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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Sfond

Fid-29 ta’ Settembru 2010, il-Kummissjoni ppreżentat pakkett leġiżlattiv bl-għan li tissaħħaħ 
il-governanza ekonomika fl-UE u fiż-żona tal-euro. Il-pakkett huma magħmul minn sitt 
proposti: erbgħa minnhom jittrattaw kwistjonijiet fiskali, inkluża riforma tal-Patt ta’ Stabbiltà 
u Tkabbir (SGP), filwaqt li żewġ regolamenti ġodda għandhom l-għan li jidentifikaw u 
jindirizzaw żbilanċi makroekonomiċi emerġenti fi ħdan l-UE u fiż-żona tal-euro.

Il-Kummissjoni tipproponi li tissaħħaħ il-konformità tal-Istati Membri mal-SGP u li tiżdied il-
koordinazzjoni bejn il-politiki fiskali. Taħt l-hekk imsejħa fergħa preventiva tal-SGP, ir-
Regolament eżistenti Nru 1466/97 dwar “it-tisħiħ tas-sorveljanza ta' pożizzjonijiet ta' budget u 
s-sorveljanza u l-koordinazzjoni ta' politika ekonomika” huwa emendat sabiex jiġi żgurat li l-
Istati Membri jimxu ma’ politiki fiskali ‘prudenti’ fi żminijiet tajbin biex jinbena mezz ta’ 
taffija għal żminijiet ħżiena eventwali. Barra minn hekk, taħt l-hekk imsejħa fergħa korrettiva, 
qed jiġu proposti emendi lir-Regolament Nru 1467/97 fir-rigward tal-‘implimentazzjoni tal-
proċedura ta’ defiċit eċċessiv’, biex jiġi żgurat li l-iżviluppi tad-djun jiġu segwiti iktar mill-
qrib u biex jitqiegħdu f’pożizzjoni ekwa mal-iżviluppi tad-defiċits.

Minbarra dan, qed tiġi proposta Direttiva li tintroduċi rekwiżiti għal oqfsa baġitarji tal-Istati 
Membri, biex tiġi mħeġġa r-responsabilità fiskali billi jiġu stabbiliti rekwiżiti minimi għall-
oqfsa fiskali nazzjonali u billi jiġi żgurat li dawn ikunu konformi mal-obbligi skond it-Trattat. 
Biex jiġu protetti dawn it-tibdiliet fil-fergħat preventivi u korrettivi tal-SGP, il-Kummissjoni 
qed tipproponi wkoll it-tisħiħ tal-mekkaniżmi ta’ infurzar għall-Istati Membri li jagħmlu parti 
miż-żona tal-euro.

Osservazzjonijiet

Dan l-abbozz ta’ opinjoni jikkonċerna l-proposta tal-Kummissjoni li temenda r-Regolament 
Nru 1467/97 dwar it-tħaffif u l-iċċarar tal-implimentazzjoni tal-proċedura ta’ defiċit eċċessiv, 
li għaliha r-Rapporteur qed jipproponi l-modifikazzjonijiet ewlenin li ġejjin:

- L-infurzar tas-sorveljanza baġitarja dejjem għandu jkun soġġett għall-objettivi ġenerali tal-
UE, u b'mod partikolari għar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 9 TFUE fir-rigward tal-
promozzjoni ta' livell għoli ta' impjieg, il-garanzija ta’ protezzjoni soċjali adegwata u l-ġlieda 
kontra l-esklużjoni soċjali.

- Fil-monitoraġġ tal-konformità mar-regoli dwar id-dixxiplina baġitarja u fit-teħid ta’ 
deċiżjonijiet f’dan ir-rigward, għandha tingħata attenzjoni partikolari mhux biss lill-kriżijiet 
serji ekonomiċi, iżda wkoll lil dawk soċjali, li jista’ jkollhom impatt fuq il-pożizzjoni 
finanzjarja tal-gvernijiet.

- Il-possibilità li Stati Membri li jimplimentaw riformi strutturali jiddevjaw mill-objettivi 
baġitarji fuq perjodu ta’ żmien medju rispettivi tagħhom m’għandhiex tkun marbuta ma’ 
riformi tal-pensjonijiet biex jiġu promossi ċerti mudelli. Minflok, din il-possibilità għandha 
tingħata lill-Istati Membri li jimplimentaw riformi strutturali li jikkontribwixxu għall-
preservazzjoni jew il-ħolqien tal-impjiegi u għat-tnaqqis tal-faqar.
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- Multi miġbura mill-Istati Membri li ma jikkonformawx mar-rakkomandazzjonijiet rispettivi 
tagħhom għandhom jintużaw bħala appoġġ għall-objettivi tal-UE fuq medda twila ta’ żmien 
fir-rigward tal-investiment u tal-impjiegi, u m’għandhomx jiġu biss imqassma lill-Istati 
Membri li ma jkunux soġġetti għal ebda proċedura ta’ defiċit eċċessiv, kif propost mill-
Kummissjoni.

- It-tisħiħ tal-governanza ekonomika għandu jimxi 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 involviment iktar qawwi tal-parlamenti nazzjonali 
huma prekondizzjonijiet neċessarji biex ikun hemm 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, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 
fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament  –  att emendatorju
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-koordinazzjoni tal-politiki ekonomiċi 
tal-Istati Membri fl-Unjoni, kif prevista 
mit-Trattat, għandha tinkludi l-konformità 
mal-prinċipji gwida ta’ prezzijiet stabbli, 
finanzi pubbliċi u kundizzjonijiet monetarji 
sodi u bilanċ tal-pagamenti sostenibbli.

(1) Il-koordinazzjoni tal-politiki ekonomiċi 
tal-Istati Membri fl-Unjoni, kif prevista 
mit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, għandha tinkludi l-
konformità mal-prinċipji gwida ta’ livell 
għoli ta’ impjieg u koeżjoni soċjali, 
prezzijiet stabbli, finanzi pubbliċi u 
kundizzjonijiet monetarji sodi u bilanċ tal-
pagamenti sostenibbli.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament  –  att emendatorju
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) It-TFUE jistabbilixxi li, fid-
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definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-
politiki u l-attivitajiet tagħha, l-Unjoni 
għandha tqis ir-rekwiżiti b’rabta mal-
promozzjoni ta’ livell għoli ta’ impjieg, il-
garanzija ta’ protezzjoni soċjali adegwata 
u l-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament  –  att emendatorju
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir huwa 
bbażat fuq l-objettiv ta’ finanzi pubbliċi 
sodi bħala mezz ta’ tisħiħ tal-
kundizzjonijiet għal stabbiltà fil-prezzijiet 
u għal tkabbir qawwi sostenibbli 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 pubbliċi 
sodi bħala mezz ta’ tisħiħ tal-
kundizzjonijiet għal stabbiltà fil-prezzijiet 
u għal tkabbir qawwi sostenibbli bbażat 
fuq stabbiltà finanzjarja u li jwassal għall-
ħolqien tal-impjiegi u, għalhekk, għandu 
jżid l-investimenti fuq medda twila ta’ 
żmien għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklussiv.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament  –  att emendatorju
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) It-tisħiħ tal-qafas ta’ sorveljanza 
baġitarja għalhekk għandu jgħin biex 
jinkisbu l-objettivi tal-Unjoni b'rabta mat-
tkabbir u l-impjiegi, u matul riċessjonijiet 
ekonomiċi jew soċjali, il-qafas għandu 
jintuża flimkien ma' sforzi biex jiġu 
stimulati l-ekonomija, il-ħarsien u l-
ħolqien tal-impjiegi u l-koeżjoni soċjali, 
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filwaqt li jiġu rispettati l-prijoritajiet u l-
bżonnijiet speċifiċi tal-Istati Membri.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament  –  att emendatorju
Premessa 4b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) It-tisħiħ tal-governanza ekonomika 
għandu jimxi id f'id mat-tisħiħ tal-
leġittimità demokratika tal-governanza 
Ewropea, li għandu jinkiseb permezz ta’ 
involviment iktar mill-qrib u iktar f’waqtu 
tal-Parlament Ewropew u tal-parlamenti 
nazzjonali tul il-proċeduri ta’ 
koordinazzjoni tal-politiki ekonomiċi, 
b’użu sħiħ tal-għodda prevista fit-TFUE, 
b’mod partikolari l-linji gwida wesgħin 
għall-politiki ekonomiċi tal-Istati Membri 
u tal-Unjoni u l-linji gwida għall-politiki 
dwar l-impjieg tal-Istati Membri.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament  –  att emendatorju
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Fil-valutazzjoni tal-każ għall-
estensjoni tal-iskadenza għall-korrezzjoni 
tad-defiċit eċċessiv, għandha tingħata 
kunsiderazzjoni speċjali għal riċessjonijiet 
ekonomiċi severi ta' natura ġenerali.

(12) Fil-valutazzjoni tal-każ għall-
estensjoni tal-iskadenza għall-korrezzjoni 
tad-defiċit eċċessiv, għandha tingħata 
kunsiderazzjoni speċjali għal riċessjonijiet 
ekonomiċi jew soċjali severi.

Or. en



PA\852020MT.doc 7/17 PE454.658v01-00

MT

Emenda 7

Proposta għal regolament  –  att emendatorju
Artikolu 1 – punt 2 – punt a
Regolament (KE) Nru 1467/97 
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-eċċess tad-defiċit tal-gvern fuq il-
valur ta’ referenza għandu jitqies bħala 
eċċezzjonali, b’mod konformi mat-tieni 
inċiż tal-Artikolu 126(2)(a) tat-Trattat, 
meta jirriżulta minn avveniment mhux tas-
soltu barra mill-kontroll tal-Istat Membru 
kkonċernat u li għandu impatt maġġuri fuq 
il-pożizzjoni finanzjarja tal-
amministrazzjoni pubblika, jew meta 
jirriżulta minn riċessjoni ekonomika 
severa.’

1. L-eċċess tad-defiċit tal-gvern fuq il-
valur ta’ referenza għandu jitqies bħala 
eċċezzjonali, b’mod konformi mat-tieni 
inċiż tal-Artikolu 126(2)(a) TFUE, meta 
jirriżulta minn avveniment mhux tas-soltu 
barra mill-kontroll tal-Istat Membru 
kkonċernat u li għandu impatt maġġuri fuq 
il-pożizzjoni finanzjarja tal-
amministrazzjoni pubblika, jew meta 
jirriżulta minn riċessjoni ekonomika jew 
soċjali severa.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament  –  att emendatorju
Artikolu 1 – punt 2 – punt c
Regolament (KE) Nru 1467/97 
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta tkun qed tħejji rapport skont l-
Artikolu 126(3) tat-Trattat il-Kummissjoni 
għandha tqis il-fatturi rilevanti kollha kif 
indikat f’dak l-Artikolu. Ir-rapport għandu 
jirrifletti kif jixraq l-iżviluppi fil-pożizzjoni 
ekonomika fuq perjodu ta’ żmien medju 
(b’mod partikolari, it-tkabbir potenzjali, il-
kundizzjonijiet ċikliċi prevalenti, l-
inflazzjoni, l-iżbilanċi makroekonomiċi 
eċċessivi) u l-iżviluppi fil-pożizzjoni 
baġitarja fuq perjodu ta’ żmien medju 
(b’mod partikolari, l-isforzi għall-
konsolidazzjoni fiskali fi ‘żminijiet tajba’, 
l-investiment pubbliku, l-implimentazzjoni 
ta’ politiki fil-kuntest tal-istrateġija ta’ 
tkabbir komuni għall-Unjoni u l-kwalità 

3. Meta tkun qed tħejji rapport skont l-
Artikolu 126(3) TFUE il-Kummissjoni 
għandha tqis il-fatturi rilevanti kollha kif 
indikat f’dak l-Artikolu. Ir-rapport għandu 
jirrifletti kif jixraq l-iżviluppi fil-pożizzjoni 
ekonomika fuq perjodu ta’ żmien medju 
(b’mod partikolari, it-tkabbir potenzjali, il-
kundizzjonijiet ċikliċi prevalenti, l-
inflazzjoni, l-iżbilanċi makroekonomiċi 
eċċessivi) u l-iżviluppi fil-pożizzjoni 
baġitarja fuq perjodu ta’ żmien medju 
(b’mod partikolari, l-isforzi għall-
konsolidazzjoni fiskali fi ‘żminijiet tajba’, 
l-investiment pubbliku, l-implimentazzjoni 
ta’ politiki fil-kuntest tal-istrateġija ta’ 
tkabbir u tal-impjiegi tal-Unjoni u l-
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ġenerali tal-finanzi pubbliċi, b’mod 
partikolari, il-konformità mad-Direttiva tal-
Kunsill [...] dwar ir-rekwiżiti għall-oqfsa 
baġitarji tal-Istati Membri). Ir-rapport 
għandu janalizza wkoll l-iżviluppi li jkunu 
rilevanti għas-sitwazzjoni tad-dejn fuq 
perjodu ta’ żmien medju (b’mod 
partikolari, hija tirrifletti kif jixraq il-fatturi 
ta’ riskju inklużi l-istruttura tal-maturità u 
d-denominazzjoni tal-valuta tad-dejn, l-
operazzjonijiet tal-flussi tal-istokks, ir-
riservi akkumulati u assi oħrajn tal-gvern; 
il-garanziji, b’mod partikolari dawk 
marbuta mas-settur finanzjarju; ir-
responsabbiltajiet kemm espliċiti kif ukoll 
impliċiti relatati max-xjuħija u d-dejn 
privat sal-punt li tista’ tirrapreżenta 
responsabbiltà impliċita kontinġenti għall-
gvern). Barra minn hekk, il-Kummissjoni 
għandha tagħti kunsiderazzjoni xierqa lil 
kwalunkwe fattur ieħor li, fl-opinjoni tal-
Istat Membru kkonċernat huwa rilevanti 
sabiex ikun evalwat b’mod komprensiv 
f’termini kwalitattivi l-eċċess fuq il-valur 
ta’ referenza u li l-Istat Membru ressaq 
quddiem il-Kummissjoni u l-Kunsill. F’dak 
il-kuntest, għandha tingħata 
kunsiderazzjoni speċjali għall-
kontribuzzjonijiet finanzjarji għat-trawwim 
tas-solidarjetà internazzjonali u biex 
jintlaħqu l-miri tal-politika tal-Unjoni, 
inkluża l-istabbiltà finanzjarja.’ 

kwalità ġenerali tal-finanzi pubbliċi, b’mod 
partikolari, il-konformità mad-Direttiva tal-
Kunsill [...] dwar ir-rekwiżiti għall-oqfsa 
baġitarji tal-Istati Membri). Ir-rapport 
għandu janalizza wkoll l-iżviluppi li jkunu 
rilevanti għas-sitwazzjoni tad-dejn fuq 
perjodu ta’ żmien medju (b’mod 
partikolari, hija tirrifletti kif jixraq il-fatturi 
ta’ riskju inklużi l-istruttura tal-maturità u 
d-denominazzjoni tal-valuta tad-dejn, l-
operazzjonijiet tal-flussi tal-istokks, ir-
riservi akkumulati u assi oħrajn tal-gvern; 
il-garanziji, b’mod partikolari dawk 
marbuta mas-settur finanzjarju; ir-
responsabbiltajiet kemm espliċiti kif ukoll 
impliċiti relatati max-xjuħija u d-dejn 
privat sal-punt li tista’ tirrapreżenta 
responsabbiltà impliċita kontinġenti għall-
gvern). Barra minn hekk, il-Kummissjoni 
għandha tagħti kunsiderazzjoni xierqa lil 
kwalunkwe fattur ieħor li, fl-opinjoni tal-
Istat Membru kkonċernat huwa rilevanti 
sabiex ikun evalwat b’mod komprensiv 
f’termini kwalitattivi l-eċċess fuq il-valur 
ta’ referenza u li l-Istat Membru ressaq 
quddiem il-Kummissjoni u l-Kunsill. F’dak 
il-kuntest, għandha tingħata 
kunsiderazzjoni speċjali għall-
kontribuzzjonijiet finanzjarji għat-trawwim 
tas-solidarjetà internazzjonali u biex 
jintlaħqu l-miri tal-politika tal-Unjoni, 
inkluża l-istabbiltà finanzjarja.’

Or. en

Emenda 9

Proposta għal regolament  –  att emendatorju
Artikolu 1 – punt 2 – punt da (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1467/97 
Artikolu 2 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) il-paragrafu 5 għandu jiġi ssostitwit 
b’dan li ġej:
"5. Il-Kummissjoni u l-Kunsill, fl-
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evalwazzjonijiet baġitarji kollha fil-
qafas tal-proċedura ta’ defiċit eċċessiv, 
għandhom jagħtu l-attenzjoni dovuta 
lill-implimentazzjoni ta’ riformi 
strutturali li jwasslu għall-ilħiq tal-
objettivi tal-Unjoni b’rabta mat-tkabbir u 
mal-impjieg.”

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament  –  att emendatorju
Artikolu 1 – punt 2 – punt e
Regolament (KE) Nru 1467/97 
Artikolu 2 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Fil-każ ta’ Stati Membri fejn l-eċċess 
tad-defiċit jew il-ksur tar-rekwiżiti tal-
kriterju tad-dejn skont l-Artikolu 126(2)(b) 
tat-Trattat jirrifletti l-implimentazzjoni ta’ 
riformi tal-pensjonijiet bl-introduzzjoni ta’ 
sistema msejsa fuq diversi pilastri li 
tinkludi pilastru mandatorju ffinanzjat 
għal kollox, il-Kummissjoni u l-Kunsill 
għandhom iqisu wkoll l-ispiża tar-riforma 
għall-pilastru ġestit b’mod pubbliku meta 
jivvalutaw l-iżviluppi fiċ-ċifri tad-defiċit u 
d-dejn tal-EDP. Fil-każijiet fejn il-
proporzjon tad-dejn jaqbeż il-valur ta’ 
referenza, l-ispiża tar-riforma għandha 
titqies biss jekk id-defiċit jibqa’ qrib il-
valur ta’ referenza. Għal din ir-raġuni, għal 
perjodu ta' ħames snin li jibdew mid-data 
tad-dħul fis-seħħ ta' din ir-riforma, 
għandha tkun ikkunsidrata l-ispiża netta kif 
tidher fl-iżviluppi tad-defiċit u tad-dejn fuq 
il-bażi ta' skala degressiva lineari. Barra 
minn hekk, irrispettivament mid-data tad-
dħul fis-seħħ tar-riforma, l-ispiża netta 
tagħha kif tidher fl-iżviluppi tad-dejn 
għandha tingħata kunsiderazzjoni għal 
perjodu tranżizzjonali ta' ħames snin 

7. Fil-każ ta’ Stati Membri fejn l-eċċess 
tad-defiċit jew il-ksur tar-rekwiżiti tal-
kriterju tad-dejn skont l-Artikolu 126(2)(b)
TFUE jirrifletti l-implimentazzjoni ta’ 
riformi strutturali li jwasslu għall-ilħiq 
tal-objettivi tal-Unjoni b’rabta mat-
tkabbir u mal-impjiegi, il-Kummissjoni u 
l-Kunsill għandhom iqisu wkoll il-
kontribuzzjoni ta’ dawn ir-riformi għall-
preservazzjoni u l-ħolqien tal-impjiegi u 
għat-tnaqqis tal-faqar meta jivvalutaw l-
iżviluppi fiċ-ċifri tad-defiċit u d-dejn tal-
EDP Fil-każijiet fejn il-proporzjon tad-dejn 
jaqbeż il-valur ta’ referenza, l-ispiża tar-
riformi għandha titqies biss jekk id-defiċit 
jibqa’ qrib il-valur ta’ referenza. Għal din 
ir-raġuni, għal perjodu ta' ħames snin li 
jibdew mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dawn 
ir-riformi, għandha tkun ikkunsidrata l-
ispiża netta kif tidher fl-iżviluppi tad-
defiċit u tad-dejn fuq il-bażi ta' skala 
degressiva lineari. Barra minn hekk, 
irrispettivament mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tar-riformi, l-ispiża netta tagħhom kif 
tidher fl-iżviluppi tad-dejn għandha 
tingħata kunsiderazzjoni għal perjodu 
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[għandha tiddaħħal id-data tad-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament] fuq il-bażi tal-
istess skala degressiva lineari. Din l-ispiża 
netta għandha titqies ukoll għad-deċiżjoni 
tal-Kunsill skont l-Artikolu 126(12) tat-
Trattat dwar it-tneħħija ta’ wħud mid-
deċiżjonijiet tiegħu jew tad-deċiżjonijiet 
tiegħu kollha taħt il-paragrafi 6 sa 9 u 11 
tal-Artikolu 126 tat-Trattat, jekk id-defiċit 
ikun naqas sostanzjalment u kontinwament 
u jkun laħaq livell li joqrob lejn il-valur ta’ 
referenza u, fil-każ ta’ nuqqas ta’ 
sodisfazzjon tar-rekwiżiti tal-kriterju tad-
dejn, id-dejn ikun tpoġġa fil-perkors tat-
tnaqqis. Barra minn hekk, għandha tingħata 
kunsiderazzjoni ugwali għat-tnaqqis f’din 
l-ispiża netta li tirriżulta mit-treġġija lura, 
parzjali jew totali, tar-riforma tal-
pensjonijiet imsemmija hawn fuq.’

tranżizzjonali ta' ħames snin [għandha 
tiddaħħal id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament] fuq il-bażi tal-istess skala 
degressiva lineari. Din l-ispiża netta 
għandha titqies ukoll għad-deċiżjoni tal-
Kunsill skont l-Artikolu 126(12) TFUE
dwar it-tneħħija ta’ wħud mid-deċiżjonijiet 
tiegħu jew tad-deċiżjonijiet tiegħu kollha 
taħt il-paragrafi 6 sa 9 u 11 tal-
Artikolu 126 TFUE, jekk id-defiċit ikun 
naqas sostanzjalment u kontinwament u 
jkun laħaq livell li joqrob lejn il-valur ta’ 
referenza u, fil-każ ta’ nuqqas ta’ 
sodisfazzjon tar-rekwiżiti tal-kriterju tad-
dejn, id-dejn ikun tpoġġa fil-perkors tat-
tnaqqis. Barra minn hekk, għandha tingħata 
kunsiderazzjoni ugwali għat-tnaqqis f’din 
l-ispiża netta li tirriżulta mit-treġġija lura, 
parzjali jew totali, tar-riformi strutturali
msemmija hawn fuq.’

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament  –  att emendatorju
Artikolu 1 – punt 3 – punt c
Regolament (KE) Nru 1467/97 
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill 
magħmula b’konformità mal-
Artikolu 126(7) tat-Trattat għandha 
tistabbilixxi skadenza ta’ mhux aktar minn 
sitt xhur għal azzjoni effettiva li trid 
tittieħed mill-Istat Membru kkonċernat. Ir-
rakkomandazzjoni tal-Kunsill għandha 
tistabbilixxi wkoll skadenza għall-
korrezzjoni tad-defiċit eċċessiv, li għandha 
titlesta fis-sena ta' wara l-identifikazzjoni 
tiegħu sakemm ma jkunx hemm ċirkostanzi 
speċjali. Fir-rakkomandazzjoni, il-Kunsill 
għandu jitlob li l-Istat Membru jilħaq miri 

4. Ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill 
magħmula b’konformità mal-
Artikolu 126(7) TFUE u wara li jkun ġie 
kkonsultat il-Parlament Ewropew
għandha tistabbilixxi skadenza ta’ mhux 
aktar minn sitt xhur għal azzjoni effettiva li 
trid tittieħed mill-Istat Membru kkonċernat. 
Ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill għandha 
tistabbilixxi wkoll skadenza għall-
korrezzjoni tad-defiċit eċċessiv, li għandha 
titlesta fis-sena ta' wara l-identifikazzjoni 
tiegħu sakemm ma jkunx hemm ċirkostanzi 
speċjali. Fir-rakkomandazzjoni, il-Kunsill, 
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baġitarji annwali li, imsejjes fuq it-tbassir li 
huwa l-bażi tar-rakkomandazzjoni, ikunu 
konsistenti ma’ titjib annwali minimu ta’ 
mill-inqas 0,5 % tal-PDG bħala punt ta’ 
referenza, fil-bilanċ nett tiegħu aġġustat 
ċiklikament minn miżuri ta’ darba jew 
temporanji, sabiex tkun żgurata l-
korrezzjoni tad-defiċit eċċessiv qabel l-
iskadenza stipulata fir-rakkomandazzjoni.’

filwaqt li jqis bis-sħiħ l-Artikolu 9 TFUE, 
b’mod partikolari fir-rigward tal-
promozzjoni ta’ livell għoli ta’ impjieg, il-
garanzija ta’ protezzjoni soċjali adegwata 
u l-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali u tal-
objettivi tal-Unjoni b’rabta mat-tkabbir u 
mal-impjiegi,  għandu jitlob li l-Istat 
Membru jilħaq miri baġitarji annwali li, 
imsejjes fuq it-tbassir li huwa l-bażi tar-
rakkomandazzjoni, ikunu konsistenti ma’ 
titjib annwali minimu ta’ mill-inqas 0,5 % 
tal-PDG bħala punt ta’ referenza, fil-bilanċ 
nett tiegħu aġġustat ċiklikament minn 
miżuri ta’ darba jew temporanji, sabiex 
tkun żgurata l-korrezzjoni tad-defiċit 
eċċessiv qabel l-iskadenza stipulata fir-
rakkomandazzjoni.

Or. en

Emenda 12

Proposta għal regolament  –  att emendatorju
Artikolu 1 – punt 3 – punt e
Regolament (KE) Nru 1467/97 
Artikolu 3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk tkun ittieħdet azzjoni effettiva 
b'konformità mar-rakkomandazzjoni taħt l-
Artikolu 126(7) tat-Trattat u wara l-
adozzjoni ta’ dik ir-rakkomandazzjoni 
jseħħu avvenimenti ekonomiċi negattivi 
b’konsegwenzi maġġuri żvantaġġużi għall-
finanzi tal-gvern, il-Kunsill jista’ 
jiddeċiedi, fuq rakkomandazzjoni 
mingħand il-Kummissjoni, li jadotta 
rakkomandazzjoni riveduta skont l-
Artikolu 126(7) tat-Trattat. Ir-
rakkomandazzjoni riveduta, li tqis il-fatturi 
rilevanti msemmija fl-Artikolu 2(3) ta’ dan 
ir-Regolament, bħala regola, tista’ testendi 
notevolment l-iskadenza għall-korrezzjoni 
tad-defiċit eċċessiv b’sena, Il-Kunsill 
għandu jivvaluta l-eżistenza ta’ 

5. Jekk tkun ittieħdet azzjoni effettiva 
b'konformità mar-rakkomandazzjoni taħt l-
Artikolu 126(7) TFUE u wara l-adozzjoni 
ta’ dik ir-rakkomandazzjoni jseħħu 
avvenimenti ekonomiċi jew soċjali
negattivi b’konsegwenzi maġġuri 
żvantaġġużi għall-finanzi tal-gvern, il-
Kunsill jista’ jiddeċiedi, fuq 
rakkomandazzjoni mingħand il-
Kummissjoni u wara li jkun ġie 
kkonsultat il-Parlament Ewropew, li 
jadotta rakkomandazzjoni riveduta skont l-
Artikolu 126(7) TFUE. Ir-
rakkomandazzjoni riveduta, li tqis il-fatturi 
rilevanti msemmija fl-Artikolu 2(3) ta’ dan 
ir-Regolament, bħala regola, tista’ testendi 
notevolment l-iskadenza għall-korrezzjoni 
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avvenimenti ekonomiċi negattivi imprevisti 
b’konsegwenzi maġġuri żvantaġġużi għall-
finanzi tal-gvern, kontra t-tbassir 
ekonomiku fir-rakkomandazzjoni tiegħu. 
Il-Kunsill jista’ jiddeċiedi wkoll, fuq 
rakkomandazzjoni mingħand il-
Kummissjoni, li jadotta rakkomandazzjoni 
riveduta skont l-Artikolu 126(7) tat-Trattat
fil-każ ta’ riċessjoni ekonomika gravi ta' 
natura ġenerali.

tad-defiċit eċċessiv b’sena, Il-Kunsill 
għandu jivvaluta l-eżistenza ta’ 
avvenimenti ekonomiċi jew soċjali 
negattivi imprevisti b’konsegwenzi 
maġġuri żvantaġġużi għall-finanzi tal-
gvern, kontra t-tbassir ekonomiku fir-
rakkomandazzjoni tiegħu. Il-Kunsill jista’ 
jiddeċiedi wkoll, fuq rakkomandazzjoni 
mingħand il-Kummissjoni u wara li jkun 
ġie kkonsultat il-Parlament Ewropew, li 
jadotta rakkomandazzjoni riveduta skont l-
Artikolu 126(7) TFUE fil-każ ta’ riċessjoni 
ekonomika jew soċjali gravi.

Or. en

Emenda 13

Proposta għal regolament  –  att emendatorju
Artikolu 1 – punt 5 – punt a
Regolament (KE) Nru 1467/97 
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kwalunkwe deċiżjoni tal-Kunsill li 
jingħata avviż lill-Istat Membru 
parteċipanti kkonċernat biex iwettaq miżuri 
għat-tnaqqis tad-defiċit b'konformità mal-
Artikolu 126(9) tat-Trattat għandha 
tittieħed fi żmien xahrejn mid-deċiżjoni tal-
Kunsill li tistabbilixxi li ma ttieħdet l-ebda 
azzjoni effettiva b'konformità mal-
Artikolu 126(8). Fl-avviż, il-Kunsill 
għandu jitlob li l-Istat Membru jilħaq miri 
baġitarji annwali li, fuq il-bażi tat-tbassir li 
huwa l-bażi tal-avviż, huma konsistenti 
ma’ titjib annwali minimu ta’ mill-inqas 
0,5 % tal-PDG bħala punt ta’ referenza, fil-
bilanċ nett tiegħu aġġustat ċiklikament 
minn miżuri ta’ darba jew temporanji, 
sabiex tkun żgurata l-korrezzjoni tad-
defiċit eċċessiv qabel l-iskadenza stipulata 
fl-avviż. Il-Kunsill għandu wkoll jindika 
miżuri li jwasslu għall-kisba ta’ dawn il-
miri.’

1. Kwalunkwe deċiżjoni tal-Kunsill li 
jingħata avviż lill-Istat Membru 
parteċipanti kkonċernat biex iwettaq miżuri 
għat-tnaqqis tad-defiċit b'konformità mal-
Artikolu 126(9) TFUE għandha tittieħed, 
wara li jkun ġie kkonsultat il-Parlament 
Ewropew, fi żmien xahrejn mid-deċiżjoni 
tal-Kunsill li tistabbilixxi li ma ttieħdet l-
ebda azzjoni effettiva b'konformità mal-
Artikolu 126(8) TFUE. Fl-avviż, il-Kunsill 
għandu jitlob li l-Istat Membru jilħaq miri 
baġitarji annwali li, fuq il-bażi tat-tbassir li 
huwa l-bażi tal-avviż, huma konsistenti 
ma’ titjib annwali minimu ta’ mill-inqas 
0,5 % tal-PDG bħala punt ta’ referenza, fil-
bilanċ nett tiegħu aġġustat ċiklikament 
minn miżuri ta’ darba jew temporanji, 
sabiex tkun żgurata l-korrezzjoni tad-
defiċit eċċessiv qabel l-iskadenza stipulata 
fl-avviż. Il-Kunsill għandu wkoll jindika 
miżuri li jwasslu għall-kisba ta’ dawn il-
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miri.’

Or. en

Emenda 14

Proposta għal regolament  –  att emendatorju
Artikolu 1 – punt 5 – punt c
Regolament (KE) Nru 1467/97 
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk azzjoni effettiva tkun ittieħdet 
b'konformità mal-avviż skont l-
Artikolu 126(9) tat-Trattat u wara l-
adozzjoni ta’ dak l-avviż iseħħu 
avvenimenti ekonomiċi negattivi 
b’konsegwenzi maġġuri żvantaġġużi għall-
finanzi tal-gvern, il-Kunsill jista’ 
jiddeċiedi, fuq rakkomandazzjoni 
mingħand il-Kummissjoni, li jadotta avviż 
rivedut skont l-Artikolu 126(9) tat-Trattat. 
L-avviż rivedut, li jqis il-fatturi rilevanti 
msemmija fl-Artikolu 2(3) ta’ dan ir-
Regolament, bħala regola, jista’ jestendi 
notevolment l-iskadenza għall-korrezzjoni 
tal-iżbilanċ eċċessiv b’sena. Il-Kunsill 
jista’ jivvaluta l-eżistenza ta’ avvenimenti 
ekonomiċi negattivi b’konsegwenzi 
maġġuri żvantaġġużi għall-finanzi tal-
gvern kontra t-tbassir ekonomiku fl-avviż 
tiegħu. Il-Kunsill jista’ jiddeċiedi wkoll, 
fuq rakkomandazzjoni mingħand il-
Kummissjoni, li jadotta avviż rivedut skont 
l-Artikolu 126(9) tat-Trattat fil-każ ta’ 
riċessjoni ekonomika gravi ta' natura 
ġenerali.

2. Jekk azzjoni effettiva tkun ittieħdet 
b'konformità mal-avviż skont l-
Artikolu 126(9) TFUE u wara l-adozzjoni 
ta’ dak l-avviż iseħħu avvenimenti 
ekonomiċi jew soċjali negattivi 
b’konsegwenzi maġġuri żvantaġġużi għall-
finanzi tal-gvern, il-Kunsill jista’ 
jiddeċiedi, fuq rakkomandazzjoni 
mingħand il-Kummissjoni u wara li jkun 
ġie kkonsultat il-Parlament Ewropew, li 
jadotta avviż rivedut skont l-
Artikolu 126(9) TFUE. L-avviż rivedut, li 
jqis il-fatturi rilevanti msemmija fl-
Artikolu 2(3) ta’ dan ir-Regolament, bħala 
regola, jista’ jestendi notevolment l-
iskadenza għall-korrezzjoni tal-iżbilanċ 
eċċessiv b’sena. Il-Kunsill jista’ jivvaluta l-
eżistenza ta’ avvenimenti ekonomiċi jew 
soċjali negattivi b’konsegwenzi maġġuri 
żvantaġġużi għall-finanzi tal-gvern kontra 
t-tbassir ekonomiku fl-avviż tiegħu. Il-
Kunsill jista’ jiddeċiedi wkoll, fuq 
rakkomandazzjoni mingħand il-
Kummissjoni u wara li jkun ġie 
kkonsultat il-Parlament Ewropew, li 
jadotta avviż rivedut skont l-
Artikolu 126(9) TFUE fil-każ ta’ riċessjoni 
ekonomika jew soċjali gravi.

Or. en
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Emenda 15

Proposta għal regolament  –  att emendatorju
Artikolu 1 – punt 6
Regolament (KE) Nru 1467/97
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-kundizzjonijiet għall-
applikazzjoni tal-Artikolu 126(11) tat-
Trattat jiġu ssodisfatti, il-Kunsill għandu 
jimponi sanzjonijiet b'konformità mal-
Artikolu 126(11). Kwalunkwe deċiżjoni 
bħal din għandha tittieħed mhux aktar tard 
minn erba’ xhur wara d-deċiżjoni tal-
Kunsill li jagħti avviż lill-Istat Membru 
parteċipanti kkonċernat biex jieħu l-miżuri 
skont l-Artikolu 126(9).’

2. Meta l-kundizzjonijiet għall-
applikazzjoni tal-Artikolu 126(11) TFUE
jiġu ssodisfatti, il-Kunsill għandu, wara li 
jkun ġie kkonsultat il-Parlament 
Ewropew, jimponi sanzjonijiet 
b'konformità mal-Artikolu 126(11) TFUE
filwaqt li jitqies bis-sħiħ l-Artikolu 9 
TFUE, b’mod partikolari fir-rigward tal-
promozzjoni ta’ livell għoli ta’ impjieg, il-
garanzija ta’ protezzjoni soċjali adegwata 
u l-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali u tal-
objettivi tal-Unjoni b’rabta mat-tkabbir u 
l-impjiegi. Kwalunkwe deċiżjoni bħal din 
għandha tittieħed mhux aktar tard minn 
erba’ xhur wara d-deċiżjoni tal-Kunsill li 
jagħti avviż lill-Istat Membru parteċipanti 
kkonċernat biex jieħu l-miżuri skont l-
Artikolu 126(9) TFUE.’

Or. en

Emenda 16

Proposta għal regolament  –  att emendatorju
Artikolu 1 – punt 7
Regolament (KE) Nru 1467/97 
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. fl-Artikolu 7, ir-referenza għall-
‘Artikolu 4(2) u (3) tar-Regolament (KE) 
Nru 3605/93’ hija sostitwita bir-referenza 
għall-‘Artikolu 3(2) u (3) tar-Regolament 
(KE) Nru 479/2009’.

7. L-Artikolu 7 għandu jiġi ssostitwit 
b’dan li ġej:

"7. Jekk Stat Membru parteċipant ma 
jikkonformax mad-deċiżjonijiet 
suċċessivi tal-Kunsill bi qbil mal-Artikoli 
126(7) u (9) TFUE, id-deċiżjoni tal-



PA\852020MT.doc 15/17 PE454.658v01-00

MT

Kunsill li jimponi sanzjonijiet, bi qbil 
mal-Artikolu 126(11) TFUE, filwaqt li 
jitqies bis-sħiħ l-Artikolu 9 TFUE, b’mod 
partikolari fir-rigward tal-promozzjoni ta’ 
livell għoli ta’ impjieg, il-garanzija ta’ 
protezzjoni soċjali adegwata u l-ġlieda 
kontra l-esklużjoni soċjali u tal-objettivi 
tal-Unjoni b’rabta mat-tkabbir u l-
impjiegi, għandha tittieħed bħala regola 
ġenerali fi żmien 16-il xahar mid-dati ta’ 
rappurtar stabbiliti fl-Artikolu 3(2) u (3) 
tar-Regolament (KE) Nru 479/2009. F’laż 
fejn jiġi applikat l-Artikolu 3(5) jew 5(2) 
ta’ dan ir-Regolament, l-iskadenza ta’ 
16-il xahar għandha tiġi emendata skont 
dan. Għandha tintuża proċedura 
mgħaġġla f’każ ta’ defiċit ippjanat 
deliberatament, li l-Kunsill jiddeċiedi li 
jkun eċċessiv.”

Or. en

Emenda 17

Proposta għal regolament  –  att emendatorju
Artikolu 1 – punt 8
Regolament (KE) Nru 1467/97 
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kwalunkwe deċiżjoni tal-Kunsill biex 
jintensifika s-sanzjonijiet, b'konformità 
mal-Artikolu 126(11) tat-Trattat, għandha 
tittieħed mhux aktar tard minn xahrejn 
wara d-dati tar-rappurtar skont ir-
Regolament (KE) Nru 479/2009. 
Kwalunkwe deċiżjoni tal-Kunsill biex 
tneħħi wħud mid-deċiżjonijiet tiegħu jew 
id-deċiżjonijiet tiegħu kollha skont l-
Artikolu 126(12) tat-Trattat għandha 
tittieħed malajr kemm jista’ jkun u fi 
kwalunkwe każ mhux aktar tard minn 
xahrejn wara d-dati tar-rappurtar skont ir-
Regolament (KE) Nru 479/2009.’

Kwalunkwe deċiżjoni tal-Kunsill biex 
jintensifika s-sanzjonijiet, b'konformità 
mal-Artikolu 126(11) TFUE, għandha 
tittieħed, wara li jkun ġie kkonsultat il-
Parlament Ewropew, mhux aktar tard 
minn xahrejn wara d-dati tar-rappurtar 
skont ir-Regolament (KE) Nru 479/2009. 
Kwalunkwe deċiżjoni tal-Kunsill biex 
tneħħi wħud mid-deċiżjonijiet tiegħu jew 
id-deċiżjonijiet tiegħu kollha skont l-
Artikolu 126(12) TFUE għandha tittieħed 
malajr kemm jista’ jkun u fi kwalunkwe 
każ mhux aktar tard minn xahrejn wara d-
dati tar-rappurtar skont ir-Regolament 
(KE) Nru 479/2009.’
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Or. en

Emenda 18

Proposta għal regolament  –  att emendatorju
Artikolu 1 – punt 10 – punt a
Regolament (KE) Nru 1467/97 
Artikolu 10 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni u l-Kunsill għandhom 
jissorveljaw b’mod regolari l-
implimentazzjoni tal-azzjoni meħuda:

1. Il-Kummissjoni u l-Kunsill għandhom 
jissorveljaw b’mod regolari l-
implimentazzjoni tal-azzjoni meħuda u 
jirrappurtaw lill-Parlament Ewropew ir-
riżultati ta’ dan:

Or. en

Emenda 19

Proposta għal regolament  –  att emendatorju
Artikolu 1 – punt 14
Regolament (KE) Nru 1467/97 
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-multi msemmija fl-Artikolu 12 ta’ dan 
ir-Regolament għandhom jikkostitwixxu 
dħul ieħor imsemmi fl-Artikolu 311 tat-
Trattat u għandhom jitqassmu fost l-Istati 
Membri parteċipanti li ma għandhomx 
defiċit eċċessiv kif stabbilit skont l-
Artikolu 126(6) tat-Trattat u li mhumiex 
suġġetti għall-proċedura ta' żbilanċ 
eċċessiv skont it-tifsira tar-Regolament 
(UE) Nru [.../...] fi proporzjon mas-sehem 
tagħhom fid-Dħul Nazzjonali Gross 
(Gross National Income (GNI)) totali tal-
Istati Membri eliġibbli.

Il-multi msemmija fl-Artikolu 12 ta’ dan 
ir-Regolament għandhom jikkostitwixxu 
dħul ieħor imsemmi fl-Artikolu 311 TFUE
u għandhom jintużaw bħala appoġġ għall-
ilħiq tal-objettivi tal-Unjoni b’rabta mal-
investiment fuq medda twila ta’ żmien u 
mal-impjiegi.

Or. en
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