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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Kuntest

Fid-29 ta' Settembru 2010 l-Kummissjoni ppreżentat pakkett leġiżlattiv intiż li jsaħħaħ il-
governanza ekonomika fl-UE u fiż-żona tal-euro. Il-pakkett huwa magħmul minn sitt 
proposti: erbgħa minnhom jirrigwardaw kwistjonijiet fiskali, inkluża riforma tal-Patt ta' 
Stabbiltà u Tkabbir, filwaqt li żewġ regolamenti ġodda għandhom l-għan li jidentifikaw u 
jittrattaw żbilanċi makroekonomiċi emerġenti fl-ambitu tal-UE u fiż-żona tal-euro.

Il-Kummissjoni tipproponi li ttejjeb l-infurzar tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir min-naħa tal-
Istati Membri u li tapprofondixxi l-koordinazzjoni tal-politika fiskali. Skont l-hekk imsejħa 
parti preventiva tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir, ir-Regolament fis-seħħ (KE) Nru 1466/97 
dwar it-tisħiħ tas-sorveljanza ta' pożizzjonijiet ta' baġit u s-sorveljanza u l-koordinazzjoni ta' 
politika ekonomika huwa emendat bl-iskop li jiġi garantit li l-Istati Membri japplikaw, fil-
perjodi ta' konġuntura favorevoli, politiki fiskali "prudenti" biex jibnu r-riservi meħtieġa 
għall-perjodi ta' konġuntura sfavorevoli. Skont l-hekk imsejħa parti korrettiva, minflok, jiġu 
proposti emendi għar-Regolament (KE) Nru 1467/97 dwar l-implimentazzjoni tal-proċedura 
fuq żbilanċ eċċessiv, bil-għan li jiġi żgurat li l-andament tad-dejn ikun segwit iktar mill-qrib u 
li jkollu l-istess importanza tal-andament tad-defiċit.

Barra minn hekk, qiegħda tiġi proposta direttiva li tintroduċi rekwiżiti għall-oqfsa ta' baġit tal-
Istati Membri, bl-iskop li tiġi promossa r-responsabbiltà fil-qasam fiskali billi jiġu stabbiliti 
rekwiżiti minimi għall-oqfsa fiskali nazzjonali u jiġu żgurati li dawn ikunu konformi mal-
obbligi tat-Trattat. Biex issostni dawn il-bidliet fil-livell tal-parti preventiva u tal-parti 
korrettiva tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir, il-Kummissjoni tipproponi wkoll li jissaħħew il-
mekkaniżmi intiżi li jiggarantixu l-infurzar għall-Istati Membri taż-żona tal-euro.

Osservazzjonijiet

Dan l-abbozz ta' opinjoni jirrigwarda l-proposta tal-Kummissjoni li temenda r-
Regolament (KE) Nru 1466/97 dwar it-tisħiħ tas-sorveljanza ta' pożizzjonijiet ta' baġit u s-
sorveljanza u l-koordinazzjoni ta' politika ekonomika. Ir-rapporteur tagħkom taqbel mal-fatt li 
l-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir, sew fil-parti preventiva kif ukoll f'dik korrettiva, falla fl-iskop 
tiegħu u jeħtieġ li jiġi riformat. Ir-riforma jmissha tkun ibbażata fuq l-esperjenza miksuba 
mas-snin tal-applikazzjoni tiegħu, fosthom dawk tal-kriżi ekonomika u soċjali attwali. 
Madankollu, ir-rapporteur tagħkom hija tal-fehma li l-proposta tal-Kummissjoni li tirriforma 
l-parti preventiva tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir hija nieqsa minn bosta aspetti u tipproponi 
għaldaqstant emendi fir-rigward tal-aspetti ewlenin segwenti: 

- Il-qafas ta' sorveljanza tal-baġit u tal-koordinazzjoni tal-politiki ekonomiċi tal-UE għandu 
jitwessa' biex iħaddan l-impjiegi u l-aspetti soċjali. L-Artikolu 148 tat-Trattat għandu 
għalhekk jiżdied bħala bażi ġuridika fil-parti preventiva tal-qafas ta' sorveljanza. 

- B'rabta ma' dak li ntqal hawn fuq, l-istrumenti bbażati fuq l-Artikolu 148 tat-Trattat, 
partikolarment il-linji gwida tal-politiki fil-qasam tal-impjiegi tal-Istati Membri, għandhom 
jitqiesu mill-Istati Membri li jippreżentaw programmi ta' stabbiltà u ta' konverġenza, kif ukoll 
matul il-fażi ta' eżami tal-programmi msemmija. Il-Kumitat tal-Impjiegi (EMCO) u l-Kumitat 



PE454.656v01-00 4/38 PA\852013MT.doc

MT

tal-Protezzjoni Soċjali (CPS) għandhom għalhekk ikunu involuti fil-proċeduri ta' sorveljanza 
rilevanti kollha.

- Is-sorveljanza multilaterali tal-programmi ta' stabbiltà u ta' konverġenza għandha tkun 
eżerċitata fil-qafas tas-Semestru Ewropew, li għandu jiddaħħal fir-Regolament, u 
parallelament mas-sorveljanza tal-iżbilanċi makroekonomiċi u soċjali, kif ukoll mal-eżami 
tal-implimentazzjoni tal-linji gwida ġenerali tal-politiki ekonomiċi u tal-linji gwida tal-politiki 
fil-qasam tal-impjiegi.

- Il-programmi ta' stabbiltà u ta' konverġenza tal-Istati Membri għandhom jinkludu 
informazzjoni dwar il-konsistenza tal-objettivi tal-baġit tal-Istati Membri mal-istrateġija tal-
UE fil-qasam tat-tkabbir u tal-impjiegi, bħall-istrateġija Ewropa 2020, u partikolarment mal-
linji gwida ġenerali tal-politiki ekonomiċi u l-linji gwida tal-politiki fil-qasam tal-impjiegi.

- Imissha tkun permessa, f'każ ta' tnaqqis gravi fit-ritmu mhux biss ekonomiku iżda wkoll 
soċjali, devjazzjoni temporanja mit-tfassil tal-politika fiskali hekk kif definita mir-
Regolament, politika li r-rapporteur tagħkom tippreferi tikkwalifikaha bħala effiċjenti minflok 
prudenti, aġġettiv li jonqos minn kwalunkwe definizzjoni.

- Il-possibbiltà għall-Istati Membri li jimplimentaw riformi strutturali biex jitbiegħdu mill-
objettivi baġitarji tagħhom fuq perjodu medju ta' żmien ma għandhiex tkun marbuta ma' 
riformi tas-sistema tal-pensjonijiet li jippromwovu ċerti mudelli. Minflok, possibbiltà ta' dan 
it-tip għandha tingħata lill-Istati Membri li jimplimentaw riformi strutturali li jikkontribwixxu 
għall-konservazzjoni u għall-ħolqien ta' impjiegi u għat-tnaqqis tal-faqar.

Fl-aħħar nett, ir-rapporteur tagħkom tqis li l-importanza massima li t-tisħiħ ta-governanza 
ekonomika jmur id f'id mat-tisħiħ tal-leġittimità demokratika tal-governanza Ewropea. F'dan 
ir-rigward, ir-rwol tal-Parlament Ewropew għandu jissaħħaħ fil-proċess ta' sorveljanza kollu 
kemm hu. Barra minn hekk, il-konsultazzjoni regolari tas-sħab soċjali u l-involviment akbar 
tal-parlamenti nazzjonali jikkostitwixxu prekundizzjonijiet indispensabbli għal qafas ta' 
sorveljanza 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 – att li jemenda
Kunsiderazzjoni 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Wara li kkunsidraw t-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikolu 121(6) tiegħu,

Wara li kkunsidraw t-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikolu 121(6), u 
flimkien mal-Artikolu 148(3) u (4) tiegħu,

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

   (1a) Bil-għan li tiġi żviluppata strateġija 
kkoordinata favur l-impjiegi hekk kif 
prevista mit-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea (TFUE), l-Istati 
Membri u l-Unjoni għandhom jirrispettaw 
dawn il-prinċipji gwida li ġejjin: 
promozzjoni ta' forza tax-xogħol 
kompetenti, kwalifikata u adattabbli, u 
promozzjoni ta' swieq tax-xogħol kapaċi 
jirrispondu għall-bidliet ekonomiċi.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 1 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) It-TFUE jipprovdi li fid-definizzjoni 
u l-implimentazzjoni tal-politiki u l-
attivitajiet tagħha, l-Unjoni tikkunsidra r-
rekwiżiti marbuta mal-promozzjoni ta' 
livell għoli ta' impjiegi, mal-garanzija ta' 
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protezzjoni soċjali xierqa u l-ġlieda kontra 
l-esklużjoni soċjali.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir huwa 
bbażat fuq l-objettiv ta' finanzi governattivi 
sodi bħala mezz sabiex jissaħħu l-
kundizzjonijiet għall-istabbiltà tal-
prezzijiet u għal tkabbir sostenibbli 
b’saħħtu bbażat fuq stabbiltà finanzjarja u 
li jwassal għall-ħolqien tal-impjiegi.

(3) Il-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir huwa 
bbażat fuq l-objettiv ta' finanzi governattivi 
sodi bħala mezz sabiex jissaħħu l-
kundizzjonijiet għall-istabbiltà tal-
prezzijiet u għal tkabbir sostenibbli 
b’saħħtu bbażat fuq stabbiltà finanzjarja u 
li jwassal għall-ħolqien tal-impjiegi u 
għalhekk għandu jippromwovi 
investimenti fit-tul għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-kontenut tal-programmi ta’ stabbiltà 
u konverġenza kif ukoll il-kriterji għall-
eżami tagħhom għandhom jiġu adattati 
aktar fid-dawl tal-esperjenza miksuba bl-
implimentazzjoni tal-Patt ta’ Stabbiltà u 
Tkabbir.

(5) Il-kontenut tal-programmi ta’ stabbiltà 
u konverġenza kif ukoll il-kriterji għall-
eżami tagħhom għandhom jiġu adattati 
aktar fid-dawl tal-esperjenza miksuba bl-
implimentazzjoni tal-Patt ta’ Stabbiltà u 
Tkabbir, partikolarment għal dak li 
għandu x'jaqsam mal-kontribut tiegħu 
għat-tkabbir u l-ħolqien ta' impjiegi.

Or. en
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Emenda 6

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 5 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) It-tisħiħ tal-governanza ekonomika 
għandu jmur id f'id mat-tisħiħ tal-
leġittimità demokratika tal-governanza 
ekonomika fl-Unjoni, objettiv li għandu 
jitlaħaq permezz ta' involviment akbar u 
iktar fil-ħin tal-Parlament Ewropew u tal-
parlamenti nazzjonali f'livell tal-proċeduri 
ta' koordinazzjoni kollha tal-politika 
ekonomika, b'użu sħiħ tal-istrumenti 
offruti mit-TFUE, partikolarment il-linji 
gwida ġenerali tal-politiki ekonomiċi tal-
Istati Membri u tal-Unjoni u l-linji gwida 
tal-politiki fil-qasam tal-impjiegi tal-Istati 
Membri.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-adeżjoni mal-objettiv baġitarju fuq 
perjodu medju ta' żmien tal-pożizzjonijiet 
baġitarji għandha tippermetti lill-Istati 
Membri jkollhom marġini ta’ sikurezza fir-
rigward tal-valur ta’ referenza ta’ 3% tal-
PGD, li jażżiguraw progress rapidu lejn is-
sostenibbiltà u jkollhom spazju għall-
immanuvrar baġitarju, partikolarment billi 
jqisu l-ħtiġijiet tal-investiment pubbliku.

(6) L-adeżjoni mal-objettiv baġitarju fuq 
perjodu medju ta' żmien tal-pożizzjonijiet 
baġitarji għandha tippermetti lill-Istati 
Membri jkollhom marġini ta’ sikurezza fir-
rigward tal-valur ta’ referenza ta’ 3% tal-
PGD, li jassiguraw progress rapidu lejn is-
sostenibbiltà u jkollhom spazju għall-
immanuvrar baġitarju, partikolarment billi 
jqisu l-ħtiġijiet tal-investiment pubbliku 
favorevoli għall-ilħiq tal-objettivi tal-
Unjoni fil-qasam tat-tkabbir u tal-
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impjiegi.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Huwa u jeżamina u jikkontrolla l-
programmi ta' stabbiltà u l-programmi ta' 
konverġenza, partikolarment l-objettivi 
baġitarji tagħhom fuq perjodu medju ta' 
żmien jew il-perkorsi mmirati ta' 
aġġustament ma' dawn l-objettivi, il-
Kunsill għandu jqis l-karatteristiċi ċikliċi 
u strutturali rilevanti tal-ekonomija ta' 
kull Stat Membru u tar-riperkussjonijiet 
tagħhom fuq l-ekonomiji ta' Stati Membri 
oħrajn;

Or. en

Emenda 9

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-obbligu li jinkiseb u jinżamm l-
objettiv baġitarju fuq perjodu medju ta' 
żmien jeħtieġ li jitpoġġa fis-seħħ, permezz 
tal-ispeċifikazzjoni tal-prinċipji tat-tfassil 
ta’ politika fiskali prudenti.

imħassar

Or. en
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Emenda 10

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 7 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Għandu jintlaħaq approċċ 
simmetriku għat-tfassil ta' politika fiskali 
effiċjenti matul iċ-ċiklu permezz ta' 
dixxiplina baġitarja aħjar fiż-żminijiet 
ekonomiċi tajba, bil-għan li jitħallew 
politiki antiċikliċi u jintlaħaq 
progressivament l-objettiv baġitarju fuq 
perjodu medju ta' żmien. Ir-rispett tal-
objettiv baġitarju fuq perjodu medju ta' 
żmien għandu jippermetti lill-Istati 
Membri jittrattaw il-fluttwazzjonijiet 
ċikliċi normali, billi jżommu d-defiċit tal-
gvern taħt il-valur ta' referenza tat-3% 
tal-PDG, u li jassiguraw progessi rapidi 
lejn is-sostenibbiltà fiskali. Fid-dawl ta' 
dan, l-objettiv baġitarju fuq perjodu 
medju ta' żmien għandu jħalli marġni ta' 
manuvra fil-baġit, partikolarment għall-
investimenti pubbliċi favorevoli għall-
ilħuq tal-objettivi tal-Unjoni fil-qasam tat-
tkabbir u tal-impjiegi.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 8 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Bil-għan li titjieb is-sjieda nazzjonali 
tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir, l-oqfsa 
baġitarji nazzjonali għandhom ikunu 
totalment konformi mal-objettivi ta' 
sorveljanza multilaterali tal-Unjoni, u 
partikolarment mas-semestru Ewropew, 
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fil-kuntest li fih il-parlamenti nazzjonali u 
l-partijiet interessati kollha l-oħra, 
partikolarment is-sħab soċjali, għandhom 
ikun infurmati fil-ħin u involuti kif 
suppost.

Or. en

Emenda 12

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) It-twettiq ta' politika fiskali prudenti
jimplika li r-rata tat-tkabbir fl-infiq tal-
gvern ġeneralment ma taqbiżx rata 
prudenti ta’ tkabbir tal-PGD fuq perjodu 
medju ta' żmien, li żidiet akbar minn dik 
in-norma jkunu korrisposti b’żidiet 
diskrezzjonali fid-dħul tal-gvern u tnaqqis 
diskrezzjonali fid-dħul ikun ikkumpensat 
bi tnaqqis fl-infiq.

(9) It-tfassil ta' politika fiskali effiċjenti 
jimplika li r-rata tat-tkabbir fl-infiq tal-
gvern ġeneralment ma taqbiżx rata 
effiċjenti ta’ tkabbir tal-PDG fuq perjodu 
medju ta' żmien, li żidiet akbar minn dik 
in-norma jkunu korrisposti b’żidiet 
diskrezzjonali fid-dħul tal-gvern u tnaqqis 
diskrezzjonali fid-dħul ikun ikkumpensat 
bi tnaqqis fl-infiq.

Or. en

Emenda 13

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Għandha tiġi permessa devjazzjoni 
temporanja mit-twettiq ta' politika fiskali 
prudenti f’każ ta’ tnaqqis fir-ritmu 
ekonomiku serju u ġenerali sabiex jiġi 
ffaċilitat l-irkupru ekonomiku.

(10) Għandha tiġi permessa devjazzjoni 
temporanja mit-tfassil ta' politika fiskali 
effiċjenti f’każ ta’ tnaqqis fir-ritmu 
ekonomiku jew soċjali serju sabiex jiġi 
ffaċilitat l-irkupru ekonomiku.

Or. en
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Emenda 14

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) F’każ ta’ devjazzjoni sinifikanti mill-
politika fiskali prudenti, għandha tiġi 
indirizzata twissija lill-Istat Membru 
konċernat u jekk id-devjazzjoni sinifikanti 
tippersisti jew tkun partikolarment serja, 
għandha tiġi indirizzata rakkomandazzjoni 
lill-Istat Membru konċernat sabiex dan 
jieħu l-miżuri korrettivi neċessarji.

(11) F’każ ta’ devjazzjoni sinifikanti mill-
politika fiskali effiċjenti, għandha tiġi 
indirizzata twissija lill-Istat Membru 
konċernat u jekk id-devjazzjoni sinifikanti 
tippersisti jew tkun partikolarment serja, 
għandha tiġi indirizzata rakkomandazzjoni 
lill-Istat Membru konċernat sabiex dan 
jieħu l-miżuri korrettivi neċessarji.

Or. en

Emenda 15

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex tiġi żgurta l-konformità mal-
qafas ta’ sorveljanza fiskali tal-Unjoni 
għall-Istati Membri parteċipanti, għandu 
jiġi stabbilit mekkaniżmu speċifiku ta’ 
infurzar fuq il-bażi tal-Artikolu 136 tat-
Trattat għall-każijiet fejn tkun prevalenti 
devjazzjoni persistenti u sinifikanti mit-
tweetiq ta' politika fiskali prudenti.

(12) Sabiex tiġi żgurta l-konformità mal-
qafas ta’ sorveljanza fiskali tal-Unjoni 
għall-Istati Membri parteċipanti, għandu 
jiġi stabbilit mekkaniżmu speċifiku ta’ 
infurzar fuq il-bażi tal-Artikolu 136 tat-
Trattat għall-każijiet fejn tkun prevalenti 
devjazzjoni persistenti u sinifikanti mit-
tfassil ta' politika fiskali effiċjenti.

Or. en
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Emenda 16

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1466/97 
Artikolu -2 (ġdid) (qabel it-Taqsima 1A)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Artikolu li ġej għandu jiddaħħal:
"Artikolu -2a
Is-sorveljanza multilaterali min-naħa tal-
Kunsill għandha tkun eżerċitata fil-qafas 
tas-Semestru Ewropew, b'konformità 
mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-
Regolament u mar-rekwiżit skont liema l-
Istati Membri jqisu l-politiki ekonomiċi 
tagħhom u l-promozzjoni tal-impjiegi 
bħala kwistjoni ta' interess komuni u 
jikkoordinaw dawn il-politiki u l-
attivitajiet relatati fl-ambitu tal-Kunsill, 
konformement mal-objettivi stabbiliti mill-
Artikoli 120 u 146 tat-TFUE.
Is-semestru Ewropew għandu, fost 
affarijiet oħra, jikkonsisti mis-sorveljanza 
multilaterali tal-programmi ta' stabbiltà u 
ta' konverġenza hekk kif prevista minn 
dan ir-Regolament, mill-prevenzjoni u 
mill-korrezzjoni tal-iżbilanċi 
makroekonomiċi u soċjali fil-qafas tar-
Regolament (KE) Nru …/2011, mill-
proċedura fuq żbilanċ eċċessiv fil-qafas 
tar-Regolament (KE) Nru 1467/97 u mill-
implimentazzjoni tal-linji gwida ġenerali 
tal-politiki ekonomiċi tal-Istati Membri u 
tal-Unjoni f'konformità mal-
Artikolu 121(2) tat-TFUE, kif ukoll mil-
linji gwida tal-politiki fil-qasam tal-
impjiegi li tagħhom l-Istati Membri 
għandhon jieħdu kont f'konformità mal-
Artikolu 148(2) tat-TFUE, mill-
implimentazzjoni tal-linji gwida 
msemmija u mill-orjentamenti ta' politika 
annwali riżultanti mis-samit ekonomiku u 
soċjali li jsir kull sena fil-qafas tal-
istrateġija definita mill-Unjoni. 
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Il-Parlament Ewropew u l-parlamenti 
nazzjonali għandhom ikunu debitament 
involuti fis-semestru Ewropew, bil-għan li 
jitjiebu t-trasparenza, is-sjieda u r-
responsabbiltà tad-deċiżjonijiet meħuda. 
Bil-għan li jiġi żgurat involviment 
adegwat tal-Parlament Ewropew, sal-
31 ta' Diċembru 2011 għandu jiġi konkluż 
ftehim interistituzzjonali bejn il-
Parlament Ewropew, il-Kunsill Ewropew, 
il-Kunsill u l-Kummissjoni. Dak il-ftehim 
proċedurali għandu jkun rivedut kull tliet 
snin u jekk ikun il-każ emendat. 
Il-Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju 
stabbilit skont l-Artikolu 134 tat-TFUE, 
il-Kumitat tal-Impjiegi stabbilit skont l-
Artikolu 150 tat-TFUE u l-Kumitat tal-
Protezzjoni Soċjali stabbilit skont l-
Artikolu 160 tat-TFUE għandhom ikunu 
kkonsultati kull meta jkun xieraq. 
Il-partijiet interessati rilevanti, 
partikolarment l-imsieħba soċjali, 
għandhom ikunu konsultati, fil-qafas tas-
semestru Ewropew, dwar il-
formulazzjonijiet prinċipali kollha ta' 
politika li għandhom jiġu diskussi mill-
istituzzjonijiet tal-Unjoni." 

Or. en

Emenda 17

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – punt b – punt i a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1466/97 
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) il-punt li ġej għandu jiddaħħal:
"(aa) informazzjoni dwar il-konsistenza 
tal-objettiv baġitarju fuq perjodu medju 
ta' żmien mal-objettivi tal-Unjoni fil-
qasam tat-tkabbir u tal-impjiegi, il-linji 
gwida ġenerali tal-politiki ekonomiċi tal-



PE454.656v01-00 14/38 PA\852013MT.doc

MT

Istati Membri u tal-Unjoni, u l-linji gwida 
tal-politiki fil-qasam tal-impjiegi tal-Istati 
Membri;"

Or. en

Emenda 18

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – punt b – punt ii
Regolament (KE) Nru 1466/97 
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt (c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) valutazzjoni kwantitattiva tal-miżuri 
baġitarji u oħra ta’ politika ekonomika li 
jkunu qegħdin jittieħdu jew jiġu proposti 
sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-programm, li 
tinkludi analiżi tal-kostijiet u l-benefiċċji 
tar-riformi strutturali prinċipali u li 
għandhom effetti diretti ta’ ffrankar tal-
kostijiet fuq perjodu twil ta' żmien, 
fosthom billi jiżdied it-tkabbir potenzjali;

(c) valutazzjoni kwantitattiva tal-miżuri 
baġitarji u ta’ miżuri oħra ta’ politika 
ekonomika li jkunu qegħdin jittieħdu jew 
jiġu proposti sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-
programm, li tinkludi analiżi tal-kostijiet u 
l-benefiċċji tar-riformi strutturali prinċipali 
favorevoli għall-ilħiq tal-objettivi tal-
Unjoni fil-qasam tat-tkabbir u tal-
impjiegi;

Or. en

Emenda 19

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – punt c
Regolament (KE) Nru 1466/97 
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. It-tagħrif dwar il-perkorsi għall-
proporzjon ġenerali tal-bilanċ u d-dejn tal-
gvern, it-tkabbir fl-infiq tal-gvern, il-
perkors ippjanat tat-tkabbir fid-dħul tal-
gvern b’politika mhux mibdula, il-miżuri 
diskrezzjonali tad-dħul ippjanati u s-
suppożizzjonijiet ekonomiċi prinċipali 
msemmija fil-paragrafu 2(a) u (b) għandu 

3. It-tagħrif dwar il-perkorsi għall-
proporzjon ġenerali tal-bilanċ u d-dejn tal-
gvern, it-tkabbir fl-infiq tal-gvern u l-
kontribut tiegħu għall-implimentazzjoni 
tal-objettivi tal-Unjoni fil-qasam tat-
tkabbir u tal-impjiegi, il-perkors ippjanat 
tat-tkabbir fid-dħul tal-gvern b’politika 
mhux mibdula, il-miżuri diskrezzjonali tad-
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jkun fuq bażi annwali u għandu jkopri s-
sena ta’ qabel, is-sena kurrenti u mill-anqas 
it-tliet snin ta’ wara.

dħul ippjanati u s-suppożizzjonijiet 
ekonomiċi prinċipali msemmija fil-
paragrafu 2(a), (aa) u (b) għandu jkun fuq 
bażi annwali u għandu jkopri s-sena ta’ 
qabel, is-sena kurrenti u mill-anqas it-tliet 
snin ta’ wara.

Or. en

Emenda 20

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 
Regolament (KE) Nru 1466/97 
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fuq il-bażi ta’ valutazzjonijiet mill-
Kummissjoni u mill-Kumitat Ekonomiku u 
Finanzjarju, il-Kunsill għandu, fi ħdan il-
qafas ta' sorveljanza multilaterali skont l-
Artikolu 121 tat-Trattat, jeżamina l-
objettivi baġitarji fuq perjodu medju ta' 
żmien ippreżentati mill-Istati Membri 
konċernati, jivvaluta jekk is-
suppożizzjonijiet ekonomiċi li fuqhom 
ikun ibbażat il-programm humiex 
plawsibbli, jekk il-perkors ta’ aġġustament 
lejn l-objettiv baġitarju fuq perjodu medju 
ta' żmien huwiex adattat u jekk il-miżuri li 
jkunu qegħdin jittieħdu jew jiġu proposti 
sabiex jiġi rrispettat dak il-perkors ta’ 
aġġustament humiex biżżejjed sabiex 
jintlaħaq l-objettiv baġitarju fuq perjodu 
medju ta' żmien matul iċ-ċiklu.

1. Fuq il-bażi ta’ valutazzjonijiet mill-
Kummissjoni, mill-Kumitat Ekonomiku u 
Finanzjarju, mill-Kumitat tal-Impjiegi u 
mill-Kumitat tal-Protezzjoni Soċjali, il-
Kunsill għandu, fi ħdan il-qafas ta' 
sorveljanza multilaterali skont l-
Artikolu 121 tat-TFUE u l-eżami tal-
implimentazzjoni tal-politiki fil-qasam tal-
impjiegi f'konformità mal-Artikolu 148 
tat-TFUE, jeżamina l-objettivi baġitarji 
fuq perjodu medju ta' żmien ippreżentati 
mill-Istati Membri konċernati, jivvaluta 
jekk is-suppożizzjonijiet ekonomiċi li 
fuqhom ikun ibbażat il-programm humiex 
plawsibbli, jekk il-perkors ta’ aġġustament 
lejn l-objettiv baġitarju fuq perjodu medju 
ta' żmien huwiex adattat u jekk il-miżuri li 
jkunu qegħdin jittieħdu jew jiġu proposti 
sabiex jiġi rrispettat dak il-perkors ta’ 
aġġustament humiex biżżejjed sabiex 
jintlaħaq l-objettiv baġitarju fuq perjodu 
medju ta' żmien matul iċ-ċiklu.

Or. en
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Emenda 21

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 
Regolament (KE) Nru 1466/97 
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'każ ta' xokkijiet esterni għal għarrieda 
ta' kwalunkwe natura identifikati mill-
Kummissjoni, l-objettiv baġitarju fuq 
perjodu medju ta' żmien jista' jkun 
emendat mill-Kunsill fuq talba tal-Istat 
Membru konċernat u wara proposta tal-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 22

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 
Regolament (KE) Nru 1466/97 
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jivvaluta l-perkors ta’ aġġustament 
lejn l-objettiv baġitarju fuq perjodu medju 
ta' żmien, il-Kunsill għandu jeżamina jekk 
l-Istat Membru konċernat hux jagħmel it-
titjib annwali xieraq fil-bilanċ tal-baġit 
aġġustat b’mod ċikliku li huwa meħtieġ 
sabiex jintlaħaq l-objettiv baġitarju tiegħu 
fuq perjodu ta' żmien, b’0.5% tal-PGD
bħala punt ta’ referenza u mingħajr ma jqis 
il-miżuri ta’ darba u miżuri oħra 
temporanji. Għall-Istati Membri li
jkollhom livell għoli ta’ dejn jew żbilanċi 
makroekonomiċi eċċessivi jew it-tnejn, il-
Kunsill għandu jeżamina jekk it-titjib 
annwali fil-bilanċ tal-baġit aġġustat b’mod 
ċikliku, esklużi l-miżuri ta’ darba u miżuri 
oħra temporanji, ikunx ogħla minn 0.5% 
tal-PGD. Il-Kunsill għandu jikkunsidra 

Meta jivvaluta l-perkors ta’ aġġustament 
lejn l-objettiv baġitarju fuq perjodu medju 
ta' żmien, il-Kunsill għandu jeżamina jekk 
l-Istat Membru konċernat hux jagħmel it-
titjib annwali xieraq fil-bilanċ tal-baġit 
aġġustat b’mod ċikliku li huwa meħtieġ 
sabiex jintlaħaq l-objettiv baġitarju tiegħu 
fuq perjodu ta' żmien, b’0.5% tal-PDG
bħala punt ta’ referenza u mingħajr ma jqis 
il-miżuri ta’ darba u miżuri oħra 
temporanji. Għall-Istati Membri li 
jkollhom livell għoli ta’ dejn jew żbilanċi 
makroekonomiċi u soċjali eċċessivi jew it-
tnejn, il-Kunsill għandu jeżamina jekk it-
titjib annwali fil-bilanċ tal-baġit aġġustat 
b’mod ċikliku, esklużi l-miżuri ta’ darba u 
miżuri oħra temporanji, ikunx tal-anqas
0.5% tal-PDG. Il-Kunsill għandu 
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jekk ikunx qed isir sforz ta’ aġġustament 
akbar fi żminijiet ekonomiċi tajba, filwaqt 
li l-isforz jista’ jkun iżjed limitat fi 
żminijiet ekonomiċi ħżiena.

jikkunsidra jekk ikunx qed isir sforz ta’ 
aġġustament akbar fi żminijiet ekonomiċi 
tajba, filwaqt li l-isforz jista’ jkun iżjed 
limitat fi żminijiet ekonomiċi ħżiena.

Or. en

Emenda 23

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 
Regolament (KE) Nru 1466/97 
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiżgura li l-objettiv baġitarju fuq 
perjodu medju ta' żmien tassew jintlaħaq u 
jinżamm, il-Kunsill għandu jivverifika li l-
perkors tat-tkabbir fl-infiq tal-gvern, 
meħud flimkien mal-effett tal-miżuri li 
jkunu qegħdin jittieħdu jew jiġu ppjanati 
min-naħa tad-dħul, ikun konsistenti ma’ 
twettiq ta' politika fiskali prudenti.

Sabiex jiżgura li l-objettiv baġitarju fuq 
perjodu medju ta' żmien tassew jintlaħaq u 
jinżamm, il-Kunsill għandu jivverifika li l-
perkors tat-tkabbir fl-infiq tal-gvern, 
meħud flimkien mal-effett tal-miżuri li 
jkunu qegħdin jittieħdu jew jiġu ppjanati 
min-naħa tad-dħul, ikun konsistenti ma’ 
tfassil ta' politika fiskali effiċjenti u mal-
objettivi tal-Unjoni fil-qasam tat-tkabbir u 
tal-impjiegi.

Or. en

Emenda 24

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 
Regolament (KE) Nru 1466/97 
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-twettiq ta' politika fiskali għandu jitqies 
li huwa prudenti u għalhekk li jwassal 
għall-kisba tal-objettiv baġitarju fuq 
perjodu medju ta' żmien u għaż-żamma 
tiegħu maż-żmien jekk jiġu ssodisfati l-
kundizzjonijiet li ġejjin:

It-twettiq ta' politika fiskali għandu jitqies 
li huwa effiċjenti u għalhekk li jwassal 
għall-ilħiq tal-objettiv baġitarju fuq 
perjodu medju ta' żmien u għaż-żamma 
tiegħu maż-żmien jekk jiġu ssodisfati l-
kundizzjonijiet li ġejjin:
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Or. en

Emenda 25

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 
Regolament (KE) Nru 1466/97 
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għall-Istati Membri li jkunu laħqu l-
objettiv baġitarju fuq perjodu medju ta' 
żmien, it-tkabbir fl-infiq annwali ma 
jaqbiżx rata prudenti ta’ tkabbir tal-PGD 
fuq perjodu medju ta' żmien, sakemm l-
eċċess ma jiġix korrispost b’miżuri 
diskrezzjonali tad-dħul;

(a) għall-Istati Membri li jkunu laħqu l-
objettiv baġitarju fuq perjodu medju ta' 
żmien, jekk il-politika fiskali li għażlu 
tirrispetta d-dispożizzjonijiet rilevanti tat-
TFUE u ta' dan ir-Regolament;

Or. en

Emenda 26

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 
Regolament (KE) Nru 1466/97 
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għall-Istati Membri li jkunu għadhom 
ma laħqux l-objettiv baġitarju tagħhom 
għall-perjodu medju ta' żmien, it-tkabbir fl-
infiq annwali ma jaqbiżx rata inqas minn 
rata prudenti ta’ tkabbir tal-PGD fuq 
perjodu medju ta' żmien, sakemm l-eċċess 
ma jiġix korrispost b’miżuri diskrezzjonali 
dwar id-dħul. Id-differenza negattiva bejn 
ir-rata tat-tkabbir fl-infiq tal-gvern meta 
pparagunata ma’ rata prudenti ta’ tkabbir 
tal-PGD fuq perjodu medju ta' żmien tiġi 
stipulta b’mod li jiżgura aġġustament 
xieraq lejn l-objettiv baġitarju fuq perjodu 
medju ta' żmien;

(b) għall-Istati Membri li jkunu għadhom 
ma laħqux l-objettiv baġitarju tagħhom 
għall-perjodu medju ta' żmien, it-tkabbir fl-
infiq annwali ma jaqbiżx ir-rata effiċjenti
ta’ tkabbir tal-PDG fuq perjodu medju ta' 
żmien, sakemm l-eċċess ma jiġix 
korrispost b’miżuri diskrezzjonali dwar id-
dħul.; Id-differenza negattiva bejn ir-rata 
tat-tkabbir fl-infiq tal-gvern meta 
pparagunata ma’ rata effiċjenti ta’ tkabbir 
tal-PDG fuq perjodu medju ta' żmien tiġi 
stipulta b’mod li jiżgura aġġustament 
xieraq lejn l-objettiv baġitarju fuq perjodu 
medju ta' żmien; 

Or. en
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Emenda 27

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 
Regolament (KE) Nru 1466/97 
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) it-tnaqqis diskrezzjonali ta’ elementi 
tad-dħul tal-gvern jiġi korrispost jew bi 
tnaqqis fl-infiq jew b’żidiet diskrezzjonali 
f’elementi oħra tad-dħul tal-gvern jew bit-
tnejn.

(c) it-tnaqqis diskrezzjonali ta’ elementi 
tad-dħul tal-gvern jiġi korrispost jew bi 
tnaqqis fl-infiq jew b’żidiet diskrezzjonali 
f’elementi oħra tad-dħul tal-gvern jew bit-
tnejn għall-Istati Membri li ma laħqux l-
objettivi baġitarji tagħhom fuq perjodu 
medju ta' żmien.

Or. en

Emenda 28

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 
Regolament (KE) Nru 1466/97 
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tkabbir prudenti fuq perjodu medju ta' 
żmien għandu jiġi vvalutat abbażi tal-
projezzjonijiet għal perjodu ta' għaxar snin 
aġġornati f'intervalli regolari.

It-tkabbir effiċjenti fuq perjodu medju ta' 
żmien għandu jiġi vvalutat abbażi tal-
projezzjonijiet għal perjodu ta' għaxar snin 
aġġornati f'intervalli regolari.

Or. en

Emenda 29

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 
Regolament (KE) Nru 1466/97 
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jiddefinixxi l-perkors ta’ aġġustament 
lejn l-objettiv baġitarju fuq perjodu medju 
ta' żmien għall-Istati Membri li jkunu 
għadhom ma laħqux dan l-objettiv u meta 
jippermetti devjazzjoni temporanja minn 
dan l-objettiv għall-Istati Membri li jkunu 
diġà laħquh, bil-kundizzjoni li jiġi 
ppreservat marġini xieraq ta’ sikurezza fir-
rigward tal-valur ta’ referenza tad-defiċit u 
li l-pożizzjoni baġitarja tkun mistennija li 
terġa’ lura għall-objettiv baġitarju għall-
perjodu medju ta' żmien matul il-perjodu 
tal-programm, il-Kunsill għandu 
jikkunsidra l-implimentazzjoni tar-riformi 
strutturali prinċipali li għandhom effetti 
diretti ta’ ffrankar tal-kostijiet fuq perjodu 
twil ta' żmien, fosthom billi jżidu t-tkabbir 
potenzjali, u għalhekk impatt verifikabbli 
fuq is-sostenibbiltà tal-finanzi pubbliċi 
fuq perjodu twil ta' żmien.

Meta jiddefinixxi l-perkors ta’ aġġustament 
lejn l-objettiv baġitarju fuq perjodu medju 
ta' żmien għall-Istati Membri li jkunu 
għadhom ma laħqux dan l-objettiv u meta 
jippermetti devjazzjoni temporanja minn 
dan l-objettiv għall-Istati Membri li jkunu 
diġà laħquh, bil-kundizzjoni li jiġi 
ppreservat marġini xieraq ta’ sikurezza fir-
rigward tal-valur ta’ referenza tad-defiċit u 
li l-pożizzjoni baġitarja tkun mistennija li 
terġa’ lura għall-objettiv baġitarju għall-
perjodu medju ta' żmien matul il-perjodu 
tal-programm, il-Kunsill għandu 
jikkunsidra l-implimentazzjoni tar-riformi 
strutturali li jiffavorixxu l-ilħiq tal-
objettivi tal-Unjoni fil-qasam tat-tkabbir u 
tal-impjiegi.

Or. en

Emenda 30

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 
Regolament (KE) Nru 1466/97 
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha tingħata attenzjoni speċjali lir-
riformi fil-pensjonijiet li jintroduċu 
sistema b’aktar minn pilastru wieħed li 
tinkludi pilastru mandatorju, 
kompletament iffinanzjat. L-Istati Membri 
li jkunu qegħdin jimplimentaw tali riformi 
għandhom jitħallew jiddevjaw mill-perkors 
ta’ aġġustament lejn l-objettiv baġitarju 
tagħhom fuq perjodu medju ta' żmien jew 
mill-objettiv innifsu, bid-devjazzjoni 
tirrifletti l-kost nett tar-riforma fil-pilastru 

Għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-
kontribut tat-tali riformi għall-
konservazzjoni u l-ħolqien ta' impjiegi u 
għat-tnaqqis tal-faqar. L-Istati Membri li 
jkunu qegħdin jimplimentaw tali riformi 
għandhom jitħallew jiddevjaw mill-perkors 
ta’ aġġustament lejn l-objettiv baġitarju 
tagħhom fuq perjodu medju ta' żmien jew 
mill-objettiv innifsu. 
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mmaniġjat pubblikament, bil-kundizzjoni 
li d-devjazzjoni tibqa’ temporanja u jiġi 
ppreservat marġini xieraq ta’ sikurezza 
fir-rigward tal-valur ta’ referenza tad-
defiċit. 

Or. en

Emenda 31

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 
Regolament (KE) Nru 1466/97 
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk il-Kunsill għandu 
jeżamina jekk il-kontenut tal-programm ta’ 
stabbiltà jiffaċilitax il-kisba ta’ 
konverġenza sostenuta fiż-żona euro, u 
koordinazzjoni aktar mill-qrib tal-politiki 
ekonomiċi u jekk il-politiki ekonomiċi tal-
Istat Membru kkonċernat ikunux 
konsistenti mal-linji gwida ġenerali tal-
politiki ekonomiċi tal-Istati Membri u tal-
Unjoni.

Barra minn hekk il-Kunsill għandu 
jeżamina jekk il-kontenut tal-programm ta’ 
stabbiltà jiffaċilitax il-kisba ta’ 
konverġenza sostenuta fiż-żona euro, u 
koordinazzjoni aktar mill-qrib tal-politiki 
ekonomiċi u jekk il-politiki ekonomiċi tal-
Istat Membru kkonċernat ikunux 
konsistenti mal-Artikolu 9 tat-TFUE, 
partikolarment għal dak li jirrigwarda l-
promozzjoni ta' livell għoli ta' impjiegi, il-
garanzija ta' protezzjoni soċjali adegwata, 
il-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali, l-
objettivi tal-Unjoni fil-qasam tat-tkabbir u 
tal-impjiegi, mal-linji gwida ġenerali tal-
politiki ekonomiċi tal-Istati Membri u tal-
Unjoni u mal-linji gwida tal-politiki fil-
qasam tal-impjiegi tal-Istati Membri.

Or. en

Emenda 32

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 
Regolament (KE) Nru 1466/97 
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 9
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’perjodi ta’ tnaqqis serju fir-ritmu 
ekonomiku u ta' natura ġenerali l-Istati 
Membri jistgħu jitħallew jiddevjaw 
temporanjament mill-perkors ta’ 
aġġustament implikat mit-twettiq tal-
politika fiskali prudenti msemmi fir-raba’ 
subparagrafu.

F’perjodi ta’ tnaqqis serju fir-ritmu 
ekonomiku jew soċjali l-Istati Membri 
jistgħu jitħallew jiddevjaw temporanjament 
mill-perkors ta’ aġġustament implikat mit-
tfassil tal-politika fiskali msemmi fir-raba’ 
subparagrafu.

Or. en

Emenda 33

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 
Regolament (KE) Nru 1466/97 
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kunsill għandu jwettaq l-eżami tal-
programm ta’ stabbiltà f'mhux aktar minn 
tliet xhur mis-sottomissjoni tal-programm. 
Il-Kunsill, fuq rakkomandazzjoni mill-
Kummissjoni u wara li jikkonsulta lill-
Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju, għandu, 
jekk ikun meħtieġ, jagħti opinjoni dwar il-
programm. Fejn il-Kunsill, skont l-
Artikolu 121 tat-Trattat, iħoss li l-objettivi 
u l-kontenut tal-programm għandhom jiġi 
msaħħa b’referenza partikolari għat-twettiq
ta' politika fiskali prudenti, il-Kunsill 
għandu, fl-opinjoni tiegħu, jistieden lill-
Istat Membru konċernat sabiex jaġġusta l-
programm tiegħu.

2. Il-Kunsill għandu jwettaq l-eżami tal-
programm ta’ stabbiltà f'mhux aktar minn 
tliet xhur mis-sottomissjoni tal-programm. 
Il-Kunsill, fuq rakkomandazzjoni mill-
Kummissjoni u wara li jikkonsulta lill-
Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju, lill-
Kumitat tal-Impjiegi u lill-Kumitat tal-
Protezzjoni Soċjali, għandu, jekk ikun 
meħtieġ, jagħti opinjoni dwar il-programm. 
Fejn il-Kunsill, skont l-Artikoli 9 u 121 tat-
Trattat, iqis li l-objettivi u l-kontenut tal-
programm għandhom jiġu msaħħa 
b’referenza partikolari għat-tfassil ta' 
politika fiskali effiċjenti, il-Kunsill 
għandu, fl-opinjoni tiegħu, jistieden lill-
Istat Membru konċernat sabiex jaġġusta l-
programm tiegħu.

Or. en
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Emenda 34

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5 
Regolament (KE) Nru 1466/97 
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bħala parti mis-sorveljanza multilaterali 
skont l-Artikolu 121(3) tat-Trattat, il-
Kunsill għandu jimmonitorja l-
implimentazzjoni tal-programmi ta’ 
stabbiltà, abbażi tat-tagħrif mogħti mill-
Istati Membri parteċipanti u tal-
valutazzjonijiet mill-Kummissjoni u mill-
Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju, b’mod 
partikolari bil-għan li jiġu identifikati 
diverġenzi sinifikanti attwali jew 
mistennija tal-pożizzjoni baġitarja mill-
objettiv baġitarju fuq perjodu medju ta' 
żmien, jew mill-perkors ta’ aġġustament 
xieraq lejh b’riżultat tad-devjazzjonijiet 
mit-tfassil ta' politika fiskali prudenti. 

1. Bħala parti mis-sorveljanza multilaterali 
skont l-Artikolu 121(3) tat-Trattat, il-
Kunsill għandu jimmonitorja l-
implimentazzjoni tal-programmi ta’ 
stabbiltà, abbażi tat-tagħrif mogħti mill-
Istati Membri parteċipanti u tal-
valutazzjonijiet mill-Kummissjoni, mill-
Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju, mill-
Kumitat tal-Impjiegi u mill-Kumitat tal-
Protezzjoni Soċjali, b’mod partikolari bil-
għan li jiġu identifikati diverġenzi 
sinifikanti attwali jew mistennija tal-
pożizzjoni baġitarja mill-objettiv baġitarju 
fuq perjodu medju ta' żmien, jew mill-
perkors ta’ aġġustament xieraq lejh 
b’riżultat tad-devjazzjonijiet mit-tfassil ta' 
politika fiskali effiċjenti. 

Or. en

Emenda 35

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5 
Regolament (KE) Nru 1466/97 
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F’każ ta’ devjazzjoni sinifikanti mit-
tfassil ta' politika fiskali prudenti
msemmija fir-raba' subparagrafu tal-
Artikolu 5(1) ta’ dan ir-regolament, u 
sabiex jiġi evitat li jinħoloq defiċit 
eċċessiv, il-Kummissjoni tista’ tindirizza 
twissija lill-Istat Membru konċernat, skont 

2. F’każ ta’ devjazzjoni sinifikanti mit-
tfassil ta' politika fiskali effiċjenti
msemmija fir-raba' subparagrafu tal-
Artikolu 5(1) ta’ dan ir-regolament, u 
sabiex jiġi evitat li jinħoloq defiċit jew 
eċċess eċċessiv, il-Kummissjoni tista’ 
tindirizza twissija lill-Istat Membru 
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l-Artikolu 121(4) tat-Trattat. konċernat, skont l-Artikolu 121(4) tat-
Trattat.

Or. en

Emenda 36

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5 
Regolament (KE) Nru 1466/97 
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Devjazzjoni mit-twettiq ta' politika fiskali 
prudenti għandha titqies bħala sinifikanti 
jekk iseħħu l-kundizzjonijiet li ġejjin: 
eċċess fit-tkabbir tal-infiq konsistenti ma’ 
twettiq ta' politika fiskali prudenti, mhux 
paċut b’miżuri diskrezzjonali li jżidu d-
dħul; jew miżuri diskrezzjonali li jnaqqsu 
d-dħul mhux paċuti bi tnaqqis fl-infiq; u d-
devjazzjoni jkollha impatt totali fuq il-
bilanċ tal-gvern ta’ mill-anqas 0.5% tal-
PGD f’sena waħda jew ta’ mill-anqas 
0.25% tal-PGD bħala medja kull sena 
f’sentejn wara xulxin. 

Devjazzjoni mit-twettiq ta' politika fiskali 
effiċjenti għandha titqies bħala sinifikanti 
jekk iseħħu l-kundizzjonijiet li ġejjin: 
eċċess fit-tkabbir tal-infiq konsistenti ma’ 
tfassil ta' politika fiskali effiċjenti, mhux 
paċut b’miżuri diskrezzjonali li jżidu d-
dħul; jew miżuri diskrezzjonali li jnaqqsu 
d-dħul mhux paċuti bi tnaqqis fl-infiq; u d-
devjazzjoni jkollha impatt totali fuq il-
bilanċ tal-gvern ta’ mill-anqas 0.5% tal-
PDG f’sena waħda jew ta’ mill-anqas 
0.25% tal-PDG bħala medja kull sena 
f’sentejn wara xulxin. 

Or. en

Emenda 37

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5 
Regolament (KE) Nru 1466/97 
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ma għandhiex tiġi kkunsidrata devjazzjoni 
jekk l-Istat Membru konċernat ikun qabeż 
b’mod konsiderevoli l-objettiv baġitarju 
fuq perjodu medju ta' żmien filwaqt li 

Ma għandhiex tiġi kkunsidrata devjazzjoni 
jekk l-Istat Membru konċernat ikun laħaq 
l-objettiv baġitarju fuq perjodu medju ta' 
żmien filwaqt li titqies il-preżenza ta’ 
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titqies il-preżenza ta’ żbilanċi 
makroekonomiċi eċċessivi, u l-pjanijiet 
baġitarji stipulati fil-programm ta’ stabbiltà 
ma jipperikolawx dan l-objettiv matul il-
perjodu tal-programm.

żbilanċi makroekonomiċi u soċjali
eċċessivi, u l-pjanijiet baġitarji stipulati fil-
programm ta’ stabbiltà ma jipperikolawx 
dan l-objettiv matul il-perjodu tal-
programm.

Or. en

Emenda 38

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5 
Regolament (KE) Nru 1466/97 
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-devjazzjoni tista' wkoll ma tiġix 
ikkunsidrata f'każ ta' tnaqqis fir-ritmu 
ekonomiku serju u ta' natura ġenerali.

Id-devjazzjoni tista' wkoll ma tiġix 
ikkunsidrata f'każ ta' tnaqqis fir-ritmu 
ekonomiku jew soċjali serju.

Or. en

Emenda 39

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5 
Regolament (KE) Nru 1466/97 
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. F’każ li d-devjazzjoni sinifikanti mit-
tfassil ta' politika fiskali prudenti
tippersisti jew tkun partikolarment serja, il-
Kunsill, fuq rakkomandazzjoni mill-
Kummissjoni, għandu jindirizza 
rakkomandazzjoni lill-Istat Membru 
konċernat sabiex jieħu l-miżuri ta’ 
aġġustament neċessarji. Il-Kunsill, fuq 
proposta mill-Kummissjoni, għandu 
jagħmel ir-rakkomandazzjoni pubblika.

3. F’każ li d-devjazzjoni sinifikanti mit-
tfassil ta' politika fiskali effiċjenti
tippersisti jew tkun partikolarment serja, il-
Kunsill, fuq rakkomandazzjoni mill-
Kummissjoni, għandu jindirizza 
rakkomandazzjoni lill-Istat Membru 
konċernat sabiex jieħu l-miżuri ta’ 
aġġustament neċessarji. Il-Kunsill, fuq 
proposta mill-Kummissjoni, għandu 
jagħmel ir-rakkomandazzjoni pubblika.

Or. en
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Emenda 40

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6 – punt b – punt i a (ġdid) 
Regolament (KE) Nru 1466/97 
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) il-punt li ġej għandu jiddaħħal:
"(aa) informazzjoni dwar il-konsistenza 
tal-objettiv baġitarju fuq perjodu medju 
ta' żmien mal-objettivi tal-Unjoni fil-
qasam tat-tkabbir u tal-impjiegi, il-linji 
gwida ġenerali tal-politiki ekonomiċi tal-
Istati Membri u tal-Unjoni, u l-linji gwida 
tal-politiki fil-qasam tal-impjiegi tal-Istati 
Membri;"

Or. en

Emenda 41

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6 – punt b – punt ii
Regolament (KE) Nru 1466/97 
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) valutazzjoni kwantitattiva tal-miżuri 
baġitarji u oħra ta’ politika ekonomika li 
jkunu qegħdin jittieħdu jew jiġu proposti 
sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-programm, li 
tinkludi analiżi tal-kostijiet u l-benefiċċji 
tar-riformi strutturali prinċipali u li 
għandhom effetti diretti ta’ ffrankar tal-
kostijiet fuq perjodu twil ta' żmien, 
fosthom billi jiżdied it-tkabbir potenzjali;

(c) valutazzjoni kwantitattiva tal-miżuri 
baġitarji u oħra ta’ politika ekonomika li 
jkunu qegħdin jittieħdu jew jiġu proposti 
sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-programm, li 
tinkludi analiżi tal-kostijiet u l-benefiċċji 
tar-riformi strutturali prinċipali favorevoli 
għall-ilħiq tal-objettivi tal-Unjoni fil-
qasam tat-tkabbir u tal-impjiegi;

Or. en
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Emenda 42

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6 – punt c
Regolament (KE) Nru 1466/97 
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. It-tagħrif dwar il-perkorsi għall-
proporzjon ġenerali tal-bilanċ u d-dejn tal-
gvern, it-tkabbir fl-infiq tal-gvern, il-
perkors ippjanat tat-tkabbir fid-dħul tal-
gvern b’politika mhux mibdula, il-miżuri 
diskrezzjonali tad-dħul ippjanati u s-
suppożizzjonijiet ekonomiċi prinċipali 
msemmija fil-paragrafu 2(a) u (b) għandu 
jkun fuq bażi annwali u għandu jkopri s-
sena ta’ qabel, is-sena kurrenti u mill-anqas 
it-tliet snin ta’ wara.’

3. It-tagħrif dwar il-perkorsi għall-
proporzjon ġenerali tal-bilanċ u d-dejn tal-
gvern, it-tkabbir fl-infiq tal-gvern u l-
kontribut tiegħu għall-implimentazzjoni 
tal-objettivi tal-Unjoni fil-qasam tat-
tkabbir u tal-impjiegi, il-perkors ippjanat 
tat-tkabbir fid-dħul tal-gvern b’politika 
mhux mibdula, il-miżuri diskrezzjonali tad-
dħul ippjanati u s-suppożizzjonijiet 
ekonomiċi prinċipali msemmija fil-
paragrafu 2(a), (aa) u (b) għandu jkun fuq 
bażi annwali u għandu jkopri s-sena ta’ 
qabel, is-sena kurrenti u mill-anqas it-tliet 
snin ta’ wara.

Or. en

Amendment 43

Proposal for a regulation – amending act
Article 1 – point 8
Regulation (EC) No 1466/97
Article 9 – paragraph 1 – subparagraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

1. Fuq il-bażi ta’ valutazzjonijiet mill-
Kummissjoni u mill-Kumitat Ekonomiku u 
Finanzjarju, il-Kunsill għandu, fil-qafas 
tas-sorveljanza multilaterali skont l-
Artikolu 121 tat-Trattat, jeżamina l-
objettivi baġitarji fuq terminu medju 
ppreżentati mill-Istati Membri konċernati, 
jivvaluta jekk is-suppożizzjonijiet 
ekonomiċi li fuqhom ikun ibbażat il-
programm humiex plawsibbli, jekk il-
perkors ta’ aġġustament lejn l-objettiv 

1. Fuq il-bażi ta’ valutazzjonijiet mill-
Kummissjoni, mill-Kumitat Ekonomiku u 
Finanzjarju, mill-Kumitat tal-Impjiegi u 
mill-Kumitat tal-Protezzjoni Soċjali, il-
Kunsill għandu, fi ħdan il-qafas ta' 
sorveljanza multilaterali skont l-
Artikolu 121 tat-TFUE u l-eżami tal-
implimentazzjoni tal-politiki fil-qasam tal-
impjiegi f'konformità mal-Artikolu 148 
tat-TFUE, jeżamina l-objettivi baġitarji 
fuq perjodu medju ta' żmien ippreżentati 
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baġitarju fuq perjodu medju ta' żmien 
huwiex adattat u jekk il-miżuri li jkunu 
qegħdin jittieħdu u/jew jiġu proposti sabiex 
jiġi rrispettat dak il-perkors ta’ 
aġġustament ikunux suffiċjenti sabiex 
jintlaħaq l-objettiv baġitarju fuq perjodu 
medju ta' żmien matul iċ-ċiklu u sabiex 
tinkiseb konverġenza sostenuta.

mill-Istati Membri konċernati, jivvaluta 
jekk is-suppożizzjonijiet ekonomiċi li 
fuqhom ikun ibbażat il-programm humiex 
plawsibbli, jekk il-perkors ta’ aġġustament 
lejn l-objettiv baġitarju fuq perjodu medju 
ta' żmien huwiex adattat u jekk il-miżuri li 
jkunu qegħdin jittieħdu jew jiġu proposti 
sabiex jiġi rrispettat dak il-perkors ta’ 
aġġustament humiex biżżejjed sabiex
jintlaħaq l-objettiv baġitarju fuq perjodu 
medju ta' żmien matul iċ-ċiklu u sabiex 
tinkiseb konverġenza sostenuta.

Or. en

Emenda 44

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 
Regolament (KE) Nru 1466/97 
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'każ ta' xokkijiet esterni għal għarrieda 
ta' kwalunkwe natura identifikati mill-
Kummissjoni, l-objettiv baġitarju fuq 
perjodu medju ta' żmien jista' jkun 
emendat mill-Kunsill fuq talba tal-Istat 
Membru konċernat u wara proposta tal-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 45

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 
Regolament (KE) Nru 1466/97 
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jivvaluta l-perkors ta’ aġġustament Meta jivvaluta l-perkors ta’ aġġustament 
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lejn l-objettiv baġitarju fuq perjodu qasir ta' 
żmien, il-Kunsill għandu jikkunsidra jekk 
ikunx qed isir sforz akbar ta’ aġġustament 
fi żminijiet ekonomiċi tajbin, filwaqt li l-
isforz jista’ jkun iżjed limitat fi żminijiet 
ekonomiċi ħżiena. Għall-Istati Membri li 
jkollhom livell għoli ta’ dejn jew żbilanċi 
makroekonomiċi eċċessivi jew it-tnejn, il-
Kunsill għandu jeżamina jekk it-titjib 
annwali fil-bilanċ tal-baġit aġġustat b’mod 
ċikliku, esklużi l-miżuri ta’ darba u miżuri 
oħra temporanji, ikunx ogħla minn 0.5% 
tal-PGD. Għall-Istati Membri ERM2, il-
Kunsill għandu jeżamina jekk l-Istat 
Membru konċernat ikunx qed jagħmel it-
titjib annwali xieraq fil-bilanċ tiegħu 
aġġustat b’mod ċikliku u li huwa meħtieġ 
sabiex jintlaħaq l-objettiv baġitarju tiegħu 
fuq perjodu medju ta' żmien, b’0.5% tal-
PGD bħala punt ta’ referenza u mingħajr 
ma jqis il-miżuri ta’ darba u miżuri oħra 
temporanji. 

lejn l-objettiv baġitarju fuq perjodu qasir ta' 
żmien, il-Kunsill għandu jikkunsidra jekk 
ikunx qed isir sforz akbar ta’ aġġustament 
fi żminijiet ekonomiċi tajbin, filwaqt li l-
isforz jista’ jkun iżjed limitat fi żminijiet 
ekonomiċi ħżiena. Għall-Istati Membri li 
jkollhom livell għoli ta’ dejn jew żbilanċi 
makroekonomiċi u soċjali eċċessivi jew it-
tnejn, il-Kunsill għandu jeżamina jekk it-
titjib annwali fil-bilanċ tal-baġit aġġustat 
b’mod ċikliku, esklużi l-miżuri ta’ darba u 
miżuri oħra temporanji, ikunx tal-anqas
0.5% tal-PDG Għall-Istati Membri ERM2, 
il-Kunsill għandu jeżamina jekk l-Istat 
Membru konċernat ikunx qed jagħmel it-
titjib annwali xieraq fil-bilanċ tiegħu 
aġġustat b’mod ċikliku u li huwa meħtieġ 
sabiex jintlaħaq l-objettiv baġitarju tiegħu 
fuq perjodu medju ta' żmien, b’0.5% tal-
PDG bħala punt ta’ referenza u mingħajr 
ma jqis il-miżuri ta’ darba u miżuri oħra 
temporanji. 

Or. en

Emenda 46

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 
Regolament (KE) Nru 1466/97 
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jażżigura li l-objettiv baġitarju fuq 
perjodu medju ta' żmien tassew jintlaħaq u 
jinżamm, il-Kunsill għandu jivverifika li l-
perkors tat-tkabbir fl-infiq tal-gvern, 
meħud flimkien mal-effett tal-miżuri li 
jkunu qegħdin jittieħdu jew li jkunu 
ppjanati min-naħa tad-dħul, ikun 
konsistenti ma’ twettiq ta' politika fiskali 
prudenti.

Sabiex jażżigura li l-objettiv baġitarju fuq 
perjodu medju ta' żmien tassew jintlaħaq u 
jinżamm, il-Kunsill għandu jivverifika li l-
perkors tat-tkabbir fl-infiq tal-gvern, 
meħud flimkien mal-effett tal-miżuri li 
jkunu qegħdin jittieħdu jew li jkunu 
ppjanati min-naħa tad-dħul, ikun 
konsistenti ma’ tfassil ta' politika fiskali 
effiċjenti u mal-objettivi tal-Unjoni fil-
qasam tat-tkabbir u tal-impjiegi.

Or. en
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Emenda 47

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 
Regolament (KE) Nru 1466/97 
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-twettiq ta' politika fiskali għandu jitqies 
bħala prudenti u b’hekk iwassal għall-
kisba tal-objettiv baġitarju fuq perjodu 
medju ta' żmien u ż-żamma tiegħu maż-
żmien jekk jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet 
li ġejjin:

It-tfassil ta' politika fiskali għandu jitqies 
bħala effiċjenti u b’hekk iwassal għall-
kisba tal-objettiv baġitarju fuq perjodu 
medju ta' żmien u ż-żamma tiegħu maż-
żmien jekk jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet 
li ġejjin:

Or. en

Emenda 48

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 
Regolament (KE) Nru 1466/97 
Artikolu 9 – paragrafu 1 – ir-raba' subparagrafu – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għall-Istati Membri li jkunu laħqu l-
objettiv baġitarju fuq perjodu medju ta' 
żmien, it-tkabbir fl-infiq annwali ma 
jaqbiżx rata prudenti ta’ tkabbir tal-PGD 
fuq perjodu medju ta' żmien, sakemm l-
eċċess ma jiġix korrispost b’miżuri 
diskrezzjonali tad-dħul;

(a) għall-Istati Membri li jkunu laħqu l-
objettiv baġitarju fuq perjodu medju ta' 
żmien, il-politika fiskali li għażlu 
tirrispetta d-dispożizzjonijiet rilevanti tat-
TFUE u ta' dan ir-Regolament;

Or. en

Emenda 49

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 
Regolament (KE) Nru 1466/97 
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għall-Istati Membri li jkunu għadhom 
ma laħqux l-objettiv baġitarju tagħhom 
għall-perjodu medju ta' żmien, it-tkabbir fl-
infiq annwali ma jaqbiżx rata inqas minn 
rata prudenti ta’ tkabbir tal-PGD fuq 
perjodu medju ta' żmien, sakemm l-eċċess 
ma jiġix korrispost b’miżuri diskrezzjonali 
dwar id-dħul. Id-differenza negattiva bejn 
ir-rata tat-tkabbir fl-infiq tal-gvern meta 
pparagunata ma’ rata prudenti ta’ tkabbir 
tal-PGD fuq perjodu medju ta' żmien tiġi 
stipulta b’mod li jiżgura aġġustament 
xieraq lejn l-objettiv baġitarju fuq perjodu 
medju ta' żmien;

(b) għall-Istati Membri li jkunu laħqu l-
objettiv baġitarju fuq perjodu medju ta' 
żmien, it-tkabbir fl-infiq annwali ma 
jaqbiżx rata effiċjenti ta’ tkabbir tal-PDG 
fuq perjodu medju ta' żmien, sakemm l-
eċċess ma jiġix korrispost b’miżuri 
diskrezzjonali tad-dħul; Id-differenza 
negattiva bejn ir-rata tat-tkabbir fl-infiq tal-
gvern meta pparagunata ma’ rata prudenti 
ta’ tkabbir tal-PDG fuq perjodu medju ta' 
żmien tiġi stipulta b’mod li jiżgura 
aġġustament xieraq lejn l-objettiv baġitarju 
fuq perjodu medju ta' żmien;

Or. en

Emenda 50

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 
Regolament (KE) Nru 1466/97 
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) it-tnaqqis diskrezzjonali tal-elementi 
tad-dħul tal-gvern huwa korrispost jew bi 
tnaqqis fl-infiq jew b’żidiet diskrezzjonali 
f’elementi oħra tad-dħul tal-gvern jew bit-
tnejn. 

(c) it-tnaqqis diskrezzjonali ta’ elementi 
tad-dħul tal-gvern jiġi korrispost jew bi 
tnaqqis fl-infiq jew b’żidiet diskrezzjonali 
f’elementi oħra tad-dħul tal-gvern jew bit-
tnejn għall-Istati Membri li ma laħqux l-
objettivi baġitarji tagħhom fuq perjodu 
medju ta' żmien. 

Or. en
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Emenda 51

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 
Regolament (KE) Nru 1466/97 
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tkabbir prudenti fuq perjodu medju ta' 
żmien għandu jiġi vvalutat abbażi tal-
projezzjonijiet għal perjodu ta' għaxar snin 
aġġornati f'intervalli regolari.

It-tkabbir effiċjenti fuq perjodu medju ta' 
żmien għandu jiġi vvalutat abbażi tal-
projezzjonijiet għal perjodu ta' għaxar snin 
aġġornati f'intervalli regolari.

Or. en

Emenda 52

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 
Regolament (KE) Nru 1466/97 
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jiddefinixxi l-perkors ta’ aġġustament 
lejn l-objettiv baġitarju fuq perjodu medju 
ta' żmien għall-Istati Membri li jkunu 
għadhom ma laħqux dan l-objettiv u meta 
jippermetti devjazzjoni temporanja minn 
dan l-objettiv għall-Istati Membri li jkunu 
diġà laħquh, bil-kundizzjoni li jiġi 
ppreservat marġini xieraq ta’ sikurezza fir-
rigward tal-valur ta’ referenza tad-defiċit u 
li l-pożizzjoni baġitarja tkun mistennija li 
terġa’ lura għall-objettiv baġitarju għall-
perjodu medju ta' żmien matul il-perjodu 
tal-programm, il-Kunsill għandu 
jikkunsidra l-implimentazzjoni tar-riformi 
strutturali prinċipali li għandhom effetti 
diretti ta’ ffrankar tal-kostijiet fuq perjodu 
twil ta' żmien, fosthom billi jżidu t-tkabbir 
potenzjali, u għalhekk impatt verifikabbli 
fuq is-sostenibbiltà tal-finanzi pubbliċi 
fuq perjodu twil ta' żmien.

Meta jiddefinixxi l-perkors ta’ aġġustament 
lejn l-objettiv baġitarju fuq perjodu medju 
ta' żmien għall-Istati Membri li jkunu 
għadhom ma laħqux dan l-objettiv u meta 
jippermetti devjazzjoni temporanja minn 
dan l-objettiv għall-Istati Membri li jkunu 
diġà laħquh, bil-kundizzjoni li jiġi 
ppreservat marġini xieraq ta’ sikurezza fir-
rigward tal-valur ta’ referenza tad-defiċit u 
li l-pożizzjoni baġitarja tkun mistennija li 
terġa’ lura għall-objettiv baġitarju għall-
perjodu medju ta' żmien matul il-perjodu 
tal-programm, il-Kunsill għandu 
jikkunsidra l-implimentazzjoni tar-riformi 
strutturali li jiffavorixxu l-ilħiq tal-
objettivi tal-Unjoni fil-qasam tat-tkabbir u 
tal-impjiegi.
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Or. en

Emenda 53

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 
Regolament (KE) Nru 1466/97 
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha tingħata attenzjoni speċjali lir-
riformi fil-pensjonijiet li jintroduċu 
sistema b’aktar minn pilastru wieħed li 
tinkludi pilastru mandatorju, 
kompletament iffinanzjat. L-Istati Membri 
li jkunu qegħdin jimplimentaw tali riformi 
għandhom jitħallew jiddevjaw mill-perkors 
ta’ aġġustament lejn l-objettiv baġitarju 
tagħhom fuq perjodu medju ta' żmien jew 
mill-objettiv innifsu, bid-devjazzjoni 
tirrifletti l-kost nett tar-riforma fil-pilastru 
mmaniġjat pubblikament, bil-kundizzjoni 
li d-devjazzjoni tibqa’ temporanja u jiġi 
ppreservat marġini xieraq ta’ sikurezza 
fir-rigward tal-valur ta’ referenza tad-
defiċit.

Għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-
kontribut tat-tali riformi għall-
konservazzjoni u l-ħolqien ta' impjiegi u 
għat-tnaqqis tal-faqar. L-Istati Membri li 
jkunu qegħdin jimplimentaw tali riformi 
għandhom jitħallew jiddevjaw mill-perkors 
ta’ aġġustament lejn l-objettiv baġitarju 
tagħhom fuq perjodu medju ta' żmien jew 
mill-objettiv innifsu.

Or. en

Emenda 54

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 
Regolament (KE) Nru 1466/97 
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk il-Kunsill għandu 
jeżamina jekk il-kontenut tal-programm ta’ 
konverġenza jiffaċilitax il-koordinazzjoni 
aktar mill-qrib tal-politiki ekonomiċi u jekk 
il-politiki ekonomiċi tal-Istat Membru 
konċernat ikunux konsistenti mal-linji 

Barra minn hekk il-Kunsill għandu 
jeżamina jekk il-kontenut tal-programm ta’ 
konverġenza jiffaċilitax il-koordinazzjoni 
aktar mill-qrib tal-politiki ekonomiċi u jekk 
il-politiki ekonomiċi tal-Istat Membru 
konċernat ikunux konsistenti mal-
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gwida ġenerali tal-politiki ekonomiċi tal-
Istati Membri u tal-Unjoni. Barra minn 
hekk, għall-Istati Membri EMR2, il-
Kunsill għandu jeżamina jekk il-kontenut 
tal-programm ta’ konverġenza jiżgurax 
parteċipazzjoni mingħajr problemi fil-
mekkaniżmu tar-rata tal-kambju (EMR).

Artikolu 9 tat-TFUE, partikolarment għal 
dak li jirrigwarda l-promozzjoni ta' livell 
għoli ta' impjiegi, il-garanzija ta' 
protezzjoni soċjali adegwata, il-ġlieda 
kontra l-esklużjoni soċjali, l-objettivi tal-
Unjoni fil-qasam tat-tkabbir u tal-
impjiegi, mal-linji gwida ġenerali tal-
politiki ekonomiċi tal-Istati Membri u tal-
Unjoni u mal-linji gwida tal-politiki fil-
qasam tal-impjiegi tal-Istati Membri. 
Barra minn hekk, għall-Istati Membri 
EMR2, il-Kunsill għandu jeżamina jekk il-
kontenut tal-programm ta’ konverġenza 
jiżgurax parteċipazzjoni mingħajr problemi 
fil-mekkaniżmu tar-rata tal-kambju (EMR).

Or. en

Emenda 55

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 
Regolament (KE) Nru 1466/97 
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’perjodi ta’ tnaqqis serju fir-ritmu 
ekonomiku u ta' natura ġenerali l-Istati 
Membri jistgħu jitħallew jiddevjaw 
temporanjament mill-perkors ta’ 
aġġustament implikat mit-twettiq tal-
politika fiskali prudenti msemmi fir-raba’ 
subparagrafu.

F’perjodi ta’ tnaqqis serju fir-ritmu 
ekonomiku jew soċjali l-Istati Membri 
jistgħu jitħallew jiddevjaw temporanjament 
mill-perkors ta’ aġġustament implikat mit-
tfassil tal-politika fiskali effiċjenti msemmi 
fir-raba’ subparagrafu.

Or. en

Emenda 56

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 
Regolament (KE) Nru 1466/97 
Artikolu 9 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kunsill għandu jwettaq l-eżami tal-
programm ta’ konverġenza f'mhux aktar 
minn tliet xhur mis-sottomissjoni tal-
programm. Il-Kunsill, fuq 
rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni u 
wara li jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku 
u Finanzjarju, għandu, jekk ikun meħtieġ, 
jagħti opinjoni dwar il-programm. Fejn il-
Kunsill, skont l-Artikolu 121 tat-Trattat, 
iħoss li l-objettivi u l-kontenut tal-
programm għandhom jiġi msaħħa 
b’referenza partikolari għat-twettiq ta' 
politika fiskali prudenti, il-Kunsill għandu, 
fl-opinjoni tiegħu, jistieden lill-Istat 
Membru konċernat sabiex jaġġusta l-
programm tiegħu.

2. Il-Kunsill għandu jwettaq l-eżami tal-
programm ta’ konverġenza f'mhux aktar 
minn tliet xhur mis-sottomissjoni tal-
programm. Il-Kunsill, fuq 
rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni u 
wara li jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku 
u Finanzjarju, lill-Kumitat tal-Impjiegi u 
lill-Kumitat tal-Protezzjoni Soċjali,
għandu, jekk ikun meħtieġ, jagħti opinjoni 
dwar il-programm. Fejn il-Kunsill, skont l-
Artikoli 9 u 121 tat-Trattat, iqis li l-
objettivi u l-kontenut tal-programm 
għandhom jiġu msaħħa b’referenza 
partikolari għat-tfassil ta' politika fiskali 
effiċjenti, il-Kunsill għandu, fl-opinjoni 
tiegħu, jistieden lill-Istat Membru 
konċernat sabiex jaġġusta l-programm 
tiegħu.

Or. en

Emenda 57

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9 
Regolament (KE) Nru 1466/97 
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bħala parti mis-sorveljanza multilaterali 
skont l-Artikolu 121(3) tat-Trattat, il-
Kunsill għandu jimmonitorja l-
implimentazzjoni tal-programmi ta’ 
konverġenza, fuq il-bażi tat-tagħrif mogħti 
mill-Istati Membri b’deroga u tal-
valutazzjonijiet mill-Kummissjoni u mill-
Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju, b’mod 
partikolari sabiex jiġu identifikati 
diverġenzi attwali jew mistennija tal-
pożizzjoni baġitarja mill-objettiv baġitarju 
fuq perjodu medju ta' żmien, jew mill-
perkors xieraq ta’ aġġustament lejh, 

1. Bħala parti mis-sorveljanza multilaterali 
skont l-Artikolu 121(3) tat-TFUE, il-
Kunsill għandu jimmonitorja l-
implimentazzjoni tal-programmi ta’ 
stabbiltà, abbażi tat-tagħrif mogħti mill-
Istati Membri parteċipanti u tal-
valutazzjonijiet mill-Kummissjoni, mill-
Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju, mill-
Kumitat tal-Impjiegi u mill-Kumitat tal-
Protezzjoni Soċjali, b’mod partikolari bil-
għan li jiġu identifikati diverġenzi 
sinifikanti attwali jew mistennija tal-
pożizzjoni baġitarja mill-objettiv baġitarju 
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b’riżultat tad-devjazzjonijiet mit-twettiq ta' 
politika fiskali prudenti.

fuq perjodu medju ta' żmien, jew mill-
perkors ta’ aġġustament xieraq lejh 
b’riżultat tad-devjazzjonijiet mit-tfassil ta' 
politika fiskali effiċjenti.

Or. en

Emenda 58

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9 
Regolament (KE) Nru 1466/97 
Artikolu 10 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F’każ ta’ devjazzjoni sinifikanti mit-
twettiq ta' politika fiskali prudenti
msemmija fir-raba' subparagrafu tal-
Artikolu 9(1) ta’ dan ir-regolament, u 
sabiex jiġi evitat li jinħoloq defiċit 
eċċessiv, il-Kummissjoni tista’ tindirizza 
twissija lill-Istat Membru konċernat, skont 
l-Artikolu 121(4) tat-Trattat. 

2. F’każ ta’ devjazzjoni sinifikanti mit-
tfassil ta' politika fiskali effiċjenti 
msemmija fir-raba' subparagrafu tal-
Artikolu 9(1) ta’ dan ir-regolament, u 
sabiex jiġi evitat li jinħoloq defiċit jew 
eċċess eċċessiv, il-Kummissjoni tista’ 
tindirizza twissija lill-Istat Membru 
konċernat, skont l-Artikolu 121(4) tat-
TFUE. 

Or. en

Emenda 59

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9 
Regolament (KE) Nru 1466/97 
Artikolu 10 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Devjazzjoni mit-twettiq ta' politika fiskali 
prudenti għandha titqies bħala sinifikanti 
jekk iseħħu l-kundizzjonijiet li ġejjin: 
eċċess fit-tkabbir tal-infiq konsistenti ma’ 
twettiq ta' politika fiskali prudenti, mhux 
paċut b’miżuri diskrezzjonali li jżidu d-
dħul; jew miżuri diskrezzjonali li jnaqqsu 
d-dħul mhux paċuti bi tnaqqis fl-infiq; u d-

Devjazzjoni mit-tfassil ta' politika fiskali 
effiċjenti għandha titqies bħala sinifikanti 
jekk iseħħu l-kundizzjonijiet li ġejjin: 
eċċess fit-tkabbir tal-infiq konsistenti ma’ 
tfassil ta' politika fiskali effiċjenti, mhux 
paċut b’miżuri diskrezzjonali li jżidu d-
dħul; jew miżuri diskrezzjonali li jnaqqsu 
d-dħul mhux paċuti bi tnaqqis fl-infiq; u d-
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devjazzjoni jkollha impatt totali fuq il-
bilanċ tal-gvern ta’ mill-anqas 0.5% tal-
PGD f’sena waħda jew ta’ mill-anqas 
0.25% tal-PGD bħala medja kull sena 
f’sentejn wara xulxin. 

devjazzjoni jkollha impatt totali fuq il-
bilanċ tal-gvern ta’ mill-anqas 0.5% tal-
PDG f’sena waħda jew ta’ mill-anqas 
0.25% tal-PDG bħala medja kull sena 
f’sentejn wara xulxin.

Or. en

Emenda 60

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9 
Regolament (KE) Nru 1466/97 
Artikolu 10 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ma għandhiex tiġi kkunsidrata devjazzjoni 
jekk l-Istat Membru konċernat ikun qabeż 
b’mod konsiderevoli l-objettiv baġitarju 
fuq perjodu medju ta' żmien filwaqt li 
titqies il-preżenza ta’ żbilanċi 
makroekonomiċi eċċessivi, u l-pjanijiet 
baġitarji stipulati fil-programm ta’ stabbiltà 
ma jipperikolawx dan l-objettiv matul il-
perjodu tal-programm.

Ma għandhiex tiġi kkunsidrata devjazzjoni 
jekk l-Istat Membru konċernat ikun laħaq 
l-objettiv baġitarju fuq perjodu medju ta' 
żmien filwaqt li titqies il-preżenza ta’ 
żbilanċi makroekonomiċi jew soċjali
eċċessivi, u l-pjanijiet baġitarji stipulati fil-
programm ta’ stabbiltà ma jipperikolawx 
dan l-objettiv matul il-perjodu tal-
programm.

Or. en

Emenda 61

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9 
Regolament (KE) Nru 1466/97 
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-devjazzjoni tista' wkoll ma tiġix 
ikkunsidrata f'każ ta' tnaqqis fir-ritmu 
ekonomiku serju u ta' natura ġenerali.

Id-devjazzjoni tista' wkoll ma tiġix 
ikkunsidrata f'każ ta' tnaqqis fir-ritmu 
ekonomiku jew soċjali serju.

Or. en
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Emenda 62

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9 
Regolament (KE) Nru 1466/97 
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. F’każ li d-devjazzjoni sinifikanti mit-
twettiq ta' politika fiskali prudenti tippersisti 
jew jekk tkun partikolarment serja, il-
Kunsill, fuq rakkomandazzjoni mill-
Kummissjoni, għandu jindirizza 
rakkomandazzjoni lill-Istat Membru 
konċernat sabiex jieħu l-miżuri ta’ 
aġġustament neċessarji. Il-Kunsill, fuq 
proposta mill-Kummissjoni, għandu jagħmel 
ir-rakkomandazzjoni pubblika.'

3. F’każ li d-devjazzjoni sinifikanti mit-
tfassil ta' politika fiskali effiċjenti 
tippersisti jew tkun partikolarment serja, 
il-Kunsill, fuq rakkomandazzjoni mill-
Kummissjoni, għandu jindirizza 
rakkomandazzjoni lill-Istat Membru 
konċernat sabiex jieħu l-miżuri ta’ 
aġġustament neċessarji. Il-Kunsill, fuq 
proposta mill-Kummissjoni, għandu 
jagħmel ir-rakkomandazzjoni pubblika.'

en


