dħul speċifiċi ppjanati.

Or. en

Emenda 26
Sven Giegold

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 15 a (ġdida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) 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). 

Or. en

Emenda 27
Jürgen Klute

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – punt a 
Regolament (KE) Nru 1467/97
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-eċċess tad-defiċit tal-gvern fuq il-
valur ta’ referenza għandu jitqies bħala 
eċċezzjonali, b’mod konformi mat-tieni 
inċiż tal-Artikolu 126(2)(a) tat-Trattat, 
meta jirriżulta minn avveniment mhux tas-
soltu barra mill-kontroll tal-Istat Membru 
kkonċernat u li għandu impatt maġġuri fuq 
il-pożizzjoni finanzjarja tal-
amministrazzjoni pubblika, jew meta 
jirriżulta minn riċessjoni ekonomika 
severa.

1. L-eċċess tad-defiċit tal-gvern fuq il-
valur ta’ referenza għandu jitqies bħala 
eċċezzjonali, b’mod konformi mat-tieni 
inċiż tal-Artikolu 126(2)(a) tat-Trattat, 
meta jirriżulta minn avveniment barra mill-
kontroll tal-Istat Membru kkonċernat u li 
għandu impatt maġġuri fuq il-pożizzjoni 
finanzjarja tal-amministrazzjoni pubblika, 
jew meta jirriżulta minn riċessjoni 
ekonomika .

Or. de

Emenda 28
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – punt b 
Regolament (KE) Nru 1467/97
Artikolu 2 – paragrafu 1a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Meta jaqbeż il-valur ta’ referenza, il-
proporzjon tad-dejn tal-gvern mal-Prodott 
Domestiku Gross (PDG) għandu jitqies 
bħala li qiegħed jonqos biżżejjed u 
javviċina l-valur ta’ referenza b’pass 
sodisfaċenti skont l-Artikolu 126(2)(b) tat-
Trattat jekk id-differenza fir-rigward tar-
referenza tkun naqset matul it-tliet snin 
preċedenti b’rata fl-ordni ta’ wieħed minn 
kull għoxrin kull sena.’ Għal perjodu ta’ 
3 snin mid-[data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan 
ir-Regolament – għandha tiddaħħal] 
għandha tkun ikkunsidrata n-natura 
retrospettiva ta’ dan l-indikatur fl-
applikazzjoni tiegħu.

1a. Meta jaqbeż il-valur ta’ referenza, u 
bil-kundizzjoni li l-ekonomija tkun ilha 
topera ’l fuq mill-potenzjal tagħha matul 
it-tliet snin li jkunu għaddew,  il-
proporzjon tad-dejn tal-gvern mal-Prodott 
Domestiku Gross (PDG) għandu jitqies 
bħala li qiegħed jonqos biżżejjed u 
javviċina l-valur ta’ referenza b’pass 
sodisfaċenti skont l-Artikolu 126(2)(b) tat-
Trattat jekk id-differenza fir-rigward tar-
referenza tkun naqset matul it-tliet snin 
preċedenti b’rata fl-ordni ta’ wieħed minn 
kull għoxrin kull sena.’ Għal perjodu ta’ 
3 snin mid-[data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan 
ir-Regolament – għandha tiddaħħal] 
għandha tkun ikkunsidrata n-natura 
retrospettiva ta’ dan l-indikatur fl-
applikazzjoni tiegħu.'

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biż-żieda tar-regola ta’ rata speċifika ta’ tnaqqis tad-dejn tal-gvern se titgħarraq in-natura 
ċiklika tal-Patt ta’ Stabilità. F’reċessjoni, meta jiżdiedu d-defiċits u l-PGD nominali jinġarr ’l 
isfel, ikun diffiċli ħafna li d-dejn jinżamm bħala % tal-PGD taħt kontroll ladarba jkun hemm 
l-effetti kemm fuq in-nominatur kif ukoll id-denominatur. Li tiġi inforzata regola ta’ tali 
‘tnaqqis tad-dejn’ għalhekk se tgħarraq u tiggrava r-reċessjoni ekonomika li, imbagħad, 
tagħmilha saħansitra aktar diffiċli biex jintlaħqu l-miri dwar il-finanzi pubbliċi.

Emenda 29
David Casa

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – punt b 
Regolament (KE) Nru 1467/97
Artikolu 2 – paragrafu 1a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Meta jaqbeż il-valur ta’ referenza, il-
proporzjon tad-dejn tal-gvern mal-Prodott 

1a. Meta jaqbeż il-valur ta’ referenza, il-
proporzjon tad-dejn tal-gvern mal-Prodott 
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Domestiku Gross (PDG) għandu jitqies 
bħala li qiegħed jonqos biżżejjed u 
javviċina l-valur ta’ referenza b’pass 
sodisfaċenti skont l-Artikolu 126(2)(b) tat-
Trattat jekk id-differenza fir-rigward tar-
referenza tkun naqset matul it-tliet snin 
preċedenti b’rata fl-ordni ta’ wieħed minn 
kull għoxrin kull sena.’ Għal perjodu ta’ 
3 snin mid-[data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan 
ir-Regolament – għandha tiddaħħal] 
għandha tkun ikkunsidrata n-natura 
retrospettiva ta' dan l-indikatur fl-
applikazzjoni tiegħu.

Domestiku Gross (PDG) għandu jitqies 
bħala li qiegħed jonqos biżżejjed u 
javviċina l-valur ta’ referenza b’pass 
sodisfaċenti skont l-Artikolu 126(2)(b) tat-
Trattat jekk id-differenza fir-rigward tar-
referenza tkun naqset matul it-tliet snin 
preċedenti b’rata medja fl-ordni ta’ wieħed 
minn kull għoxrin kull sena, bħala punt 
ta’riferiment, wara li tkun saret 
valutazzjoni matul perjodu ta’ tliet snin. 
Għal perjodu ta’ 3 snin mid-[data tad-dħul 
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament – għandha 
tiddaħħal] għandha tkun ikkunsidrata n-
natura retrospettiva ta' dan l-indikatur fl-
applikazzjoni tiegħu.

Or. en

Emenda 30
Sven Giegold

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – punt b 
Regolament (KE) Nru 1467/97
Artikolu 2 – paragrafu 1a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Meta jaqbeż il-valur ta’ referenza, il-
proporzjon tad-dejn tal-gvern mal-Prodott 
Domestiku Gross (PDG) għandu jitqies 
bħala li qiegħed jonqos biżżejjed u 
javviċina l-valur ta’ referenza b’pass 
sodisfaċenti skont l-Artikolu 126(2)(b) tat-
Trattat jekk id-differenza fir-rigward tar-
referenza tkun naqset matul it-tliet snin 
preċedenti b’rata fl-ordni ta’ wieħed minn 
kull għoxrin kull sena.’ Għal perjodu ta’ 
3 snin mid-[data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan 
ir-Regolament – għandha tiddaħħal] 
għandha tkun ikkunsidrata n-natura 
retrospettiva ta’ dan l-indikatur fl-
applikazzjoni tiegħu.

1a. Meta jaqbeż il-valur ta’ referenza, il-
proporzjon tad-dejn tal-gvern mal-Prodott 
Domestiku Gross (PDG) għandu jitqies 
bħala li qiegħed jonqos biżżejjed u 
javviċina l-valur ta’ referenza b’pass 
sodisfaċenti skont l-Artikolu 126(2)(b) tat-
Trattat jekk id-differenza fir-rigward tar-
referenza tkun naqset matul it-tliet snin 
preċedenti b’rata fl-ordni ta’ wieħed minn 
kull għoxrin kull sena bil-kundizzjoni li l-
prodott gross domestiku (PGD) kien qed 
jikber bir-rata potenzjali tiegħu matul is-
sentejn ta’ qabel is-sena ta’ referenza. 
Mingħajr din il-kundizzjoni l-proporzjon 
tad-dejn fir-rigward tal-PGD għandu jkun 
ikkunsidrat bħala sitwazzjoni ta’ eċċess 
temporanju għal perkors li jnaqqas b’mod 
suffiċjenti bil-kundizzjoni li l-Istati 
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Membri jikkonformaw mar-regola tat-
tfassil ta’ politika fiskali sostenibbli kif 
definita fir-Regolament (KE) Nru 
1466/97. Il-proporzjon tat-tnaqqis tad-
dejn għandu jkun rivedut kull tliet snin. 
Għal perjodu ta’ 3 snin mid-[data tad-dħul 
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament – għandha 
tiddaħħal] għandha tkun ikkunsidrata n-
natura retrospettiva ta’ dan l-indikatur fl-
applikazzjoni tiegħu.

Or. en

Emenda 31
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – punt c 
Regolament (KE) Nru 1467/97
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta tkun qed tħejji rapport skont l-
Artikolu 126(3) tat-Trattat il-Kummissjoni 
għandha tqis il-fatturi rilevanti kollha kif 
indikat f’dak l-Artikolu. Ir-rapport għandu 
jirrifletti kif jixraq l-iżviluppi fil-pożizzjoni 
ekonomika fuq perjodu ta’ żmien medju 
(b’mod partikolari, it-tkabbir potenzjali, il-
kundizzjonijiet ċikliċi prevalenti, l-
inflazzjoni, l-iżbilanċi makroekonomiċi 
eċċessivi) u l-iżviluppi fil-pożizzjoni 
baġitarja fuq perjodu ta’ żmien medju 
(b’mod partikolari, l-isforzi għall-
konsolidazzjoni fiskali fi ‘żminijiet tajba’, 
l-investiment pubbliku, l-implimentazzjoni 
ta’ politiki fil-kuntest tal-istrateġija ta’ 
tkabbir komuni għall-Unjoni u l-kwalità 
ġenerali tal-finanzi pubbliċi, b’mod 
partikolari, il-konformità mad-Direttiva tal-
Kunsill [...] dwar ir-rekwiżiti għall-oqfsa 
baġitarji tal-Istati Membri). Ir-rapport 
għandu janalizza wkoll l-iżviluppi li jkunu 
rilevanti għas-sitwazzjoni tad-dejn fuq 
perjodu ta’ żmien medju (b’mod 

3. Meta tkun qed tħejji rapport skont l-
Artikolu 126(3) tat-Trattat il-Kummissjoni 
għandha tqis il-fatturi rilevanti kollha kif 
indikat f’dak l-Artikolu. Ir-rapport għandu 
jirrifletti kif jixraq l-iżviluppi fil-pożizzjoni 
ekonomika fuq perjodu ta’ żmien medju 
(b’mod partikolari, it-tkabbir potenzjali, il-
kundizzjonijiet ċikliċi prevalenti, l-
inflazzjoni, l-iżbilanċi makroekonomiċi, il-
pożizzjoni tat-tfaddil nett tas-settur privat) 
u l-iżviluppi fil-pożizzjoni baġitarja fuq 
perjodu ta’ żmien medju (b’mod 
partikolari, l-isforzi għall-konsolidazzjoni 
fiskali fi ‘żminijiet tajba’, l-investiment 
pubbliku, l-implimentazzjoni ta’ politiki 
fil-kuntest tal-istrateġija ta’ tkabbir komuni 
għall-Unjoni u l-kwalità ġenerali tal-
finanzi pubbliċi, b’mod partikolari, il-
konformità mad-Direttiva tal-Kunsill [...] 
dwar ir-rekwiżiti għall-oqfsa baġitarji tal-
Istati Membri). Ir-rapport għandu janalizza 
wkoll l-iżviluppi li jkunu rilevanti għas-
sitwazzjoni tad-dejn fuq perjodu ta’ żmien 
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partikolari, hija tirrifletti kif jixraq il-fatturi 
ta’ riskju inklużi l-istruttura tal-maturità u 
d-denominazzjoni tal-valuta tad-dejn, l-
operazzjonijiet tal-flussi tal-istokks, ir-
riservi akkumulati u assi oħrajn tal-gvern; 
il-garanziji, b’mod partikolari dawk 
marbuta mas-settur finanzjarju; ir-
responsabbiltajiet kemm espliċiti kif ukoll 
impliċiti relatati max-xjuħija u d-dejn 
privat sal-punt li tista’ tirrapreżenta 
responsabbiltà impliċita kontinġenti għall-
gvern). Barra minn hekk, il-Kummissjoni 
għandha tagħti kunsiderazzjoni xierqa lil 
kwalunkwe fattur ieħor li, fl-opinjoni tal-
Istat Membru kkonċernat huwa rilevanti 
sabiex ikun evalwat b’mod komprensiv 
f’termini kwalitattivi l-eċċess fuq il-valur 
ta’ referenza u li l-Istat Membru ressaq 
quddiem il-Kummissjoni u l-Kunsill. F’dak 
il-kuntest, għandha tingħata 
kunsiderazzjoni speċjali għall-
kontribuzzjonijiet finanzjarji għat-trawwim 
tas-solidarjetà internazzjonali u biex 
jintlaħqu l-miri tal-politika tal-Unjoni, 
inkluża l-istabbiltà finanzjarja.

medju (b’mod partikolari, hija tirrifletti kif 
jixraq il-fatturi ta’ riskju inklużi l-istruttura 
tal-maturità u d-denominazzjoni tal-valuta 
tad-dejn, l-operazzjonijiet tal-flussi tal-
istokks, ir-riservi akkumulati u assi oħrajn 
tal-gvern; il-garanziji, b’mod partikolari 
dawk marbuta mas-settur finanzjarju; ir-
responsabbiltajiet kemm espliċiti kif ukoll 
impliċiti relatati max-xjuħija u d-dejn 
privat sal-punt li tista’ tirrapreżenta 
responsabbiltà impliċita kontinġenti għall-
gvern). Barra minn hekk, il-Kummissjoni 
għandha tagħti kunsiderazzjoni xierqa lil 
kwalunkwe fattur ieħor li, fl-opinjoni tal-
Istat Membru kkonċernat huwa rilevanti 
sabiex ikun evalwat b’mod komprensiv 
f’termini kwalitattivi l-eċċess fuq il-valur 
ta’ referenza u li l-Istat Membru ressaq 
quddiem il-Kummissjoni u l-Kunsill. F’dak 
il-kuntest, għandha tingħata 
kunsiderazzjoni speċjali għall-
kontribuzzjonijiet finanzjarji għat-trawwim 
tas-solidarjetà internazzjonali u biex 
jintlaħqu l-miri tal-politika tal-Unjoni, 
inkluża l-istabbiltà finanzjarja, u l-koeżjoni 
soċjali u reġjonali. 

Or. en

Emenda 32
Sven Giegold

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – punt c 
Regolament (KE) Nru 1467/97
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta tkun qed tħejji rapport skont l-
Artikolu 126(3) tat-Trattat il-Kummissjoni 
għandha tqis il-fatturi rilevanti kollha kif 
indikat f’dak l-Artikolu. Ir-rapport għandu 
jirrifletti kif jixraq l-iżviluppi fil-pożizzjoni 
ekonomika fuq perjodu ta’ żmien medju 
(b’mod partikolari, it-tkabbir potenzjali, il-

3. Meta tkun qed tħejji rapport skont l-
Artikolu 126(3) tat-Trattat il-Kummissjoni 
għandha tqis il-fatturi rilevanti kollha kif 
indikat f’dak l-Artikolu. Ir-rapport għandu 
jirrifletti kif jixraq l-iżviluppi fil-pożizzjoni 
soċjali u ekonomika fuq perjodu ta’ żmien 
medju (b’mod partikolari, it-tkabbir 
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kundizzjonijiet ċikliċi prevalenti, l-
inflazzjoni, l-iżbilanċi makroekonomiċi 
eċċessivi) u l-iżviluppi fil-pożizzjoni 
baġitarja fuq perjodu ta’ żmien medju 
(b’mod partikolari, l-isforzi għall-
konsolidazzjoni fiskali fi ‘żminijiet tajba’, 
l-investiment pubbliku, l-implimentazzjoni 
ta’ politiki fil-kuntest tal-istrateġija ta’ 
tkabbir komuni għall-Unjoni u l-kwalità 
ġenerali tal-finanzi pubbliċi, b’mod 
partikolari, il-konformità mad-Direttiva tal-
Kunsill [...] dwar ir-rekwiżiti għall-oqfsa 
baġitarji tal-Istati Membri). Ir-rapport 
għandu janalizza wkoll l-iżviluppi li jkunu 
rilevanti għas-sitwazzjoni tad-dejn fuq 
perjodu ta’ żmien medju (b’mod 
partikolari, hija tirrifletti kif jixraq il-fatturi 
ta’ riskju inklużi l-istruttura tal-maturità u 
d-denominazzjoni tal-valuta tad-dejn, l-
operazzjonijiet tal-flussi tal-istokks, ir-
riservi akkumulati u assi oħrajn tal-gvern; 
il-garanziji, b’mod partikolari dawk 
marbuta mas-settur finanzjarju; ir-
responsabbiltajiet kemm espliċiti kif ukoll 
impliċiti relatati max-xjuħija u d-dejn 
privat sal-punt li tista’ tirrapreżenta 
responsabbiltà impliċita kontinġenti għall-
gvern). Barra minn hekk, il-Kummissjoni 
għandha tagħti kunsiderazzjoni xierqa lil 
kwalunkwe fattur ieħor li, fl-opinjoni tal-
Istat Membru kkonċernat huwa rilevanti 
sabiex ikun evalwat b’mod komprensiv 
f’termini kwalitattivi l-eċċess fuq il-valur 
ta’ referenza u li l-Istat Membru ressaq 
quddiem il-Kummissjoni u l-Kunsill. F’dak 
il-kuntest, għandha tingħata 
kunsiderazzjoni speċjali għall-
kontribuzzjonijiet finanzjarji għat-trawwim 
tas-solidarjetà internazzjonali u biex 
jintlaħqu l-miri tal-politika tal-Unjoni, 
inkluża l-istabbiltà finanzjarja.

potenzjali, il-kundizzjonijiet ċikliċi 
prevalenti, ir-rata tal-faqar, l-inugwaljanzi 
tad-dħul, ir-rati tal-qgħad, l-inflazzjoni, l-
iżbilanċi makroekonomiċi eċċessivi) u l-
iżviluppi fil-pożizzjoni baġitarja fuq 
perjodu ta’ żmien medju (b’mod 
partikolari, l-isforzi għall-konsolidazzjoni 
fiskali fi ‘żminijiet tajba’, l-investiment
pubbliku, l-implimentazzjoni ta’ politiki 
fil-kuntest tal-istrateġija ta’ tkabbir komuni 
għall-Unjoni u l-kwalità ġenerali tal-
finanzi pubbliċi, b’mod partikolari, il-
konformità mad-Direttiva tal-Kunsill [...] 
dwar ir-rekwiżiti għall-oqfsa baġitarji tal-
Istati Membri). Ir-rapport għandu janalizza 
wkoll l-iżviluppi li jkunu rilevanti għas-
sitwazzjoni tad-dejn fuq perjodu ta’ żmien 
medju (b’mod partikolari, hija tirrifletti kif 
jixraq il-fatturi ta’ riskju inklużi l-istruttura 
tal-maturità u d-denominazzjoni tal-valuta 
tad-dejn, l-operazzjonijiet tal-flussi tal-
istokks, ir-riservi akkumulati u assi oħrajn 
tal-gvern; il-garanziji, b’mod partikolari 
dawk marbuta mas-settur finanzjarju; ir-
responsabbiltajiet kemm espliċiti kif ukoll 
impliċiti relatati max-xjuħija u d-dejn 
privat sal-punt li tista’ tirrapreżenta 
responsabbiltà impliċita kontinġenti għall-
gvern). Barra minn hekk, il-Kummissjoni 
għandha tagħti kunsiderazzjoni xierqa lil 
kwalunkwe fattur ieħor li, fl-opinjoni tal-
Istat Membru kkonċernat huwa rilevanti 
sabiex ikun evalwat b’mod komprensiv 
f’termini kwalitattivi l-eċċess fuq il-valur 
ta’ referenza u li l-Istat Membru ressaq 
quddiem il-Kummissjoni u l-Kunsill. F’dak 
il-kuntest, għandha tingħata 
kunsiderazzjoni speċjali u espliċita għall-
kontribuzzjonijiet finanzjarji għat-trawwim 
tas-solidarjetà internazzjonali u biex 
jintlaħqu l-miri tal-politika tal-Unjoni, 
inkluża l-istabbiltà finanzjarja kif ukoll il-
piż finanzjarju marbut mal-operazzjonijiet 
tar-rikapitalizzazzjoni u miżuri oħra 
temporanji ta’ għajnuna Statali għas-
settur finanzjarju waqt il-kriżi bħas-self u 
l-garanziji mogħtija fil-qafas tal-
operazzjonijiet ta’ ġestjoni tal-kriżi tad-
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dejn sovran.

Or. en

Emenda 33
Jürgen Klute

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – punt c 
Regolament (KE) Nru 1467/97
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta tkun qed tħejji rapport skont l-
Artikolu 126(3) tat-Trattat il-Kummissjoni 
għandha tqis il-fatturi rilevanti kollha kif 
indikat f’dak l-Artikolu. Ir-rapport għandu 
jirrifletti kif jixraq l-iżviluppi fil-pożizzjoni 
ekonomika fuq perjodu ta’ żmien medju 
(b’mod partikolari, it-tkabbir potenzjali, il-
kundizzjonijiet ċikliċi prevalenti, l-
inflazzjoni, l-iżbilanċi makroekonomiċi 
eċċessivi) u l-iżviluppi fil-pożizzjoni 
baġitarja fuq perjodu ta’ żmien medju 
(b’mod partikolari, l-isforzi għall-
konsolidazzjoni fiskali fi ‘żminijiet tajba’, 
l-investiment pubbliku, l-implimentazzjoni 
ta’ politiki fil-kuntest tal-istrateġija ta’ 
tkabbir komuni għall-Unjoni u l-kwalità 
ġenerali tal-finanzi pubbliċi, b’mod 
partikolari, il-konformità mad-Direttiva 
tal-Kunsill [...] dwar ir-rekwiżiti għall-
oqfsa baġitarji tal-Istati Membri). Ir-
rapport għandu janalizza wkoll l-iżviluppi 
li jkunu rilevanti għas-sitwazzjoni tad-dejn 
fuq perjodu ta’ żmien medju (b’mod 
partikolari, hija tirrifletti kif jixraq il-fatturi 
ta’ riskju inklużi l-istruttura tal-maturità u 
d-denominazzjoni tal-valuta tad-dejn, l-
operazzjonijiet tal-flussi tal-istokks, ir-
riservi akkumulati u assi oħrajn tal-gvern; 
il-garanziji, b’mod partikolari dawk 
marbuta mas-settur finanzjarju; ir-
responsabbiltajiet kemm espliċiti kif ukoll 
impliċiti relatati max-xjuħija u d-dejn 

3. Meta tkun qed tħejji rapport skont l-
Artikolu 126(3) tat-Trattat il-Kummissjoni 
għandha tqis il-fatturi rilevanti kollha kif 
indikat f’dak l-Artikolu. Ir-rapport għandu 
jirrifletti kif jixraq l-iżviluppi fil-pożizzjoni 
ekonomika fuq perjodu ta’ żmien medju 
(b’mod partikolari, it-tkabbir potenzjali, il-
kundizzjonijiet ċikliċi prevalenti, l-
inflazzjoni, l-iżbilanċi makroekonomiċi 
eċċessivi) u l-iżviluppi fil-pożizzjoni 
baġitarja fuq perjodu ta’ żmien medju 
(b’mod partikolari, l-isforzi għall-
konsolidazzjoni fiskali fi ‘żminijiet tajba’, 
l-investiment pubbliku, l-implimentazzjoni 
ta’ politiki fil-kuntest tal-istrateġija ta’ 
tkabbir komuni għall-Unjoni u l-kwalità 
ġenerali tal-finanzi pubbliċi). Ir-rapport 
għandu janalizza wkoll l-iżviluppi li jkunu 
rilevanti għas-sitwazzjoni tad-dejn fuq 
perjodu ta’ żmien medju (b’mod 
partikolari, hija tirrifletti kif jixraq il-fatturi 
ta’ riskju inklużi l-istruttura tal-maturità u 
d-denominazzjoni tal-valuta tad-dejn, l-
operazzjonijiet tal-flussi tal-istokks, ir-
riservi akkumulati u assi oħrajn tal-gvern; 
il-garanziji, b’mod partikolari dawk 
marbuta mas-settur finanzjarju; u d-dejn 
privat since it tista’ tirrapreżenta 
responsabbiltà impliċita kontinġenti għall-
gvern). Barra minn hekk, il-Kummissjoni 
għandha tagħti kunsiderazzjoni xierqa lil 
kwalunkwe fattur ieħor li, fl-opinjoni tal-
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privat sal-punt li tista’ tirrapreżenta 
responsabbiltà impliċita kontinġenti għall-
gvern). Barra minn hekk, il-Kummissjoni 
għandha tagħti kunsiderazzjoni xierqa lil 
kwalunkwe fattur ieħor li, fl-opinjoni tal-
Istat Membru kkonċernat huwa rilevanti 
sabiex ikun evalwat b’mod komprensiv 
f’termini kwalitattivi l-eċċess fuq il-valur 
ta’ referenza u li l-Istat Membru ressaq 
quddiem il-Kummissjoni u l-Kunsill. F’dak 
il-kuntest, għandha tingħata 
kunsiderazzjoni speċjali għall-
kontribuzzjonijiet finanzjarji għat-trawwim 
tas-solidarjetà internazzjonali u biex 
jintlaħqu l-miri tal-politika tal-Unjoni, 
inkluża l-istabbiltà finanzjarja.

Istat Membru kkonċernat huwa rilevanti 
sabiex ikun evalwat b’mod komprensiv 
f’termini kwalitattivi l-eċċess fuq il-valur 
ta’ referenza u li l-Istat Membru ressaq 
quddiem il-Kummissjoni u l-Kunsill. F’dak 
il-kuntest, għandha tingħata 
kunsiderazzjoni speċjali għall-
kontribuzzjonijiet finanzjarji għat-trawwim 
tas-solidarjetà internazzjonali u biex 
jintlaħqu l-miri tal-politika tal-Unjoni, 
inkluża l-istabbiltà finanzjarja.

Or. de

Emenda 34
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – punt d 
Regolament (KE) Nru 1467/97
Artikolu 2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-paragrafu 4 għandu jiġi ssostitwit 
b’dan li ġej:

imħassar

‘4. Il-Kummissjoni u l-Kunsill għandhom 
jagħmlu valutazzjoni kumplessiva 
bbilanċjata tal-fatturi rilevanti kollha, 
b'mod speċjali l-limitu safejn jaffettwaw 
il-valutazzjoni tal-konformità mal-kriterji 
tad-defiċit u/jew tad-dejn bħala fatturi ta’ 
aggravazzjoni jew ta’ mitigazzjoni. Meta 
jevalwaw il-konformità fuq il-bażi tal-
kriterju tad-defiċit, jekk il-proporzjon tad-
dejn tal-gvern għall-PDG jaqbeż il-valur 
ta’ referenza, dawn il-fatturi għandhom 
jitqiesu fil-passi li jwasslu għad-deċiżjoni 
rigward l-eżistenza tad-defiċit eċċessiv 
previsti fil-paragrafi 4, 5 u 6 tal-
Artikolu 126 tat-Trattat biss jekk il-
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kundizzjoni doppja tal-prinċipju ġenerali 
— li, qabel jitqiesu dawn il-fatturi 
rilevanti, id-defiċit tal-amministrazzjoni 
pubblika jibqa’ qrib il-valur ta’ referenza 
u l-eċċess tiegħu fuq il-valur ta’ referenza 
ikun temporanju — tiġi ssodisfatta b’mod 
sħiħ.’

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda dwar premessa 8. Wieħed jista’ jargumenta wkoll li, jekk dejn ta’ Stati Membri 
jaqbeż il-valur ta’ referenza, jista’jkun hemm aktar u aktar raġuni biex wieħed jara l-fatturi 
relevanti kollha, inkluż pereżempju l-bilanċ tat-tfaddil akkumulat tas-settur privat.  

Emenda 35
Sven Giegold

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – punt d 
Regolament (KE) Nru 1467/97
Artikolu 2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni u l-Kunsill għandhom 
jagħmlu valutazzjoni kumplessiva 
bbilanċjata tal-fatturi rilevanti kollha, 
b'mod speċjali l-limitu safejn jaffettwaw il-
valutazzjoni tal-konformità mal-kriterji 
tad-defiċit u/jew tad-dejn bħala fatturi ta’ 
aggravazzjoni jew ta’ mitigazzjoni. Meta 
jevalwaw il-konformità fuq il-bażi tal-
kriterju tad-defiċit, jekk il-proporzjon tad-
dejn tal-gvern għall-PDG jaqbeż il-valur 
ta’ referenza, dawn il-fatturi għandhom 
jitqiesu fil-passi li jwasslu għad-deċiżjoni 
rigward l-eżistenza tad-defiċit eċċessiv 
previsti fil-paragrafi 4, 5 u 6 tal-
Artikolu 126 tat-Trattat biss jekk il-
kundizzjoni doppja tal-prinċipju ġenerali 
— li, qabel jitqiesu dawn il-fatturi 
rilevanti, id-defiċit tal-amministrazzjoni 
pubblika jibqa’ qrib il-valur ta’ referenza 

4. Il-Kummissjoni u l-Kunsill għandhom 
jagħmlu valutazzjoni kumplessiva 
bbilanċjata tal-fatturi rilevanti kollha, 
b'mod speċjali l-limitu safejn jaffettwaw il-
valutazzjoni tal-konformità mal-kriterji 
tad-defiċit u/jew tad-dejn bħala fatturi ta’ 
aggravazzjoni jew ta’ mitigazzjoni.
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u l-eċċess tiegħu fuq il-valur ta’ referenza 
ikun temporanju — tiġi ssodisfatta b’mod 
sħiħ.

Or. en

Emenda 36
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – subpunt d a (ġdid) 
Regolament (KE) Nru 1467/97
Artikolu 2 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) paragrafu 5 għandu jiġi sostitwit 
b’dan li ġej:
"5. Il-Kummissjoni u l-Kunsill, fl-
evalwazzjonijiet baġitarji kollha fil-
qafas tal-proċedura ta’ defiċit eċċessiv, 
għandhom jagħtu l-attenzjoni dovuta 
lill-implimentazzjoni ta’ riformi 
strutturali li jwasslu għall-ilħiq tal-
objettivi tal-Unjoni b’rabta mat-tkabbir 
ekonomiku sostenibbli, soċjali u 
ambjentalment responsabbli.” 

Or. en

Emenda 37
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – punt e 
Regolament (KE) Nru 1467/97
Artikolu 2 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Fil-każ ta’ Stati Membri fejn l-eċċess 
tad-defiċit jew il-ksur tar-rekwiżiti tal-
kriterju tad-dejn skont l-Artikolu 126(2)(b) 
tat-Trattat jirrifletti l-implimentazzjoni ta’ 

7. Fil-każ ta’ Stati Membri fejn l-eċċess 
tad-defiċit jew il-ksur tar-rekwiżiti tal-
kriterju tad-dejn skont l-Artikolu 126(2)(b) 
tat-Trattat jirrifletti l-implimentazzjoni ta’ 
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riformi tal-pensjonijiet bl-introduzzjoni 
ta’ sistema msejsa fuq diversi pilastri li
tinkludi pilastru mandatorju ffinanzjat 
għal kollox, il-Kummissjoni u l-Kunsill 
għandhom iqisu wkoll l-ispiża tar-riforma 
għall-pilastru ġestit b’mod pubbliku meta 
jivvalutaw l-iżviluppi fiċ-ċifri tad-defiċit u 
d-dejn tal-EDP. Fil-każijiet fejn il-
proporzjon tad-dejn jaqbeż il-valur ta’ 
referenza, l-ispiża tar-riforma għandha 
titqies biss jekk id-defiċit jibqa’ qrib il-
valur ta’ referenza. Għal din ir-raġuni, għal 
perjodu ta’ ħames snin li jibdew mid-data 
tad-dħul fis-seħħ ta’ din ir-riforma, 
għandha tkun ikkunsidrata l-ispiża netta kif 
tidher fl-iżviluppi tad-defiċit u tad-dejn fuq 
il-bażi ta' skala degressiva lineari. Barra 
minn hekk, irrispettivament mid-data tad-
dħul fis-seħħ tar-riforma, l-ispiża netta 
tagħha kif tidher fl-iżviluppi tad-dejn 
għandha tingħata kunsiderazzjoni għal 
perjodu tranżizzjonali ta’ ħames snin 
[għandha tiddaħħal id-data tad-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament] fuq il-bażi tal-
istess skala degressiva lineari. Din l-ispiża 
netta għandha titqies ukoll għad-deċiżjoni 
tal-Kunsill skont l-Artikolu 126(12) tat-
Trattat dwar it-tneħħija ta’ wħud mid-
deċiżjonijiet tiegħu jew tad-deċiżjonijiet 
tiegħu kollha taħt il-paragrafi 6 sa 9 u 11 
tal-Artikolu 126 tat-Trattat, jekk id-defiċit 
ikun naqas sostanzjalment u kontinwament 
u jkun laħaq livell li joqrob lejn il-valur ta’ 
referenza u, fil-każ ta’ nuqqas ta’ 
sodisfazzjon tar-rekwiżiti tal-kriterju tad-
dejn, id-dejn ikun tpoġġa fil-perkors tat-
tnaqqis. Barra minn hekk, għandha tingħata 
kunsiderazzjoni ugwali għat-tnaqqis f’din 
l-ispiża netta li tirriżulta mit-treġġija lura, 
parzjali jew totali, tar-riforma tal-
pensjonijiet imsemmija hawn fuq.

dawk ir-riformi li jżommu l-impjiegi 
eżistenti u joħolqu impjiegi ġodda u aħjar 
kif ukoll riformi bbażati fuq l-investimenti 
pubbliċi, il-Kummissjoni u l-Kunsill 
għandhom iqisu wkoll l-ispiża tar-riforma 
għall-pilastru ġestit b’mod pubbliku meta 
jivvalutaw l-iżviluppi fiċ-ċifri tad-defiċit u 
d-dejn tal-EDP. Fil-każijiet fejn il-
proporzjon tad-dejn jaqbeż il-valur ta’ 
referenza, l-ispiża tar-riforma għandha 
titqies biss jekk id-defiċit jibqa’ qrib il-
valur ta’ referenza. Għal din ir-raġuni, għal 
perjodu ta’ ħames snin li jibdew mid-data 
tad-dħul fis-seħħ ta’ din ir-riforma, 
għandha tkun ikkunsidrata l-ispiża netta kif 
tidher fl-iżviluppi tad-defiċit u tad-dejn fuq 
il-bażi ta' skala degressiva lineari. Barra 
minn hekk, irrispettivament mid-data tad-
dħul fis-seħħ tar-riforma, l-ispiża netta 
tagħha kif tidher fl-iżviluppi tad-dejn 
għandha tingħata kunsiderazzjoni għal 
perjodu tranżizzjonali ta’ ħames snin 
[għandha tiddaħħal id-data tad-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament] fuq il-bażi tal-
istess skala degressiva lineari. Din l-ispiża 
netta għandha titqies ukoll għad-deċiżjoni 
tal-Kunsill skont l-Artikolu 126(12) tat-
Trattat dwar it-tneħħija ta’ wħud mid-
deċiżjonijiet tiegħu jew tad-deċiżjonijiet 
tiegħu kollha taħt il-paragrafi 6 sa 9 u 11
tal-Artikolu 126 tat-Trattat, jekk id-defiċit 
ikun naqas sostanzjalment u kontinwament 
u jkun laħaq livell li joqrob lejn il-valur ta’ 
referenza u, fil-każ ta’ nuqqas ta’ 
sodisfazzjon tar-rekwiżiti tal-kriterju tad-
dejn, id-dejn ikun tpoġġa fil-perkors tat-
tnaqqis. Barra minn hekk, għandha tingħata 
kunsiderazzjoni ugwali għat-tnaqqis f’din 
l-ispiża netta li tirriżulta mit-treġġija lura, 
parzjali jew totali, tar-riforma tal-
pensjonijiet imsemmija hawn fuq.

Or. en
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Emenda 38
Danuta Jazłowiecka

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – punt e 
Regolament (KE) Nru 1467/97
Artikolu 2 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Fil-każ ta’ Stati Membri fejn l-eċċess 
tad-defiċit jew il-ksur tar-rekwiżiti tal-
kriterju tad-dejn skont l-Artikolu 126(2)(b) 
tat-Trattat jirrifletti l-implimentazzjoni ta’ 
riformi tal-pensjonijiet bl-introduzzjoni ta’ 
sistema msejsa fuq diversi pilastri li 
tinkludi pilastru mandatorju ffinanzjat għal 
kollox, il-Kummissjoni u l-Kunsill 
għandhom iqisu wkoll l-ispiża tar-riforma 
għall-pilastru ġestit b’mod pubbliku meta 
jivvalutaw l-iżviluppi fiċ-ċifri tad-defiċit u 
d-dejn tal-EDP. Fil-każijiet fejn il-
proporzjon tad-dejn jaqbeż il-valur ta’ 
referenza, l-ispiża tar-riforma għandha 
titqies biss jekk id-defiċit jibqa’ qrib il-
valur ta’ referenza. Għal din ir-raġuni, għal 
perjodu ta’ ħames snin li jibdew mid-data 
tad-dħul fis-seħħ ta’ din ir-riforma, 
għandha tkun ikkunsidrata l-ispiża netta kif 
tidher fl-iżviluppi tad-defiċit u tad-dejn fuq 
il-bażi ta’ skala degressiva lineari. Barra 
minn hekk, irrispettivament mid-data tad-
dħul fis-seħħ tar-riforma, l-ispiża netta 
tagħha kif tidher fl-iżviluppi tad-dejn 
għandha tingħata kunsiderazzjoni għal 
perjodu tranżizzjonali ta’ ħames snin
[għandha tiddaħħal id-data tad-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament] fuq il-bażi tal-
istess skala degressiva lineari. Din l-ispiża 
netta għandha titqies ukoll għad-deċiżjoni 
tal-Kunsill skont l-Artikolu 126(12) tat-
Trattat dwar it-tneħħija ta’ wħud mid-
deċiżjonijiet tiegħu jew tad-deċiżjonijiet 
tiegħu kollha taħt il-paragrafi 6 sa 9 u 11 
tal-Artikolu 126 tat-Trattat, jekk id-defiċit 
ikun naqas sostanzjalment u kontinwament 
u jkun laħaq livell li joqrob lejn il-valur ta’ 
referenza u, fil-każ ta’ nuqqas ta’ 

7. Fil-każ ta’ Stati Membri fejn l-eċċess 
tad-defiċit jew il-ksur tar-rekwiżiti tal-
kriterju tad-dejn skont l-Artikolu 126(2)(b) 
tat-Trattat jirrifletti l-implimentazzjoni ta’ 
riformi tal-pensjonijiet bl-introduzzjoni ta’ 
sistema msejsa fuq diversi pilastri li 
tinkludi pilastru mandatorju ffinanzjat għal 
kollox, il-Kummissjoni u l-Kunsill 
għandhom iqisu wkoll l-ispiża tar-riforma 
għall-pilastru ġestit b’mod pubbliku meta 
jivvalutaw l-iżviluppi fiċ-ċifri tad-defiċit u 
d-dejn tal-EDP. Fil-każijiet fejn il-
proporzjon tad-dejn jaqbeż il-valur ta’ 
referenza, l-ispiża sħiħa tar-riforma 
għandha titqies biss jekk id-defiċit jibqa’ 
qrib il-valur ta’ referenza. Għal din ir-
raġuni mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din ir-
riforma, għandha tkun ikkunsidrata l-ispiża 
netta kif tidher fl-iżviluppi tad-defiċit u 
tad-dejn fuq il-bażi ta’ skala degressiva 
lineari. Barra minn hekk, irrispettivament 
mid-data tad-dħul fis-seħħ tar-riforma, l-
ispiża netta tagħha kif tidher fl-iżviluppi 
tad-dejn għandha tingħata kunsiderazzjoni 
[għandha tiddaħħal id-data tad-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament] fuq il-bażi tal-
istess skala degressiva lineari. Din l-ispiża 
netta għandha titqies ukoll għad-deċiżjoni 
tal-Kunsill skont l-Artikolu 126(12) tat-
Trattat dwar it-tneħħija ta’ wħud mid-
deċiżjonijiet tiegħu jew tad-deċiżjonijiet 
tiegħu kollha taħt il-paragrafi 6 sa 9 u 11 
tal-Artikolu 126 tat-Trattat, jekk id-defiċit 
ikun naqas sostanzjalment u kontinwament 
u jkun laħaq livell li joqrob lejn il-valur ta’ 
referenza u, fil-każ ta’ nuqqas ta’ 
sodisfazzjon tar-rekwiżiti tal-kriterju tad-
dejn, id-dejn ikun tpoġġa fil-perkors tat-
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sodisfazzjon tar-rekwiżiti tal-kriterju tad-
dejn, id-dejn ikun tpoġġa fil-perkors tat-
tnaqqis. Barra minn hekk, għandha tingħata 
kunsiderazzjoni ugwali għat-tnaqqis f’din 
l-ispiża netta li tirriżulta mit-treġġija lura, 
parzjali jew totali, tar-riforma tal-
pensjonijiet imsemmija hawn fuq.

tnaqqis. Barra minn hekk, għandha tingħata 
kunsiderazzjoni ugwali għat-tnaqqis f’din 
l-ispiża netta li tirriżulta mit-treġġija lura, 
parzjali jew totali, tar-riforma tal-
pensjonijiet imsemmija hawn fuq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riformi tal-pensjoni ħafna drabi jkollhom effetti fit-tul fuq il-finanzi pubbliċi tal-Istati 
Membri, għalhekk perjodu ta’ 5 snin issuġġerit mill-Kummissjoni Ewropea mhux rilevanti. Li 
tillimita l-possibilità li jiġu kkunsidrati r-riformi tal-pensjoni meta jiġu vvalutati l-iżviluppi 
fil-proċeduri tad-defiċit eċċessiv għal 5 snin jista’ jiskuraġġixxi lill-Istati Membri biex 
jintroduċu riformi tal-pensjonijiet li jkunu kruċjali għall-istabilità tal-finanzi pubbliċi. 

Emenda 39
Jürgen Klute

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu  1 – punt 2 – punt e 
Regolament (KE) Nru 1467/97
Artikolu 2 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Fil-każ ta’ Stati Membri fejn l-eċċess 
tad-defiċit jew il-ksur tar-rekwiżiti tal-
kriterju tad-dejn skont l-Artikolu 126(2)(b) 
tat-Trattat jirrifletti l-implimentazzjoni ta’ 
riformi tal-pensjonijiet bl-introduzzjoni ta’ 
sistema msejsa fuq diversi pilastri li 
tinkludi pilastru mandatorju ffinanzjat 
għal kollox, il-Kummissjoni u l-Kunsill 
għandhom iqisu wkoll l-ispiża tar-riforma 
għall-pilastru ġestit b’mod pubbliku meta 
jivvalutaw l-iżviluppi fiċ-ċifri tad-defiċit u 
d-dejn tal-EDP. Fil-każijiet fejn il-
proporzjon tad-dejn jaqbeż il-valur ta’ 
referenza, l-ispiża tar-riforma għandha 
titqies biss jekk id-defiċit jibqa’ qrib il-
valur ta’ referenza. Għal din ir-raġuni, għal 
perjodu ta’ ħames snin li jibdew mid-data 

7. Fil-każ ta’ Stati Membri fejn l-eċċess 
tad-defiċit jew il-ksur tar-rekwiżiti tal-
kriterju tad-dejn skont l-Artikolu 126(2)(b) 
tat-Trattat jirrifletti l-implimentazzjoni ta’ 
riformi tal-pensjonijiet, il-Kummissjoni u l-
Kunsill għandhom iqisu wkoll l-ispiża tar-
riforma għall-pilastru ġestit b’mod 
pubbliku meta jivvalutaw l-iżviluppi fiċ-
ċifri tad-defiċit u d-dejn tal-EDP. Fil-
każijiet fejn il-proporzjon tad-dejn jaqbeż 
il-valur ta’ referenza, l-ispiża tar-riforma 
għandha titqies biss jekk id-defiċit jibqa’ 
qrib il-valur ta’ referenza. Għal din ir-
raġuni, għal perjodu ta’ ħames snin li 
jibdew mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din 
ir-riforma, għandha tkun ikkunsidrata l-
ispiża netta kif tidher fl-iżviluppi tad-



AM\856335MT.doc 19/30 PE458.551v01-00

MT

tad-dħul fis-seħħ ta’ din ir-riforma, 
għandha tkun ikkunsidrata l-ispiża netta kif 
tidher fl-iżviluppi tad-defiċit u tad-dejn fuq 
il-bażi ta’ skala degressiva lineari. Barra 
minn hekk, irrispettivament mid-data tad-
dħul fis-seħħ tar-riforma, l-ispiża netta 
tagħha kif tidher fl-iżviluppi tad-dejn 
għandha tingħata kunsiderazzjoni għal 
perjodu tranżizzjonali ta’ ħames snin 
[għandha tiddaħħal id-data tad-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament] fuq il-bażi tal-
istess skala degressiva lineari. Din l-ispiża 
netta għandha titqies ukoll għad-deċiżjoni 
tal-Kunsill skont l-Artikolu 126(12) tat-
Trattat dwar it-tneħħija ta’ wħud mid-
deċiżjonijiet tiegħu jew tad-deċiżjonijiet 
tiegħu kollha taħt il-paragrafi 6 sa 9 u 11 
tal-Artikolu 126 tat-Trattat, jekk id-defiċit 
ikun naqas sostanzjalment u kontinwament 
u jkun laħaq livell li joqrob lejn il-valur ta’ 
referenza u, fil-każ ta’ nuqqas ta’ 
sodisfazzjon tar-rekwiżiti tal-kriterju tad-
dejn, id-dejn ikun tpoġġa fil-perkors tat-
tnaqqis. Barra minn hekk, għandha tingħata 
kunsiderazzjoni ugwali għat-tnaqqis f’din 
l-ispiża netta li tirriżulta mit-treġġija lura, 
parzjali jew totali, tar-riforma tal-
pensjonijiet imsemmija hawn fuq.

defiċit u tad-dejn fuq il-bażi ta’ skala 
degressiva lineari. Barra minn hekk, 
irrispettivament mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tar-riforma, l-ispiża netta tagħha kif tidher 
fl-iżviluppi tad-dejn għandha tingħata 
kunsiderazzjoni għal perjodu tranżizzjonali 
ta’ ħames snin [għandha tiddaħħal id-data 
tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament] 
fuq il-bażi tal-istess skala degressiva 
lineari. Din l-ispiża netta għandha titqies 
ukoll għad-deċiżjoni tal-Kunsill skont l-
Artikolu 126(12) tat-Trattat dwar it-
tneħħija ta’ wħud mid-deċiżjonijiet tiegħu 
jew tad-deċiżjonijiet tiegħu kollha taħt il-
paragrafi 6 sa 9 u 11 tal-Artikolu 126 tat-
Trattat, jekk id-defiċit ikun naqas 
sostanzjalment u kontinwament u jkun 
laħaq livell li joqrob lejn il-valur ta’ 
referenza u, fil-każ ta’ nuqqas ta’ 
sodisfazzjon tar-rekwiżiti tal-kriterju tad-
dejn, id-dejn ikun tpoġġa fil-perkors tat-
tnaqqis. Barra minn hekk, għandha tingħata 
kunsiderazzjoni ugwali għat-tnaqqis f’din 
l-ispiża netta li tirriżulta mit-treġġija lura, 
parzjali jew totali, tar-riforma tal-
pensjonijiet imsemmija hawn fuq.

Or. de

Emenda 40
Jürgen Klute

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 – punt a 
Regolament (KE) Nru 1467/97
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta tqis b’mod sħiħ l-opinjoni 
msemmija fil-paragrafu 1, jekk tqis li 
jeżisti defiċit eċċessiv, il-Kummissjoni 
għandha tindirizza opinjoni u proposta lill-
Kunsill skont l-Artikolu 126(5) u (6) tat-

2. Meta tqis b’mod sħiħ l-opinjoni 
msemmija fil-paragrafu 1, jekk tqis li 
jeżisti defiċit eċċessiv, il-Kummissjoni 
għandha tindirizza opinjoni u proposta lill-
Kunsill skont l-Artikolu 126(5) u (6) tat-
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Trattat. Trattat. Il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta l-proposta tagħha qabel il-
parlament tal-Istat membru rilevanti. 

Or. de

Emenda 41
Jürgen Klute

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 – punt c 
Regolament (KE) Nru 1467/97
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill 
magħmula b’konformità mal-
Artikolu 126(7) tat-Trattat għandha 
tistabbilixxi skadenza ta’ mhux aktar minn 
sitt xhur għal azzjoni effettiva li trid 
tittieħed mill-Istat Membru kkonċernat. Ir-
rakkomandazzjoni tal-Kunsill għandha 
tistabbilixxi wkoll skadenza għall-
korrezzjoni tad-defiċit eċċessiv, li għandha 
titlesta fis-sena ta’ wara l-identifikazzjoni 
tiegħu sakemm ma jkunx hemm 
ċirkostanzi speċjali. Fir-
rakkomandazzjoni, il-Kunsill għandu jitlob 
li l-Istat Membru jilħaq miri baġitarji 
annwali li, imsejjes fuq it-tbassir li huwa l-
bażi tar-rakkomandazzjoni, ikunu 
konsistenti ma’ titjib annwali minimu ta’ 
mill-inqas 0,5 % tal-PDG bħala punt ta’ 
referenza, fil-bilanċ nett tiegħu aġġustat 
ċiklikament minn miżuri ta’ darba jew 
temporanji, sabiex tkun żgurata l-
korrezzjoni tad-defiċit eċċessiv qabel l-
iskadenza stipulata fir-rakkomandazzjoni.

4. Ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill 
magħmula b’konformità mal-
Artikolu 126(7) tat-Trattat għandha 
tistabbilixxi skadenza ta’ mhux aktar minn 
sitt xhur għal azzjoni effettiva li trid 
tittieħed mill-Istat Membru kkonċernat. Ir-
rakkomandazzjoni tal-Kunsill għandha 
tistabbilixxi wkoll skadenza għall-
korrezzjoni tad-defiċit eċċessiv, li għandha 
titlesta f’perjodu ta’ żmien xieraq. Fir-
rakkomandazzjoni, il-Kunsill għandu jitlob 
li l-Istat Membru jilħaq miri baġitarji 
annwali li, imsejjes fuq it-tbassir li huwa l-
bażi tar-rakkomandazzjoni, ikunu 
konsistenti ma’ titjib annwali minimu ta’ 
mill-inqas 0,5 % tal-PDG bħala punt ta’ 
referenza, fil-bilanċ nett tiegħu aġġustat 
ċiklikament minn miżuri ta’ darba jew 
temporanji, sabiex tkun żgurata l-
korrezzjoni tad-defiċit eċċessiv qabel l-
iskadenza stipulata fir-rakkomandazzjoni.

Or. de
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Emenda 42
Jürgen Klute

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 – punt e 
Regolament (KE) Nru 1467/97
Artikolu 3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk tkun ittieħdet azzjoni effettiva 
b’konformità mar-rakkomandazzjoni taħt l-
Artikolu 126(7) tat-Trattat u wara l-
adozzjoni ta’ dik ir-rakkomandazzjoni 
jseħħu avvenimenti ekonomiċi negattivi 
b’konsegwenzi maġġuri żvantaġġużi għall-
finanzi tal-gvern, il-Kunsill jista’ 
jiddeċiedi, fuq rakkomandazzjoni 
mingħand il-Kummissjoni, li jadotta 
rakkomandazzjoni riveduta skont l-
Artikolu 126(7) tat-Trattat. Ir-
rakkomandazzjoni riveduta, li tqis il-fatturi 
rilevanti msemmija fl-Artikolu 2(3) ta’ dan 
ir-Regolament, bħala regola, tista’ testendi 
notevolment l-iskadenza għall-korrezzjoni 
tad-defiċit eċċessiv b’sena, Il-Kunsill 
għandu jivvaluta l-eżistenza ta’ 
avvenimenti ekonomiċi negattivi imprevisti 
b’konsegwenzi maġġuri żvantaġġużi għall-
finanzi tal-gvern, kontra t-tbassir 
ekonomiku fir-rakkomandazzjoni tiegħu. 
Il-Kunsill jista’ jiddeċiedi wkoll, fuq 
rakkomandazzjoni mingħand il-
Kummissjoni, li jadotta rakkomandazzjoni 
riveduta skont l-Artikolu 126(7) tat-Trattat 
fil-każ ta’ riċessjoni ekonomika gravi ta’ 
natura ġenerali.

5. Jekk tkun ittieħdet azzjoni effettiva 
b’konformità mar-rakkomandazzjoni taħt l-
Artikolu 126(7) tat-Trattat u wara l-
adozzjoni ta’ dik ir-rakkomandazzjoni 
jseħħu avvenimenti ekonomiċi negattivi 
b’konsegwenzi maġġuri żvantaġġużi għall-
finanzi tal-gvern, il-Kunsill jista’ 
jiddeċiedi, fuq rakkomandazzjoni 
mingħand il-Kummissjoni, li jadotta 
rakkomandazzjoni riveduta skont l-
Artikolu 126(7) tat-Trattat. Ir-
rakkomandazzjoni riveduta għandha tkun 
ippubblikata u ppreżentata mill-
Kummissjoni qabel il-parlament tal-Istat 
Membri rilevanti. Ir-rakkomandazzjoni 
riveduta, li tqis il-fatturi rilevanti 
msemmija fl-Artikolu 2(3) ta’ dan ir-
Regolament, għandha testendi 
notevolment l-iskadenza għall-korrezzjoni 
tad-defiċit eċċessiv mill-anqas b’sena. Il-
Kunsill għandu jivvaluta l-eżistenza ta’ 
avvenimenti ekonomiċi negattivi imprevisti 
b’konsegwenzi maġġuri żvantaġġużi għall-
finanzi tal-gvern, kontra t-tbassir 
ekonomiku fir-rakkomandazzjoni tiegħu. 
Il-Kunsill jista’ jiddeċiedi wkoll, fuq 
rakkomandazzjoni mingħand il-
Kummissjoni, li jadotta rakkomandazzjoni 
riveduta skont l-Artikolu 126(7) tat-Trattat 
fil-każ ta’ riċessjoni ekonomika gravi ta’ 
natura ġenerali.

Or. de
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Emenda 43
Jürgen Klute

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5 – punt a 
Regolament (KE) Nru 1467/97
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-paragrafu 1 għandu jiġi ssostitwit 
b’dan li ġej:

imħassar

‘1. Kwalunkwe deċiżjoni tal-Kunsill li 
jingħata avviż lill-Istat Membru 
parteċipanti kkonċernat biex iwettaq 
miżuri għat-tnaqqis tad-defiċit 
b’konformità mal-Artikolu 126(9) tat-
Trattat għandha tittieħed fi żmien xahrejn 
mid-deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi li 
ma ttieħdet l-ebda azzjoni effettiva 
b’konformità mal-Artikolu 126(8). Fl-
avviż, il-Kunsill għandu jitlob li l-Istat 
Membru jilħaq miri baġitarji annwali li, 
fuq il-bażi tat-tbassir li huwa l-bażi tal-
avviż, huma konsistenti ma’ titjib annwali 
minimu ta’ mill-inqas 0,5 % tal-PDG 
bħala punt ta’ referenza, fil-bilanċ nett 
tiegħu aġġustat ċiklikament minn miżuri 
ta’ darba jew temporanji, sabiex tkun 
żgurata l-korrezzjoni tad-defiċit eċċessiv 
qabel l-iskadenza stipulata fl-avviż. Il-
Kunsill għandu wkoll jindika miżuri li 
jwasslu għall-kisba ta’ dawn il-miri.’

Or. de

Emenda 44
Jürgen Klute

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5 – punt b 
Regolament (KE) Nru 1467/97
Artikolu 5 – paragrafu 1a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. B’segwitu għall-avviż tal-Kunsill 
mogħti b’konformità mal-Artikolu 126(9) 
tat-Trattat, l-Istat Membru kkonċernat 
għandu jirrapporta lill-Kummissjoni u 
lill-Kunsill dwar l-azzjoni meħuda 
b’reazzjoni għall-avviż tal-Kunsill. Ir-
rapport għandu jinkludi l-miri għan-
nefqa tal-gvern u għal miżuri 
diskrezzjonarji fin-naħa tad-dħul kif ukoll 
l-informazzjoni dwar il-miżuri meħuda 
b'reazzjoni għar-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi tal-Kunsill sabiex il-Kunsill ikun 
jista’ jieħu, jekk ikun meħtieġ, id-
deċiżjoni b’konformità mal-Artikolu 6 (2) 
ta’ dan ir-Regolament. Ir-rapport għandu 
jiġi ppubblikat.’

imħassar

Or. de

Emenda 45
Jürgen Klute

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5 – punt c 
Regolament (KE) Nru 1467/97
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk azzjoni effettiva tkun ittieħdet 
b’konformità mal-avviż skont l-
Artikolu 126(9) tat-Trattat u wara l-
adozzjoni ta’ dak l-avviż iseħħu 
avvenimenti ekonomiċi negattivi 
b’konsegwenzi maġġuri żvantaġġużi għall-
finanzi tal-gvern, il-Kunsill jista’ 
jiddeċiedi, fuq rakkomandazzjoni 
mingħand il-Kummissjoni, li jadotta avviż 
rivedut skont l-Artikolu 126(9) tat-Trattat. 
L-avviż rivedut, li jqis il-fatturi rilevanti 
msemmija fl-Artikolu 2(3) ta’ dan ir-
Regolament, bħala regola, jista’ jestendi 
notevolment l-iskadenza għall-korrezzjoni 

2. Jekk azzjoni effettiva tkun ittieħdet 
b’konformità mal-avviż skont l-
Artikolu 126(9) tat-Trattat u wara l-
adozzjoni ta’ dak l-avviż iseħħu 
avvenimenti ekonomiċi negattivi 
b’konsegwenzi żvantaġġużi għall-finanzi 
tal-gvern, il-Kunsill jista’ jiddeċiedi, wara 
li jisma’ lill-gvern tal-Istat Membru 
rilevanti, li jadotta avviż rivedut skont l-
Artikolu 126(9) tat-Trattat. L-avviż 
rivedut, li jqis il-fatturi rilevanti msemmija 
fl-Artikolu 2(3) ta’ dan ir-Regolament, 
għandu jestendi notevolment l-iskadenza 
għall-korrezzjoni tal-iżbilanċ eċċessiv mill-
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tal-iżbilanċ eċċessiv b’sena. Il-Kunsill 
jista’ jivvaluta l-eżistenza ta’ avvenimenti 
ekonomiċi negattivi b’konsegwenzi 
maġġuri żvantaġġużi għall-finanzi tal-
gvern kontra t-tbassir ekonomiku fl-avviż 
tiegħu. Il-Kunsill jista’ jiddeċiedi wkoll, 
fuq rakkomandazzjoni mingħand il-
Kummissjoni, li jadotta avviż rivedut skont 
l-Artikolu 126(9) tat-Trattat fil-każ ta’ 
riċessjoni ekonomika gravi ta’ natura 
ġenerali.

anqas b’sena. Il-Kunsill jista’ jivvaluta l-
eżistenza ta’ avvenimenti ekonomiċi 
negattivi b’konsegwenzi żvantaġġużi għall-
finanzi tal-gvern, u jekk l-iżviluppi 
ekonomiċi negattivi humiex konnessi mal-
implimentazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill, kontra t-
tbassir ekonomiku fl-avviż tiegħu. Il-
Kunsill għandu jiddeċiedi wkoll, fuq 
rakkomandazzjoni mingħand il-
Kummissjoni, li jadotta avviż rivedut skont 
l-Artikolu 126(9) tat-Trattat fil-każ ta’ 
riċessjoni ekonomika ta’ natura ġenerali.

Or. de

Emenda 46
Jürgen Klute

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6 
Regolament (KE) Nru 1467/97
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-kundizzjonijiet għall-
applikazzjoni tal-Artikolu 126(11) tat-
Trattat jiġu ssodisfatti, il-Kunsill għandu 
jimponi sanzjonijiet b’konformità mal-
Artikolu 126(11). Kwalunkwe deċiżjoni 
bħal din għandha tittieħed mhux aktar 
tard minn erba’ xhur wara d-deċiżjoni tal-
Kunsill li jagħti avviż lill-Istat Membru 
parteċipanti kkonċernat biex jieħu l-
miżuri skont l-Artikolu 126 (9).

imħassar

Or. de

Emenda 47
Jürgen Klute

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 
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Regolament (KE) Nru 1467/97
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kwalunkwe deċiżjoni tal-Kunsill biex 
jintensifika s-sanzjonijiet, b’konformità 
mal-Artikolu 126(11) tat-Trattat, għandha 
tittieħed mhux aktar tard minn xahrejn 
wara d-dati tar-rappurtar skont ir-
Regolament (KE) Nru 479/2009. 
Kwalunkwe deċiżjoni tal-Kunsill biex 
tneħħi wħud mid-deċiżjonijiet tiegħu jew 
id-deċiżjonijiet tiegħu kollha skont l-
Artikolu 126(12) tat-Trattat għandha 
tittieħed malajr kemm jista’ jkun u fi 
kwalunkwe każ mhux aktar tard minn 
xahrejn wara d-dati tar-rappurtar skont 
ir-Regolament (KE) Nru 479/2009.

imħassar

Or. de

Emenda 48
Jürgen Klute

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 – punt a 
Regolament (KE) Nru 1467/97
Artikolu 10 – paragrafu 1 – introductory part

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni u l-Kunsill għandhom 
jissorveljaw b’mod regolari l-
implimentazzjoni tal-azzjoni meħuda:

1. Il-Kummissjoni u l-Kunsill għandhom 
jiċċekkjaw b’mod regolari l-
implimentazzjoni tal-azzjoni meħuda:

Or. de

Emenda 49
Jürgen Klute

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11 
Regolament (KE) Nru 1467/97
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Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull meta l-Kunsill jiddeċiedi li japplika s-
sanzjonijiet għal Stat Membru 
parteċipanti skont l-Artikolu 126(11) tat-
Trattat, bħala regola, għandha tkun 
meħtieġa multa. Il-Kunsill jista’ jiddeċiedi 
li jissupplimenta din il-multa bil-miżuri l-
oħrajn previsti fl-Artikolu 126(11) tat-
Trattat.

imħassar

Or. de

Emenda 50
Jürgen Klute

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12 
Regolament (KE) Nru 1467/97
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ammont tal-multa għandu jinkludi 
komponent fiss ugwali għal 0,2 % tal-
PDG, u komponent li jvarja. Il-komponent 
varjabbli għandu jammonta għal wieħed 
minn għaxra tad-differenza bejn id-defiċit 
bħala perċentwal tal-PDG fis-sena 
preċedenti u, jew il-valur ta' referenza 
għad-defiċit tal-gvern, jew, jekk in-nuqqas 
ta' konformità mad-dixxiplina baġitarja 
tinkludi l-kriterju tad-dejn, il-bilanċ 
ġenerali tal-amministrazzjoni pubblika 
bħala perċentwal tal-PDG li kellu jinkiseb 
fl-istess sena skont l-avviż maħruġ skont 
l-Artikolu 126(9) tat-Trattat.

1. L-ammont tal-multa m’għandux jaqbeż
0,05 % tal-PGD.

Or. de
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Emenda 51
Jürgen Klute

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12 
Regolament (KE) Nru 1467/97
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull sena sussegwenti, sakemm titneħħa 
d-deċiżjoni dwar l-eżistenza ta’ defiċit 
eċċessiv, il-Kunsill għandu jivvaluta jekk l-
Istat Membru parteċipanti kkonċernat 
ikunx ħa azzjoni effettiva b'reazzjoni għall-
avviż tal-Kunsill b’konformità mal-
Artikolu 126(9) tat-Trattat. F’din il-
valutazzjoni annwali, il-Kunsill għandu 
jiddeċiedi, b'konformità mal-
Artikolu 126(11) tat-Trattat, li jintensifika 
s-sanzjonijiet, sakemm l-Istat Membru 
parteċipanti kkonċernat ma jkunx 
ikkonforma mal-avviż tal-Kunsill. Jekk
tittieħed deċizjoni dwar multa addizzjonali, 
għandha tkun ikkalkulata bl-istess mod 
bħal tal-komponent varjabbli tal-multa 
fil-paragrafu 1.

2. Kull sena sussegwenti, sakemm titneħħa 
d-deċiżjoni dwar l-eżistenza ta’ defiċit 
eċċessiv, il-Kunsill għandu jivvaluta jekk l-
Istat Membru parteċipanti kkonċernat 
ikunx ħa azzjoni effettiva b'reazzjoni għall-
avviż tal-Kunsill b’konformità mal-
Artikolu 126(9) tat-Trattat. Jekk tittieħed 
deċizjoni dwar multa, m’għandhiex tkun
aktar minn 0,01 % tal-PGD.

Or. de

Emenda 52
Jürgen Klute

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12 
Regolament (KE) Nru 1467/97
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kwalunkwe multa waħdanija msemmija 
fil-paragrafi 1 u 2 ma għandhiex taqbeż il-
limitu massimu ta’ 0,5 % tal-PDG.

3. Kwalunkwe multa waħdanija msemmija 
fil-paragrafi 1 u 2 ma għandhiex taqbeż il-
limitu massimu ta’ 0,01 % tal-PDG.

Or. de
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Emenda 53
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Regolament (KE) Nru 1467/97
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-multi msemmija fl-Artikolu 12 ta’ dan 
ir-Regolament għandhom jikkostitwixxu 
dħul ieħor imsemmi fl-Artikolu 311 tat-
Trattat u għandhom jitqassmu fost l-Istati 
Membri parteċipanti li ma għandhomx
defiċit eċċessiv kif stabbilit skont l-
Artikolu 126(6) tat-Trattat u li mhumiex 
suġġetti għall-proċedura ta’ żbilanċ 
eċċessiv skont it-tifsira tar-Regolament 
(UE) Nru [.../...] fi proporzjon mas-sehem 
tagħhom fid-Dħul Nazzjonali Gross 
(Gross National Income (GNI)) totali tal-
Istati Membri eliġibbli.

Il-multi msemmija fl-Artikolu 12 ta’ dan 
ir-Regolament għandhom jikkostitwixxu 
dħul ieħor imsemmi fl-Artikolu 311 tat-
Trattat u għandhom jitqassmu fost l-Istati 
Membri parteċipanti li jkollhom defiċit fil-
kummerċ ekonomiku stabbilit skont l-
Artikolu 126(6) tat-Trattat, konness 
strettament mal-investimenti sostenibbli, 
ekonomiċi, soċjali u ambjentali. 

Or. en

Emenda 54
Jürgen Klute

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14 
Regolament (KE) Nru 1467/97
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-multi msemmija fl-Artikolu 12 ta’ dan 
ir-Regolament għandhom jikkostitwixxu 
dħul ieħor imsemmi fl-Artikolu 311 tat-
Trattat u għandhom jitqassmu fost l-Istati 
Membri parteċipanti li ma għandhomx 
defiċit eċċessiv kif stabbilit skont l-
Artikolu 126(6) tat-Trattat u li mhumiex 
suġġetti għall-proċedura ta’ żbilanċ 

Il-multi msemmija fl-Artikolu 12 ta’ dan 
ir-Regolament għandhom jikkostitwixxu 
dħul ieħor imsemmi fl-Artikolu 311 tat-
Trattat u għandhom jintużaw biex 
jappoġġjaw il-miżuri biex jintlaħqu l-
objettivi tal-Unjoni li jirrigwardaw l-
investiment u l-impjiegi, b’attenzjoni 
partikolari għall-ħtieġa tal-iżvilupp 
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eċċessiv skont it-tifsira tar-Regolament 
(UE) Nru [.../...] fi proporzjon mas-sehem 
tagħhom fid-Dħul Nazzjonali Gross 
(Gross National Income (GNI)) totali tal-
Istati Membri eliġibbli.

sostenibbli fl-aktar reġjuni foqra tal-
Unjoni. 

Or. de

Emenda 55
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14 
Regolament (KE) Nru 1467/97
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-multi msemmija fl-Artikolu 12 ta’ dan 
ir-Regolament għandhom jikkostitwixxu 
dħul ieħor imsemmi fl-Artikolu 311 tat-
Trattat u għandhom jitqassmu fost l-Istati 
Membri parteċipanti li ma għandhomx 
defiċit eċċessiv kif stabbilit skont l-
Artikolu 126(6) tat-Trattat u li mhumiex 
suġġetti għall-proċedura ta’ żbilanċ 
eċċessiv skont it-tifsira tar-Regolament 
(UE) Nru [.../...] fi proporzjon mas-sehem 
tagħhom fid-Dħul Nazzjonali Gross 
(Gross National Income (GNI)) totali tal-
Istati Membri eliġibbli.

Il-multi msemmija fl-Artikolu 12 ta’ dan 
ir-Regolament għandhom jikkostitwixxu 
dħul ieħor imsemmi fl-Artikolu 311 tat-
Trattat u għandhom ikunu allokati lill-
mekkaniżmu għal kriżi permanenti (il-
Fond Monetarju Ewropew). Sakemm jiġi 
stabbilit il-Fond Monetarju Ewropew, 
dawk il-multi għandhom ikunu 
akkreditati lill-Faċilità Ewropea għall-
Istabilità Finanzjarja. 

Or. de

Emenda 56
Jürgen Klute

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ 
fl-għoxrin jum wara dak tal-

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ 
meta ċ-ċirkostanzi ekonomiċi normali
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pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali 
tal-Unjoni Ewropea.

jkunu ġew stabbiliti mill-ġdid u darba dan 
ikun assigurat b’regolamentazzjoni 
effikaċi tas-swieq finanzjarji li l-bonds 
sovrani ma jkunux aktar oġġett ta’ 
spekulazzjoni. 

Or. en


