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Emenda 43
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
–

Proposta għal ċaħda

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

Or. en

Emenda 44
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 (SP) huma ċari. Jeħtieġ li:
- l-SP jiġi rrevokat u sostitwit b’Patt dwar l-Impjiegi u l-Progress Soċjali;
- il-koeżjoni ekonomika u soċjali jingħataw spinta permezz ta’ aktar Fondi Strutturali u Fondi 
ta’ Koeżjoni;
- jinħoloq Fond ta’ Solidarjetà, b’kontribuzzjonijiet mill-pajjiżi fiż-żona tal-Euro li għandhom 
baġit b’bilanċ pożittiv, biex jgħinu lil pajjiżi li jkollhom diffikultajiet bil-produzzjoni, is-
servizzi pubbliċi essenzjali u l-ħolqien ta’ impjiegi bid-drittijiet u l-eliminazzjoni tal-faqar;
- tingħata prijorità lill-indikaturi soċjali, l-impjiegi u l-pagi diċenti, il-“welfare” soċjali u l-
opportunitajiet indaqs.
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Emenda 45
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
–

Proposta għal ċaħda

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

Or. en

Emenda 46
Sven Giegold

Proposta għal regolament
Ċitazzjoni 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikolu 121(6) tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikolu 121(6), 148(3) 
u 148(4) tiegħu,

Or. en

Emenda 47
Danuta Jazłowiecka, David Casa 

Proposta għal regolament
Premessa 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Hemm bżonn li nibnu fuq l-esperjenza 
miksuba matul l-ewwel għaxar snin tat-
tħaddim tal-unjoni ekonomiku u monetarja.

2. Hemm bżonn li nibnu fuq l-esperjenza 
miksuba matul l-ewwel għaxar snin tat-
tħaddim tal-unjoni ekonomiku u monetarja 
fir-rigward tal-iżbilanċi makroekonomiċi.

Or. en



AM\857350MT.doc 5/37 PE458.550v02-00

MT

Emenda 48
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Premessa 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-proċedura għandha sserraħ fuq 
mekkaniżmu ta’ twissija għal detezzjoni 
bikrija tal-iżbilanċi makroekonomiċi li 
jitfaċċaw. Għandha tkun ibbażata fuq l-użu 
ta’ tabella ta’ valutazzjoni indikattiva u 
trasparenti kkumbinata mal-ġudizzju 
ekonomiku.

6. Il-proċedura għandha sserraħ fuq 
mekkaniżmu ta’ twissija għal detezzjoni 
bikrija tal-iżbilanċi makroekonomiċi li 
jitfaċċaw. Għandha tkun ibbażata fuq l-użu 
ta’ tabella ta’ valutazzjoni indikattiva u 
trasparenti kkumbinata mal-ġudizzju 
ekonomiku, b’mod partikolari b’rabta 
mal-kompetittività.

Or. de

Emenda 49
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Premessa 7 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. It-tabella ta’ valutazzjoni għandha tkun 
magħmula minn sett limitat ta’ indikaturi 
ekonomiċi u finanzjarji relevanti għad-
detezzjoni tal-iżbilanċi makroekonomiċi 
bil-limiti indikattivi li jikkorrispondu. Il-
kompożizzjoni tat-tabella tista’ tevolvi 
matul iż-żmien, inter alia minħabba 
theddid lill-istabilità makroekonomika li 
jevolvi jew minħabba l-avvanzi fid-
disponibilità ta’ statistika relevanti.

7. It-tabella ta’ valutazzjoni għandha tkun 
magħmula minn sett limitat ta’ indikaturi 
ekonomiċi u finanzjarji relevanti għall-
kompetittività u għad-detezzjoni tal-
iżbilanċi makroekonomiċi bil-limiti 
indikattivi li jikkorrispondu. Il-
kompożizzjoni tat-tabella tista’ tevolvi 
matul iż-żmien, inter alia minħabba 
theddid lill-istabilità makroekonomika li 
jevolvi jew minħabba l-avvanzi fid-
disponibilità ta’ statistika relevanti.

Or. de
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Emenda 50
Olle Ludvigsson

Proposta għal regolament
Premessa 9 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Ibbażata fuq il-proċedura ta’ sorveljanza 
multilaterali u l-mekkaniżmu ta’ twissija, 
il-Kummissjoni għandha tidentifika l-Istati 
Membri li jridu jkunu soġġetti għal 
reviżjoni fil-fond. Ir-reviżjoni fil-fond 
għandha tkopri analiżi fonda tas-sorsi tal-
iżbilanċi fl-Istat Membru li qed ikun 
investigat. Għandha tkun diskussa fil-
Kunsill u fil-Grupp Euro għall-Istati 
Membri li l-valuta tagħhom hija l-euro.

9. Ibbażata fuq il-proċedura ta’ sorveljanza 
multilaterali u l-mekkaniżmu ta’ twissija, 
il-Kummissjoni għandha tidentifika l-Istati 
Membri li jridu jkunu soġġetti għal 
reviżjoni fil-fond. Ir-reviżjoni fil-fond 
għandha tkopri analiżi fonda tas-sorsi tal-
iżbilanċi fl-Istat Membru li qed ikun 
investigat. Għandha tkun mibnija fuq 
investigazzjoni dettaljata ta’ firxa wiesgħa 
ta’ varjabbli ekonomiċi u għandha 
tirrikonoxxi l-ispeċifitajiet nazzjonali fir-
rigward tar-relazzjonijiet industrijali u d-
djalogu soċjali. Hija għandha tiġi
diskussa fil-Kunsill u fil-Grupp Euro għall-
Istati Membri li l-valuta tagħhom hija l-
euro.

Or. en

Emenda 51
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Premessa 11 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. Meta jiġu eżaminati l-iżbilanċi, 
għandha titqies s-severità tagħhom, il-grad 
li bih jistgħu jitqiesu mhux sostenibbli u l-
effetti potenzjali negattivi ekonomiċi u 
finanzjarji lill-Istati Membri l-oħra. 
Għandhom jitqiesu wkoll il-kapaċità tal-
aġġustament ekonomiku u l-istorja riċenti 
tal-Istat Membru kkonċernat fir-rigward 
tal-konformità ma’ rakkomandazzjonijiet 
preċedenti maħruġa skont dan ir-
Regolament u rakkomandazzjonijiet oħra 

11. Meta jiġu eżaminati l-iżbilanċi, 
għandha titqies s-severità tagħhom, il-grad 
li bih jistgħu jitqiesu mhux sostenibbli u l-
effetti potenzjali negattivi ekonomiċi u 
finanzjarji lill-Istati Membri l-oħra. Jeħtieġ 
li jinftiehmu kemm in-natura strutturali 
jew in-natura għal żmien qasir tal-
iżbilanċi kif ukoll in-natura nazzjonali,
tal-Unjoni u n-natura esterna tal-kawżi
tagħhom. Għandhom jiġu kkunsidrati
b’mod adegwat kemm l-
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maħruġa skont l-Artikolu 121 tat-Trattat 
bħala parti mis-sorveljanza multilaterali, 
b’mod partikolari l-linji gwida għall-
politiki ekonomiċi tal-Istati Membri u tal-
Unjoni.

interkonnessjonijiet bejn l-għażliet tal-
politika minn Stati Membri differenti, kif 
ukoll l-effetti mifruxa. Għandhom jitqiesu 
wkoll l-istorja riċenti tal-Istat Membru 
kkonċernat fir-rigward tal-konformità ma’ 
rakkomandazzjonijiet preċedenti maħruġa 
skont dan ir-Regolament u 
rakkomandazzjonijiet oħra maħruġa skont 
l-Artikolu 121 tat-Trattat bħala parti mis-
sorveljanza multilaterali, b’mod partikolari 
l-linji gwida għall-politiki ekonomiċi tal-
Istati Membri u tal-Unjoni u l-konsegwenzi 
ta’ tali rakkomandazzjonijiet.

Or. en

Emenda 52
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta għal regolament
Premessa 12 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. Jekk ikunu identifikati żbilanċi 
makroekonomiċi, għandhom ikunu 
indirizzati rakkomandazzjonijiet lill-Istat 
Membru kkonċernat biex jagħti gwida 
dwar tweġibiet politiċi xierqa. Ir-rispons 
politiku tal-Istat Membru kkonċernat għall-
iżbilanċi għandu jkun f’waqtu u għandu 
juża l-istrumenti politiċi kollha disponibbli 
taħt il-kontroll tal-awtoritajiet pubbliċi. 
Dan għandu jitfassal skont l-ambjent u ċ-
ċirkostanzi speċifiċi tal-Istat Membru 
kkonċernat u jkopri l-oqsma politiċi 
ekonomiċi ewlenin, u potenzjalment 
jinkludi l-politiki fiskali u tal-pagi, is-
swieq tax-xogħol, is-swieq tal-prodotti u s-
servizzi u r-regolamentazzjoni tas-settur 
finanzjarju.

12. Jekk ikunu identifikati żbilanċi 
makroekonomiċi, għandhom ikunu 
indirizzati rakkomandazzjonijiet lill-Istat 
Membru kkonċernat biex jagħti gwida 
dwar tweġibiet politiċi xierqa. Ir-rispons 
politiku tal-Istat Membru kkonċernat għall-
iżbilanċi għandu jkun f’waqtu u għandu 
juża l-istrumenti politiċi kollha disponibbli 
taħt il-kontroll tal-awtoritajiet pubbliċi. 
Dan għandu jitfassal skont l-ambjent u ċ-
ċirkostanzi speċifiċi tal-Istat Membru 
kkonċernat u jkopri l-oqsma politiċi 
ekonomiċi ewlenin, u potenzjalment 
jinkludi l-politiki fiskali, is-swieq tax-
xogħol, is-swieq tal-prodotti u s-servizzi u 
r-regolamentazzjoni tas-settur finanzjarju.

Or. en
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Emenda 53
Olle Ludvigsson

Proposta għal regolament
Premessa 12 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. Jekk ikunu identifikati żbilanċi 
makroekonomiċi, għandhom ikunu 
indirizzati rakkomandazzjonijiet lill-Istat 
Membru kkonċernat biex jagħti gwida 
dwar tweġibiet politiċi xierqa. Ir-rispons 
politiku tal-Istat Membru kkonċernat għall-
iżbilanċi għandu jkun f’waqtu u għandu 
juża l-istrumenti politiċi kollha disponibbli
taħt il-kontroll tal-awtoritajiet pubbliċi. 
Dan għandu jitfassal skont l-ambjent u ċ-
ċirkostanzi speċifiċi tal-Istat Membru 
kkonċernat u jkopri l-oqsma politiċi 
ekonomiċi ewlenin, u potenzjalment 
jinkludi l-politiki fiskali u tal-pagi, is-
swieq tax-xogħol, is-swieq tal-prodotti u s-
servizzi u r-regolamentazzjoni tas-settur 
finanzjarju.

12. Jekk ikunu identifikati żbilanċi 
makroekonomiċi, għandhom ikunu 
indirizzati rakkomandazzjonijiet lill-Istat 
Membru kkonċernat biex jagħti gwida 
dwar tweġibiet politiċi xierqa. Ir-rispons 
politiku tal-Istat Membru kkonċernat għall-
iżbilanċi għandu jkun f’waqtu u għandu 
juża l-istrumenti politiċi kollha rilevanti
taħt il-kontroll tal-awtoritajiet pubbliċi. 
Dan għandu jkun ibbażat fuq djalogu 
dettaljat ma’ msieħba soċjali u partijiet 
interessati nazzjonali oħra u għandu jieħu 
għalkollox inkonsiderazzjoni r-
restrizzjonijiet li d-drittijiet fundamentali 
ta’ dawn l-atturi jġibu fuq l-azzjoni tal-
gvern. Huwa għandu jitfassal skont l-
ambjent u ċ-ċirkostanzi speċifiċi tal-Istat 
Membru kkonċernat u jkopri l-oqsma 
politiċi ekonomiċi ewlenin, u 
potenzjalment jinkludi l-politiki fiskali, is-
swieq tax-xogħol, is-swieq tal-prodotti u s-
servizzi u r-regolamentazzjoni tas-settur 
finanzjarju

Or. en

Emenda 54
Olle Ludvigsson

Proposta għal regolament
Premessa 15 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

15. Kwalunkwe Stat Membru soġġett 
għall-proċedura ta’ żbilanċ eċċessiv 
għandu jistabbilixxi pjan ta’ azzjoni 
korrettiva li jistipula dettalji tal-politiki 

15. Kwalunkwe Stat Membru soġġett 
għall-proċedura ta’ żbilanċ eċċessiv 
għandu jistabbilixxi pjan ta’ azzjoni 
korrettiva li jistipula dettalji tal-politiki 
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tiegħu mfassla biex jimplimentaw ir-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill. Il-pjan 
ta’ azzjoni korrettiva għandu jinkludi 
tabella ta’ skadenza għall-implimentazzjoni 
tal-miżuri previsti. Din għandha tkun 
approvata mill-Kunsill abbażi ta’ rapport 
mill-Kummissjoni.

tiegħu mfassla biex jimplimentaw ir-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill. Il-pjan 
ta’ azzjoni korrettiva għandu jirrifletti n-
natura tal-iżbilanċi, ikun ristrett għall-
aspetti politiċi taħt il-kontroll leġittimu 
tal-awtoritajiet governattivi u jinkludi 
tabella ta’ skadenza għall-implimentazzjoni 
tal-miżuri previsti. Din għandha tkun 
approvata mill-Kunsill abbażi ta’ rapport 
mill-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 55
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Premessa 15 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

15a. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati bi qbil mal-
Artikolu 290 TFUE b’rispett għat-tabella. 
B’mod partikolari, l-atti delegati huma 
meħtieġa biex tiġi stabbilita lista ta’ 
indikaturi rilevanti li għandha tiġi inkluża 
fit-tabella ta’ valutazzjoni u tadatta l-
kompożizzjoni tal-indikaturi, il-limiti u l-
metodoloġija użati. Huwa ta' importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet adegwati matul il-
ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-
livell tal-esperti.

Or. en

Emenda 56
Sven Giegold

Proposta għal regolament
Premessa 16 a (ġdida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

16a. Id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament huma konsistenti għalkollox 
mal-klawżoli orizzontali tat-TFUE, l-aktar 
l-Artikoli 7, 8, 9, 10, 11 u l-Artikolu 
153(5), kif ukoll id-dispożizzjonijiet tal-
Protokoll 26.

Or. en

Emenda 57
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Article 2 – paragrafu 1 – point a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) “żbilanċi” tfisser żviluppi
makroekonomiċi li qed jaffettwaw
negattivament jew għandhom il-potenzjali 
li jaffettwaw negattivament, it-tħaddim 
xieraq tal-ekonomija ta’ Stat Membru jew 
tal-unjoni ekonomika u monetarja, jew tal-
Unjoni b’mod ġenerali.

(a) “żbilanċi” tfisser it-tbegħid b’mod 
persistenti ta’ żviluppi bejn id-domanda 
aggregata u l-provvista aggregata li 
jwasslu għal bilanċi pożittivi jew żbilanċi 
eċċessivi sistematiċi fis-sitwazzjoni 
ġenerali ta’ tfaddil tal-ekonomija, li hija
affettwata negattivament, jew li għandha 
l-potenzjali li taffettwa negattivament, it-
tħaddim xieraq tal-ekonomija ta’ Stat 
Membru jew tal-unjoni ekonomika u 
monetarja, jew tal-Unjoni b’mod ġenerali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jissawwar proċess politiku li jiffunzjona tajjeb, jeħtieġ tifsira ġenerali iżda preċiża li 
tkopri t-tipi kollha ta’ żbilanċi possibbli. L-emenda tipprovdi tifsira bħal din.

Emenda 58
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) “żbilanċi” tfisser żviluppi 
makroekonomiċi li qed jaffettwaw 
negattivament jew għandhom il-potenzjali 
li jaffettwaw negattivament, it-tħaddim 
xieraq tal-ekonomija ta’ Stat Membru jew 
tal-unjoni ekonomika u monetarja, jew tal-
Unjoni b’mod ġenerali.

(a) “żbilanċi” tfisser żviluppi 
makroekonomiċi li qed jaffettwaw 
negattivament jew għandhom il-potenzjali 
li jaffettwaw negattivament, it-tħaddim 
xieraq tal-ekonomija jew il-kompetittività
ta’ Stat Membru jew tal-unjoni ekonomika 
u monetarja, jew tal-Unjoni b’mod 
ġenerali.

Or. en

Emenda 59
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) “żbilanċi” tfisser żviluppi 
makroekonomiċi li qed jaffettwaw 
negattivament jew għandhom il-potenzjali 
li jaffettwaw negattivament, it-tħaddim 
xieraq tal-ekonomija ta’ Stat Membru jew 
tal-unjoni ekonomika u monetarja, jew tal-
Unjoni b’mod ġenerali.

(a) “żbilanċi” tfisser it-tbegħid b’mod 
persistenti ta’ żviluppi bejn id-domanda 
aggregata u l-provvista aggregata li 
jwasslu għal bilanċi pożittivi jew żbilanċi 
eċċessivi sistematiċi fis-sitwazzjoni 
ġenerali ta’ tfaddil tal-ekonomija li qed 
jaffettwaw negattivament jew għandhom 
il-potenzjali li jaffettwaw negattivament, it-
tħaddim xieraq tal-ekonomija ta’ Stat 
Membru jew tal-unjoni ekonomika u 
monetarja, jew tal-Unjoni b’mod ġenerali.

Or. en

Emenda 60
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) “żbilanċi eċċessivi” tfisser żbilanċi 
severi, inklużi żbilanċi li jxekklu t-
tħaddim xieraq tal-unjoni ekonomika u 
monetarja.

(b) “żbilanċi eċċessivi” tfisser żbilanċi 
makroekonomiċi fil-qasam tal-unjoni 
ekonomika jew monetarja li jfixklu l-
iżvilupp ekonomiku regolari u vijabbli fi 
Stat Membru, jew aktar, li huma parti fl-
unjoni ekonomika u monetarja.

Or. de

Emenda 61
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Wara konsultazzjoni mal-Istati Membri 
l-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
tabella ta’ valutazzjoni indikattiva bħala 
għodda biex tħaffef l-identifikazzjoni 
bikrija u l-monitoraġġ tal-iżbilanċi.

1. Wara konsultazzjoni mal-Istati Membri 
u l-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni 
għandha tistabbilixxi tabella ta’ 
valutazzjoni indikattiva bħala għodda biex 
tħaffef l-identifikazzjoni bikrija u l-
monitoraġġ tal-iżbilanċi.

Or. en

Emenda 62
Sven Giegold

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Wara konsultazzjoni mal-Istati Membri 
l-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
tabella ta’ valutazzjoni indikattiva bħala 
għodda biex tħaffef l-identifikazzjoni 
bikrija u l-monitoraġġ tal-iżbilanċi.

1. Wara konsultazzjoni mal-Istati Membri 
u l-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni
għandha tistabbilixxi tabella ta’ 
valutazzjoni indikattiva bħala għodda biex 
tħaffef l-identifikazzjoni bikrija u l-
monitoraġġ tal-iżbilanċi skont il-proċeduri 
u l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafi 2 
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sa 4 ta’ dan l-artikolu.

Or. en

Emenda 63
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Wara konsultazzjoni mal-Istati Membri 
l-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
tabella ta’ valutazzjoni indikattiva bħala 
għodda biex tħaffef l-identifikazzjoni 
bikrija u l-monitoraġġ tal-iżbilanċi.

1. Għalhekk, il-Kummissjoni għandha, 
wara konsultazzjoni wiesgħa mal-Istati 
Membri kollha u mal-Parlament 
Ewropew, tistabbilixxi tabella ta’ 
valutazzjoni indikattiva bħala għodda biex 
tħaffef l-identifikazzjoni bikrija u l-
monitoraġġ tal-iżbilanċi.

Or. en

Emenda 64
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-tabella ta’ valutazzjoni għandha tkun 
komposta minn firxa ta’ indikaturi 
makroekonomiċi u makrofinanzjarji għall-
Istati Membri. Il-Kummissjoni tista’ 
tistabbilixxi limiti indikattivi aktar baxxi 
jew ogħla għal dawn l-indikaturi biex 
iservu ta’ livelli ta’ twissija. Il-limiti 
applikabbli għall-Istati Membri li l-valuta 
tagħhom hija l-euro jistgħu jkunu differenti 
minn dawk applikabbli għall-Istati Membri 
l-oħra.

2. It-tabella ta’ valutazzjoni għandha tkun 
komposta minn firxa ta’ indikaturi 
makroekonomiċi u makrofinanzjarji għall-
Istati Membri, u b’mod partikolari 
għandha tenfasizza l-kompetittività tal-
Istati Membri. Il-Kummissjoni tista’ 
tistabbilixxi limiti indikattivi aktar baxxi 
jew ogħla għal dawn l-indikaturi biex 
iservu ta’ livelli ta' twissija. Il-limiti 
applikabbli għall-Istati Membri li l-valuta 
tagħhom hija l-euro jistgħu jkunu differenti 
minn dawk applikabbli għall-Istati Membri 
l-oħra.
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Emenda 65
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Article 3 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-tabella ta’ valutazzjoni għandha tkun 
komposta minn firxa ta’ indikaturi 
makroekonomiċi u makrofinanzjarji għall-
Istati Membri. Il-Kummissjoni tista’ 
tistabbilixxi limiti indikattivi aktar baxxi 
jew ogħla għal dawn l-indikaturi biex 
iservu ta’ livelli ta’ twissija. Il-limiti 
applikabbli għall-Istati Membri li l-valuta 
tagħhom hija l-euro jistgħu jkunu 
differenti minn dawk applikabbli għall-
Istati Membri l-oħra.

2. It-tabella ta’ valutazzjoni għandha tkun 
komposta minn firxa ta’ indikaturi 
makroekonomiċi, makrofinanzjarji u
soċjali għall-Istati Membri. Dawn se 
jippremettu li jiġu identifikati 
miżallinjamenti serji bejn id-domanda 
aggregata u l-provvista aggregata bejn id-
dħul u l-konsum tal-ekonomija. L-
indikaturi soċjali, fost l-oħrajn, jinkludu 
indikaturi dwar l-inugwaljanzi, l-
inċidenza ta’ paga baxxa, il-ħaddiema 
foqra, is-sehem tad-dħul mix-xogħol fil-
PDG ġenerali u r-rati ta’ profitt unitarju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan ikompli jibni fuq it-tifsira tal-iżbilanċi kif prevista fl-emenda 1. Huwa essenzjali li jiġu 
inklużi l-indikaturi soċjali, b’mod partikolari, dwar l-inugwaljanzi minħabba li l-inugwaljanzi 
għoljin u/jew li qed jiżdiedu huma l-kawża radikali ta’ tfaddil eċċessiv fil-quċċata tal-iskala 
tad-dħul u ċ-ċertifikazzjoni ta’ dejn eċċessiv fl-aħħar skala jew fl-iskala medja tad-dħul.

Emenda 66
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-tabella ta’ valutazzjoni għandha tkun 
komposta minn firxa ta’ indikaturi 
makroekonomiċi u makrofinanzjarji għall-

2. It-tabella ta’ valutazzjoni għandha tkun 
komposta minn firxa ta’ indikaturi 
makroekonomiċi u makrofinanzjarji, li 



AM\857350MT.doc 15/37 PE458.550v02-00

MT

Istati Membri. Il-Kummissjoni tista’ 
tistabbilixxi limiti indikattivi aktar baxxi 
jew ogħla għal dawn l-indikaturi biex 
iservu ta’ livelli ta' twissija. Il-limiti 
applikabbli għall-Istati Membri li l-valuta 
tagħhom hija l-euro jistgħu jkunu differenti 
minn dawk applikabbli għall-Istati Membri 
l-oħra.

jkunu adegwati biex jiġu stmati l-
ekwilibriju ekonomiku u l-kompetittività
ta’ Stati Membri meta mqabbla ma’ Stati 
Membri oħra. Il-Kummissjoni tista’ 
tistabbilixxi limiti indikattivi aktar baxxi 
jew ogħla għal dawn l-indikaturi biex 
iservu ta’ livelli ta' twissija. Il-limiti 
applikabbli għall-Istati Membri li l-valuta 
tagħhom hija l-euro jistgħu jkunu differenti 
minn dawk applikabbli għall-Istati Membri 
l-oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istabbiliment tal-indikaturi fir-regolament jaffettwa l-flessibilità meħtieġa għal din il-
proċedura. Id-deċiżjoni dwar l-għażla tal-indikaturi għandha titħalla f’idejn il-Kummissjoni 
Ewropea minflok, b’kemm jista’ jkun sehem mill-esperti.

Emenda 67
Sven Giegold

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-tabella ta’ valutazzjoni għandha tkun 
komposta minn firxa ta’ indikaturi
makroekonomiċi u makrofinanzjarji għall-
Istati Membri. Il-Kummissjoni tista’ 
tistabbilixxi limiti indikattivi aktar baxxi 
jew ogħla għal dawn l-indikaturi biex 
iservu ta’ livelli ta’ twissija. Il-limiti 
applikabbli għall-Istati Membri li l-valuta 
tagħhom hija l-euro jistgħu jkunu differenti 
minn dawk applikabbli għall-Istati Membri 
l-oħra.

2. It-tabella ta’ valutazzjoni għandha tkun 
komposta minn firxa ta’ indikaturi 
rilevanti għall-identifikar tar-riskju tal-
possibilità ta’ żbilanċi makroekonomiċi u 
makrofinanzjarji fil-livell tal-Unjoni u tal-
Istati Membri. Il-Kummissjoni tista’ 
tistabbilixxi limiti indikattivi aktar baxxi 
jew ogħla għal dawn l-indikaturi biex 
iservu ta’ livelli ta’ twissija. Il-limiti għall-
iżbilanċi esterni se jenfasizzaw b’mod 
simmetriku kemm l-iżbilanċi ferm 
eċċessivi kif ukoll il-bilanċi pożittivi 
eċċessivi. Il-limiti applikabbli għall-Istati 
Membri li l-valuta tagħhom hija l-euro 
jistgħu jkunu differenti minn dawk 
applikabbli għall-Istati Membri l-oħra.
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Emenda 68
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-tabella ta’ valutazzjoni għandha tkun 
komposta minn firxa ta’ indikaturi 
makroekonomiċi u makrofinanzjarji għall-
Istati Membri. Il-Kummissjoni tista’
tistabbilixxi limiti indikattivi aktar baxxi 
jew ogħla għal dawn l-indikaturi biex 
iservu ta’ livelli ta’ twissija. Il-limiti 
applikabbli għall-Istati Membri li l-valuta 
tagħhom hija l-euro jistgħu jkunu 
differenti minn dawk applikabbli għall-
Istati Membri l-oħra.

2. It-tabella ta’ valutazzjoni għandha tkun 
komposta minn firxa ta’ indikaturi 
makroekonomiċi, makrofinanzjarji u
soċjali għall-Istati Membri. Dawn se 
jippremettu li jiġu identifikati 
miżallinjamenti serji bejn id-domanda 
aggregata u l-provvista aggregata bejn id-
dħul u l-konsum tal-ekonomija u se 
jirriflettu t-tendenzi għal żmien qasir, 
żmien strutturali u għal żmien medju-twil.
Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
limiti indikattivi u simmetriċi baxxi jew 
ogħla għal dawn l-indikaturi biex iservu ta’ 
livelli ta’ twissija.

Or. en

Emenda 69
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-lista ta’ indikaturi li għandhom jiġu 
inklużi fit-tabella ta’ valutazzjoni u l-limiti
għandhom jippermettu li jiġu identifikati 
l-iżbilanċi makroekonomiċi interni u 
dawk esterni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-istabbiliment tal-indikaturi fir-regolament jaffettwa l-flessibilità meħtieġa għal din il-
proċedura. Id-deċiżjoni dwar l-għażla tal-indikaturi għandha titħalla f’idejn il-Kummissjoni 
Ewropea minflok, b’kemm jista’ jkun sehem mill-esperti.

Emenda 70
Sven Giegold

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha tadotta,
permezz ta’ atti delegati f’konformità mal-
Artikolu -12, u soġġetti għall-
kundizzjonijiet tal-Artikoli -12a u -12b, 
miżuri li jistabbilixxu l-lista ta’ indikaturi 
rilevanti u l-limiti li għandhom jiġu 
inklużi fit-tabella ta’ valutazzjoni. Il-lista 
ta’ indikaturi għandha tinkludi l-għadd 
ta’ indikaturi li ġejjin:
- l-iżbilanċi interni, inkluż id-dejn 
pubbliku u dak privat, l-inugwaljanzi fid-
dħul, il-produttività tar-riżorsi, l-HICP, ir-
R&Ż pubbliċi u privati, l-edukazzjoni, ir-
rata ekwivalenti ta’ impjiegi full time, il-
koeżjoni territorjali, l-iżviluppi fil-prezz 
tal-assi b’attenzjoni partikolari għall-
proprjetà u s-swieq finanzjarji;
- l-iżbilanċi esterni, inkluż il-bilanċ tal-
kont attwali b’attenzjoni partikolari għall-
komponent tal-enerġija tagħha, l-assi 
finanzjarji netti barranin bħala parti mill-
PGD, l-esportazzjoni totali ta’ teknoloġija 
għolja lejn il-bqija tad-dinja bħala 
perċentwali mit-total.

Or. en
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Emenda 71
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Bord tar-Riskju Sistematiku 
Ewropew għandu jiġi kkonsultat fir-
rigward tal-abbozz ta’ indikaturi li huma 
rilevanti għall-istabilità tas-suq 
finanzjarju.

Or. en

Emenda 72
Sven Giegold

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Il-Bank Ċentrali Ewropew għandu jiġi 
kkonsultat fir-rigward tal-indikaturi 
rilevanti għall-iżviluppi fil-prezz tal-assi.

Or. en

Emenda 73
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni għandha tadotta, 
permezz ta’ assi delegati f’konformità
mal-Artikolu -12a, u soġġetti għall-
kundizzjonijiet tal-Artikoli -12b u -12c, 
miżuri li jistabbilixxu l-lista ta’ indikaturi 
rilevanti li għandhom jiġu inklużi fit-
tabella ta’ valutazzjoni. Il-lista ta’ 
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indikaturi għandha tinkludi l-għadd ta’ 
indikaturi li ġejjin:
(a) l-iżbilanċi interni, inkluż id-dejn 
pubbliku u dak privat u l-iżvilupp 
tagħhom; l-inugwaljanzi interni fid-dħul;
ir-rati tal-qgħad; l-inċidenza ta’ paga 
baxxa, il-ħaddiema foqra, is-sehem tad-
dħul mix-xogħol fil-PDG ġenerali u r-rati 
ta’ profitt unitarju u l-iżviluppi fil-prezz 
tal-assi b’attenzjoni partikolari għall-
proprjetà u s-swieq finanzjarji;
(b) l-iżbilanċi esterni, inkluża l-
formazzjoni, il-bilanċ u l-iżvilupp tal-
kontijiet attwali; l-iżvilupp ta’ ishma fis-
suq tal-esportazzjoni fis-swieq tal-Unjoni 
u ta’ pajjiżi terzi; u s-sitwazzjoni tal-assi 
finanzjarji netti barranin;
(c) l-iżviluppi tas-suq intern, inkluża l-
medja rikorrenti ta’ tkabbir reali 
komparattiv mifruxa fuq ħames snin; 
indikatur tat-tkabbir u d-dinamiċitajiet 
tal-impjiegi inkluża l-kompożizzjoni tal-
enerġija tal-prodotti u l-investiment
pubbliku u privat fir-riċerka u l-iżvilupp; 
u l-flussi tal-investiment dirett barrani tal-
Unjoni u ta’ pajjiżi terzi.

Or. en

Emenda 74
Sven Giegold

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni se tevalwa b’mod 
regolari l-korettezza tat-tabella ta’ 
valutazzjoni, inklużi l-kompożizzjoni tal-
indikaturi, il-limiti stabbiliti u l-
metodoloġija użata, għandha tadattaha jekk 
hemm bżonn biex tippreserva jew issaħħaħ 
il-kapaċità tagħha biex issib l-iżbilanċi li 
jitfaċċaw u tisorvelja l-iżvilupp tagħhom. 

4. Il-Kummissjoni se tevalwa b’mod 
regolari l-korettezza tat-tabella ta’ 
valutazzjoni, inklużi l-kompożizzjoni tal-
indikaturi, il-limiti stabbiliti u l-
metodoloġija użata, għandha, permezz ta’ 
atti delegati, f’konformità mal-Artikolu -
12 u soġġett għall-kundizzjonijiet tal-
Artikoli -12a u -12b, tadattaha jekk hemm 
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It-tibdiliet fil-metodoloġija sottolineari u l-
kompożizzjoni tat-tabella ta’ valutazzjoni u 
l-limiti assoċjati għandhom isiru pubbliċi.

bżonn biex tippreserva jew issaħħaħ il-
kapaċità tagħha biex issib l-iżbilanċi li 
jitfaċċaw u tisorvelja l-iżvilupp tagħhom. 
It-tibdiliet fil-metodoloġija sottolineari u l-
kompożizzjoni tat-tabella ta’ valutazzjoni u 
l-limiti assoċjati għandhom isiru pubbliċi.

Or. en

Emenda 75
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-ħruġ ta’ tabella ta’ valutazzjoni 
aġġornata għandu jkun akkumpanjat minn 
rapport tal-Kummissjoni li jkun fih 
valutazzjoni ekonomika u finanzjarja li 
tpoggi ċ-ċaqliq tal-indikaturi f’perspettiva, 
u jekk hemm bżonn tistrieħ fuq kwalunkwe 
indikatur ekonomiku u finanzjarju relevanti 
ieħor għad-detezzjoni tal-iżbilanċi. Ir-
rapport għandu jindika wkoll jekk il-qbiż 
tal-limiti baxxi jew għolja fi Stat Membru 
wieħed jew aktar jurix li possibbilment qed 
jitfaċċaw l-iżbilanċi.

2. Il-ħruġ ta’ tabella ta’ valutazzjoni 
aġġornata għandu jkun akkumpanjat minn 
rapport tal-Kummissjoni li jkun fih 
valutazzjoni ekonomika u finanzjarja tal-
kompetittività, li tpoggi ċ-ċaqliq tal-
indikaturi f’perspettiva, u jekk hemm 
bżonn tistrieħ fuq kwalunkwe indikatur 
ekonomiku u finanzjarju relevanti ieħor 
għad-detezzjoni tal-iżbilanċi. Ir-rapport 
għandu jindika wkoll jekk il-qbiż tal-limiti 
baxxi jew għolja fi Stat Membru wieħed 
jew aktar jurix li possibbilment qed 
jitfaċċaw l-iżbilanċi.

Or. de

Emenda 76
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-ħruġ ta’ tabella ta’ valutazzjoni 
aġġornata għandu jkun akkumpanjat minn 
rapport tal-Kummissjoni li jkun fih 

2. Il-ħruġ ta’ tabella ta’ valutazzjoni 
aġġornata għandu jkun akkumpanjat minn 
rapport tal-Kummissjoni li jkun fih 
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valutazzjoni ekonomika u finanzjarja li 
tpoggi ċ-ċaqliq tal-indikaturi f’perspettiva, 
u jekk hemm bżonn tistrieħ fuq kwalunkwe 
indikatur ekonomiku u finanzjarju relevanti 
ieħor għad-detezzjoni tal-iżbilanċi. Ir-
rapport għandu jindika wkoll jekk il-qbiż 
tal-limiti baxxi jew għolja fi Stat Membru 
wieħed jew aktar jurix li possibbilment qed 
jitfaċċaw l-iżbilanċi.

valutazzjoni ekonomika u finanzjarja li 
tpoggi ċ-ċaqliq tal-indikaturi f’perspettiva, 
u jekk hemm bżonn tistrieħ fuq kwalunkwe 
indikatur ekonomiku u finanzjarju jew 
strutturali relevanti ieħor għad-detezzjoni 
tal-iżbilanċi. Ir-rapport għandu jindika 
wkoll jekk il-qbiż tal-limiti baxxi jew 
għolja fi Stat Membru wieħed jew aktar 
jurix li possibbilment qed jitfaċċaw l-
iżbilanċi.

Or. en

Emenda 77
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-ħruġ ta’ tabella ta’ valutazzjoni 
aġġornata għandu jkun akkumpanjat minn 
rapport tal-Kummissjoni li jkun fih 
valutazzjoni ekonomika u finanzjarja li 
tpoggi ċ-ċaqliq tal-indikaturi f’perspettiva, 
u jekk hemm bżonn tistrieħ fuq 
kwalunkwe indikatur ekonomiku u 
finanzjarju relevanti ieħor għad-
detezzjoni tal-iżbilanċi. Ir-rapport għandu 
jindika wkoll jekk il-qbiż tal-limiti baxxi 
jew għolja fi Stat Membru wieħed jew 
aktar jurix li possibbilment qed jitfaċċaw l-
iżbilanċi.

2. Il-ħruġ ta’ tabella ta’ valutazzjoni 
aġġornata għandu jkun akkumpanjat minn 
rapport tal-Kummissjoni li jkun fih 
valutazzjoni ekonomika tajba u finanzjarja 
u li tpoggi l-indikaturi f’perspettiva. 
Għandhom jittieħdu inkonsiderazzjoni l-
aqwa prattiki. Ir-rapport għandu jindika 
wkoll jekk il-qbiż tal-limiti baxxi jew 
għolja fi Stat Membru wieħed jew aktar 
jurix li possibbilment qed jitfaċċaw l-
iżbilanċi fl-Istat Membru kkonċernat, fi 
Stat Membru ieħor jew fl-Unjoni Ewropa
inġenerali. Għandha tittieħed 
inkonsiderazzjoni l-informazzjoni kollha 
disponibbli u l-konklużjonijiet 
m’għandhomx jitfasslu minn tabella ta’ 
valutazzjoni bbażata fuq l-indikaturi biss.

Or. en
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Emenda 78
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Bħala parti mis-sorveljanza multilaterali 
skont l-Artikolu 121(3) tat-Trattat, il-
Kunsill għandu jiddiskuti u jadotta l-
konklużjonijiet tar-rapport tal-
Kummissjoni. Il-Grupp Euro għandu 
jiddiskuti r-rapport sakemm dan jaffettwa, 
direttament jew indirettament, lill-Istati 
Membri li l-valuta tagħhom hija l-euro.

4. Bħala parti mis-sorveljanza multilaterali 
skont l-Artikolu 121(3) tat-Trattat, il-
Kunsill għandu jiddiskuti u jadotta l-
konklużjonijiet tar-rapport tal-
Kummissjoni. Il-kumitat kompetenti tal-
Parlament Ewropew jista’ jorganizza 
dibattiti pubbliċi dwar ir-rapport tal-
Kummissjoni. Il-Grupp Euro għandu 
jiddiskuti r-rapport sakemm dan jaffettwa, 
direttament jew indirettament, lill-Istati 
Membri li l-valuta tagħhom hija l-euro.

Or. en

Emenda 79
Olle Ludvigsson

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Wara li jkunu kkunsidrati d-
diskussjonijiet fil-Kunsill fil-Grupp Euro, 
kif previst fl-Artikolu 4(4), il-Kummissjoni 
għandha tipprepapara reviżjoni fil-fond 
għal Stat Membru li hi tikkunsidra li hu 
affettwat bl-iżbilanċi jew ir-riskji tagħhom. 
Il-valutazzjoni għandha tinkludi 
evalwazzjoni ta’ jekk l-Istat Membru fil-
kwistjoni hux affettwat mill-iżbilanċi u 
jekk dawn l-iżbilanċi jikkostitwixxux 
żbilanċi eċċessivi.

1. Wara li jkunu kkunsidrati d-
diskussjonijiet fil-Kunsill fil-Grupp Euro, 
kif previst fl-Artikolu 4(4), il-Kummissjoni 
għandha tipprepapara reviżjoni fil-fond 
għal Stat Membru li hi tikkunsidra li hu 
affettwat bl-iżbilanċi jew ir-riskji tagħhom. 
Il-valutazzjoni għandha tinkludi 
evalwazzjoni ta’ jekk l-Istat Membru fil-
kwistjoni hux affettwat mill-iżbilanċi u 
jekk dawn l-iżbilanċi jikkostitwixxux 
żbilanċi eċċessivi. Ir-reviżjoni fid-dettall 
għandha tkun mibnija fuq investigazzjoni 
dettaljata ta’ firxa wiesgħa ta’ varjabbli 
ekonomiċi u għandha tirrikonoxxi l-
ispeċifitajiet nazzjonali fir-rigward tar-
relazzjonijiet industrijali u d-djalogu 
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soċjali.

Or. en

Emenda 80
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) skont kif inhu xieraq, jekk l-Istat 
Membru li qed issirlu reviżjoni ħax azzjoni 
xierqa fir-rispons għar-
rakkomandazzjonijiet u stediniet tal-
Kunsill adottati skont l-Artikoli 121 u 126 
tat-Trattat u skont l-Artikoli 6, 7, 8 u 10 ta’ 
dan ir-Regolament;

(a) skont kif inhu xieraq, jekk l-Istat 
Membru li qed issirlu reviżjoni ħax azzjoni 
xierqa fir-rispons għar-
rakkomandazzjonijiet u stediniet tal-
Kunsill adottati skont l-Artikoli 121 u 126 
tat-Trattat u skont l-Artikoli 6, 7, 8 u 10 ta’ 
dan ir-Regolament, u l-konsegwenzi 
ekonomiċi, soċjali u konsegwenzi 
importanti oħra ta’ tali 
rakkomandazzjonijiet;

Or. en

Emenda 81
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt a a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) l-oriġini tal-iżbilanċi identifikati, 
inklużi l-interkonnessjonijiet kummerċjali 
u finanzjarji profondi fost l-Istati Membri, 
l-effetti mifruxa tal-politiki ekonomiċi 
nazzjonali u l-impatt asimmetriku tal-
Unjoni u l-politiki dwar iż-żona tal-Euro, 
li f’dan il-każ, il-Kummissjoni għandha 
tadotta l-miżuri xierqa filwaqt li tieħu 
inkonsiderazzjoni l-prinċipju tas-
sussidjarjetà;



PE458.550v02-00 24/37 AM\857350MT.doc

MT

Or. en

Emenda 82
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. F’ċirkostanzi normali, ir-riżultati tar-
reviżjoni dettaljata għandhom jiġu 
ppreżentati lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill fil-kuntest tas-Semestru.

Or. en

Emenda 83
Olle Ludvigsson

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Josserva li r-rakkomandazzjonijiet tal-
Kummissjoni m’għandhomx jimponu fuq 
oqsma bħall-formazzjoni tal-pagi li b’mod
espliċitu jaqgħu taħt il-mandat tal-
Unjoni; iqis li l-ikbar importanza 
għandha tingħata lill-prattiki u t-
tradizzjonijiet nazzjonali tas-suq tax-
xogħol u li dawn għandhom ikunu 
deċiżivi biex jiġu ddeterminati r-
rakkomandazzjonijiet kollha b’rabta mar-
responsabilitajiet tal-imsieħba soċjali jew 
il-kariga speċjali tagħhom fid-djalogu 
soċjali;

Or. sv
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Emenda 84
Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kunsill, fuq rakkomandazzjoni mill-
Kummissjoni, jista’ jadotta 
rakkomandazzjonijiet skont l-
Artikolu 121(4) tat-Trattat filwaqt li 
jiddikjara li hemm żbilanċ eċċessiv u 
jirrakkomanda lill-Istat Membru 
kkonċernat li jieħu azzjoni korrettiva. 
Dawn ir-rakkomandazzjonijiet għandhom 
jistabbilixxu n-natura tal-iżbilanċi u 
jispeċifikaw l-azzjoni korrettiva li trid 
tittieħed fid-dettall u sa liema data ta' 
skadenza l-Istat Membru kkonċernat 
għandu jieħu tali azzjoni korrettiva. Il-
Kunsill jista’, kif previst fl-Artikolu 121(4) 
tat-Trattat, jagħmel ir-
rakkomandazzjonijiet pubbliċi.

2. Il-Kunsill, fuq rakkomandazzjoni mill-
Kummissjoni, wara konsultazzjoni mal-
Parlament Ewropew u l-imsieħba soċjali 
Ewropej jista’ jadotta 
rakkomandazzjonijiet skont l-
Artikolu 121(4) tat-Trattat filwaqt li 
jiddikjara li hemm żbilanċ eċċessiv u 
jirrakkomanda lill-Istat Membru 
kkonċernat li jieħu azzjoni korrettiva. 
Dawn ir-rakkomandazzjonijiet għandhom 
jistabbilixxu n-natura tal-iżbilanċi u 
jispeċifikaw l-azzjoni korrettiva li trid 
tittieħed fid-dettall u sa liema data ta' 
skadenza l-Istat Membru kkonċernat 
għandu jieħu tali azzjoni korrettiva. Il-
Kunsill jista’, kif previst fl-Artikolu 121(4) 
tat-Trattat, jagħmel ir-
rakkomandazzjonijiet pubbliċi.

Or. en

Emenda 85
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kunsill, fuq rakkomandazzjoni mill-
Kummissjoni, jista’ jadotta 
rakkomandazzjonijiet skont l-
Artikolu 121(4) tat-Trattat filwaqt li 
jiddikjara li hemm żbilanċ eċċessiv u 
jirrakkomanda lill-Istat Membru 
kkonċernat li jieħu azzjoni korrettiva. 
Dawn ir-rakkomandazzjonijiet għandhom 
jistabbilixxu n-natura tal-iżbilanċi u 

2. Il-Kunsill, fuq rakkomandazzjoni mill-
Kummissjoni, jista’ jadotta 
rakkomandazzjonijiet skont l-
Artikolu 121(4) tat-Trattat filwaqt li 
jiddikjara li hemm żbilanċ eċċessiv u 
jirrakkomanda lill-Istat Membru 
kkonċernat li jieħu azzjoni korrettiva. 
Dawn ir-rakkomandazzjonijiet għandhom 
jistabbilixxu n-natura tal-iżbilanċi u jfasslu
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jispeċifikaw l-azzjoni korrettiva li trid 
tittieħed fid-dettall u sa liema data ta’ 
skadenza l-Istat Membru kkonċernat 
għandu jieħu tali azzjoni korrettiva. Il-
Kunsill jista’, kif previst fl-Artikolu 121(4) 
tat-Trattat, jagħmel ir-
rakkomandazzjonijiet pubbliċi.

l-azzjoni korrettiva li trid tittieħed u sa 
liema data ta’ skadenza l-Istat Membru 
kkonċernat għandu jieħu tali azzjoni 
korrettiva. Il-Kunsill jista’, kif previst fl-
Artikolu 121(4) tat-Trattat, jagħmel ir-
rakkomandazzjonijiet pubbliċi.

Or. en

Emenda 86
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Ir-rakkomandazzjonijiet imsemmija 
fil-paragrafu 2 għandhom jikkonformaw 
mal-objettivi tal-Unjoni kif definiti fl-
Artikolu 3 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea. 
Ir-rakkomandazzjonijiet għandhom 
jikkunsidraw l-Artikolu 153 TFUE, kif 
ukoll tad-drittijiet inklużi fil-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea. Ir-rakkomandazzjonijiet 
għandhom ukoll jirrispettaw b’mod strett 
il-partikolarità ta’ kull Stat Membru, 
b’mod partikolari il-mudell tagħha ta’ 
relazzjonijiet industrijali u djalogu soċjali. 
Għandha tingħata attenzjoni xierqa lis-
simmetrija tar-rakkomandazzjonijiet, l-
indirizzar ta’ tfaddil eċċessiv bl-istess mod 
intensiv bħala sitwazzjonijiet fejn l-
ekonomiji kienu qed jidħlu f’dejn 
eċċessiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa inkonċepibbli li l-proċess il-ġdid ta’ żbilanċi eċċessivi jopera f’kuntradizzjoni mat-
Trattat Ewropew. Għandna noqogħdu attenti biex nevitaw il-proċess ta’ żbilanċi eċċessivi 
milli jsir “mhux kostituzzjonali”.
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Emenda 87
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Ir-rakkomandazzjonijiet imsemmija 
fil-paragrafu 2 għandhom jikkonformaw 
mal-objettivi tal-Unjoni kif definiti fl-
Artikolu 3 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea. 
Ir-rakkomandazzjonijiet għandhom 
jikkunsidraw l-Artikolu 153 TFUE, kif 
ukoll tad-drittijiet inklużi fil-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea. Ir-rakkomandazzjonijiet 
għandhom ukoll jirrispettaw b’mod strett 
il-partikolarità ta’ kull Stat Membru, 
b’mod partikolari il-mudell tagħha ta’ 
relazzjonijiet industrijali u djalogu soċjali. 
Għandha tingħata attenzjoni xierqa lis-
simmetrija tar-rakkomandazzjonijiet, l-
indirizzar ta’ tfaddil eċċessiv bl-istess mod 
intensiv bħala sitwazzjonijiet fejn l-
ekonomiji kienu qed jidħlu f’dejn 
eċċessiv.

Or. en

Emenda 88
Olle Ludvigsson

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kwalunkwe Stat Membru li għalih 
tinfetaħ proċedura ta’ żbilanċ eċċessiv 
għandu jissottometti pjan ta’ azzjoni 
korrettiva lill-Kunsill u lill-Kummissjoni 
sad-data ta’ skadenza li trid tkun stabbilita 
fir-rakkomdanzzjonijiet skont l-Artikolu 7. 

1. Kwalunkwe Stat Membru li għalih 
tinfetaħ proċedura ta’ żbilanċ eċċessiv 
għandu jissottometti pjan ta’ azzjoni 
korrettiva lill-Kunsill u lill-Kummissjoni 
sad-data ta’ skadenza li trid tkun stabbilita 
fir-rakkomdanzzjonijiet skont l-Artikolu 7. 
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Il-pjan ta’ azzjoni korrettiva għandu 
jistabbilixxi l-azzjonijiet politiċi speċifiċi u 
konkreti li l-Istat Membru kkonċernat 
implimenta jew għandu l-intenzjoni li 
jimplimenta u għandu jinkludi tabella ta’ 
skadenza għall-implimentazzjoni tiegħu.

Il-pjan ta’ azzjoni korrettiva għandu 
jagħmel użu mill-istrumenti politiċi 
rilevanti kollha taħt il-kontroll tal-
awtoritajiet pubbliċi, filwaqt li jieħu 
inkonsiderazzjoni d-drittijiet fundamentali 
taċ-ċittadini,l-imsieħba soċjali u l-partijiet 
interessati nazzjonali l-oħra. Il-pjan 
għandu jistabbilixxi l-azzjonijiet politiċi 
speċifiċi u konkreti li l-Istat Membru 
kkonċernat implimenta jew għandu l-
intenzjoni li jimplimenta u għandu jinkludi 
tabella ta' skadenza għall-implimentazzjoni 
tiegħu.

Or. en

Emenda 89
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Wara li jinħareġ ir-rapport ta’
progress mill-Istat Membru, il-President 
tal-Grupp Euro u l-Kummissarju 
responsabbli għandhom jirrapportaw lill-
Parlament Ewropew.

Or. en

Emenda 90
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn dan jikkonkludi li l-Istat Membru 
ma ħax l-azzjoni korrettiva rrakkomandata, 
il-Kunsill, fuq rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni, għandu jaddotta 

4. Fejn dan jikkonkludi li l-Istat Membru 
ma ħax l-azzjoni korrettiva rrakkomandata, 
il-Kummissjoni għandha titlob 
spejgazzjoni lill-Istat Membru, li skontha 
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rakkomandazzjonijiet riveduti skont l-
Artikolu 7, fuq rakkomandazzjoni mill-
Kummissjoni, li jistabbilixxu data ta’ 
skadenza ġdida għal azzjoni korrettiva u li 
sa dak inhar għandha titwettaq 
valutazzjoni oħra skont dan l-Artikolu.

l-Kummissjoni għandha toħroġ skeda kif 
jixraq u terġa’ tistabbilixxi, tirrevedi jew 
tikkanċella l-plan ta’ azzjoni adottat.

Or. en

Emenda 91
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Artikolu -12 (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu -12
Żjajjar ta’ djalogu u żjajjar ta’ 
sorveljanza 
1. Il-Kummissjoni għandha tiżgura 
djalogu permanenti mal-awtoritajiet tal-
Istati Membri f’konformità mal-objettivi 
ta’ dan ir-Regolament. Għal din ir-
raġuni, il-Kummissjoni għandha twettaq, 
fl-Istati Membri kollha, żjajjar għall-fini 
ta’ djalogu regolari, u fejn ikun xieraq, 
żjajjar ta’ sorveljanza.
2. Meta torganizza żjajjar ta’ djalogu jew 
ta’ sorveljanza, il-Kummissjoni għandha, 
jekk ikun xieraq, tgħaddi s-sejbiet 
provviżjori tagħha lill-Istati Membri
kkonċernati biex jikkummentaw 
dwarhom.
3. Il-Kummissjoni għandha, fil-kuntest 
taż-żjajjar ta’ djalogu, tirrevedi s-
sitwazzjoni ekonomika attwali fl-Istat 
Membru u tidentifika r-riskji jew il-
possibilità ta’ diffikultajiet fil-konformità
mal-objettivi ta’ dan ir-Regolament.
4. Il-Kummissjoni għandha, fil-kuntest 
taż-żjajjar ta’ sorveljanza, tissorvelja l-
proċessi u tivverifika li jkunu ttieħdu 
miżuri f’konformità mad-deċiżjonijiet tal-
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Kunsill jew tal-Kummissjoni u 
f’konformità mal-objettivi ta’ dan ir-
Regolament. Iż-żjajjar ta’ sorveljanza 
għandhom isiru kull fejn jinħarġu r-
rakkomandazzjonijiet. Il-Kummissjoni 
tista’ tistieden lil rappreżentanti tal-Bank 
Ċentrali jew istituzzjonijiet rilevanti oħra
biex jipparteċipaw fiż-żjajjar ta’ 
sorveljanza.
5. Il-Kummissjoni għandha tinforma 
b’mod regolari lill-Kumitat Ekonomiku u 
Finanzjarju dwar is-sejbiet taż-żjajjar ta’ 
djalogu u ta’ sorveljanza.
6. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri kollha meħtieġa biex jiffaċilitaw iż-
żjajjar ta’ djalogu u ta’ sorveljanza. L-
Istati Membri għandhom jagħtu, fuq talba 
tal-Kummissjoni u fuq bażi volontarja, l-
għajnuna lill-awtoritajiet nazzjonali 
rilevanti kollha fit-tħejjija u t-twettiq taż-
żjajjar ta’ djalogu u ta’ sorveljanza.

Or. en

Emenda 92
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Artikolu -12 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu -12a
Eżerċitar tad-delega
1. Is-setgħat biex jiġu adottati l-atti 
delegati msemmija fl-Artikolu 3(1) 
għandhom jiġu kkonferiti fuq il-
Kummissjoni għall-perijodu ta' erba’ snin 
minn ….*. Il-Kummissjoni għandha 
tfassal rapport fir-rigward tas-setgħat 
delegati mill-inqas sitt xhur qabel it-
tmiem tal-perjodu ta' erba’ snin. Id-
delega tas-setgħa għandha tiġġedded 
awtomatikament għal perijodi ta’ żmien 
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identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill jirrevokaha skont l-Artikolu 
-12b.
2. Malli tadotta att iddelegat, il-
Kummissjoni għandha simultanjament 
tinnotifika lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar dan.
3. Is-setgħa li tadotta atti delegati hija 
mogħtija lill-Kummissjoni soġġett għall-
kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli -12b u
-12c.
_____
* Data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolamentat.

Or. en

Emenda 93
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Artikolu -12 b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu -12b
Revoka tad-delega 
1. Id-delega ta' setgħa msemmija fl-
Artikolu 3(3a) u (4) tista’ tiġi rrevokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill.
2. L-istituzzjoni li tniedi proċedura 
interna biex tiddeċiedi jekk tirrevokax is-
setgħa għandha tagħmel ħilitha biex 
tinforma lill-istituzzjoni l-oħra u lill-
Kummissjoni fi żmien raġonevoli qabel 
tittieħed deċiżjoni finali, filwaqt li tindika 
s-setgħat delegati li jistgħu jkunu suġġetti 
għal revoka.
3. Id-deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm 
id-delega tas-setgħat speċifikati f’dik id-
deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ 
immedjatament jew f’data ulterjuri 
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stipulata minnha. M'għandhiex taffettwa 
l-validità ta' kwalunkwe att delegat diġà 
fis-seħħ. Għandha tiġi ppubblikata fil-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 94
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Artikolu -12 c (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu -12c
Oġġezzjonijiet għall-atti delegati
1. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
jistgħu joġġezzjonaw għall-att delegat 
f'perijodu ta' tliet xhur mill-adozzjoni ta’ 
dak l-att. Fuq inizjattiva tal-Parlament 
Ewropew jew tal-Kunsill dak il-perijodu 
għandu jkun estiż bi tliet xhur.
2. Jekk, kif jintemm il-perjodu msemmi 
fil-paragrafu 1, la l-Parlament Ewropew 
u lanqas il-Kunsill ma jkunu oġġezzjonaw 
għall-att iddelegat, l-att għandu jkun 
ippubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea u għandu jidħol fis-seħħ 
fid-data ddikjarata fih.
L-atti delegati jistgħu jiġu ppubblikati f'Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u 
jidħlu fis-seħħ qabel l-iskadenza ta' dak 
il-perijodu jekk il-Parlament Ewropew u 
l-Kunsill ikunu t-tnejn li huma infurmaw 
lill-Kummissjoni bl-intenzjoni tagħhom li 
ma jqajmux oġġezzjonijiet.
3. Jekk jew il-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill joġġezzjonaw għall-att iddelegat fi 
żmien il-perjodu msemmi fil-paragrafu 1, 
dan ma għandux jidħol fis-seħħ. Skont l-
Artikolu 296 TFUE, l-istituzzjoni li 
toġġezzjona għandha tiddikjara r-
raġunijiet għaliex oġġezzjonat għall-att 
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delegat.

Or. en

Emenda 95
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Artikolu -12 d (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu -12d
Reviżjoni 
1. Sa ... * u kull tliet snin wara din id-
data, il-Kummissjoni għandha tippubblika 
rapport dwar l-applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament. Dan ir-rapport għandu, inter 
alia, jevalwa:
(a) jekk l-indikaturi u l-limiti tat-tabella 
ta’ valutazzjoni rnexxielhomx jidentifikaw 
l-iżbilanċi li jitfaċċaw u jissorveljaw l-
iżvilupp tagħhom;
(b) il-progress tal-kordinament effettiv tal-
politiki ekonomiċi f’konformità mat-
TFUE.
2. Ir-rapport u kwalunkwe proposta li 
tinħareġ miegħu għandhom jintbagħtu 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
* ĠU jekk jogħġbok niżżel id-data: xxx 
snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan 
ir-Regolament.

Or. en

Emenda 96
Sven Giegold

Proposta għal regolament
Artikolu -12 (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu -12
Eżerċitar tad-delega
1. Is-setgħat biex jiġu adottati l-atti 
delegati msemmija fl-Artikolu 3(2a) u (4) 
għandhom jiġu kkonferiti fuq il-
Kummissjoni għall-perijodu ta' erba’ snin 
minn ….*. Il-Kummissjoni għandha 
tfassal rapport fir-rigward tas-setgħat 
delegati mill-inqas sitt xhur qabel it-
tmiem tal-perjodu ta' erba’ snin. Id-
delega tas-setgħa għandha tiġġedded 
awtomatikament għal perijodi ta’ żmien 
identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill jirrevokaha skont l-Artikolu
-12a.
2. Malli tadotta att iddelegat, il-
Kummissjoni għandha simultanjament 
tinnotifika lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar dan.
3. Is-setgħa li tadotta atti delegati hija 
mogħtija lill-Kummissjoni soġġett għall-
kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli -12a u
-12b.
* Data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament 

Or. en

Emenda 97
Sven Giegold

Proposta għal regolament
Artikolu -12 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu -12a
Revoka tad-delega
1. Id-delega ta' setgħa msemmija fl-
Artikolu 3(2a) u (4) tista’ tiġi rrevokata fi 



AM\857350MT.doc 35/37 PE458.550v02-00

MT

kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill.
2. L-istituzzjoni li tniedi proċedura 
interna biex tiddeċiedi jekk tirrevokax is-
setgħa għandha tagħmel ħilitha biex 
tinforma lill-istituzzjoni l-oħra u lill-
Kummissjoni fi żmien raġonevoli qabel 
tittieħed deċiżjoni finali, filwaqt li tindika 
s-setgħat delegati li jistgħu jkunu suġġetti 
għal revoka.
3. Id-deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm 
id-delega tas-setgħat speċifikati f’dik id-
deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ 
immedjatament jew f’data ulterjuri 
stipulata minnha. M'għandhiex taffettwa 
l-validità ta' kwalunkwe att delegat diġà 
fis-seħħ. Għandha tiġi ppubblikata fil-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 98
Sven Giegold

Proposta għal regolament
Artikolu -12 b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu -12b
Oġġezzjonijiet għall-atti delegati

1. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
jistgħu joġġezzjonaw għall-att delegat 
f'perijodu ta' tliet xhur mill-adozzjoni ta’ 
dak l-att. Fuq inizjattiva tal-Parlament 
Ewropew jew tal-Kunsill dak il-perijodu 
għandu jkun estiż bi tliet xhur.
2. Jekk, kif jintemm il-perjodu msemmi 
fil-paragrafu 1, la l-Parlament Ewropew 
u lanqas il-Kunsill ma jkunu oġġezzjonaw 
għall-att iddelegat, l-att għandu jkun 
ippubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
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Unjoni Ewropea u għandu jidħol fis-seħħ
fid-data ddikjarata fih.
L-atti delegati jistgħu jiġu ppubblikati f'Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u 
jidħlu fis-seħħ qabel l-iskadenza ta' dak 
il-perijodu jekk il-Parlament Ewropew u 
l-Kunsill ikunu t-tnejn li huma infurmaw 
lill-Kummissjoni bl-intenzjoni tagħhom li 
ma jqajmux oġġezzjonijiet.
3. Jekk jew il-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill joġġezzjonaw għall-att iddelegat fi 
żmien il-perjodu msemmi fil-paragrafu 1, 
dan ma għandux jidħol fis-seħħ. Skont l-
Artikolu 296 TFUE, l-istituzzjoni li 
toġġezzjona għandha tiddikjara r-
raġunijiet għaliex oġġezzjonat għall-att 
delegat.

Or. en

Emenda 99
Sven Giegold

Proposta għal regolament
Artikolu -12 c (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu -12c
Reviżjoni 
1. Sa ... * u kull tliet snin wara din id-
data, il-Kummissjoni għandha tippubblika 
rapport dwar l-applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament. Dan ir-rapport għandu, inter 
alia, jevalwa:
(a) jekk l-indikaturi u l-limiti tat-tabella 
ta’ valutazzjoni rnexxielhomx jidentifikaw 
l-iżbilanċi li jitfaċċaw u jissorveljaw l-
iżvilupp tagħhom;
(b) il-progress tal-kordinament effettiv tal-
politiki ekonomiċi f’konformità mat-
TFUE.
2. Ir-rapport u kwalunkwe proposta li 
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tinħareġ miegħu għandhom jintbagħtu 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
* ĠU jekk jogħġbok niżżel id-data: xxx 
snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan 
ir-Regolament.

Or. en

Emenda 100
Jürgen Klute

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ 
fl-20 jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu 
f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ 
meta jkunu ġew stabbiliti mill-ġdid 
ċirkostanzi ekonomiċi normali u ladarba
dan jiġi żgurat b’regolazzjoni effettiva tas-
swieq finanzjarji u meta l-bonds sovrani 
ma jibqgħux aktar suġġetti għal
spekulazzjoni.

Or. en


