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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-isfond

Fid-29 ta’ Settembru 2010, il-Kummissjoni ppreżentat pakkett leġislattiv immirat għat-tisħiħ 
tal-governanza ekonomika fl-UE u fiż-żona tal-Euro. Il-pakkett hu magħmul minn sitt 
proposti: erba’ minnhom jitrattaw kwistjonijiet fiskali, inkluż riforma tal-Patt ta’ Stabilità u 
Tkabbir (SGP), u żewġ regolamenti ġodda mmirati għad-detezzjoni u l-indirizzar tal-iżbilanċi 
makroekonomiċi emerġenti fl-UE u fiż-żona tal-Euro.

Fiż-żewġ proposti ta’ wara, u bil-għan li titwessa’ s-sorveljanza ekonomika tal-UE għal żoni 
mhux fiskali, il-Kummissjoni tipproponi serje ta’ elementi ġodda marbutin mas-sorvelljanza u 
l-korrezzjoni tal-iżbilanċi makroekonomiċi. Il-‘parti preventiva’ ta’ dawn l-elementi tinkludi 
l-valutazzjoni regolari tar-riskji ta’ żbilanċi bbażati fuq tabella ta’ indikaturi u fuq it-twettiq 
ta’ analiżi dettaljati ta’ pajjiż. Meta meħtieġ, il-Kunsill għandu jagħti rakkomandazzjonijiet 
partikolari lil Stat Membru bi żbilanċi qawwija jew bi żbilanċi li jpoġġu f’riskju l-
funzjonament tal-UME. Barra minn hekk, il-“parti korrettiva” kif ippreżentata fil-proposta 
dwar “miżuri ta' infurzar biex jikkoreġu żbilanċi makroekonomiċi eċċessivi", tistipula li l-
Istati Membri taż-żona tal-Euro li juru nuqqas ta’ konformità mar-rakkomandazzjonijiet 
rispettivi tagħhom jistgħu jkunu soġġetti għal proċedura ta’ żbilanċ eċċessiv, u li fl-aħħar 
mill-aħħar jistgħu jiffaċċjaw sanzjonijiet f’forma ta' multa annwali.

Kummenti

Il-proposti tal-Kummissjoni jinkludu bosta ideat tajbin. Ġeneralment, ir-rapporteur jaqbel 
mal-fehma tal-Kummissjoni li jenħtieġ l-iżvilupp ta’ ta' proċedura bi struttura ġdida għall-
prevenzjoni u l-korrezzjoni tal-iżbilanċi makroekonomiċi negattivi f'kull Stat Membru. Ir-
rapporteur ifakkar li l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni UEM@10 diġà nnutat iż-żieda tad-
diverġenza bejn l-Istati Membri qabel il-kriżi u li r-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar 
l-UEM@10 diġà ndirizzat dan il-punt bir-reqqa. Għalhekk mekkaniżmu għall-monitoraġġ u l-
prevenzjoni ta’ dawn id-diskrepanzi u l-iżbilanċi hu milqugħ tajjeb. Madankollu, ir-rapporteur 
jikkunsidra li jenħtieġu numru ta’ modifiki sabiex jiġi żgurat li l-iżbilanċi u d-diverġenzi bejn 
l-Istati Membri jiġu identifikati, previsti u fl-aħħar mill-aħħar, korretti b’mod effikaċi. 
Għalhekk ir-rapporteur jintroduċi serje ta’ emendi għall-proposti tal-Kummissjoni dwar il-
“prevenzjoni u l-korrezzjoni tal-iżbilanċi makroekonomiċi” u dwar l-“miżuri ta' infurzar biex 
jikkoreġu żbilanċi makroekonomiċi eċċessivi fiż-żona tal-Euro”, li jindirizzaw l-aspetti 
ewlenin li ġejjin:

- Il-qafas ta’ sorvelljanza tal-UE għandu jinkludi aspetti soċjali u ta’ impjieg, flimkien ma’ 
dawk ta’ natura ekonomika u finanzjarja ġenerali. Għalhekk l-Artikolu 148 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) għandu jiġi miżjud bħala bażi legali fil-parti 
preventiva tal-qafas ta’ sorvelljanza, u r-regolament partikolari għandu jindirizza, bl-istess 
mod, il-prevenzjoni u l-korrezzjoni kemm tal-iżbilanċi makroekonomiċi u kif ukoll dawk 
soċjali. B’dan il-mod għandu jiġi żgurat approċċ ekonomiku u soċjali integrat aktar.

- B’rabta ma’ dak li ntqal aktar 'il fuq, l-istrumenti bbażati fuq l-Artikolu 148 TFUE, b'mod 
partikolari l-linjigwida tal-politiki ta' impjieg tal-Istati Membri għandhom jiġu kkunsidrati fl-
evalwazzjoni tal-iżbilanċi, u supplimentati b'għodda speċifiċi għad-detezzjoni u l-prevenzjoni 
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tal-iżbilanċi soċjali. Il-Kumitat għall-Impjiegi (EMCO) u l-Kumitat għall-Protezzjoni Soċjali 
(SPC) għandhom għalhekk jiġu nvoluti fil-proċeduri ta’ sorvelljanza rilevanti kollha.

- It-tabella tal-indikaturi bħala għodda għad-detezzjoni bikrija u l-monitoraġġ tal-iżbilanċi 
għandhom jiġu adottati u aġġornati regolarment mill-Kummissjoni fil-forma ta’ atti delegati 
bi qbil mal-Artikolu 290 TFUE. L-indikaturi ewlenin għandhom jinkludu aspetti partikolari 
dwar l-impjiegi, il-qgħad, il-faqar u t-taxxi.

- Is-sistema korrettiva tal-iżbilanċi ma għandhiex tikkontribwixxi biss għad-dixxiplina 
baġitarja tal-Istati Membri fiż-żona tal-Euro. Bl-istess mod, għandha titfassal b’tali mod li 
tevita l-ħolqien ta’ xokkijiet assimetriċi u li tikkontribwixxi wkoll għat-tkabbir sostenibbli u l-
ħolqien tal-impjiegi. Is-sistema għandha għalhekk taħdem bħala appoġġ għall-kisba tal-
għanijiet ta’ tkabbir u impjiegi tal-UE, bħal dawk adottati skont l-istrateġija Ewropa 2020.

- Barra minn hekk, is-sistema korrettiva, inkluż il-korrezzjoni tal-iżbilanċi eċċessivi, ma 
għandhomx ikunu magħmula biss minn multi (sanzjonijiet) iżda wkoll minn inċentivi. Kull 
deċiżjoni li timponi sanzjoni jew multa fuq Stat Membru għandha tkun soġġetta għall-
valutazzjoni ta’ impatt soċjali.

- Multi miġbura mill-Istati Membri li jonqsu milli jikkonformaw mar-rakkomandazzjonijiet 
partikolari tagħhom għandha jintużaw għall-appoġġ tal-investiment fit-tul u l-miri tal-impjiegi 
tal-UE u ma għandhomx ikunu mqassma biss fuq l-Istati Membri li mhumiex soġġetti għall-
ebda proċedura eċċessiva kif propost mill-Kummissjoni.

Fl-aħħarnett, ir-rapporteur jikkunsidra bħala ta' importanza ewlenija, it-tisħiħ tar-rwol tal-
Parlament Ewropew fil-proċess ta’ sorvelljanza kollu. B’żieda ma’ dan, il-konsultazzjoni 
regolari tal-imsieħba soċjali u parteċipazzjoni aktar qawwija tal-Parlamenti Nazzjonali huma 
prekundizzjonijiet meħtieġa għal qafas ta’ sorvelljanza kredibbli u trasparenti.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni 
u l-korrezzjoni tal-iżbilanċi 
makroekonomiċi

Proposta għal regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni 
u l-korrezzjoni tal-iżbilanċi 
makroekonomiċi u soċjali
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Or. en

Ġustifikazzjoni

The new EU surveillance framework needs to encompass employment and social aspects, in 
addition to those of general economic and financial nature. The proposed regulation should 
therefore address both macroeconomic and social imbalances within the EU. 

Il-qafas ta’ sorvelljanza tal-UE l-ġdid jenħtieġ jinkludi aspetti soċjali u ta' impjiegi, b'żieda 
ma' dawk ta' natura ekonomika u finanzjarja ġenerali. Ir-regolament propost għandu 
għalhekk jindirizza kemm l-iżbilanċi makroekonomiċi u wkoll dawk soċjali fl-UE.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Kunsiderazzjoni 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), 
flimkien mal-Artikolu 148(3) u (4) tiegħu,

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Sabiex tiġi żviluppata strateġija 
għall-impjiegi kordinata, kif stipulat mit-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE), l-Istati Membri u l-
Unjoni għandhom jaħdmu f’konformità 
mal-prinċipji gwida għall-promozzjoni ta’ 
ħaddiema b’ħiliet, mħarrġa u adattabbli u 
swieq tal-ħaddiema li jirrejaġixxu għall-
bidla ekonomika.

Or. en
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Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 1 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) Kif stipulat mit-TFUE, is-suq intern 
għandu jaħdem għall-iżvilupp sostenibbli 
tal-Unjoni mibni fuq tkabbir ekonomiku 
bbilanċjat u fuq l-istabilità tal-prezzijiet, 
fuq ekonomija soċjali tas-suq 
b'kompetittività għolja, li għandu l-għan 
li kulħadd jaħdem u għall-progress 
soċjali, b'livell għoli ta' protezzjoni u ta' 
titjib tal-kwalità tal-ambjent. 

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 1 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1c) It-TFUE jistipula li fid-definizzjoni 
u l-implimentazzjoni tal-politika u l-
attivitajiet tagħha, l-Unjoni għandha 
tieħu kont tar-rekwiżiti marbuta mal-
promozzjoni ta' livell għoli ta' impjiegi, 
mal-garanzija ta' protezzjoni soċjali 
adegwata, u mal-ġlieda kontra l-
esklużjoni soċjali.

Or. en
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 1 d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1d) Il-Kunsill Ewropew tas-17 ta’ Ġunju 
2010 adottata strateġija ġdida għad-
deċennju li jmiss, l-Istrateġija Ewropa 
2020, sabiex tippermetti lill-UE toħroġ 
iktar b'saħħitha mill-kriżi, u biex 
iddawwar l-ekonomija tagħha lejn tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, 
flimkien ma' livell għoli ta' impjiegi, 
produttività u koeżjoni soċjali. Il-Kunsill 
Ewropew iddeċieda wkoll li, fl-1 ta' 
Jannar 2011, jniedi s-Semestru Ewropew 
għall-kordinament tal-politika li 
jippermetti lill-Istati Membri li 
jibbenefikaw mill-kordinament bikri fil-
livell tal-Unjoni u li jippermetti s-
sorvelljanza msaħħa u l-valutazzjoni 
simultanja kemm ta’ miżuri baġitarji u r-
riformi strutturali, għall-promozzjoni tat-
tkabbir u l-impjiegi. 

Or. en

Emenda 7

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
rigward l-iżbilanċi makroekonomiċi u 
soċjali.

Or. en
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) B'mod partikolari, is-sorveljanza tal-
politiki ekonomiċi tal-Istati Membri 
għandha titwessa' lil hinn mis-sorveljanza 
biex tevita żbilanċi makroekonomiċi 
eċċessivi u tgħin lill-Istati Membri 
affettwati jwettqu l-pjanijiet korrettivi 
qabel id-diverġenzi jippersistu. Dan it-
twessigħ tal-qafas tas-sorveljanza 
ekonomika għandu jimxi flimkien mat-
tisħiħ tas-sorveljanza fiskali.

(3) B'mod partikolari, is-sorveljanza tal-
politiki ekonomiċi tal-Istati Membri 
għandha titwessa' lil hinn mis-sorveljanza 
biex tevita żbilanċi makroekonomiċi u 
soċjali eċċessivi tgħin lill-Istati Membri 
affettwati jwettqu l-pjanijiet korrettivi 
qabel id-diverġenzi jippersistu,
tippromwovi l-iżvilupp ta’ strateġiji ta’ 
tisħiħ reċiproku u li tiffaċilità l-
monitoraġġ tal-progress lejn l-objettivi ta' 
tkabbir u l-impjiegi tal-Unjoni. Dan it-
twessigħ tal-qafas tas-sorveljanza 
ekonomika għandu jimxi flimkien mat-
tisħiħ tas-sorveljanza fiskali.

Or. en

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Biex ikunu indirizzati tali żbilanċi, 
hemm bżonn li tkun stipulata proċedura 
fid-dettall fil-leġiżlazzjoni.

(4) Biex ikunu indirizzati tali żbilanċi, 
hemm bżonn li jkunu stipulati approċċi 
ekonomiċi u soċjali u proċedura aktar 
integrata fid-dettall fil-leġiżlazzjoni.

Or. en
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Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Huwa xieraq li tkun supplimentata s-
sorveljanza multilaterali msemmija fl-
Artikolu 121(3) u (4) tat-Trattat b'regoli 
speċifiċi għad-detezzjoni, il-prevenzjoni u 
l-korrezzjoni tal-iżbilanċi makroekonomiċi.

(5) Huwa xieraq li tkun supplimentata s-
sorveljanza multilaterali msemmija fl-
Artikolu 121(3) u (4) tat-Trattat b'regoli 
speċifiċi għad-detezzjoni, il-prevenzjoni u 
l-korrezzjoni tal-iżbilanċi makroekonomiċi
li jinkludi kemm inċentivi kif ukoll multi.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 5 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Tajjeb li r-rapport annwali konġunt 
imsemmi fl-Artikolu 148 TFUE jiġi 
supplimentat b’għodda speċifiċi għad-
detezzjoni u l-prevenzjoni tal-iżbilanċi 
soċjali.

Or. en

Emenda 12

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 

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

Or. en

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati bi qbil mal-
Artikolu 290 TFUE b’rispett għat-tabella 
bħala għodda li tiffaċilità d-detezzjoni 
bikrija u l-monitoraġġ tal-iżbilanċi. Huwa 
ta' importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
adegwati matul il-ħidma preparatorja 
tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti.

Or. en

Emenda 14

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 nominali reali, soċjali u 
finanzjarji relevanti għad-detezzjoni tal-
iżbilanċi makroekonomiċi u soċjali bil-
limiti indikattivi li jikkorrispondu. Il-
kompożizzjoni tat-tabella għandha tiġi 
emendata permezz tal-atti delegati jekk 
meħtieġ, inter alia minħabba theddid lill-
istabilità makroekonomika u soċjali li 
jevolvi jew minħabba l-avvanzi fid-
disponibilità ta' statistika relevanti.

Or. en



PA\851861MT.doc 11/26 PE454.629v01-00

MT

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-qbiż ta' limitu indikattiv wieħed jew 
aktar m'għandux bilfors jimplika li qed 
jitfaċċaw l-iżbilanċi makroekonomiċi 
peress li t-tfassil tal-politika għandu jqis l-
interkonnessjonijiet bejn il-varjanti 
makroekonomiċi. Il-ġudizzju ekonomiku 
għandu jiżgura li l-biċċiet kollha tal-
informazzjoni, sew jekk ġejjin mit-tabella
ta' valutazzjoni, sew jekk le, jitpoġġew 
f'perspettiva u jsiru parti minn analiżi 
komprensiva.

(8) Il-qbiż ta' limitu indikattiv wieħed jew 
aktar m'għandux bilfors jimplika li qed 
jitfaċċaw l-iżbilanċi makroekonomiċi u 
soċjali peress li t-tfassil tal-politika għandu 
jqis l-interkonnessjonijiet bejn il-varjanti 
makroekonomiċi u soċjali kif ukoll il-
mument taċ-ċiklu ekonomiku, li fih 
ekonomija tista’ ssib lilha nnifisha 
f’ġudizzju ekonomiku għandu jiżgura li l-
biċċiet kollha tal-informazzjoni, sew jekk 
ġejjin mit-tabella ta' valutazzjoni, sew jekk 
le, jitpoġġew f'perspettiva u jsiru parti 
minn analiżi komprensiva.

Or. en

Emenda 16

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 interni u esterni fl-Istat Membru 
li qed ikun investigat kif ukoll fiż-żona tal-
Euro. Għandha tkun diskussa fil-
Parlament Ewropew, fil-Kunsill u fil-
Grupp Euro għall-Istati Membri li l-valuta 
tagħhom hija l-euro.

Or. en
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Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Proċedura li tissorvelja u tikkoreġi 
żbilanċi makroekonomiċi negattivi, 
b'elementi preventivi u korrettivi, se teħtieġ 
għodda ta' sorveljanza msaħħa bbażati fuq 
dawk użati fil-proċedura ta' sorveljanza 
multilaterali. Dawn jistgħu jinkludu 
missjonijiet ta' sorveljanza msaħħa mill-
Kummissjoni lill-Istati Membri u rappurtar 
addizzjonali mill-Istat Membru fil-każ ta' 
żbilianċi severi inklużi żbilanċi li jxekklu t-
tħaddim xieraq tal-unjoni ekonomika u 
monetarja.

(10) Proċedura li tissorvelja u tikkoreġi 
żbilanċi makroekonomiċi u soċjali 
negattivi, b'elementi preventivi u korrettivi, 
se teħtieġ għodda ta' sorveljanza msaħħa 
bbażati fuq dawk użati fil-proċedura ta'
sorveljanza multilaterali u analiżi tal-
impatt tal-impjiegi dwar is-sitwazzjoni 
makroekonomika bbażata fuq il-Qafas ta’ 
Valutazzjoni Konġunt inkluż il-
Monitoraġġ tal-Prestazzjoni tal-Impjiegi.
Dawn jistgħu jinkludu missjonijiet ta' 
sorveljanza msaħħa mill-Kummissjoni lill-
Istati Membri u rappurtar addizzjonali mill-
Istat Membru fil-każ ta' żbilianċi severi 
inklużi żbilanċi li jxekklu t-tħaddim xieraq 
tal-unjoni ekonomika u monetarja jew ta’ 
koeżjoni soċjali.

Or. en

Emenda 18

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-

(11) Meta jiġu eżaminati l-iżbilanċi, 
għandha titqies s-severità tagħhom, il-grad 
li bih jistgħu jitqiesu mhux sostenibbli u 
b’mod partikolari l-effetti potenzjali 
negattivi ekonomiċi, soċjali 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 
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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.

preċedenti maħruġa skont dan ir-
Regolament u rakkomandazzjonijiet oħra 
maħruġa skont l-Artikoli 121 u 148 TFUE
bħala parti mis-sorveljanza multilaterali, 
b'mod partikolari l-linji gwida għall-
politiki ekonomiċi tal-Istati Membri u tal-
Unjoni u l-linjigwida għall-politiki ta’ 
impjieg tal-Istati Membri.

Or. en

Emenda 19

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 u soċjali, 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 ta’ tassazzjoni, 
is-swieq tax-xogħol, is-swieq tal-prodotti u 
s-servizzi u r-regolamentazzjoni tas-settur 
finanzjarju. Għandha titwettaq fir-rispett 
tal-Artikolu 9 TFUE, u bil-għan tal-
promozzjoni ta’ impjieg ta’ livell għoli, il-
garanzija adegwata ta' protezzjoni soċjali 
u fil-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali.

Or. en
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Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) It-twissijiet u r-rakkomandazzjonijiet 
bikrija tal-Bord tar-Riskju Sistematiku 
Ewropew lill-Istati Membri jew lill-Unjoni 
jindirizzaw riskji ta' natura 
makrofinanzjarja. Jista' jkun li dawn 
jistħoqqilhom azzjoni ta' segwitu xierqa fil-
kuntest tas-sorveljanza tal-iżbilanċi.

(13) It-twissijiet u r-rakkomandazzjonijiet 
bikrija tal-Bord tar-Riskju Sistematiku 
Ewropew lill-Istati Membri jew lill-Unjoni 
jindirizzaw biss riskji ta' natura 
makrofinanzjarja. Jista' jkun li dawn 
jistħoqqilhom azzjoni ta' segwitu xierqa fil-
kuntest tas-sorveljanza tal-iżbilanċi.

Or. en

Emenda 21

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jekk ikunu identifikati żbilanċi 
makroekonomiċi severi, inklużi żbilanċi li 
jxekklu t-tħaddim xieraq tal-unjoni 
ekonomika u monetarja, għandha titnieda 
proċedura ta' żbilanċ eċċessiv li tista' 
tinkludi ħruġ ta' rakkomandazzjonijiet lill-
Istat Membru, ħtiġijiet ta' sorveljanza u 
monitoraġġ imseaħħin u fir-rispett tal-Istat 
Membri li l-valuta tagħhom hija l-euro, il-
possibilità ta' infurzar skont ir-Regolament 
(EU) Nru […/…] fl-eventwalità ta' nuqqas 
sostnut biex tittieħed azzjoni korrettiva.

(14) Jekk ikunu identifikati żbilanċi 
makroekonomiċi u soċjali severi, inklużi 
żbilanċi li jxekklu t-tħaddim xieraq tal-
unjoni ekonomika u monetarja jew il-
koeżjoni soċjali, għandha titnieda 
proċedura ta' żbilanċ eċċessiv li tista' 
tinkludi ħruġ ta' rakkomandazzjonijiet lill-
Istat Membru, ħtiġijiet ta' sorveljanza u 
monitoraġġ imseaħħin u fir-rispett tal-Istat 
Membri li l-valuta tagħhom hija l-euro, il-
possibilità ta' infurzar skont ir-Regolament 
(EU) Nru […/…] fl-eventwalità ta' nuqqas 
sostnut biex tittieħed azzjoni korrettiva.

Or. en
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Emenda 22

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 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.

(15) Kwalunkwe Stat Membru soġġett 
għall-proċedura ta' żbilanċ eċċessiv għandu 
jistabbilixxi pjan ta' azzjoni korrettiva li 
jistipula dettalji tal-politiki 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 u 
wara konsultazzjoni mal-Parlament 
Ewropew.

Or. en

Emenda 23

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Peress li qafas effettiv għad-detezzjoni 
u l-prevenzjoni tal-iżbilanċi 
makroekonomiċi ma jistax jinkiseb 
suffiċjentement mill-Istati Membri 
minħabba kummerċ qawwi u 
interkonnessjonijiet finanzjarji bejn l-Istati 
Membri u l-effett laterali tal-politiki 
ekonomiċi nazzjonali fuq l-Unjoni u ż-żona 
tal-euro b'mod ġenerali u jista' jinkiseb 
aħjar fuq il-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' 
tadotta miżuri skont il-prinċipju ta' 
sussidjarjetà kif stipulati fl-Artikolu 5 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-
prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit 
fl-istess Artikolu, dan ir-regolament ma 
jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex 
jintlaħqu dawk l-għanijiet.

(16) Peress li qafas effettiv għad-detezzjoni 
u l-prevenzjoni tal-iżbilanċi 
makroekonomiċi u soċjali ma jistax 
jinkiseb suffiċjentement mill-Istati Membri 
minħabba kummerċ qawwi u 
interkonnessjonijiet finanzjarji bejn l-Istati 
Membri u l-effett laterali tal-politiki 
ekonomiċi nazzjonali fuq l-Unjoni u ż-żona 
tal-euro b'mod ġenerali u jista' jinkiseb 
aħjar fuq il-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' 
tadotta miżuri skont il-prinċipju ta' 
sussidjarjetà kif stipulati fl-Artikolu 5 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-
prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit 
fl-istess Artikolu, dan ir-regolament ma 
jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex 
jintlaħqu dawk l-għanijiet.
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Or. en

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli 
dettaljati għad-detezzjoni, il-prevenzjoni u 
l-korrezzjoni tal-iżbilanċi makroekonomiċi 
fl-Unjoni.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli 
dettaljati għad-detezzjoni, il-prevenzjoni u 
l-korrezzjoni tal-iżbilanċi makroekonomiċi
u soċjali fl-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

 Il-qafas ta’ sorvelljanza tal-UE għandu jinkludi aspetti ta’ impjieg u soċjali, b’żieda ma’ 
dawk ta’ natura ekonomika u finanzjarja ġenerali. Ir-regolament propost għalhekk għandu 
jindirizza l-iżbilanċi makroekonomiċi u soċjali fl-UE.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – 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 żviluppi 
makroekonomiċi li qed jaffettwaw 
negattivament jew għandhom il-potenzjali 
li jaffettwaw negattivament, it-tħaddim 
xieraq tal-ekonomija, jew il-koeżjoni 
soċjali fi Stat Membru, iż-żona tal-Euro 
jew tal-unjoni ekonomika u monetarja, jew 
tal-Unjoni b'mod ġenerali.

Or. en



PA\851861MT.doc 17/26 PE454.629v01-00

MT

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt b

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 
severi, inklużi żbilanċi li jxekklu t-tħaddim 
xieraq tal-unjoni ekonomika u monetarja
jew il-koeżjoni soċjali.

Or. en

Emenda 27

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. Biex tħaffef l-identifikazzjoni bikrija u l-
monitoraġġ tal-iżbilanċi, il-Kummissjoni 
għandha tistabbilixxi, b’konsultazzzjoni 
mal-imsieħba soċjali, u permezz ta’ atti 
delegati bi qbil mal-Artikolu 12 u soġġetta 
għall-kondizzjonijiet tal-Artikoli 12a u 
12b, tabella li tinkludi l-indikaturi li 
ġejjin, li jistgħu jiġu emendati kif meħtieġ 
sabiex jintegraw żbilanċi emerġenti ġodda 
u biex jivvalutaw aħjar il-pożizzjonijiet 
tal-kompetittività jew ta’ żbilanċi interni u 
esterni eċċessivi b’rabta ma':
(a)  swieq ta’ prodotti u servizzi 
(inflazzjoni, bilanċ ta’ kont kurrenti, spiża 
pubblika u privata għar-Riċerka u l-
Iżvilupp, djar, agrikoltura u l-evoluzzjoni 
tal-prezzijiet tal-enerġija);
(b) swieq tal-kapital (tkabbir ta’ kreditu, 
dejn pubbliku u privat, investiment 
pubbliku u privat, IBD – pożizzjonijiet 
netti tal-assi barranin);
(c) swieq ta-ogħol (rata ta' impjieg u 
qgħad skont il-ġeneru u gruppi ta’ età, 
skala ta’ impjiegi u kumpens, investiment 
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fl-edukazzjoni, faqar);
(d) tassazzjoni (rati ta’ ogħol u tassazzjoni 
ta’ kapital);
(e) is-sostenibbiltà fiskali, ekonomika, 
soċjali u ambjentali.

Or. en

Emenda 28

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 u
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, soċjali u 
makrofinanzjarji għall-Istati Membri. Il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi limiti 
simmetriċi indikattivi aktar baxxi u ogħla 
għal dawn l-indikaturi biex iservu ta' livelli 
ta' twissija, li jikkunsidraw il-prestazzjoni 
tal-bidu tal-Istati Membri kif ukoll il-
pożizzjoni medja tal-Unjoni u taż-żona tal-
Euro u l-evoluzzjoni tagħha maż-żmien.
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

Emenda 29

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-

4. Il-Kummissjoni se tevalwa b'mod 
regolari l-korettezza tat-tabella ta' 
valutazzjoni, inklużi l-kompożizzjoni tal-
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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. 
It-tibdiliet fil-metodoloġija sottolineari u 
l-kompożizzjoni tat-tabella ta' valutazzjoni 
u l-limiti assoċjati għandhom isiru 
pubbliċi.

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. 

Or. en

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha taġġorna l-
valuri tal-indikaturi fit-tabella ta' 
valutazzjoni almenu darba fis-sena għal 
kull Stat Membru. It-tabella ta' valutazzjoni 
għandha ssir pubblika.

1. Il-Kummissjoni għandha taġġorna l-
valuri tal-indikaturi fit-tabella ta' 
valutazzjoni almenu darba fis-sena għal 
kull Stat Membru b’kunsiderazzjoni tas-
sitwazzjoni ekonomika u soċjali u l-impatt 
differenti ta’ kull indikatur tas-sitwazzjoni 
makroekonomika u soċjali tagħhom. It-
tabella ta' valutazzjoni għandha ssir 
pubblika.

Or. en

Emenda 31

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 

2. Il-ħruġ ta' tabella ta' valutazzjoni 
aġġornata għandu jkun akkumpanjat minn 
rapport tal-Kummissjoni li jkun fih 
valutazzjoni ekonomika, soċjali u 
finanzjarja li tpoggi ċ-ċaqliq tal-indikaturi 
f'perspettiva, u jekk hemm bżonn tistrieħ 
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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.

fuq kwalunkwe indikatur ekonomiku, 
soċjali 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. en

Emenda 32

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) TFUE u l-eżami 
tal-implimentazzjoni tal-politiki ta’ 
impjieg bi qbil mal-Artikolu 148(4) 
TFUE, il-Kunsill għandu jiddiskuti u 
jadotta l-konklużjonijiet tar-rapport tal-
Kummissjoni wara konsultazzjoni mal-
Kumitat għall-Impjiegi u mal-imsieħba 
soċjali. 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 33

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' 

(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 121,126 u 
148 TFUE u skont l-Artikoli 6, 7, 8 u 10 ta' 
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dan ir-Regolament. dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Jekk, abbażi tar-reviżjoni fil-fond 
imsemmija fl-Artikolu 5 ta' dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni tqis li Stat 
membru qed ikollu l-iżbilanċi, din għandha 
tinforma lill-Kunsill kif inhun xieraq. Il-
Kunsill, fuq rakkomandazzjoni mill-
Kummissjoni, jista' jindirizza r-
rakkomandazzjonijiet neċessarji lill-Istat 
Membru kkonċernat, skont il-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 121(2) tat-Trattat. 

1. Jekk, abbażi tar-reviżjoni fil-fond 
imsemmija fl-Artikolu 5 ta' dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni tqis li Stat 
membru qed ikollu l-iżbilanċi, din għandha 
tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill kif inhun xieraq. Il-Kunsill, fuq 
rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni u 
wara konsultazzjoni mal-Parlament 
Ewropew, jista' jindirizza r-
rakkomandazzjonijiet neċessarji lill-Istat 
Membru kkonċernat, skont il-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 121(2) TFUE.

Or. en

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kunsill għandu jinforma lill-
Parlament Ewropew bir-
rakkomandazzjonijiet tiegħu. Ir-
rakkkommandazzjonijiet tal-Kunsill 
għandhom isiru pubbliċi.

2. Il-Kunsill għandu jinforma lill-
parlamenti nazzjonali bir-
rakkomandazzjonijiet tiegħu. Ir-
rakkkommandazzjonijiet tal-Kunsill 
għandhom isiru pubbliċi.

Or. en
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Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Jekk, abbażi tar-reviżjoni fil-fond 
imsemmija fl-Artikolu 5, il-Kummissjoni 
tqis li l-Istat Membru kkonċernat huwa 
affettwat bi żbilanċi eċċessivi, din għandha 
tinforma lill-Kunsill kif inhun xieraq.

1. Jekk, abbażi tar-reviżjoni fil-fond 
imsemmija fl-Artikolu 5, il-Kummissjoni 
tqis li l-Istat Membru kkonċernat huwa 
affettwat bi żbilanċi eċċessivi, din għandha 
tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill kif inhun xieraq.

Or. en

Emenda 37

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 u wara konsultazzjoni mal-
Parlament Ewropew, 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) 
TFUE, jagħmel ir-rakkomandazzjonijiet 
pubbliċi.

Or. en

Emenda 38
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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

Emenda39

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jekk iċ-ċirkostanzi jinbidlu, il-Kunsill, 
fuq rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni, 
jista' jemenda r-rakkomandazzjonijiet 
addottati fl-Artikolu 7 skont il-proċedura 
stabbilita fl-istess Artikolu. L-Istat 
Membru kkonċernat għandu jissottometti 
pjan ta' azzjoni korrettiva rivedut li għandu 
jkun ezaminat skont il-proċedura stabbilita 
fl-Artikolu 8.

4. Jekk iċ-ċirkostanzi jinbidlu, il-Kunsill, 
fuq rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni u 
wara konsultazzjoni mal-Parlament 
Ewropew, jista' jemenda r-
rakkomandazzjonijiet addottati fl-
Artikolu 7 skont il-proċedura stabbilita fl-
istess Artikolu. L-Istat Membru kkonċernat 
għandu jissottometti pjan ta' azzjoni 
korrettiva rivedut li għandu jkun ezaminat 
skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 8.

Or. en
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Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu -12 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu -12
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 
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 41

Proposta għal regolament
Artikolu – 12 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu -12a
Revoka tad-delega
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1. Id-delega ta' setgħa msemmija fl-
Artikolu 3(1) 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 
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 42

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


