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Emenda 26
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament 
–

Proposta għal ċaħda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsegwenzi tal-hekk imsejħa miżuri ta’ “konsolidament tal-baġit” huma ċari. Imissha 
tkun:- Revoka tal-Governanza Ekonomika, il-Patt Euro Plus u l-Patt tal-Baġit - Revoka u 
sostituzzjni tal-Patt ta’ Stabbiltà b’Patt ġenwin għall-Impjiegi u l-Progress Soċjali -
Promozzjoni tal-impjiegi, it-tkabbir soċjali u ekonomiku b’aktar Fondi Strutturali u ta’ 
Koeżjoni - Ħolqien ta’ Fond ta’ Solidarjetà biex jiġu appoġġjati l-pajjiżi li jinsabu fil-bżonn 
fil-livell tal-produzzjoni, is-servizzi pubbliċi essenzjali, il-ħolqien tal-impjiegi bid-drittijiet

Emenda 27
Frédéric Daerden

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-kriżi globali mingħajr preċedenti li 
laqtet lid-dinja tul l-aħħar tliet snin
iddanneġġat gravement it-tkabbir 
ekonomiku u l-istabilità finanzjarja u 
pprovokat deterjorament qawwi fid-defiċit
tal-gvern u l-pożizzjoni tad-dejn tal-Istati 
Membri, li wasslet lil uħud minnhom biex 
ifittxu assistenza finanzjarja barra l-qafas 
tal-Unjoni.

(1) Il-kriżi globali mingħajr preċedenti u t-
tnaqqis tal-attività ekonomika li laqtu lid-
dinja tul l-aħħar tliet snin iddanneġġaw 
gravement it-tkabbir ekonomiku u l-
istabilità finanzjarja u pprovokaw 
deterjorament qawwi fil-kundizzjonijiet 
finanzjarji, ekonomiċi u soċjali u żiedu d-
defiċit tal-gvernijiet u l-pożizzjoni tad-dejn 
tal-Istati Membri, sitwazzjoni li wasslet lil 
uħud minnhom biex ifittxu assistenza 
finanzjarja barra l-qafas tal-Unjoni.

Or. en
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Emenda 28
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-kriżi globali mingħajr preċedenti li 
laqtet lid-dinja tul l-aħħar tliet snin 
iddanneġġat gravement it-tkabbir 
ekonomiku u l-istabilità finanzjarja u 
pprovokat deterjorament qawwi fid-defiċit
tal-gvern u l-pożizzjoni tad-dejn tal-Istati 
Membri, li wasslet lil uħud minnhom biex 
ifittxu assistenza finanzjarja barra l-qafas 
tal-Unjoni.

(1) Il-kriżi globali mingħajr preċedenti li 
laqtet lid-dinja tul l-aħħar tliet snin 
iddanneġġat gravement it-tkabbir 
ekonomiku u l-istabilità finanzjarja u 
pprovokat deterjorament qawwi fil-
kundizzjonijiet finanzjarji, ekonomiċi u 
soċjali u tad-defiċit tal-gvernijiet u l-
pożizzjoni tad-dejn tal-Istati Membri, li 
wasslet lil uħud minnhom biex ifittxu 
assistenza finanzjarja barra l-qafas tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 29
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Il-kriżi ekonomika għamlitha ċara li 
l-UE teħtieġ li ssegwi aġenda ta’ politika 
ekonomika alternattiva, li tiżgura mhux 
biss miżuri ta’ awsterità, imma wkoll 
żvilupp, okkupazzjoni sħiħa ta’ kwalità 
għolja, tkabbir sostenibbli u 
responsabilità fiskali, skont l-għanijiet u 
l-objettivi tal-Istrateġija Ewropa 2020.

Or. en
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Emenda 30
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Id-deterjorament li seħħ f’daqqa fis-
sitwazzjoni ekonomika u baġitarja tal-
Istati Membri kellha effetti terribbli f’dik 
li hi żieda f’daqqa fir-rata tal-qgħad fl-
Unjoni kollha, fejn iż-żgħażagħ ta’ taħt il-
25 sena huma wieħed mill-gruppi li l-
aktar intlaqtu ħażin mill-kriżi. Ir-rata tal-
qgħad ta’ dan il-grupp qabżet għal 20% u 
tilħaq aktar minn 40% f’ħafna Stati 
Membri. Bħala riżultat, il-bażi tat-taxxa 
battiet, l-ispejjeż ekonomiċi u soċjali 
għolew ħafna b’żieda f’daqqa fil-faqar u 
l-esklużjoni soċjali u t-telf ta’ 
opportunitajiet ta’ tkabbir qed ixekkel 
b’mod gravi t-triq lejn l-irkupru 
ekonomiku u baġitarju.

Or. en

Emenda 31
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a)
L-Artikolu 9 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
jipprevedi li, meta tkun qed tiddefinixxi u 
timplimenta l-politiki u l-azzjonijiet 
tagħha, l-Unjoni għandha tikkunsidra r-
rekwiżiti marbuta mal-promozzjoni ta’ 
livell għoli ta’ okkupazzjoni, il-garanzija 
ta’ ħarsien soċjali adegwat, il-ġlieda 
kontra l-esklużjoni soċjali kif ukoll livell 
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għoli ta’ edukazzjoni, taħriġ u protezzjoni 
tas-saħħa tal-bniedem.

Or. en

Emenda 32
Alejandro Cercas, Frédéric Daerden

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) 
Il-politiki kollha tal-Unjoni Ewropea jridu 
jkunu konsistenti mal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali, li tagħti kemm drittijiet 
individwali u kemm drittijiet kollettivi liċ-
ċittadini  Barra minn hekk, l-UE u l-Istati 
Membri tagħha għandhom jirrispettaw il-
prinċipji prinċipali tal-konvenzjonijiet 
ewlenin tal-Organizzazzjoni 
Internazzjonali tax-Xogħol (ILO), li 
tħares id-drittijiet bażiċi tal-ħaddiema.

Or. en

Emenda 33
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-konsistenza sħiħa bejn il-qafas ta’ 
sorveljanza multilaterali tal-Unjoni stabilit
mit-Trattat u l-kundizzjonijiet ta’ politika 
possibbli marbuta ma' din l-assistenza 
finanzjarja għandhom jissejsu fid-dritt tal-
Unjoni. L-integrazzjoni ekonomika u 
finanzjarja tal-Istati Membri li l-munita 
tagħhom tkun l-euro teħtieġ rinfurzar tas-

(2) Il-konsistenza sħiħa bejn il-qafas ta’ 
sorveljanza multilaterali tal-Unjoni 
stabbilit mit-Trattat u l-kundizzjonijiet ta’ 
politika possibbli marbuta ma' din l-
assistenza finanzjarja, akkumpanjati minn 
inċentivi għall-promozzjoni tat-tkabbir, l-
okkupazzjoni u l-progress soċjali,
imisshom jiġu mnaqqxa fid-dritt tal-Unjoni. 
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sorveljanza biex jiġi pprevenut il-kontaġju 
minn Stat Membru li jesperjenza 
diffikultajiet fir-rigward tal-istabilità 
finanzjarja tiegħu għall-bqija taż-żona tal-
euro.

L-integrazzjoni ekonomika u finanzjarja 
tal-Istati Membri li l-munita tagħhom tkun 
l-euro teħtieġ rinfurzar tas-sorveljanza biex 
jiġi pprevenut il-kontaġju minn Stat 
Membru li jesperjenza diffikultajiet fir-
rigward tal-istabilità finanzjarja tiegħu 
għall-bqija taż-żona tal-euro.

Or. en

Emenda 34
Tamás Deutsch

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-konsistenza sħiħa bejn il-qafas ta’ 
sorveljanza multilaterali tal-Unjoni stabilit
mit-Trattat u l-kundizzjonijiet ta’ politika 
possibbli marbuta ma' din l-assistenza 
finanzjarja għandhom jissejsu fid-dritt tal-
Unjoni. L-integrazzjoni ekonomika u 
finanzjarja tal-Istati Membri li l-munita 
tagħhom tkun l-euro teħtieġ rinfurzar tas-
sorveljanza biex jiġi pprevenut il-kontaġju 
minn Stat Membru li jesperjenza 
diffikultajiet fir-rigward tal-istabilità 
finanzjarja tiegħu għall-bqija taż-żona tal-
euro.

(2) Il-konsistenza sħiħa bejn il-qafas ta’ 
sorveljanza multilaterali tal-Unjoni 
stabbilit mit-Trattat u l-kundizzjonijiet ta’ 
politika possibbli marbuta ma' din l-
assistenza finanzjarja, akkumpanjati minn 
inċentivi għall-promozzjoni tat-tkabbir,
imisshom jiġu mnaqqxa fid-dritt tal-Unjoni. 
L-integrazzjoni ekonomika u finanzjarja 
tal-Istati Membri li l-munita tagħhom tkun 
l-euro teħtieġ rinfurzar tas-sorveljanza biex 
jiġi pprevenut il-kontaġju minn Stat 
Membru li jesperjenza diffikultajiet fir-
rigward tal-istabilità finanzjarja tiegħu 
għall-bqija taż-żona tal-euro.

Or. en

Emenda 35
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a)
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Mal-governanza ekonomika jmissu jiżdied 
il-kunċett tal-governanza soċjali, inkluż 
mal-miżuri ta’ sorveljanza msaħħa dwar 
il-politiki ekonomiċi, kif ukoll ftit miżuri 
soċjali xierqa u konverġenti biex jiġu 
salvagwardjati l-impjiegi.

Or. en

Emenda 36
Philippe De Backer

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-intensità tas-sorveljanza ekonomika u 
fiskali għanda tikkommensura mal-gravità 
tad-diffikultajiet finanzjarji eventwali u 
għandha tqis in-natura tal-assitenza 
finanzjarja rċevuta, li tista' tkun minn 
sempliċiment sostenn prekawzjonarju 
msejjes fuq kundizzjonijiet għall-eliġibilità 
sa programm ta’ aġġustament 
makroekonomiku sħiħ, li jinvolvi 
kundizzjonalità stretta ta' politika.

(3) L-intensità tas-sorveljanza ekonomika u 
fiskali għanda tikkommensura mal-gravità 
tad-diffikultajiet finanzjarji eventwali u 
għandha tqis in-natura tal-assitenza 
finanzjarja rċevuta, li tista' tkun minn 
sempliċiment sostenn prekawzjonarju 
msejjes fuq kundizzjonijiet għall-eliġibilità 
sa programm ta’ aġġustament 
makroekonomiku sħiħ, li jinvolvi 
kundizzjonalità stretta ta' politika.
Kwalunkwe programm ta’ aġġustament 
makroekonomiku għandu, fejn ikun 
possibbli, iqis il-programm ta' riforma 
nazzjonali tal-pajjiż ikkonċernat fil-
kuntest tal-Istrateġija Ewropa 2020 għat-
Tkabbir u l-Impjiegi.

Or. en

Emenda 37
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Premessa 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Stat Membru li l-munita tiegħu tkun l-
euro għandu jkun soġġett għal sorveljanza 
msaħħa meta jesperjenza - jew jissogra li 
jesperjenza - taqlib finanzjarju sever, bil-
ħsieb li jiġi żgurat treġġigħ lura malajr 
għan-normalità u li jiġu protetti l-Istati 
Membri l-oħra taż-żona tal-euro kontra 
effetti negattivi possibbli minħabba t-tifrix. 
Din is-sorveljanza msaħħa għandha 
tinkludi aċċess usa' għall-informazzjoni 
meħtieġa għal monitoraġġ metikoluż tas-
sitwazzjoni ekonomika, fiskali u 
finanzjarja u rapportar regolari lill-Kumitat 
Ekonomiku u Finanzjarju (KEF)jew 
kwalunkwe sottokumitat li jista' jinħatar 
mill-KEF għal dak l-iskop. L-istess 
modalitajiet ta’ sorveljanza għandhom 
japplikaw għall-Istati Membri li jitolbu 
assistenza prekawzjonarja mill-Faċilità 
Ewropew ta’ Stabilità Finanzjarja (FESF), 
il-Mekkaniżmu ta’ Stabilità Finanzjarja
(MES), il-Fond Monetarju Internazzjonali 
(FMI) jew istitutuzzjoni finanzjarja 
internazzjonali oħra.

(4) Stat Membru li l-munita tiegħu tkun l-
euro għandu jkun soġġett għal sorveljanza 
msaħħa meta jesperjenza - jew jinsab 
f’riskju li jesperjenza - taqlib finanzjarju 
sever, bil-ħsieb li: a) jiġi żgurat li 
jittreġġa’ lura malajr għan-normalità u li l-
Istati Membri l-oħra taż-żona tal-euro jiġu 
protetti kontra l-effetti negattivi possibbli 
minħabba t-tifrix; b) jiġu pprevenuti l-
konsegwenzi tat-taqlib finanzjarju li 
jikkawża tnaqqis fid-dispożizzjonijiet 
soċjali u l-insostenibilità tas-sistemi tal-
pensjonijiet; c) jiġu miġġielda l-esklużjoni 
soċjali, il-faqar u n-nuqqas ta’ aċċess 
għall-opportunitajiet edukattivi, 
speċjalment għall-gruppi l-aktar 
vulnerabbli. Din is-sorveljanza msaħħa 
għandha tinkludi aċċess usa' għall-
informazzjoni meħtieġa għal monitoraġġ 
metikoluż tas-sitwazzjoni ekonomika, 
fiskali u finanzjarja u rapportar regolari 
lill-Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju 
(KEF)jew kwalunkwe sottokumitat li jista' 
jinħatar mill-KEF għal dak l-iskop. L-istess 
modalitajiet ta’ sorveljanza għandhom 
japplikaw għall-Istati Membri li jitolbu
assistenza prekawzjonarja mill-Faċilità 
Ewropea ta’ Stabbiltà Finanzjarja  (FESF), 
il-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà 
(MES), il-Fond Monetarju Internazzjonali 
(FMI) jew istitutuzzjoni finanzjarja 
internazzjonali oħra.

Or. en

Emenda 38
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Stat Membru li l-munita tiegħu tkun l-
euro għandu jkun soġġett għal sorveljanza 
msaħħa meta jesperjenza - jew jissogra li 
jesperjenza - taqlib finanzjarju sever, bil-
ħsieb li jiġi żgurat treġġigħ lura malajr 
għan-normalità u li jiġu protetti l-Istati 
Membri l-oħra taż-żona tal-euro kontra 
effetti negattivi possibbli minħabba t-tifrix. 
Din is-sorveljanza msaħħa għandha 
tinkludi aċċess usa' għall-informazzjoni 
meħtieġa għal monitoraġġ metikoluż tas-
sitwazzjoni ekonomika, fiskali u 
finanzjarja u rapportar regolari lill-
Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju 
(KEF)jew kwalunkwe sottokumitat li jista' 
jinħatar mill-KEF għal dak l-iskop. L-
istess modalitajiet ta’ sorveljanza 
għandhom japplikaw għall-Istati Membri li 
jitolbu assistenza prekawzjonarja mill-
Faċilità Ewropew ta’ Stabilità Finanzjarja 
(FESF), il-Mekkaniżmu  ta’ Stabilità 
Finanzjarja (MES), il-Fond Monetarju 
Internazzjonali (FMI) jew istitutuzzjoni 
finanzjarja internazzjonali oħra.

(4) Stat Membru li l-munita tiegħu tkun l-
euro għandu jkun soġġett għal sorveljanza 
msaħħa meta jesperjenza - jew jinsab 
f’riskju li jesperjenza - taqlib finanzjarju 
sever, bil-ħsieb li jiġi żgurat li jittreġġa’
lura malajr għan-normalità u li l-Istati 
Membri l-oħra taż-żona tal-euro jiġu 
protetti kontra l-effetti negattivi possibbli 
minħabba t-tifrix. Din is-sorveljanza 
msaħħa għandha tinkludi aċċess usa' għall-
informazzjoni meħtieġa għal monitoraġġ 
metikoluż tas-sitwazzjoni soċjali, tal-
okkupazzjoni, dik fiskali u finanzjarja u l-
istabbiliment ta’ rapport regolari lill-
Parlament Ewropew, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Finanzjarju (KEF), lill-
Kumitat għall-Impjiegi (EMCO) u lill-
Kumitat tal-Protezzjoni Soċjali (KPS) jew 
lil kwalunkwe sottokumitat li jista' jinħatar 
mill-imsemmija kumitati għal dak l-iskop. 
L-istess modalitajiet ta’ sorveljanza 
għandhom japplikaw għall-Istati Membri li 
jitolbu assistenza prekawzjonarja mill-
Faċilità Ewropea ta’ Stabbiltà Finanzjarja 
(FESF), il-Mekkaniżmu Ewropew ta' 
Stabbiltà (MES), il-Fond Monetarju 
Internazzjonali (FMI) jew istitutuzzjoni 
finanzjarja internazzjonali oħra.

Or. en

Emenda 39
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Is-sorveljanza tas-sitwazzjoni 
ekonomika u fiskali għandha tiġu
rinfurzata sew għall-Istati Membri fi 

(5) Is-sorveljanza tas-sitwazzjoni 
ekonomika, fiskali, tal-okkupazzjoni u 
soċjali għandha tiġi rinfurzata sew għall-
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programm ta’ aġġustament 
makroekonomiku. Minħabba n-natura 
komprensiva ta' dan tal-aħħar, il-proċessi 
l-oħra ta' sorveljanza ekonomika u fiskali 
għandhom jiġu sospiżi matul il-programm 
ta’ aġġustament makroekonomiku, bil-
ħsieb li tiġi evitata dupplikazzjoni tal-
obbligi ta’ rapportar.

Istati Membri fi programm ta’ aġġustament 
makroekonomiku. Dan il-programma 
għandu jkun fih miżuri li jkollhom l-għan 
integrat li jerġgħu jġibu l-istabbiltà 
finanzjarja u jilħqu l-objettivi tal-
‘Istrateġija tal-Impjiegi u t-Tkabbir’. L-
Istati Membri għandhom jirrapportaw il-
progress li jsir fiż-żewġ aspetti. Minħabba 
n-natura komprensiva tal-programm ta’ 
aġġustament makroekonomiku, il-proċessi 
l-oħra ta' sorveljanza ekonomika u fiskali 
għandhom jiġu sospiżi għal kemm idum 
għaddej il-programm ta’ aġġustament 
makroekonomiku, bil-ħsieb li tiġi evitata 
duplikazzjoni tal-obbligi ta’ rapportar.

Or. en

Emenda 40
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Id-deċiżjoni dwar in-nonkonformità
ta’ Stat Membru mal-programm ta’ 
aġġustament tiegħu tkun tinvolvi wkoll 
sospensjoni tal-pagamenti jew l-impenji 
tal-fondi tal-Unjoni kif previst fl-
Artikolu 21(6) tar-Regolament (UE) 
Nru°XXX li jistipula dispożizzjonijiet 
komuni dwar il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali 
u l-Fond Ewropew Marittimu u għas-Sajd 
koperti mill-qafas strateġiku komuni u li 
jistipula d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar 
il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-
Fond ta' Koeżjoni u li jħassar ir-
Regolament (KE) Nru°1083/2006,

imħassar

Or. en
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Emenda 41
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Id-deċiżjoni dwar in-nonkonformità 
ta’ Stat Membru mal-programm ta’ 
aġġustament tiegħu tkun tinvolvi wkoll 
sospensjoni tal-pagamenti jew l-impenji 
tal-fondi tal-Unjoni kif previst fl-
Artikolu 21(6) tar-Regolament (UE) 
Nru°XXX li jistipula dispożizzjonijiet 
komuni dwar il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali 
u l-Fond Ewropew Marittimu u għas-Sajd 
koperti mill-qafas strateġiku komuni u li 
jistipula d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar 
il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-
Fond ta' Koeżjoni u li jħassar ir-
Regolament (KE) Nru°1083/2006,

imħassar

Or. en

Emenda 42
Frédéric Daerden

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Id-deċiżjoni dwar in-nonkonformità 
ta’ Stat Membru mal-programm ta’ 
aġġustament tiegħu tkun tinvolvi wkoll 
sospensjoni tal-pagamenti jew l-impenji 
tal-fondi tal-Unjoni kif previst fl-
Artikolu 21(6) tar-Regolament (UE) 
Nru°XXX li jistipula dispożizzjonijiet 
komuni dwar il-Fond Ewropew għall-

(7) L-Istati Membri li qed jgħaddu minn 
diffikultajiet serji jew li jinsabu mhedda 
b’diffikultajiet serji mil-lat tal-istabilità 
finanzjarja tagħhom u/jew li jirċievu jew 
jistgħu jirċievu assistenza finanzjarja 
jiddependu mis-solidarjetà Ewropea. Il-
Fondi Strutturali u l-Fond ta' Koeżjoni 
tal-UE jistgħu jikkontribwixxu b'mod 
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Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali 
u l-Fond Ewropew Marittimu u għas-Sajd 
koperti mill-qafas strateġiku komuni u li 
jistipula d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar 
il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-
Fond ta' Koeżjoni u li jħassar ir-
Regolament (KE) Nru°1083/2006,

vitali biex jiġi żgurat li, anke fejn hemm 
limitazzjonijiet finanzjarji, xorta waħda 
jseħħ investiment sabiex jintlaħqu l-miri 
tat-tkabbir, tal-okkupazzjoni u dawk
soċjali tal-Ewropa 2020. Abbozz ta' 
programm ta' aġġustament jista' 
għalhekk jakkumpanja talba tal-Istat 
Membru kkonċernat biex jirċievi żieda 
temporanja fil-pagamenti jew fil-
pagamenti tal-bilanċ finali mill-Fondi 
Strutturali u mill-Fond ta' Koeżjoni,

Or. en

Emenda 43
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Id-deċiżjoni dwar in-nonkonformità ta’ 
Stat Membru mal-programm ta’ 
aġġustament tiegħu tkun tinvolvi wkoll
sospensjoni tal-pagamenti jew l-impenji 
tal-fondi tal-Unjoni kif previst fl-
Artikolu 21(6) tar-Regolament (UE) 
Nru°XXX li jistipula dispożizzjonijiet 
komuni dwar il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u 
l-Fond Ewropew Marittimu u għas-Sajd 
koperti mill-qafas strateġiku komuni u li 
jistipula d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar 
il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, 
il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' 
Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament (KE) 
Nru°1083/2006,

(7) Deċiżjoni dwar nonkonformità serja u
ripetuta ta’ Stat Membru mal-programm 
ta’ aġġustament tiegħu tista’ possibilment
tinvolvi sospensjoni tal-pagamenti jew l-
impenji tal-fondi tal-Unjoni kif previst fl-
Artikolu 21(6) tar-Regolament (UE) 
Nru°XXX li jistipula dispożizzjonijiet 
komuni dwar il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u 
l-Fond Ewropew Marittimu u għas-Sajd 
koperti mill-qafas strateġiku komuni u li 
jistipula d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar 
il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, 
il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' 
Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament (KE) 
Nru°1083/2006. Għall-kuntrarju, dawk l-
Istati Membri li jiffaċċjaw diffikultajiet 
severi ekonomiċi, baġitarji u soċjali 
ħżiena ħafna u li qed jagħmlu sforzi 
sostanzjali biex isaħħu l-irkupru 
ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi 
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jmisshom jirċievu sehem akbar tas-
solidarjetà Ewropea permezz ta’ żidiet fil-
fondi Ewropej. Din il-ħaġa se 
tippermettilhom jaslu għal stabbiltà 
baġitarja filwaqt li tinkoraġġixxi t-tkabbir 
ekonomiku, tippromwovi l-ħolqien tal-
impjiegi u tippreserva livelli adegwati ta' 
ħarsien soċjali;

Or. en

Emenda 44
Tamás Deutsch

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Id-deċiżjoni dwar in-nonkonformità ta’ 
Stat Membru mal-programm ta’ 
aġġustament tiegħu tkun tinvolvi wkoll 
sospensjoni tal-pagamenti jew l-impenji 
tal-fondi tal-Unjoni kif previst fl-
Artikolu 21(6) tar-Regolament (UE) 
Nru°XXX li jistipula dispożizzjonijiet 
komuni dwar il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u 
l-Fond Ewropew Marittimu u għas-Sajd 
koperti mill-qafas strateġiku komuni u li 
jistipula d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar 
il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, 
il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' 
Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament (KE) 
Nru°1083/2006,

(7) Deċiżjoni dwar in-nonkonformità ta’ 
Stat Membru mal-programm ta’ 
aġġustament tiegħu tkun tista’ tinvolvi 
wkoll l-impenji tal-fondi tal-Unjoni kif 
previst fl-Artikolu 21(6) tar-Regolament 
(UE) Nru°XXX li jistipula 
dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond 
Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-
Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp 
Rurali u l-Fond Ewropew Marittimu u 
għas-Sajd koperti mill-qafas strateġiku 
komuni u li jistipula d-dispożizzjonijiet 
ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni u li jħassar 
ir-Regolament (KE) Nru°1083/2006,

Or. en

Emenda 45
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-applikazzjoni tar-regolament 
għandha tirrispetta għalkollox l-Artikolu 
152 tat-TFUE u r-rakkomandazzjonijiet 
maħruġa skont dan ir-regolament 
għandhom jirrispettaw il-prattiki u l-
istituzzjonijiet għall-formazzjoni tal-pagi. 
L-applikazzjoni għandha tikkunsidra l-
Artikolu 28 tal-Karta dwar id-Drittijiet 
Fundamentali, u għaldaqstant ma 
għandhiex teffettwa d-dritt li wieħed 
jinnegozja, jikkonkludi u jinforza 
ftehimiet kollettivi u li tittieħed azzjoni 
kollettiva skont il-liġi u l-prattiki 
nazzjonali.

Or. en

Emenda 46
Frédéric Daerden

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament 
hija konformi mat-termini tal-
Artikoli 153(3) u 152 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Id-
deċiżjonijiet meħuda skont dan ir-
Regolament għandhom jirrispettaw il-
prinċipju tas-sussidjarjetà, id-djalogu 
soċjali u l-kompetenzi tal-Istati Membri u 
tal-immaniġġjar u x-xogħol fir-rigward 
tal-formazzjoni tal-pagi u l-provvediment 
tal-pensjonijiet. L-applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament tikkonforma mat-termini tal-
Artikolu 28 tal-Karta dwar id-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u ma 
teffettwax id-dritt li wieħed jinnegozja, 
jikkonkludi jew jimplimenta ftehimiet 
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kollettivi, kif ukoll id-dritt għal azzjonijiet 
kollettivi, bir-rispett dovut lill-prattiki 
nazzjonali f’dawk li huma negozjar 
kollettiv jew dritt nazzjonali.

Or. en

Emenda 47
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi li tpoġġi 
taħt sorveljanza msaħħa Stat Membru li 
jkun qed jesperjenza diffiklutajiet severi 
fir-rigward tal-istabilità finanzjarja tiegħu. 
L-Istat Membru konċernat għandu
jingħata l-possibilità li jesprimi l-opinjoni 
tiegħu qabel dan. Il-Kummissjoni għandha 
tiddeċiedi fi żmien sitt xhur jekk ittawwalx 
is-sorveljanza msaħħa.

1. Il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi li tpoġġi 
taħt sorveljanza msaħħa Stat Membru li 
jkun qed jesperjenza diffiklutajiet severi 
fir-rigward tal-istabilità finanzjarja tiegħu. 
L-Istat Membru kif ukoll is-sħab soċjali 
kkonċernati għandhom jingħataw il-
possibilità li jesprimu l-opinjoni tagħhom 
qabel ma dan iseħħ. Il-Kummissjoni 
għandha tiddeċiedi fi żmien sitt xhur jekk 
ittawwalx is-sorveljanza msaħħa.

Or. en

Emenda 48
Philippe De Backer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni, kull deċiżjoni skont 
it-termini tal-paragrafi 1 u 2, għandha 
xxandarha pubblikament.

Or. en
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Emenda 49
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca)
jikkomunika kwalunkwe tagħrif aġġornat 

meħtieg għall-immoniterjar mill-qrib tal-
progress li jsir fit-twettiq tal-'istrateġija 
tat-tkabbir u l-impjiegi' tal-UE bbażat fuq 
l-indikaturi li ġew żviluppati fil-Qafas ta’ 
Valutazzjoni Konġunta;

Or. en

Emenda 50
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da)
jikkomunika lill-Parlament Ewropew 
tagħrif dwar l-evoluzzjoni tal-faqar f’kull 
Stat Membru.

Or. en

Emenda 51
Frédéric Daerden

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da)
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jikkomunika lill-Parlament Ewropew, lill-
Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali 
tagħrif dwar l-investimenti pubbliċi 
maħsuba biex jintlaħqu l-miri tat-tkabbir, 
tal-okkupazzjoni u dawk soċjali tal-
Istrateġija Ewropa 2020. 

Or. en

Emenda 52
Antigoni Papadopoulou

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Bla ebda mod ma għandu l-Istat 
Membru li jkun taħt sorveljanza 
jimplimenta l-miżuri msemmija fil-
paragrafi 1, 2 u 3 b’detriment għad-
drittijiet soċjali, imma għandu jfittex li 
jsaħħaħ id-dimensjoni soċjali u dik tal-
ugwaljanza tas-sessi tas-suq uniku.

Or. en

Emenda 53
Antigoni Papadopoulou

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Waqt li jkun qed jimplimenta l-
programm ta' aġġustament, l-Istat 
Membru li jkun taħt sorveljanza jrid 
jirrispetta għalkollox il-liġi u l-prattiki 
tax-xogħol, id-dritt għar-rappreżentanza 
kollettiva u d-dritt tan-negozjar, kif ukoll 
l-azzjoni kollettiva, inkluż id-dritt li n-nies 
joħorġu fuq strajk.
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Emenda 54
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha twettaq, 
b'kordinazzjoni mal-BĊE, missjonijiet 
regolari ta’ rieżami fl-Istat Membru taħt 
sorveljanza biex tivverifika l-progress li 
jsir fl-implimentazzjoni tal-miżuri 
msemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3. Hi 
għandha tikkomunika kull trimestru s-
sejbiet tagħha lill-Kumitat Ekonomiku u 
Finanzjarju (KEF) - jew lil kwalunkwe 
sottokumitat li l-KEF jista' jaħtar għal dak 
il-għan - u tivvaluta notevolment jekk 
jeħtieġx miżuri ulterjuri. Dawn il-
missjonijiet ta’ rieżami għandhom 
jissostitwixxu l-monitoraġġ fuq il-post 
previst fl-Artikolu 10a(2) tar-Regolament 
(KE) Nru 1467/97.

4. Il-Kummissjoni għandha twettaq, 
f'koordinazzjoni mal-BĊE, missjonijiet 
regolari ta’ rieżami fl-Istat Membru taħt 
sorveljanza biex tivverifika l-progress li 
jsir fl-implimentazzjoni tal-miżuri 
msemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3. Hi 
għandha tikkomunika kull trimestru s-
sejbiet tagħha lill-Kumitat Ekonomiku u 
Finanzjarju (KEF), lill-Kumitat tal-
Impjiegi (EMCO) u lill-Kumitat tal-
Protezzjoni Soċjali (KPS) - jew lil 
kwalunkwe sottokumitat li dawn l-
imsemmija kumitati jistgħu jaħtru għal dak 
il-għan - u tivvaluta notevolment jekk 
humiex meħtieġa miżuri ulterjuri. Dawn il-
missjonijiet ta’ rieżami għandhom 
jissostitwixxu l-monitoraġġ fuq il-post 
previst fl-Artikolu 10a(2) tar-Regolament 
(KE) Nru 1467/97.

Or. en

Emenda 55
Tamás Deutsch

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fejn ikun konkluż - abbażi tal-
valutazzjoni prevista fil-paragrafu 4 - li 
jeħtieġ aktar miżuri u li s-sitwazzjoni 

5. Fejn ikun konkluż - abbażi tal-
valutazzjoni prevista fil-paragrafu 4 - li 
jinħtieġu aktar miżuri u li s-sitwazzjoni 
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finanzjarja ta’ Stat Membru konċernat 
ikollha effetti avversi sinifikanti fuq l-
istabilità finanzjarja taż-żona tal-euro, il-
Kunsill, b'maġġoranza kwalifikata fuq 
proposta mill-Kummissjoni, jista'
jirrakkomanda lill-Istat Membru konċernat 
li jfittex assistenza finanzjarja u jħejji 
programm ta’ aġġustament 
makroekonomiku. Il-Kunsill jista' 
jiddeċiedi li jippubblika din ir-
rakkomandazzjoni.

finanzjarja tal-Istat Membru konċernat 
ikollha effetti avversi sinifikanti fuq l-
istabilità finanzjarja taż-żona tal-euro, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill, fuq 
proposta mill-Kummissjoni, jistgħu 
jirrakkomandaw lill-Istat Membru 
konċernat li jfittex assistenza finanzjarja u 
jħejji programm ta’ aġġustament 
makroekonomiku. Il-Kunsill għandu 
jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata.

Or. en

Emenda 56
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fejn ikun konkluż - abbażi tal-
valutazzjoni prevista fil-paragrafu 4 - li 
jeħtieġ aktar miżuri u li s-sitwazzjoni 
finanzjarja ta’ Stat Membru konċernat 
ikollha effetti avversi sinifikanti fuq l-
istabilità finanzjarja taż-żona tal-euro, il-
Kunsill, b'maġġoranza kwalifikata fuq 
proposta mill-Kummissjoni, jista' 
jirrakkomanda lill-Istat Membru konċernat 
li jfittex assistenza finanzjarja u jħejji 
programm ta’ aġġustament 
makroekonomiku. Il-Kunsill jista' 
jiddeċiedi li jippubblika din ir-
rakkomandazzjoni.

5. Fejn ikun konkluż - abbażi tal-
valutazzjoni prevista fil-paragrafu 4 - li 
jinħtieġu aktar miżuri u li s-sitwazzjoni 
finanzjarja, ekonomika u soċjali tal-Istat 
Membru konċernat ikollha effetti avversi 
sinifikanti fuq l-istabilità finanzjarja u 
ekonomika taż-żona tal-euro, il-Kunsill, 
filwaqt li jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata 
fuq proposta mill-Kummissjoni, jista' 
jirrakkomanda lill-Istat Membru konċernat 
li jfittex assistenza finanzjarja u jħejji 
programm ta’ aġġustament 
makroekonomiku. Il-Kunsill għandu
jippubblika din ir-rakkomandazzjoni.

Or. en

Emenda 57
Philippe De Backer
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fejn ikun konkluż - abbażi tal-
valutazzjoni prevista fil-paragrafu 4 - li 
jeħtieġ aktar miżuri u li s-sitwazzjoni 
finanzjarja ta’ Stat Membru konċernat 
ikollha effetti avversi sinifikanti fuq l-
istabilità finanzjarja taż-żona tal-euro, il-
Kunsill, b'maġġoranza kwalifikata fuq 
proposta mill-Kummissjoni, jista' 
jirrakkomanda lill-Istat Membru konċernat 
li jfittex assistenza finanzjarja u jħejji 
programm ta’ aġġustament 
makroekonomiku. Il-Kunsill jista' 
jiddeċiedi li jippubblika din ir-
rakkomandazzjoni.

5. Fejn ikun konkluż - abbażi tal-
valutazzjoni prevista fil-paragrafu 4 - li 
jinħtieġu aktar miżuri u li s-sitwazzjoni 
finanzjarja tal-Istat Membru konċernat 
ikollha effetti avversi sinifikanti fuq l-
istabilità finanzjarja taż-żona tal-euro, il-
Kunsill, filwaqt li jaġixxi fuq proposta mill-
Kummissjoni, jista' jirrakkomanda lill-Istat 
Membru konċernat li jfittex assistenza 
finanzjarja u jħejji programm ta’ 
aġġustament makroekonomiku. Il-Kunsill 
jista' jiddeċiedi li jippubblika din ir-
rakkomandazzjoni. 

Or. en

Emenda 58
Philippe De Backer

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. 
Meta tkun qed tieħu deċiżjoni skont it-
termini tal-paragrafu 5, ir-
rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
għandha titqies li ġiet adottata mill-
Kunsill, sakemm dan ma jiddeċidix, 
b’maġġoranza kkwalifikata, li jirrifjuta r-
rakkomandazzjoni fi żmien 10 ijiem mill-
addozzjoni tagħha mill-Kummissjoni. L-
Istat Membru kkonċernat jista' jitlob li 
tissejjaħ laqgħa tal-Kunsill fi żmien dak 
il-perjodu biex issir votazzjoni dwar id-
deċiżjoni.

Or. en
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Emenda 59
Philippe De Backer

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fejn rakkomandazzjoni skont il-
paragrafu 5 issir pubblika:

imħassar

(a) il-Kumitat relevanti tal-Parlament 
Ewropew jista' jistieden rappreżentanti 
mill-Istat Membru konċernat biex 
jipparteċipaw fi skambju ta’ fehmiet;
(b) ir-rappreżentanti tal-Kummissjoni 
jistgħu jiġu mistiedna mill-parlament tal-
Istat Membru konċernat biex 
jipparteċipaw fi skambju ta’ fehmiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn l-iskambji ta’ fehmiet imisshom ikunu parti minn “djalogu ekonomiku" aktar wiesa’, li 
hu tal-akbar importanza. Għalhekk, huwa preferibbli li jiġi ddedikat artikolu separat ta’ dan 
ir-regolament għad-“djalogu ekonomiku".

Emenda 60
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 6 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fejn rakkomandazzjoni skont il-
paragrafu 5 issir pubblika:

6. Fejn issir rakkomandazzjoni skont il-
paragrafu 5:

Or. en
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Emenda 61
Tamás Deutsch

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 6 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fejn rakkomandazzjoni skont il-
paragrafu 5 issir pubblika:

6. Fejn issir rakkomandazzjoni skont il-
paragrafu 5:

Or. en

Emenda 62
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 6 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-Kumitat relevanti tal-Parlament 
Ewropew jista' jistieden rappreżentanti 
mill-Istat Membru konċernat biex 
jipparteċipaw fi skambju ta’ fehmiet;

(a) il-Kumitati relevanti tal-Parlament 
Ewropew jista' jistieden rappreżentanti 
mill-Istat Membru konċernat biex 
jipparteċipaw fi skambju ta’ fehmiet;

Or. en

Emenda 63
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
Programm ta’ rkupru sostenibbli

1. Stat Membru li jinsab taħt sorveljanza 
msaħħa għandu jadotta, f’kooperazzjoni 
mill-qrib mal-Kummissjoni, programm ta’ 
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rkupru sostenibbli li jkun immirat biex 
jiżgura s-sostenibilità tal-finanzi pubbliċi 
u l-irkupru ekonomiku.
2. Il-programm ta’ rkupru sostenibbli 
għandu jidentifika miri multiannwali 
dwar l-investiment pubbliku u l-infiq 
soċjali li jkunu maħsuba biex 
jippreservaw il-kundizzjonijiet għall-
ilħuq tal-objettivi tal-istrateġija tal-UE fir-
rigward tat-tkabbir u l-impjiegi. Il-
programm ta’ rkupru sostenibbli għandu 
jinkludi, filwaqt li jitqiesu d-dgħufijiet 
strutturali, programmi u proġetti ta’ 
prijorità speċifiċi li jridu jiġu implimentati 
bil-għan li jistabbilizzaw id-domanda 
aggregata.
3. Il-programm ta’ rkupru sostenibbli 
għandu jinkludi kwalunkwe azzjonijiet 
previsti għall-mobilizzazzjoni tar-riżorsi 
tal-UE relatati mal-istrumenti li ġejjin:
- Il-Fond Ewropew ta’ Aġġustament 
għall-Globalizzazzjoni
- Il-Fondi Strutturali,
- Bonds tal-Proġetti tal-UE,
- Il-Programm Qafas Orizzont 2020.
4. Il-programm ta’ rkupru sostenibbli 
għandu jiġi anness mad-dokumenti li 
jridu jiġu kkomunikati lill-Kummissjoni 
skont it-termini tal-Artikolu 3, paragrafu 
3.

Or. en

Emenda 64
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Stat Membru li jkun jixtieq jikseb Stat Membru li jkun jixtieq jikseb 
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assistenza finanzjarja minn wieħed jew 
aktar mill-Istati l-oħra, il-FESF, il-MES, il-
Fond Monetarju Internazzjonali (FMI) jew 
istituzzjoni oħra barra l-qafas tal-Unjoni 
għandu immedjatament jinforma lill-
Kunsill, il-Kummissjoni u l-BĊE bl-
intenzjoni tiegħu. Il-KEF, jew kwalunkwe 
sottokumitat li l-KEF jista' jaħtar għal 
dawk il-finijiet, għandu jorganizza 
diskussjoni dwar din it-talba prevista, wara 
li jkun irċieva valutazzjoni mill-
Kummissjoni.

assistenza finanzjarja minn wieħed jew 
aktar mill-Istati l-oħra, il-FESF, il-MES, il-
Fond Monetarju Internazzjonali (FMI) jew 
istituzzjoni oħra barra l-qafas tal-Unjoni 
għandu immedjatament jinforma lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-BĊE bl-intenzjoni 
tiegħu. Il-KEF, jew kwalunkwe 
sottokumitat li l-KEF jista' jaħtar għal 
dawk il-finijiet, għandu jorganizza 
diskussjoni dwar din it-talba prevista, wara 
li jkun irċieva valutazzjoni mill-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 65
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Artikolu 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn tintalab assistenza finanzjarja mill-
FESF jew il-MES, il-Kummissjoni 
għandha tipprepara – b'kordinazzjoni mal-
BĊE u kull fejn possibbli, l-IMF - analiżi 
tas-sostenibilità tad-dejn tal-gvern tal-Istat 
Membru konċernati, inkluż l-abilita tal-
Istat Membru li jħallas lura l-assistenza 
finanzjarja prevista, u tgħaddiha lill-KEF 
jew lil kwalunkwe sottokumitat li l-KEF 
jista' jaħtar għal dak l-iskop.

Fejn tintalab assistenza finanzjarja mill-
FESF jew il-MES, il-Kummissjoni 
għandha tipprepara – f'koordinazzjoni mal-
BĊE u kull fejn possibbli, l-IMF - analiżi 
ta’ sostenibilità fuq perjodu medju u fit-tul 
tad-dejn tal-gvern tal-Istat Membru 
konċernati, inkluż l-abilita tal-Istat 
Membru li jħallas lura l-assistenza 
finanzjarja prevista, u tgħaddiha lill-KEF 
jew lil kwalunkwe sottokumitat li l-KEF 
jista' jaħtar għal dak l-iskop.

Or. en

Emenda 66
Frédéric Daerden

Proposta għal regolament
Artikolu 5 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn tintalab assistenza finanzjarja mill-
FESF jew il-MES, il-Kummissjoni 
għandha tipprepara – b'kordinazzjoni mal-
BĊE u kull fejn possibbli, l-IMF - analiżi 
tas-sostenibilità tad-dejn tal-gvern tal-Istat 
Membru konċernati, inkluż l-abilita tal-
Istat Membru li jħallas lura l-assistenza 
finanzjarja prevista, u tgħaddiha lill-KEF 
jew lil kwalunkwe sottokumitat li l-KEF
jista' jaħtar għal dak l-iskop.

Fejn tintalab assistenza finanzjarja mill-
FESF jew il-MES, il-Kummissjoni 
għandha tipprepara – f’koordinazzjoni mal-
BĊE u kull fejn possibbli, l-IMF - analiżi 
tas-sostenibilità tad-dejn tal-gvern tal-Istat 
Membru konċernati, inkluż l-abilità tal-
Istat Membru li jħallas lura l-assistenza 
finanzjarja prevista filwaqt li jkun għadu 
qed jilħaq il-miri tiegħu fir-rigward tal-
livelli tat-tkabbir u tal-faqar tal-Unjoni u 
l-istrateġija tal-impjiegi, u tgħaddiha lill-
KEF, lill-EMCO u lill-KPS jew lil 
kwalunkwe sottokumitat li dawn l-
imsemmija kumitati jistgħu jaħtru għal dak 
l-iskop.

Or. en

Emenda 67
Frédéric Daerden

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Stat Membru li jirċievi assistenza 
finanzjarja minn wieħed jew aktar mill-
Istati l-oħra, il-FMI, il-FESF jew il-MES 
għandu jipprepara bi qbil mal-
Kummissjoni - li taġixxi b'kordinament
mal-BĊE - abbozz ta' programm ta' 
aġġustament mmirati sabiex tiġi ristabilita 
sitwazzjoni ekonomika u finanzjarja tajba 
u sostenibbli u tiġi restawrata l-kapaċità 
tiegħu li jiffinanzja lilu nnifsu fis-swieq 
finanzjarji bis-sħiħ. L-abbozz ta' programm 
ta' aġġustament għandu jqis kif xieraq ir-
rakkomandazzjonijiet kurrenti indirizzati 
lill-Istat Membru konċernat skont l-
Artikoli 121, 126 u/jew 148 tat-Trattat - u 
l-azzjonijiet tiegħu biex jikkonforma mar-
rakkomandazzjonijiet - filwaqt li jimmira 
lejn it-twessigħ, it-tisħiħ u l-
approfondiment tal-miżuri ta' politika 

1. Stat Membru li jkun qed jirċievi 
assistenza finanzjarja minn wieħed jew 
aktar mill-Istati l-oħra, il-FMI, il-FESF jew 
il-MES għandu jipprepara bi qbil mal-
Kummissjoni - li taġixxi f'koordinament
mal-BĊE - abbozz ta' programm ta' 
aġġustament immirat sabiex tiġi ristabilita 
sitwazzjoni ekonomika, soċjali, finanzjarja
u tal-okkupazzjoni tajba u sostenibbli u 
tiġi restawrata l-kapaċità tiegħu li 
jiffinanzja lilu nnifsu għalkollox fis-swieq 
finanzjarji. Mingħajr ħsara għall-
Artikolu 9 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, kif 
ukoll għall-miri tat-tkabbir, tal-
okkupazzjoni u dawk soċjali tal-Ewropa 
2020, l-abbozz ta' programm ta' 
aġġustament għandu jqis kif xieraq ir-
rakkomandazzjonijiet kurrenti indirizzati 
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meħtieġa. lill-Istat Membru konċernat skont l-
Artikoli 121, 126 u/jew 148 tat-Trattat - u 
l-azzjonijiet tiegħu biex jikkonforma mar-
rakkomandazzjonijiet - filwaqt li jimmira 
lejn it-twessigħ, it-tisħiħ u l-
approfondiment tal-miżuri ta' politika 
meħtieġa. Abbozz ta' programm ta' 
aġġustament jista' għalhekk jakkumpanja 
talba mill-Istat Membru kkonċernat biex 
jirċievi żieda temporanja fil-pagamenti 
jew fil-pagamenti tal-bilanċ finali mill-
Fondi Strutturali u mill-Fond ta' 
Koeżjoni.

Or. en

Emenda 68
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Stat Membru li jirċievi assistenza 
finanzjarja minn wieħed jew aktar mill-
Istati l-oħra, il-FMI, il-FESF jew il-MES 
għandu jipprepara bi qbil mal-
Kummissjoni - li taġixxi b'kordinament
mal-BĊE - abbozz ta' programm ta' 
aġġustament mmirati sabiex tiġi ristabilita 
sitwazzjoni ekonomika u finanzjarja tajba 
u sostenibbli u tiġi restawrata l-kapaċità 
tiegħu li jiffinanzja lilu nnifsu fis-swieq 
finanzjarji bis-sħiħ. L-abbozz ta' programm 
ta' aġġustament għandu jqis kif xieraq ir-
rakkomandazzjonijiet kurrenti indirizzati 
lill-Istat Membru konċernat skont l-
Artikoli 121, 126 u/jew 148 tat-Trattat - u 
l-azzjonijiet tiegħu biex jikkonforma mar-
rakkomandazzjonijiet - filwaqt li jimmira 
lejn it-twessigħ, it-tisħiħ u l-
approfondiment tal-miżuri ta' politika 
meħtieġa.

1. Stat Membru li jkun qed jirċievi 
assistenza finanzjarja minn wieħed jew 
aktar mill-Istati l-oħra, il-FMI, il-FESF jew 
il-MES għandu jipprepara bi qbil mal-
Kummissjoni - li taġixxi f'koordinament
mal-BĊE u l-Organizzazzjoni 
Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) - abbozz 
ta' programm ta' aġġustament immirat
sabiex tiġi ristabilita sitwazzjoni 
ekonomika, finanzjarja u soċjali tajba u 
sostenibbli u tiġi restawrata l-kapaċità 
tiegħu li jiffinanzja lilu nnifsu għalkollox 
fis-swieq finanzjarji. L-abbozz ta' 
programm ta' aġġustament għandu jkun 
kompatibbli għalkollox mal-Artikolu 9 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea u mar -
rakkomandazzjonijiet kurrenti indirizzati 
lill-Istat Membru konċernat skont l-
Artikoli 121, 126 u/jew 148 tat-Trattat - u 
l-azzjonijiet tiegħu biex jikkonforma mar-
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rakkomandazzjonijiet - filwaqt li jimmira 
lejn it-twessigħ, it-tisħiħ u l-
approfondiment tal-miżuri ta' politika 
meħtieġa. L-Istati Membri għandhom 
jinkludu fil-programmi ta’ aġġustament 
makroekonomiku tagħhom deskrizzjoni 
aġġornata u dettaljata tal-miri ta' infiq 
multiannwali proġettati li huma 
direttament relatati mal-ilħuq tal-objettivi 
li hemm integrati fl-istrateġija tal-UE fir-
rigward tal-impjiegi u t-tkabbir, inklużi l-
investimenti pubbliċi. Id-deskrizzjoni 
dettaljata msemmija hawn fuq għandha 
tispjega kif dovut id-diffenenzi tal-infiq 
proġettat mill-Programmi ta' Stabbiltà l-
aktar riċenti.

Or. en

Emenda 69
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Stat Membru li jirċievi assistenza 
finanzjarja minn wieħed jew aktar mill-
Istati l-oħra, il-FMI, il-FESF jew il-MES 
għandu jipprepara bi qbil mal-
Kummissjoni - li taġixxi b'kordinament 
mal-BĊE - abbozz ta' programm ta' 
aġġustament mmirati sabiex tiġi ristabilita 
sitwazzjoni ekonomika u finanzjarja tajba u 
sostenibbli u tiġi restawrata l-kapaċità 
tiegħu li jiffinanzja lilu nnifsu fis-swieq 
finanzjarji bis-sħiħ. L-abbozz ta' programm 
ta' aġġustament għandu jqis kif xieraq ir-
rakkomandazzjonijiet kurrenti indirizzati 
lill-Istat Membru konċernat skont l-
Artikoli 121, 126 u/jew 148 tat-Trattat - u 
l-azzjonijiet tiegħu biex jikkonforma mar-
rakkomandazzjonijiet - filwaqt li jimmira 
lejn it-twessigħ, it-tisħiħ u l-

1. Stat Membru li jkun qed jirċievi 
assistenza finanzjarja minn wieħed jew 
aktar mill-Istati l-oħra, il-FMI, il-FESF jew 
il-MES għandu jipprepara bi qbil mal-
Kummissjoni - li taġixxi f'koordinament
mal-BĊE - abbozz ta' programm ta' 
aġġustament immirat sabiex tiġi ristabilita 
sitwazzjoni ekonomika u finanzjarja tajba u 
sostenibbli u tiġi restawrata l-kapaċità 
tiegħu li jiffinanzja lilu nnifsu għalkollox
fis-swieq finanzjarji. Kull programm ta’ 
aġġustament irid jiġi ffissat għal 
kalendarju realistiku (perjodu medju u fit-
tul), filwaqt li jitqies li l-programmi ta’ 
aġġustament la jridu jkunu wisq ta’ 
f’daqqa waħda u lanqas ma jridu jkunu 
ta’ malajr wisq għax inkella jdgħajfu l-
irkupru tal-ekonomija u tal-impjiegi, 
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approfondiment tal-miżuri ta' politika 
meħtieġa.

filwaqt li jkomplu jaggravaw jerġa’ aktar 
l-impatt ekonomiku u soċjali tal-kriżi. L-
abbozz ta' programm ta' aġġustament 
għandu jqis kif xieraq ir-
rakkomandazzjonijiet kurrenti indirizzati 
lill-Istat Membru konċernat skont l-
Artikoli 121, 126 u/jew 148 tat-Trattat - u 
l-azzjonijiet tiegħu biex jikkonforma mar-
rakkomandazzjonijiet - filwaqt li jimmira 
lejn it-twessigħ, it-tisħiħ u l-
approfondiment tal-miżuri ta' politika 
meħtieġa.

Or. en

Emenda 70
Philippe De Backer

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Stat Membru li jirċievi assistenza 
finanzjarja minn wieħed jew aktar mill-
Istati l-oħra, il-FMI, il-FESF jew il-MES 
għandu jipprepara bi qbil mal-
Kummissjoni - li taġixxi b'kordinament
mal-BĊE - abbozz ta' programm ta' 
aġġustament mmirati sabiex tiġi ristabilita 
sitwazzjoni ekonomika u finanzjarja tajba u 
sostenibbli u tiġi restawrata l-kapaċità 
tiegħu li jiffinanzja lilu nnifsu fis-swieq 
finanzjarji bis-sħiħ. L-abbozz ta' programm 
ta' aġġustament għandu jqis kif xieraq ir-
rakkomandazzjonijiet kurrenti indirizzati 
lill-Istat Membru konċernat skont l-
Artikoli 121, 126 u/jew 148 tat-Trattat - u 
l-azzjonijiet tiegħu biex jikkonforma mar-
rakkomandazzjonijiet - filwaqt li jimmira 
lejn it-twessigħ, it-tisħiħ u l-
approfondiment tal-miżuri ta' politika 
meħtieġa.

1. Stat Membru li jkun qed jitlob jew 
jirċievi assistenza finanzjarja minn wieħed 
jew aktar mill-Istati l-oħra, il-FMI, il-FESF 
jew il-MES għandu jipprepara bi qbil mal-
Kummissjoni - li taġixxi f'koordinament
mal-BĊE - abbozz ta' programm ta' 
aġġustament immirat sabiex tiġi ristabilita 
sitwazzjoni ekonomika u finanzjarja tajba u 
sostenibbli u tiġi restawrata l-kapaċità 
tiegħu li jiffinanzja lilu nnifsu għalkollox 
fis-swieq finanzjarji. L-abbozz ta' 
programm ta' aġġustament għandu jqis kif 
xieraq ir-rakkomandazzjonijiet kurrenti 
indirizzati lill-Istat Membru konċernat 
skont l-Artikoli 121, 126 u/jew 148 tat-
Trattat - u l-azzjonijiet tiegħu biex 
jikkonforma mar-rakkomandazzjonijiet -
filwaqt li jimmira lejn it-twessigħ, it-tisħiħ 
u l-approfondiment tal-miżuri ta' politika 
meħtieġa. Kwalunkwe programm ta’ 
aġġustament makroekonomiku għandu, 
fejn ikun possibbli, iqis il-programm ta' 
riforma nazzjonali tal-pajjiż ikkonċernat 
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fil-kuntest tal-Istrateġija Ewropa 2020 
għat-Tkabbir u l-Impjiegi.

Or. en

Emenda 71
Tamás Deutsch

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Stat Membru li jirċievi assistenza 
finanzjarja minn wieħed jew aktar mill-
Istati l-oħra, il-FMI, il-FESF jew il-MES 
għandu jipprepara bi qbil mal-
Kummissjoni - li taġixxi b'kordinament
mal-BĊE - abbozz ta' programm ta' 
aġġustament mmirati sabiex tiġi ristabilita 
sitwazzjoni ekonomika u finanzjarja tajba u 
sostenibbli u tiġi restawrata l-kapaċità 
tiegħu li jiffinanzja lilu nnifsu fis-swieq 
finanzjarji bis-sħiħ. L-abbozz ta' programm 
ta' aġġustament għandu jqis kif xieraq ir-
rakkomandazzjonijiet kurrenti indirizzati 
lill-Istat Membru konċernat skont l-
Artikoli 121, 126 u/jew 148 tat-Trattat - u 
l-azzjonijiet tiegħu biex jikkonforma mar-
rakkomandazzjonijiet - filwaqt li jimmira 
lejn it-twessigħ, it-tisħiħ u l-
approfondiment tal-miżuri ta' politika 
meħtieġa.

1. Stat Membru li jkun qed jirċievi 
assistenza finanzjarja minn wieħed jew 
aktar mill-Istati l-oħra, il-FMI, il-FESF jew 
il-MES għandu jipprepara bi qbil mal-
Kummissjoni - li taġixxi f'koordinament
mal-BĊE - abbozz ta' programm ta' 
aġġustament immirat sabiex tiġi ristabilita 
sitwazzjoni ekonomika u finanzjarja tajba u 
sostenibbli u li tippromwovi l-
okkupazzjoni u tiġi restawrata l-kapaċità 
tiegħu li jiffinanzja lilu nnifsu għalkollox 
fis-swieq finanzjarji. L-abbozz ta' 
programm ta' aġġustament għandu jqis kif 
xieraq ir-rakkomandazzjonijiet kurrenti 
indirizzati lill-Istat Membru konċernat 
skont l-Artikoli 121, 126 u/jew 148 tat-
Trattat - u l-azzjonijiet tiegħu biex 
jikkonforma mar-rakkomandazzjonijiet -
filwaqt li jimmira lejn it-twessigħ, it-tisħiħ 
u l-approfondiment tal-miżuri ta' politika 
meħtieġa.

Or. en

Emenda 72
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Stat Membru li jkun għaddej minn 
programm ta’ aġġustament 
makroekonomiku għandu, 
f’koordinazzjoni mill-qrib mal-
Kummissjoni, jadotta programm ta' 
rkupru sostenibbli li jidentifika miri 
multiannwali dwar l-investiment pubbliku 
u l-infiq soċjali maħsuba biex 
jippreservaw il-kundizzjonijiet għall-
ilħuq tal-objettivi tal-istrateġija tal-UE fir-
rigward tat-tkabbir u l-impjiegi.
Il-programm ta' rkupru sostenibbli 
għandu jidentifika u jagħżel għadd ta’ 
programmi u proġetti ta’ prijorità speċifiċi 
li jkunu mmirati biex jistabbilizzaw id-
domanda aggregata, isaħħu t-tkabbir 
sostenibbli u jindirizzaw id-dgħufijiet 
strutturali tal-Istat Membru.
Il-programm ta' rkupru sostenibbli 
għandu jispeċifika wkoll pjanijiet għall-
‘frontloading’ u l-mobilizzar ta’ riżorsi 
finanzjarji, inklużi selfiet mill-BEI kif 
ukoll strumenti finanzjarji tal-UE.
Ir-rapport tal-programm ta' rkupru 
sostenibbli għandu jiġi integrat fil-
programmi ta’ aġġustament u għandu jiġi 
aġġornat fuq bażi annwali.

Or. en

Emenda 73
Philippe De Backer

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kunsill, b'maġġoranza kwalifikata
fuq proposta mill-Kummissjoni, għandu 
japprova l-programm ta' aġġustament.

2. Il-Kunsill, filwaqt li jaġixxi fuq proposta 
mill-Kummissjoni, għandu japprova l-
programm ta' aġġustament. Ir-
rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
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għandha titqies li ġiet adottata mill-
Kunsill, sakemm dan ma jiddeċidix, 
b’maġġoranza kkwalifikata, li jirrifjuta r-
rakkomandazzjoni fi żmien 10 ijiem mill-
addozzjoni tagħha mill-Kummissjoni. L-
Istat Membru kkonċernat jista' jitlob li 
tissejjaħ laqgħa tal-Kunsill fi żmien dak
il-perjodu biex issir votazzjoni dwar id-
deċiżjoni.

Or. en

Emenda 74
Tamás Deutsch

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kunsill, b'maġġoranza kwalifikata
fuq proposta mill-Kummissjoni, għandu 
japprova l-programm ta' aġġustament.

2. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, fuq 
proposta mill-Kummissjoni, għandhom 
japprovaw il-programm ta' aġġustament.
Il-Kunsill għandu jaġixxi b'maġġoranza 
kwalifikata.

Or. en

Emenda 75
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni, b'kordinament mal-
BĊE, għandha timmonitorja l-progress 
magħmul fl-implimentazzjoni tal-
programm ta' aġġustament u tinforma kull 
tliet xhur lill-KEF jew kwalunkwe 
sottokumitat li l-KEF jista' jaħtar għal dak 
l-iskop. L-Istat Membru konċernat għandu 

3. Il-Kummissjoni, f'koordinament mal-
BĊE u l-ILO, għandha timmonitorja l-
progress magħmul fl-implimentazzjoni tal-
programm ta' aġġustament u tinforma kull 
tliet xhur lill-KEF jew kwalunkwe 
sottokumitat li l-KEF jista' jaħtar għal dak 
l-iskop kif ukoll lill-Parlament Ewropew u 



AM\893501MT.doc 33/43 PE483.682v01-00

MT

jikkopera bis-sħiħ mal-Kummissjoni. 
Partikolarment hu għandu jipprovdi lill-
Kummissjoni l-informazzjoni kollha li din 
tqis neċessarja għall-monitoraġġ tal-
programm. L-Artikolu 3(3) għandu 
japplika.

lill-Parlament tal-Istat Membru 
kkonċernat. L-Istat Membru konċernat 
għandu jikkopera bis-sħiħ mal-
Kummissjoni. Partikolarment hu għandu 
jipprovdi lill-Kummissjoni l-informazzjoni 
kollha li din tqis neċessarja għall-
monitoraġġ tal-programm. Għandu 
japplika l-Artikolu 3(3).

Or. en

Emenda 76
Philippe De Backer

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni - b'kordinazzjoni mal-
BĊE - għandha teżamina mal-Istat 
Membru konċernat il-bidliet li jistgħu 
jkunu meħtieġa fil-programm ta' 
aġġustament tiegħu. Il-Kunsill, 
b'maġġoranza kwalifikata fuq proposta 
mill-Kummissjoni, għandu jiddeċiedi dwar 
kwalunkwe bidla li trid ssir fil-programm 
ta’ aġġustament.

4. Il-Kummissjoni - f'koordinazzjoni mal-
BĊE - għandha teżamina mal-Istat 
Membru konċernat il-bidliet li jistgħu 
jkunu meħtieġa fil-programm ta' 
aġġustament tiegħu. Il-Kunsill, filwaqt li 
jaġixxi fuq proposta mill-Kummissjoni, 
għandu jiddeċiedi dwar kwalunkwe bidla li 
trid ssir fil-programm ta’ aġġustament.
Meta tkun qed tittieħed din id-deċiżjoni, 
ir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
għandha titqies li ġiet adottata mill-
Kunsill, sakemm dan ma jiddeċidix, 
b’maġġoranza kkwalifikata, li jirrifjuta r-
rakkomandazzjoni fi żmien 10 ijiem mill-
addozzjoni tagħha mill-Kummissjoni. L-
Istat Membru kkonċernat jista' jitlob li 
tissejjaħ laqgħa tal-Kunsill fi żmien dak 
il-perjodu biex issir votazzjoni dwar id-
deċiżjoni.

Or. en

Emenda 77
Tamás Deutsch

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni - b'kordinazzjoni mal-
BĊE - għandha teżamina mal-Istat 
Membru konċernat il-bidliet li jistgħu 
jkunu meħtieġa fil-programm ta' 
aġġustament tiegħu. Il-Kunsill, 
b'maġġoranza kwalifikata fuq proposta 
mill-Kummissjoni, għandu jiddeċiedi dwar 
kwalunkwe bidla li trid ssir fil-programm 
ta’ aġġustament.

4. Il-Kummissjoni - f'koordinazzjoni mal-
BĊE - għandha teżamina mal-Istat 
Membru konċernat il-bidliet li jistgħu 
jkunu meħtieġa fil-programm ta' 
aġġustament tiegħu. Il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill, fuq proposta mill-
Kummissjoni, għandhom jiddeċiedu dwar 
kwalunkwe bidla li trid ssir fil-programm 
ta’ aġġustament. Il-Kunsill għandu jaġixxi 
b'maġġranza kwalifikata.

Or. en

Emenda 78
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni - b'kordinazzjoni mal-
BĊE - għandha teżamina mal-Istat 
Membru konċernat il-bidliet li jistgħu 
jkunu meħtieġa fil-programm ta' 
aġġustament tiegħu. Il-Kunsill, 
b'maġġoranza kwalifikata fuq proposta 
mill-Kummissjoni, għandu jiddeċiedi dwar 
kwalunkwe bidla li trid ssir fil-programm 
ta’ aġġustament.

4. Il-Kummissjoni - f'koordinazzjoni mal-
BĊE u l-ILO - għandha teżamina mal-Istat 
Membru konċernat il-bidliet li jistgħu 
jkunu meħtieġa fil-programm ta' 
aġġustament tiegħu. Il-Kunsill, filwaqt li 
jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata fuq 
proposta mill-Kummissjoni, għandu 
jiddeċiedi dwar kwalunkwe bidla li trid ssir 
fil-programm ta’ aġġustament.

Or. en

Emenda 79
Philippe De Backer

Proposta għal regolamentArtikolu 6 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk il-monitoraġġ imsemmi fil-
paragrafu 3 jiżvela devjazzjonijiet 
sinifikanti mill-programm ta’ aġġustament 
makroekonomiku, il-Kunsill, 
b'maġġoranza kwalifikata fuq proposta 
mill-Kummissjoni, jista' jiddeċiedi li l-Istat 
Membru konċernat ma jikkonformax mar-
rekwiżiti ta' politika inklużi fil-programm 
ta’ aġġustament.

5. Jekk il-monitoraġġ imsemmi fil-
paragrafu 3 jiżvela devjazzjonijiet 
sinifikanti mill-programm ta’ aġġustament 
makroekonomiku, il-Kunsill, filwaqt li 
jaġixxi fuq proposta mill-Kummissjoni, 
jista' jiddeċiedi li l-Istat Membru konċernat 
ma jikkonformax mar-rekwiżiti ta' politika 
inklużi fil-programm ta’ aġġustament.
Meta tkun qed tittieħed din id-deċiżjoni, 
ir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
għandha titqies li ġiet adottata mill-
Kunsill, sakemm dan ma jiddeċidix, 
b’maġġoranza kkwalifikata, li jirrifjuta r-
rakkomandazzjoni fi żmien 10 ijiem mill-
addozzjoni tagħha mill-Kummissjoni. L-
Istat Membru kkonċernat jista' jitlob li 
tissejjaħ laqgħa tal-Kunsill fi żmien dak 
il-perjodu biex issir votazzjoni dwar id-
deċiżjoni.

Or. en

Emenda 80
Tamás Deutsch

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk il-monitoraġġ imsemmi fil-
paragrafu 3 jiżvela devjazzjonijiet 
sinifikanti mill-programm ta’ aġġustament 
makroekonomiku, il-Kunsill, 
b'maġġoranza kwalifikata fuq proposta 
mill-Kummissjoni, jista' jiddeċiedi li l-Istat 
Membru konċernat ma jikkonformax mar-
rekwiżiti ta' politika inklużi fil-programm 
ta’ aġġustament.

5. Jekk il-monitoraġġ imsemmi fil-
paragrafu 3 jiżvela devjazzjonijiet 
sinifikanti mill-programm ta’ aġġustament 
makroekonomiku, il-Parlament Ewropew 
u l-Kunsill, fuq proposta mill-
Kummissjoni, jistgħu jiddeċiedu li l-Istat 
Membru konċernat ma jikkonformax mar-
rekwiżiti ta' politika inklużi fil-programm 
ta’ aġġustament. Il-Kunsill għandu jaġixxi 
b'maġġoranza kwalifikata.

Or. en
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Emenda 81
Philippe De Backer

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kumitat relevanti tal-Parlament 
Ewropew jista' jistieden rappreżentanti 
mill-Istat Membru konċernat biex 
jipparteċipaw fi skambju ta’ fehmiet dwar 
il-progress li jsir fl-implimentazzjoni tal-
programm ta’ aġġustament.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn l-iskambji ta’ fehmiet imisshom ikunu parti minn “djalogu ekonomiku" aktar wiesa’, li 
hu tal-akbar importanza. Għalhekk, huwa preferibbli li jiġi ddedikat artikolu separat ta’ dan 
ir-regolament għad-“djalogu ekonomiku".

Emenda 82
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kumitat relevanti tal-Parlament 
Ewropew jista' jistieden rappreżentanti 
mill-Istat Membru konċernat biex 
jipparteċipaw fi skambju ta’ fehmiet dwar 
il-progress li jsir fl-implimentazzjoni tal-
programm ta’ aġġustament.

7. Il-Kumitati relevanti tal-Parlament 
Ewropew jistgħu jistiednu rappreżentanti 
mill-Istat Membru konċernat biex 
jipparteċipaw fi skambju ta’ fehmiet dwar 
il-progress li jsir fl-implimentazzjoni tal-
programm ta’ aġġustament.

Or. en
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Emenda 83
Philippe De Backer

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Ir-rappreżentanti tal-Kummissjoni 
jistgħu jiġu mistiedna mill-parlament tal-
Istat Membru konċernat biex 
jipparteċipaw fi skambju ta’ fehmiet dwar 
il-progress li jsir fl-implimentazzjoni tal-
programm ta’ aġġustament.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn l-iskambji ta’ fehmiet imisshom ikunu parti minn “djalogu ekonomiku" aktar wiesa’, li 
hu tal-akbar importanza. Għalhekk, huwa preferibbli li jiġi ddedikat artikolu separat ta’ dan 
ir-regolament għad-“djalogu ekonomiku".

Emenda 84
Philippe De Backer

Proposta għal regolament
Artikolu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6a
Djalogu Ekonomiku

1. Sabiex jiġi msaħħaħ id-djalogu bejn l-
istituzzjonijiet tal-Unjoni, b'mod 
partikolari l-Parlament Ewropew, il-
Kunsill u l-Kummissjoni, u sabiex ikunu 
żgurati trasparenza u obbligu ta’ 
rendikont akbar, il-kumitat kompetenti 
tal-Parlament Ewropew jista' jistieden lill-
President tal-Kunsill, il-Kummissjoni u, 
fejn xieraq, il-President tal-Kunsill 
Ewropew u l-President tal-Grupp tal-Euro 
biex jidhru quddiem il-kumitat sabiex 
jiddiskutu r-rakkomandazzjonijiet u d-
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deċiżjonijiet meħuda skont dan ir-
Regolament.
2. Il-kumitat kompetenti tal-Parlament 
Ewropew jista’ joffri l-opportunità ta’ 
parteċipazzjoni fi skambju ta’ fehmiet lill-
Istat Membru li jkun is-suġġett ta’ 
rakkomandazzjoni jew deċiżjoni tal-
Kunsill skont dan ir-Regolament.
3. Ir-rappreżentanti tal-Kummissjoni 
jistgħu jiġu mistiedna jipparteċipaw fi 
skambju ta’ fehmiet mill-Parlament tal-
Istat Membru li jkun is-suġġett ta’ 
rakkomandazzjoni jew deċiżjoni tal-
Kunsill skont dan ir-Regolament.
4. Il-Kunsill u l-Kummissjoni għandhom 
jgħarrfu regolarment lill-Parlament 
Ewropew bir-riżultati tal-applikazzjoni ta’ 
dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 85
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Konsistenza mas-Semestru Ewropew 
għall-koordinazzjoni tal-politika 

ekonomika

imħassar

Il-monitoraġġ previst fl-Artikolu 6(3) ta' 
dan ir-Regolament għandu jitqies li 
jissostitwixxi l-monitoraġġ u valutazzjoni 
tas-Simestru Ewropew għall-
kordinazzjoni tal-politika ekonomika 
previsti fl-Artikolu 2a tar-Regolament 
(KE) Nru 1466/97 dwar it-tisħiħ tas-
sorveljanza ta' pożizzjonijiet ta' budget u 
s-sorveljanza u l-koordinazzjoni ta' 
politika ekonomika.
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Or. en

Emenda 86
Philippe De Backer

Proposta għal regolament
Artikolu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10a
Kompatibilità mal-Artikolu 28 tal-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 

Ewropea u d-dritt għax-xogħol
Dan ir-Regolament għandu jikkunsidra l-
Artikolu 28 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u 
għaldaqstant ma jeffettwax id-dritt li 
wieħed jinnegozja, jikkonkludi jew 
jinforza ftehimiet kollettivi jew li tittieħed 
azzjoni kollettiva skont il-liġi u l-prattiki 
nazzjonali. Dan ir-Regolament barra 
minn hekk ma għandux jeffettwa d-dritt 
għax-xogħol.

Or. en

Emenda 87
Tamás Deutsch

Proposta għal regolament
Artikolu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10a
Kompatibiltà mad-dritt għan-negozjar u 

għat-teħid ta’ azzjoni industrijali
Skont id-dritt tal-UE u l-liġijiet u l-prattiki 
nazzjonali, il-programmi ta' aġġustament 
makroekonomiku fil-kuntest ta' dan ir-
Regolament m'għandhomx ifixklu d-dritt 
tal-ħaddiema u ta' min iħaddem, jew tal-
korpi rispettivi tagħhom, li jinnegozjaw u 
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jiffirmaw ftehimiet kollettivi fil-livelli 
xierqa u li jiddefendu dawn il-ftehimiet li 
jieħdu azzjonijiet kollettivi, inklużi 
azzjonijiet ta' strajk.

Or. en

Emenda 88
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10a
Kompatibiltà mal-miri tal-Unjoni għat-

tkabbir u l-okkupazzjoni
L-implimentazzjoni tal-programmi ta' 
aġġustament makroekonomiku fil-kuntest 
ta' dan ir-Regolament m'għandhiex 
tikkostitwixxi raġuni biex Stat Membru 
jonqos milli jirrispetta l-obbligi tiegħu fir-
rigward tat-tkabbir fl-Unjoni u l-
istrateġija tal-okkupazzjoni u lanqas biex 
l-Unjoni tonqos milli ma tirrispetta jew 
biex din tittraskura l-obbligu ġenerali 
tagħha skont l-Artikolu 9 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea li 
tippromwovi livell għoli ta' okkupazzjoni, 
tiggarantixxi protezzjoni soċjali adegwata 
u tiġġieled l-esklużjoni soċjali.
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Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Stat Membru għandu jkun taħt 
sorveljanza ta’ wara l-programm sakemm 
minimu ta' 75 % tal-assistenza finanzjarja 
mogħtija minn wieħed jew bosta mill-Istat 
Membri l-oħra, il-MESF, il-FESF jew il-
MES ma tkunx tħallset lura. Il-Kunsill, 
b'maġġoranza kwalifikata fuq proposta 
mill-Kummissjoni, jista' jestendi t-tul tas-
sorveljanza ta’ wara l-programm.

1. Stat Membru għandu jkun taħt 
sorveljanza ta’ wara l-programm sakemm 
minimu ta' 75 % tal-assistenza finanzjarja 
mogħtija minn wieħed jew bosta mill-Istat 
Membri l-oħra, il-MESF, il-FESF jew il-
MES ma tkunx tħallset lura. Il-Kunsill, 
filwaqt li jaġixxi fuq proposta mill-
Kummissjoni, jista' jestendi t-tul tas-
sorveljanza ta’ wara l-programm. Meta 
tkun qed tittieħed din id-deċiżjoni, ir-
rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
għandha titqies li ġiet adottata mill-
Kunsill, sakemm dan ma jiddeċidix, 
b’maġġoranza kkwalifikata, li jirrifjuta r-
rakkomandazzjoni fi żmien 10 ijiem mill-
addozzjoni tagħha mill-Kummissjoni. L-
Istat Membru kkonċernat jista' jitlob li 
tissejjaħ laqgħa tal-Kunsill fi żmien dak 
il-perjodu biex issir votazzjoni dwar id-
deċiżjoni.

Or. en

Emenda 90
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha twettaq, 
b'kordinament mal-BĊE, missjonijiet 
regolari ta’ rieżami fl-Istat Membru taħt 
sorveljanza ta’ wara l-programm biex 
tivvaluta l-qagħda finanzjarja, ekonomika u 
fiskali tiegħu. Hi għandha tikkomunika 
kull semestru s-sejbiet tagħha lill-KEF jew 
kwalunkwe sottokumitat li l-KEF jista' 
jaħtar għal dak l-iskop, u tivvaluta 
notevolment jekk jeħtiġux miżuri 
korrettivi.

3. Il-Kummissjoni għandha twettaq, 
f'koordinament mal-BĊE u l-ILO, 
missjonijiet regolari ta’ rieżami fl-Istat 
Membru taħt sorveljanza ta’ wara l-
programm biex tivvaluta l-qagħda 
finanzjarja, ekonomika u fiskali tiegħu. Hi 
għandha tikkomunika kull semestru s-
sejbiet tagħha lill-KEF jew kwalunkwe 
sottokumitat li l-KEF jista' jaħtar għal dak 
l-iskop, u tivvaluta notevolment jekk 
humiex meħtieġa miżuri korrettivi.
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Emenda 91
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Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kunsill, b'maġġoranza kwalifikata
fuq proposta mill-Kummissjoni, jista' 
jirrakkomanda lill-Istat Membru taħt 
sorveljanza ta’ wara l-programm biex
jadotta miżuri korrettivi.

4. Il-Kunsill, filwaqt li taġixxi fuq proposta 
mill-Kummissjoni, jista' jirrakkomanda lill-
Istat Membru taħt sorveljanza ta’ wara l-
programm li jadotta miżuri korrettivi. Meta 
tkun qed tittieħed din id-deċiżjoni, ir-
rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
għandha titqies li ġiet adottata mill-
Kunsill, sakemm dan ma jiddeċidix, 
b’maġġoranza kkwalifikata, li jirrifjuta r-
rakkomandazzjoni fi żmien 10 ijiem mill-
addozzjoni tagħha mill-Kummissjoni. L-
Istat Membru kkonċernat jista' jitlob li 
tissejjaħ laqgħa tal-Kunsill fi żmien dak 
il-perjodu biex issir votazzjoni dwar id-
deċiżjoni.
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Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-miżuri msemmija fl-Artikoli 2(1), 3, 
6(2), 6(4) u 11(4), jivvotaw biss il-membri 
tal-Kunsill li jirrappreżentaw l-Istati 
Membri li l-munita tagħhom tkun l-euro u 
l-Kunsill għandu jaġixxi mingħajr ma jqis 
il-vot tal-membru tal-Kunsill li 
jirrappreżenta l-Istat Membru konċernat.

Għall-miżuri msemmija f’dan ir-
regolament, għandhom jivvotaw biss il-
membri tal-Kunsill li jirrappreżentaw l-
Istati Membri li l-munita tagħhom tkun l-
euro u l-Kunsill għandu jaġixxi mingħajr 
ma jqis il-vot tal-membru tal-Kunsill li 
jirrappreżenta l-Istat Membru konċernat.
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