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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:

Emendi 1

Proposta għal Regolament
Premessa 1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

(1a) Sabiex tkun żviluppata strateġija 
koordinata għall-impjieg, kif previst mit-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE), l-Istati Membri u l-
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Unjoni għandhom jaħdmu b'osservanza 
tal-prinċipji ta' gwida dwar il-promozzjoni 
ta' forza tax-xogħol bil-ħila, imħarrġa u 
adattabbli u suq tax-xogħol li jirrispondi 
għall-bidliet ekonomiċi.

Or. en

Emendi 2

Proposta għal Regolament
Premessa 1 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

(1b) It-TFUE jipprevedi li fid-definizzjoni 
u l-implimentazzjoni tal-politiki u l-
attivitajiet tagħha, l-Unjoni għandha tqis 
ir-rekwiżiti marbuta mal-promozzjoni ta' 
livell għoli ta' impjiegi, mal-garanzija ta' 
protezzjoni soċjali adegwata u mal-ġlieda 
kontra l-esklużjoni soċjali.

Or. en

Emendi 3

Proposta għal Regolament
Premessa 1 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

(1c) 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-
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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

Emendi 4

Proposta għal Regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

(2) Jeħtieġ li wieħed jibni fuq l-esperjenza 
miksuba matul l-ewwel 10 snin tat-tħaddim 
tal-unjoni ekonomika u monetarja.

(2) Jeħtieġ li wieħed jibni fuq l-esperjenza 
miksuba matul l-ewwel 10 snin tat-tħaddim 
tal-unjoni ekonomika u monetarja fir-
rigward tal-iżbilanċi makroekonomiċi u 
soċjali.

Or. en

Emendi 5

Proposta għal Regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

(3) B'mod partikolari, is-sorveljanza tal-
linji politiċi ekonomiċi tal-Istati Membri 
għandha titwessa' lil hinn mis-sorveljanza 
baġitarja biex jiġu evitati żbilanċi 
makroekonomiċi eċċessivi u l-Istati 
Membri affettwati jkunu megħjuna jfasslu 
pjanijiet korrettivi qabel ma d-diverġenzi 
jrabbu l-għeruq. Dan it-twessigħ għandu 
jimxi pass pass mal-approfondiment tas-
sorveljanza fiskali.

(3) B'mod partikolari, is-sorveljanza tal-
linji politiċi ekonomiċi tal-Istati Membri 
għandha titwessa' lil hinn mis-sorveljanza 
baġitarja biex jiġu evitati żbilanċi 
makroekonomiċi u soċjali eċċessivi u l-
Istati Membri affettwati jkunu megħjuna 
jfasslu pjanijiet korrettivi qabel ma d-
diverġenzi jrabbu l-għeruq¸jiġu promossi 
strateġiji ta' żvilupp li jkunu ta' tisħiħ 
reċiproku u jiġi ffaċilitat l-immoniterjar 
tal-progress lejn it-tkabbir u l-objettivi tal-
impjiei tal-Unjoni.. Dan it-twessigħ 
għandu jimxi pass pass mal-
approfondiment tas-sorveljanza fiskali.

Or. en
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Emendi 6

Proposta għal Regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

(4) Teħtieġ proċedura stipulata fil-
leġiżlazzjoni biex tgħin ħalli jingħelbu 
żbilanċi bħal dawn.

(4) Approċċ ekonomiku u soċjali iktar 
integrat u proċedura stipulata fil-
leġiżlazzjoni biex huma meħtiegġa biex 
jgħinu ħalli jingħelbu żbilanċi bħal dawn.

Or. en

Emendi 7

Proposta għal Regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

(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. 
Il-proċedura għandha tkun inkorporata fiċ-
ċiklu tas-sorveljanza multilaterali annwali.

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

Or. en

Emendi 8

Proposta għal Regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

(6) L-infurzar tar-Regolament (UE) 
Nru […/…] għandu jissaħħaħ bl-
istabbiliment ta' multi għall-Istati Membri 
li l-munita tagħhom hija l-euro fil-każ ta' 
nuqqas ta' konformità repetuta mar-
rakkomandazzjonijiet biex jingħelbu l-
iżbilanċi makroekonomiċi eċċessivi.

(6) L-infurzar tar-Regolament (UE) 
Nru […/…] għandu jissaħħaħ bl-
istabbiliment ta' inċentivi kif ukoll multi 
għall-Istati Membri li l-munita tagħhom 
hija l-euro fil-każ ta' nuqqas ta' konformità 
repetuta mar-rakkomandazzjonijiet biex 
jingħelbu l-iżbilanċi makroekonomiċi 
eċċessivi.
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Or. en

Emendi 9

Proposta għal Regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

(7) L-iżbilanċi makroekonomiċi x'aktarx 
jiġġeneraw flussi żejda fid-dħul u fl-infiq 
pubbliku tul iċ-ċiklu ekonomiku, waqt li 
jaffettwaw iċ-ċifri ewlenin u jgħawġu l-
istampa għall-ippjanar fiskali u t-teħid ta' 
deċiżjonijiet. Għażliet ta' politika fiskali 
mhux xierqa msejsa fuq xejriet mgħawġa 
għandhom mnejn idgħajfu u possibbilment 
jikkompromettu s-sostenibbiltà tal-finanzi 
pubbliċi. Jekk ma jiġux verifikati, l-
iżbilanċi fiskali flimkien ma' żbilanċi 
makroekonomiċi oħra għandhom il-
potenzjal li jinfurzaw lil xulxin u 
possibbilment jipperikolaw it-tħaddim 
xieraq tal-unjoni ekonomika u monetarja. 
Għal dawn ir-raġunijiet, sistema ta' 
korrezzjoni tal-iżbilanċi makroekonomiċi 
għandha tikkontribwixxi għad-dixxiplina 
baġitarja tal-Istati Membri li l-munita 
tagħhom hija l-euro. 

(7) L-iżbilanċi makroekonomiċi x'aktarx 
jiġġeneraw flussi żejda fid-dħul u fl-infiq 
pubbliku tul iċ-ċiklu ekonomiku, waqt li 
jaffettwaw iċ-ċifri ewlenin u jgħawġu l-
istampa għall-ippjanar fiskali u t-teħid ta' 
deċiżjonijiet. Għażliet ta' politika fiskali 
mhux xierqa msejsa fuq xejriet mgħawġa 
għandhom mnejn idgħajfu u possibbilment 
jikkompromettu s-sostenibbiltà tal-finanzi 
pubbliċi. Jekk ma jiġux verifikati, l-
iżbilanċi fiskali flimkien ma' żbilanċi 
makroekonomiċi oħra għandhom il-
potenzjal li jinfurzaw lil xulxin u 
possibbilment jipperikolaw it-tħaddim 
xieraq tal-unjoni ekonomika u monetarja. 
Għal dawn ir-raġunijiet, sistema ta' 
korrezzjoni tal-iżbilanċi makroekonomiċi 
għandha tikkontribwixxi għall-
ottimizzazzjoni tal-politiki komuni billi 
tevita li jitfaċċaw xokkijiet assimetriċi, u 
għandha għalhekk tikkontribwixxi wkoll 
għat-tkabbir sostenibbli, il-ħolqien tal-
impjiegi u għad-dixxiplina baġitarja tal-
Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-
euro.  

Or. en

Emendi 10

Proposta għal Regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

(11) Il-proċedura għall-applikazzjoni ta' 
multi fuq l-Istati Membri li jonqsu milli 
jieħdu miżuri effettivi biex jikkoreġu l-
iżbilanċi makroekonomċi għandha titfassal 

(11) Il-proċedura għall-applikazzjoni ta' 
multi fuq l-Istati Membri li jonqsu milli 
jieħdu miżuri effettivi biex jikkoreġu l-
iżbilanċi makroekonomċi għandha titfassal 
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b'tali mod li l-applikazzjoni tal-multa fuq 
dawk l-Istati Membri tkun ir-regola u 
mhux l-eċċezzjoni. 

b'tali mod li l-applikazzjoni tal-multa fuq 
dawk l-Istati Membri tkun ġusta u 
effiċenti. 

Or. en

Emendi 11

Proposta għal Regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

(12) Il-multi miġbura għandhom jitqassmu 
bejn l-Istati Membri li l-munita tagħhom 
hija l-euro li la huma s-suġġett ta' 
proċedura ta' żbilanċ eċċessiv u li lanqas 
għandhom żbilanċ eċċessiv. 

(12) Il-multi miġbura għandhom jintużaw 
bħala appoġġ għall-ksib tal-objettivi tal-
Unjoni ta' investiment u impjieg għaż-
żmien twil. 

Or. en

Emendi 12

Proposta għal Regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

(13) Is-setgħa li tadotta deċiżjonijiet 
individwali għall-applikazzjoni tal-multa 
stipulata f'dan ir-Regolament għandha tiġi 
kkonferita lill-Kunsill. Bħala parti mill-
koordinazzjoni tal-linji politiċi ekonomiċi 
tal-Istati Membri mmexxija fil-Kunsill kif 
speċifikat fl-Artikolu 121(1) tat-Trattat, 
dawn id-deċiżjonijiet individwali huma 
segwitu integrali tal-miżuri adottati mill-
Kunsill skont l-Artikolu 121 tat-Trattat u r-
Regolament (KE) Nru […/…].

(13) Is-setgħa li tadotta deċiżjonijiet 
individwali għall-applikazzjoni tal-multa 
stipulata f'dan ir-Regolament għandha tiġi 
kkonferita lill-Kunsill wara konsultazzjoni 
mal-Parlament Ewropew. Bħala parti mill-
koordinazzjoni tal-linji politiċi ekonomiċi 
tal-Istati Membri mmexxija fil-Kunsill kif 
speċifikat fl-Artikolu 121(1) tat-TFUE, 
dawn id-deċiżjonijiet individwali huma 
segwitu integrali tal-miżuri adottati mill-
Kunsill skont l-Artikolu 121 tat-TFUE u r-
Regolament (KE) Nru […/…].

Or. en

Emendi 13
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Proposta għal Regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

1. Dan ir-Regolament jistipula sistema ta' 
multi għal korrezzjoni effettiva ta' żbilanċi 
makroekonomiċi fiż-żona tal-euro.

1. Dan ir-Regolament jistipula sistema ta' 
inċentivi u multi għal korrezzjoni effettiva 
ta' żbilanċi makroekonomiċi fiż-żona tal-
euro.

Or. en

Emendi 14

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

Multi Inċentivi u multi

Or. en

Emendi 15

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

1. Għandha tiġi imposta multa annwali 
mill-Kunsill, li jkun qed jaġixxi fuq 
proposta mill-Kummissjoni, jekk:

1. Għandha tiġi imposta multa annwali, 
ibbażata fuq taxxa tal-karbonju jew fuq 
żieda tar-rata tat-taxxa korporattiva, mill-
Kunsill, li jkun qed jaġixxi fuq proposta 
mill-Kummissjoni u wara konsultazzjoni 
mal-Parlament Ewropew, jekk:

Or. en

Emendi 16

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

Id-deċiżjoni għandha titqies bħala adottata 
mill-Kunsill sakemm dan ma jiddeċidix, 

Id-deċiżjoni għandha tkun suġġetta għal 
evalwazzjoni dwar l-impatt soċjali u 
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b'maġġoranza kwalifikata, li jiċħad il-
proposta sa 10 ijiem minn meta l-
Kummissjoni tadattaha. Il-Kunsill jista' 
jemenda l-proposta skont l-Artikolu 293(1) 
tat-Trattat. 

għandha titqies bħala adottata mill-Kunsill 
sakemm dan ma jiddeċidix, b'maġġoranza 
kwalifikata, li jiċħad il-proposta sa 10 ijiem 
minn meta l-Kummissjoni tadattaha. Il-
Kunsill jista' jemenda l-proposta skont l-
Artikolu 293(1) tat-TFUE. 

Or. en

Emendi 17

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

3. B'deroga mill-paragrafu 2, il-
Kummissjoni tista', minħabba raġunijiet ta' 
ċirkostanzi ekonomiċi eċċezzjonali jew 
wara talba raġunata mill-Istat Membru 
kkonċernat indirizzata lill-Kummissjoni fi 
żmien 10 ijiem mill-adozzjoni tal-
konklużjonijiet tal-Kunsill imsemmija fil-
paragrafu 1, tipproponi li tnaqqas l-
ammont tal-multa jew li tħassarha. 

3. B'deroga mill-paragrafu 2, il-
Kummissjoni tista', minħabba raġunijiet ta' 
ċirkostanzi ekonomiċi u soċjali 
eċċezzjonali jew wara talba raġunata mill-
Istat Membru kkonċernat indirizzata lill-
Kummissjoni fi żmien 10 ijiem mill-
adozzjoni tal-konklużjonijiet tal-Kunsill 
imsemmija fil-paragrafu 1, tipproponi li 
tnaqqas l-ammont tal-multa jew li 
tħassarha. 

Or. en

Emendi 18

Proposta għal Regolament
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

Il-multi miġbura skont l-Artikolu 3 ta' dan 
ir-Regolament għandhom jikkostitwixxu 
dħul ieħor, kif imsemmi fl-Artikolu 311 
tat-TFUE, u għandhom jitqassmu, fi 
proporzjon mas-sehem tagħhom fid-dħul 
nazzjonali gross totali (DNG) tal-Istati 
Membri eliġibbli, bejn l-Istati Membri li l-
munita tagħhom hija l-euro u li mhumiex 
is-suġġett ta' proċedura ta' żbilanċ 
eċċessiv fi ħdan it-tifsira tar-Regolament 
(UE) Nru […/…] u li ma għandhomx 

Il-multi miġbura skont l-Artikolu 3 ta' dan 
ir-Regolament għandhom jikkostitwixxu 
dħul ieħor, kif imsemmi fl-Artikolu 311 
tat-TFUE, u għandhom jintużaw bħala 
appoġġ għall-ksib tal-objettivi tal-Unjoni 
ta' investiment u impjieg għaż-żmien twil. 
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defiċit eċċessiv kif determinat skont l-
Artikolu 126(6) tat-Trattat.

Or. en


