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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-
koordinament bejn il-politiki fiskali. Taħt l-hekk imsejħa fergħa preventiva tal-SGP, ir-
Regolament eżistenti Nru (KE) 1466/97 dwar “it-tisħiħ tas-sorveljanza ta' pożizzjonijiet ta' 
baġit u s-sorveljanza u l-koordinament ta' politika ekonomika” huwa emendat sabiex jiġi 
żgurat li l-Istati Membri jimxu ma’ politiki fiskali ‘prudenti’ fi żminijiet tajbin biex jinbena 
mezz biex jilqa' għal żminijiet ħżiena. Barra minn hekk, taħt l-hekk imsejħa fergħa korrettiva, 
qed jiġu proposti emendi għar-Regolament Nru (KE)1467/97 dwar l-"implimentazzjoni tal-
proċedura ta’ defiċit eċċessiv" sabiex jiġi żgurat li l-iżviluppi li jirrigwardaw djun jiġu segwiti 
iktar mill-qrib u jitqiesu l-istess daqs l-iżviluppi li jirrigwardaw 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 jappoġġjaw 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-abbożż ta' opinjoni jirrigwarda l-proposta tal-Kummissjoni għal regolament dwar l-
infurzar effettiv tas-sorveljanza baġitarja fiż-żona tal-euro. Ir-rapporteur lest jappoġġja għadd 
ta' elementi li pproniet il-Kummissjoni iżda jixtieq jintroduċi dawn il-modifiki prinċipali:

- 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 li jirrigwarda l-
promozzjoni ta' livell għoli ta' impjieg, il-garanzija ta’ protezzjoni soċjali adegwata u l-ġlieda 
kontra l-esklużjoni soċjali. Importanti wkoll li l-qafas ta'  sorveljanza jkun stabbilit fil-kuntest 
tas-Semestru Europew għall-koordinament tal-politika.

- Barra minn hekk, sabiex tisseddaq is-sorveljanza baġitarja, sistema ta' nfurzar għandha tkun 
magħmula mhux biss minn multi (sanzjonijiet) iżda wkoll minn inċentivi.

- Multi miġbura minn dawk l-Istati Membri li ma jikkonformawx mar-rakkomandazzjonijiet 
rispettivi tagħhom għandhom jintużaw bħala appoġġ għall-objettivi fuq medda twila ta’ żmien 
tal-UE li jirrigwardaw l-investiment u l-impjiegi  u m’għandhomx jiġu biss maqsuma bejn l-
Istati Membri li ma jkunux soġġetti għal ebda proċedura ta’ defiċit eċċessiv, kif qed 
tipproponi  l-Kummissjoni.
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- Ir-rwol tal- Parlament Ewropew, kif ukoll tal-Parlamenti Nazzjonali, għandu jissaħħaħ fil-
proċess kollu ta' sorveljanza.

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
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea (TFUE) jistabbilixxi 
wkoll li fid-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 2

Proposta għal regolament
Premessa 2b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) Il-Kunsill Ewropew tas-17 ta’ Ġunju 
2010 adotta strateġija ġdida għall-impjiegi 
u t-tkabbir,, 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 l-Kunsill Ewropew iddeċieda wkoll 
li fl-1 ta' Jannar 2011 iniedi s-Semestru 
Ewropew għall-koordinament tal-politika 
li jippermetti lill-Istati Membri li 
jibbenefikaw mill-koordinament bikrija 
fil-livell tal-Unjoni u li jippermetti s-
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sorvelljanza msaħħa u l-evalwazzjoni 
simultanja kemm ta’ miżuri baġitarji,  kif 
ukoll riformi strutturali, għall-
promozzjoni tat-tkabbir u l-impjiegi.<

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Hemm bżonn ta' sanzjonijiet 
addizzjonali dwar l-infurzar iktar effettiv 
tas-sorveljanza baġitarja fiż-żona tal-euro. 
Dawk is-sanzjonijiet għandhom isaħħu l-
kredibilità tal-qafas ta' sorveljanza fiskali 
tal-Unjoni. 

(3) Hemm bżonn ta' inċentivi u sanzjonijiet 
addizzjonali dwar l-infurzar iktar effettiv 
tas-sorveljanza baġitarja fiż-żona tal-euro. 
Dawk l-inċentivi u sanzjonijiet għandhom
isaħħu l-kredibilità tal-qafas ta' sorveljanza 
fiskali tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) It-tisħiħ tal-qafas ta’ sorveljanza 
baġitarja għandu madankollu jappoġġja 
l-objettivi tal-Unjoni tat-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, filwaqt li jiġu 
rispettati l-prijoritajiet u l-bżonnijiet 
speċifiċi tal-Istati Membri.

Or. en
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 3b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) It-tisħiħ tal-governanza ekonomika 
għandu jimxi id f'id mat-tisħiħ tal-
leġittimità demokratika tal-governanza fl-
Unjoni, li għandhom  jinkiseb permezz ta’ 
involviment iktar mill-qrib u iktar f’waqtu 
tal-Parlament Ewropew u tal-parlamenti 
nazzjonali tul il-proċeduri ta’ 
koordinament 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
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Sanzjonijiet għall-Istati Membri li l-
munita tagħhom hija l-euro fil-parti 
preventiva tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir 
għandhom jipprovdu inċentivi għal tfassil 
politiku fiskali prudenti. Tfassil politiku ta' 
dan it-tip għandu jiżgura li r-rata ta' tkabbir 
tal-infiq mill-gvern normalment ma 
teċċedix rata ta' tkabbir prudenti tal-prodott 
gross domestiku (PGD), sakemm l-eċċess 
ma jitpaċiex b'żiediet fid-dħul tal-gvern 
jew tnaqqis diskrezzjonarju fid-dħul jiġi 
kkumpensat minn tnaqqis fl-infiq.

(5) Inċentivi u sanzjonijiet għall-Istati 
Membri li l-munita tagħhom hija l-euro fil-
parti preventiva tal-Patt ta' Stabbiltà u 
Tkabbir għandhom jiżguraw tfassil politiku 
fiskali prudenti. Tfassil politiku ta' dan it-
tip għandu jiżgura li r-rata ta' tkabbir tal-
infiq mill-gvern normalment ma teċċedix 
rata ta' tkabbir prudenti tal-prodott gross 
domestiku (PGD), sakemm l-eċċess ma 
jitpaċiex b'żiediet fid-dħul tal-gvern jew 
tnaqqis diskrezzjonarju fid-dħul jiġi 
kkumpensat minn tnaqqis fl-infiq.

Or. en
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Għandu jkun hemm il-possibilità 
għall-Kunsill li jnaqqas jew iħassar is-
sanzjonijiet imposti fuq l-Istati Membri li l-
munita tagħhom hija l-euro fuq il-bażi ta' 
proposta tal-Kummissjoni wara talba 
motivata mill-Istat Membru kkonċernat. 
Fil-parti korrettiva tal-Patt ta' Stabbiltà u 
Tkabbir, il-Kummissjoni għandha wkoll 
tkun tista' tipproponi li jitnaqqas id-daqs ta' 
sanzjoni jew li titħassar għal kollox fuq il-
bażi ta' ċirkostanzi ekonomiċi eċċezzjonali. 

(11) Għandu jkun hemm il-possibilità 
għall-Kunsill li jnaqqas jew iħassar is-
sanzjonijiet imposti fuq l-Istati Membri li l-
munita tagħhom hija l-euro fuq il-bażi ta' 
proposta tal-Kummissjoni wara talba 
motivata mill-Istat Membru kkonċernat. 
Fil-parti korrettiva tal-Patt ta' Stabbiltà u 
Tkabbir, il-Kummissjoni għandha wkoll 
tkun tista' tipproponi li jitnaqqas id-daqs ta' 
sanzjoni jew li titħassar għal kollox fuq il-
bażi ta' ċirkostanzi ekonomiċi jew soċjali
eċċezzjonali.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Id-depożitu li ma jħallix interessi 
għandu jiġi rilaxxat wara korrezzjoni tad-
defiċit eċċessiv filwaqt li l-interessi fuq 
dawn id-depożiti u l-multi miġbura 
għandhom jitqassmu fost l-Istati Membri li 
l-munita tagħhom hija l-euro li ma 
għandhomx defiċit eċċessiv u li lanqas 
mhuma suġġetti għal proċedura ta' 
żbilanċ eċċessiv.

(12) Id-depożitu li ma jħallix interessi 
għandu jiġi rilaxxat wara korrezzjoni tad-
defiċit eċċessiv filwaqt li l-interessi fuq 
dawn id-depożiti u l-multi miġbura  
għandhom jintużaw bħala appoġġ biex 
jintlaħqu l-objettivi fuq medda twila ta’ 
żmien tal-Unjoni rigward investiment u 
impjiegi.

Or. en
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Is-setgħa biex jiġu adottati 
deċiżjonijiet individwali li jimplimentaw 
is-sanzjonijiet stabbiliti f'dan ir-
Regolament għandha tingħata lill-Kunsill. 
Bħala parti mill-koordinament tal-politiki 
ekonomiċi tal-Istati Membri li saru fi ħdan 
il-Kunsill kif speċifikat mill-Artikolu 
121(1) tat-Trattat, dawn id-deċiżjonijiet 
individwali huma segwitu integrali għall-
miżuri adottati mill-Kunsill skont l-Artikoli 
121 u 126 tat-Trattat u r-Regolamenti (KE) 
Nru 1466/97 u (KE) Nru 1467/97. 

(13) Is-setgħa biex jiġu adottati 
deċiżjonijiet individwali li jimplimentaw 
is-sanzjonijiet stabbiliti f'dan ir-
Regolament għandha tingħata lill-Kunsill. 
Bħala parti mill-koordinament tal-politiki 
ekonomiċi tal-Istati Membri li saru fi ħdan 
il-Kunsill kif speċifikat mill-Artikolu 
121(1) tat-Trattat, dawn id-deċiżjonijiet 
individwali huma segwitu integrali għall-
miżuri adottati mill-Kunsill skont l-Artikoli 
121, 126 u 148 tat-TFUE u r-Regolamenti 
(KE) Nru 1466/97 u (KE) Nru 1467/97.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi sistema 
ta' sanzjonijiet għat-tisħiħ tal-infurzar tal-
partijiet preventivi u korrettivi tal-Patt ta' 
Stabilità u Tkabbir fiż-żona tal-euro. 

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi sistema 
ta' inċentivi u sanzjonijiet għat-tisħiħ tal-
infurzar tal-partijiet preventivi u korrettivi 
tal-Patt ta' Stabilità u Tkabbir fiż-żona tal-
euro.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Jekk il-Kunsill jindirizza 1. Jekk il-Kunsill jindirizza 
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rakkomandazzjoni lil Stat Membru skont l-
Artikolu 121(4) tat-Trattat biex jittieħdu l-
miżuri ta' aġġustament neċessarji fil-każ ta' 
devjazzjonijiet sinifikanti persistenti u 
partikolarment serji minn tfassil politiku 
fiskali prudenti kif stipulat fl-Artikolu 6(3) 
tar-Regolament (KE) Nru 1466/97, it-
tqegħid ta' depożitu li jħalli l-interessi 
għandu jiġi impost mill-Kunsill, li jaġixxi 
fuq proposta tal-Kummissjoni. Id-deċiżjoni 
għandha titqies li ġiet adottata mill-Kunsill 
sakemm dan ma jiddeċidix b'maġġoranza 
kwalifikata li jiċħad il-proposta fi żmien 
għaxart ijiem mill-adozzjoni tagħha mill-
Kummissjoni. Il-Kunsill jista' jemenda l-
proposta skont l-Artikolu 293(1) tat-
Trattat.

rakkomandazzjoni lil Stat Membru skont l-
Artikolu 121(4) tat-TFUE biex jittieħdu l-
miżuri ta' aġġustament neċessarji fil-każ ta' 
devjazzjonijiet sinifikanti persistenti u 
partikolarment serji minn tfassil politiku 
fiskali prudenti kif stipulat fl-Artikolu 6(3) 
tar-Regolament (KE) Nru 1466/97, it-
tqegħid ta' depożitu li jħalli l-interessi 
għandu jiġi impost mill-Kunsill, li jaġixxi 
fuq proposta tal-Kummissjoni u wara 
konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew.
Id-deċiżjoni għandha titqies li ġiet adottata 
mill-Kunsill sakemm dan ma jiddeċidix 
b'maġġoranza kwalifikata li jiċħad il-
proposta fi żmien għaxart ijiem mill-
adozzjoni tagħha mill-Kummissjoni. Il-
Kunsill jista' jemenda l-proposta skont l-
Artikolu 293(1) tat-TFUE. 

Or. en

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Jekk il-Kunsill jiddeċiedi skont l-
Artikolu 126(6) tat-Trattat li jeżisti defiċit 
eċċessiv fi Stat Membru, it-tqegħid ta' 
depożitu li ma jħallix interessi għandu jiġi 
impost mill-Kunsill, li jaġixxi fuq proposta 
mill-Kummissjoni. Id-deċiżjoni għandha 
titqies li ġiet adottata mill-Kunsill sakemm 
dan ma jiddeċidix b'maġġoranza 
kwalifikata li jiċħad il-proposta fi żmien 
għaxart ijiem mill-adozzjoni tagħha mill-
Kummissjoni. Il-Kunsill jista' jemenda l-
proposta skont l-Artikolu 293(1) tat-
Trattat.

1. Jekk il-Kunsill jiddeċiedi skont l-
Artikolu 126(6) tat-TFUE li jeżisti defiċit 
eċċessiv fi Stat Membru, it-tqegħid ta' 
depożitu li ma jħallix interessi għandu jiġi 
impost mill-Kunsill, li jaġixxi fuq proposta 
mill-Kummissjoni u wara konsultazzjoni 
mal-Parlament Ewropew. Id-deċiżjoni 
għandha titqies li ġiet adottata mill-Kunsill 
sakemm dan ma jiddeċidix b'maġġoranza 
kwalifikata li jiċħad il-proposta fi żmien 
għaxart ijiem mill-adozzjoni tagħha mill-
Kummissjoni. Il-Kunsill jista' jemenda l-
proposta skont l-Artikolu 293(1) tat-TFUE.

Or. en
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Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. B'deroga mill-paragrafu 2 ta' dan l-
Artikolu, il-Kummissjoni, fuq il-bażi ta' 
ċirkostanzi ekonomiċi eċċezzjonali jew 
wara talba motivata mill-Istat Membru 
kkonċernat indirizzata lill-Kummissjoni fi 
żmien għaxart ijiem mill-adozzjoni tad-
deċiżjoni tal-Kunsill skont l-Artikolu 
126(6) tat-Trattat, tista' tipproponi li 
jitnaqqas l-ammont tad-depożitu li ma 
jħallix interessi jew li tħassru.

4. B'deroga mill-paragrafu 2 ta' dan l-
Artikolu, il-Kummissjoni, fuq il-bażi ta' 
ċirkostanzi ekonomiċi jew soċjali
eċċezzjonali jew wara talba motivata mill-
Istat Membru kkonċernat indirizzata lill-
Kummissjoni fi żmien għaxart ijiem mill-
adozzjoni tad-deċiżjoni tal-Kunsill skont l-
Artikolu 126(6) tat-TFUE, tista' tipproponi 
li jitnaqqas l-ammont tad-depożitu li ma 
jħallix interessi jew li tħassru.

Or. en

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Jekk il-Kunsill jiddeċiedi skont l-
Artikolu 126(8) tat-Trattat li l-Istat 
Membru ma ħax azzjoni effettiva 
b'reazzjoni għal rakkomandazzjoni tal-
Kunsill fil-perjodu stipulat, il-Kunsill, 
huwa u jaġixxi fuq proposta mill-
Kummissjoni, għandu jiddeċiedi li l-Istat 
Membru għandu jħallas multa. Id-deċiżjoni 
għandha titqies li ġiet adottata mill-Kunsill 
sakemm dan ma jiddeċidix b'maġġoranza 
kwalifikata li jiċħad il-proposta fi żmien 
għaxart ijiem mill-adozzjoni tagħha mill-
Kummissjoni. Il-Kunsill jista' jemenda l-
proposta skont l-Artikolu 293(1) tat-
Trattat. 

1. Jekk il-Kunsill jiddeċiedi skont l-
Artikolu 126(8) tat-TFUE li l-Istat 
Membru ma ħax azzjoni effettiva 
b'reazzjoni għal rakkomandazzjoni tal-
Kunsill fil-perjodu stipulat, il-Kunsill, 
huwa u jaġixxi fuq proposta mill-
Kummissjoni, u wara konsultazzjoni mal-
Parlament Ewropew, filwaqt li jitqies kif
dovut l-Artikolu 9 tat-TFUE, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-promozzjoni ta’ 
livell għoli ta’ impjiegi, il-garanzija ta’ 
protezzjoni soċjali adegwata u l-ġlieda 
kontra l-esklużjoni soċjali, u tal-objettivi 
tal-Unjoni rigward tkabbir u impjiegi, 
għandu jiddeċiedi li l-Istat Membru għandu 
jħallas multa. Id-deċiżjoni għandha titqies 
li ġiet adottata mill-Kunsill sakemm dan 
ma jiddeċidix b'maġġoranza kwalifikata li 
jiċħad il-proposta fi żmien għaxart ijiem 
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mill-adozzjoni tagħha mill-Kummissjoni. 
Il-Kunsill jista' jemenda l-proposta skont l-
Artikolu 293(1) tat-TFUE. 

Or. en

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. B'deroga mill-paragrafu 2 ta' dan l-
Artikolu, il-Kummissjoni, fuq il-bażi ta' 
ċirkostanzi ekonomiċi eċċezzjonali jew 
wara talba motivata mill-Istat Membru 
kkonċernat indirizzata lill-Kummissjoni fi 
żmien għaxart ijiem mill-adozzjoni tad-
deċiżjoni tal-Kunsill skont l-Artikolu 
126(8) tat-Trattat, tista' tipproponi li 
jitħassar jew jitnaqqas l-ammont tal-multa.

4. B'deroga mill-paragrafu 2 ta' dan l-
Artikolu, il-Kummissjoni, fuq il-bażi ta' 
ċirkostanzi ekonomiċi jew soċjali
eċċezzjonali jew wara talba motivata mill-
Istat Membru kkonċernat indirizzata lill-
Kummissjoni fi żmien għaxart ijiem mill-
adozzjoni tad-deċiżjoni tal-Kunsill skont l-
Artikolu 126(8) tat-Trattat, tista' tipproponi 
li jitħassar jew jitnaqqas l-ammont tal-
multa.

Or. en

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-interessi li taqla' l-Kummissjoni fuq id-
depożiti li jkunu tħallsu skont l-Artikolu 4 
u l-multi miġbura skont l-Artikolu 5 
għandhom jikkostitwixxu dħul ieħor kif 
imsemmi fl-Artikolu 311 tat-Trattat, u 
għandhom jitqassmu, b'mod proporzjonali 
ma' sehemhom mid-dħul gross nazzjonali 
tal-Istati Membri eliġibbli, fost l-Istati 
Membri li l-munita tagħhom hija l-euro u 
li ma għandhomx defiċit eċċessiv kif 
iddeterminat skont l-Artikolu 126(6) tat-
Trattat u li mhumiex is-suġġett ta' 
proċedura ta' żbilanċ eċċessiv fl-ambitu 

L-interessi li taqla' l-Kummissjoni fuq id-
depożiti li jkunu tħallsu skont l-Artikolu 4 
u l-multi miġbura skont l-Artikolu 5 
għandhom jikkostitwixxu dħul ieħor kif 
imsemmi fl-Artikolu 311 tat-TFUE u 
għandhom jintużaw biex jappoġġjaw l-
objettivi fuq medda twila ta’ żmien tal-UE 
li jirrigwardaw l-investiment u l-impjiegi .
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tat-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 
[…/…].
Or. en


