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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Kuntest

F'Novembru 2011, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill adottaw formalment il-pakkett 
leġiżlattiv bl-għan li jinforza l-governanza ekonomika fl-UE u fiż-żona tal-euro. Il-pakkett 
kien 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 l-iżbilanċi makroekonomiċi emerġenti fi ħdan l-UE u fiż-
żona tal-euro.

Ir-Regolament dwar it-tisħiħ tas-sorveljanza ta' pożizzjonijiet ta' baġit u s-sorveljanza u l-
koordinazzjoni ta' politika ekonomika, kif ukoll ir-Regolament li titħaffef u li tiġi ċċarata l-
implimentazzjoni tal-proċedura ta' defiċit eċċessiv, it-tnejn tfasslu biex jiżguraw id-dixxiplina 
baġitarja fl-UE kollha. Ir-regolament dwar l-infurzar effikaċi tas-sorveljanza baġitarja fiż-
żona tal-euro pprovda addizzjonalment għal sistema ta' mekkaniżmi ta’ infurzar fil-forma ta’
sanzjonijiet finanzjarji għal membri taż-żona tal-euro. 

Osservazzjonijiet

Il-proposta tal-Kummissjoni għal regolament tistipula r-rekwiżiti addizzjonali ta' sorveljanza 
għal politiki baġitarji nazzjonali, tipproponi skeda baġitarja komuni u titlob għal sorveljanza 
aktar mill-qrib ta' deċiżjonijiet baġitarji tal-Istati Membri, suġġetta għal proċedura ta' defiċit 
eċċessiv.

Ir-rapporteur jilqa' l-inizjattiva għas-sorveljanza sinkronizzata tal-politiki baġitarji, 
partikolarment tad-dispożizzjonijiet relatati mal-istabbiliment ta' skeda baġitarja komuni, 
oqfsa fiskali fuq il-bażi ta' regoli, kif ukoll it-tisħiħ tas-sorveljanza tal-Istati Membri, li jinsab 
suġġett għal proċedura ta' defiċit eċċessiv. Huwa jħoss, madankollu, li l-infurzar tas-
sorveljanza baġitarja dejjem għandu jkun suġġett 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.

Bl-istess importanza, ir-rapporteur iħoss li l-politika baġitarja tal-UE għandha tkun allinjata 
bis-sħiħ mal-istrateġija l-ġdida għall-impjiegi u t-tkabbir, l-istrateġija tal-UE2020, li hija 
mfassla wkoll biex tgħin l-UE toħroġ mill-kriżi u biex iddawwar l-ekonomija tagħha lejn 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, flimkien ma' livell għoli ta' impjiegi, produttività u 
koeżjoni soċjali.

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:
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Il-Kunsill Ewropew, li ltaqa’ fis-17 
ta’ Ġunju 2010, adotta strateġija ġdida 
għall-impjiegi u t-tkabbir, l-Istrateġija 
Ewropa 2020, sabiex tippermetti lill-
Unjoni 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regolamenti l-ġodda fil-qasam tal-governanza ekonomika għandhom jiġu allinjati mal-miri 
tal-istrateġija tal-Unjoni UE2020. 

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Finanzi pubbliċi f'saħħithom jiġu 
żgurati l-aħjar fl-istadju tal-ippjanar u l-
iżbalji kbar għandhom jiġu identifikati 
kmieni kemm jista’ jkun. L-Istati Membri 
għandhom jibbenefikaw mhux biss minn l-
iffissar ta’ prinċipji ta’ gwida u miri 
baġitarji imma wkoll minn monitoraġġ
sinkronizzat tal-politiki baġitarji tagħhom. 

(5) Finanzi pubbliċi bilanċjati jiġu żgurati 
l-aħjar fl-istadju tal-ippjanar u l-iżbalji kbar 
għandhom jiġu identifikati kmieni kemm 
jista’ jkun. L-Istati Membri għandhom 
jibbenefikaw mhux biss minn l-iffissar ta’ 
prinċipji ta’ gwida u miri baġitarji imma 
wkoll minn rieżami sinkronizzat tal-
politiki baġitarji tagħhom. 

Or. en



PA\889992MT.doc 5/12 PE480.645v01-00

MT

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-istipular ta’ kronoliġija baġitarja 
komuni għall-Istati Membri li l-munita 
tagħhom tkun l-euro għandu jissinkronizza 
aħjar il-passi ewlenin fit-tħejjija tal-baġits 
nazzjonali, b'hekk jikkontribwixxi favur l-
effikaċja tas-Semestru Ewropew għall-
koordinazzjoni tal-politika baġitarja. L-
adozzjoni ta’ kronoliġija baġitarja komuni 
għandha twassal għal sinerġiji aqwa billi 
tiffaċilita l-koordinazzjoni tal-politika fost 
l-Istati Membri li l-munita tagħhom tkun l-
euro u biex jiġi żgurat li r-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill u tal-
Kummissjoni jkunu integrati kif xieraq fil-
proċess nazzjonali tal-adozzjoni tal-baġit.

(6) L-istipular ta’ kronoliġija baġitarja 
komuni għall-Istati Membri li l-munita 
tagħhom tkun l-euro jista' jissinkronizza 
aħjar id-data bażika fit-tħejjija tal-baġits 
nazzjonali, b'hekk jikkontribwixxi favur l-
effikaċja tas-Semestru Ewropew għall-
koordinazzjoni tal-politika baġitarja u 
għall-promozzjoni tat-tkabbir u l-impjiegi. 
L-adozzjoni ta’ kronoliġija baġitarja 
komuni għandha twassal għal sinerġiji 
aqwa fost l-Istati Membri li l-munita 
tagħhom tkun l-euro u biex jiġi żgurat li r-
rakkomandazzjonijiet tal-Parlament 
Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni 
jkunu integrati kif xieraq fil-proċess 
nazzjonali tal-adozzjoni tal-baġit.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Hemm evidenza qawwija li turi l-
effikaċja ta’ oqfsa fiskali bbażati fuq regoli 
fl-appoġġ ta' politiki fiskali tajba u 
sostenibbli. L-introduzzjoni ta’ regoli 
fiskali nazzjonali li jkunu konsistenti mal-
objettivi baġitarji stabiliti fil-livell tal-
Unjoni għandhom ikunu element kruċjali 
biex tiġi żgurata l-osservanza tad-
dispożizzjonijiet tal-Patt ta’ Stabilità u 
Tkabbir. Partikolarment, l-Istati Membri 
għandhom jimplimentaw regoli strutturali 
tal-baġit bilanċjat li jittrasponu fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali l-prinċipji ewlenin 

(7) Hemm evidenza qawwija li turi l-
effikaċja ta’ oqfsa fiskali bbażati fuq regoli 
fl-appoġġ ta' politiki fiskali tajba u 
sostenibbli. L-introduzzjoni ta’ regoli 
fiskali nazzjonali li jkunu konsistenti mal-
objettivi baġitarji stabiliti fil-livell tal-
Unjoni għandhom ikunu element kruċjali 
biex tiġi żgurata l-osservanza tad-
dispożizzjonijiet tal-Patt ta’ Stabilità u 
Tkabbir. Partikolarment, l-Istati Membri 
għandhom jimplimentaw regoli strutturali 
tal-baġit bilanċjat li jittrasponu fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali l-prinċipji ewlenin 
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tal-qafas fiskali tal-Unjoni. Din it-
traspożizzjoni għandha tkun effettivi
permezz ta' regoli vinkolanti 
preferibbilment ta' natura kostituzzjonali
sabiex jintwera l-aqwa impenn tal-
awtoritajiet nazzjonali fir-rigward tal-Patt 
ta’ Stabilità u Tkabbir.

tal-qafas fiskali u tal-impjiegi tal-Unjoni. 
Din it-traspożizzjoni għandha tkun 
imwettqa permezz ta' regoli nazzjonali 
vinkolanti sabiex jintwera l-aqwa impenn 
tal-awtoritajiet nazzjonali fir-rigward tal-
Patt ta’ Stabilità u Tkabbir.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Previżjonijiet makroekonomiċi u 
baġitarji mhux oġġettivi u irrealistiċi 
jistgħu jfixklu konsiderevolment l-effikaċja 
tal-ippjanar baġitarju u konsegwentement 
ixekklu l-impenn lejn id-dixxiplina 
baġitarja. Previżjonijiet minn korpi 
indipendenti jistgħu jipprovdu 
previżjonijiet makroekonomiċi oġġettivi u 
realistiċi.

(8) Previżjonijiet makroekonomiċi u 
baġitarji mhux oġġettivi u irrealistiċi 
jistgħu jfixklu konsiderevolment l-effikaċja 
tal-ippjanar baġitarju u konsegwentement 
ixekklu l-impenn lejn id-dixxiplina 
baġitarja. Previżjonijiet minn korpi 
indipendenti jistgħu jipprovdu 
previżjonijiet makroekonomiċi oġġettivi u
aktar realistiċi.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Din is-sorveljanza msaħħa 
gradwalment ser tikkumplimenta d-
dispożizzjonijiet eżistenti tal-Patt ta’ 
Stabilità u Tkabbir u ssaħħaħ is-
sorveljanza tad-dixxipplina baġitarja fl-
Istati Membri li l-munita tagħhom tkun l-
euro. Proċedura ta’ monitoraġġ imsaħħa 
gradwalment għandha tikkontribwixxi għal 

(9) Dan ir-rieżami msaħħaħ gradwalment 
ser jikkumplimenta d-dispożizzjonijiet 
eżistenti tal-Patt ta’ Stabilità u Tkabbir u 
jsaħħaħ ir-rieżami tad-dixxiplina baġitarja 
fl-Istati Membri li l-munita tagħhom tkun 
l-euro. Proċedura ta’ rieżami imsaħħa 
gradwalment għandha tikkontribwixxi għal 
eżiti baġitarji aħjar għall-benefiċċju tal-
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eżiti baġitarji aħjar għall-benefiċċju tal-
Istati Membri li l-munita tagħhom tkun l-
euro. Bħala parti minn proċedura msaħħa 
gradwalment, monitoraġġ metikoluż huwa 
partikolarment ta’ valur għall-Istati 
Membri li jkunu soġġetti għal proċedura 
ta’ defiċit eċċessiv.

Istati Membri li l-munita tagħhom tkun l-
euro. Bħala parti minn proċedura msaħħa 
gradwalment, rieżami metikoluż huwa 
partikolarment ta’ valur għall-Istati 
Membri li jkunu soġġetti għal proċedura 
ta’ defiċit eċċessiv.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-monitoraġġ metikoluż għall-Istati 
Membri soġġetti għal proċedura ta’ defiċit 
eċċessiv għandu jippermetti l-
identifikazzjoni tar-riskji f'konformità mal-
iskadenza għal Stat Membru biex jikkoreġi 
d-defiċit eċċessiv. Fil-każ li jiġu 
identifikati tali riskji, il-Kummissjoni 
għandha toħroġ rakkomandazzjoni lill-Istat 
Membru biex jittieħdu miżuri f’perjodu 
partikolari li għandhom jiġu ppreżentati 
lill-Parlament tal-Istat Membru konċernat, 
fuq it-talba tagħha. Din il-valutazzjoni 
għandha tippermetti korrezzjoni rapida ta’ 
kwalunkwe żvilupp li joħloq riskju għall-
korrezzjoni tad-defiċit eċċessiv sal-
iskadenza stabilita. Il-valutazzjoni tal-
konformità ma' din ir-rakkomandazzjoni 
mill-Kummissjoni għandha tkun parti mill-
valutazzjoni kontinwa mill-Kummissjoni 
tal-azzjoni effettiva biex tikkoreġi d-defiċit 
eċċessiv. Meta jiddeċiedi jekk ittiħditx 
azzjoni effettiva biex tikkoreġi d-defiċit 
eċċessiv, il-Kunsill għandu wkoll jibbaża 
d-deċiżjoni tiegħu fuq jekk l-Istat Membru 
kkonformax mar-rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni.

(12) Rieżami metikoluż għall-Istati 
Membri soġġetti għal proċedura ta’ defiċit 
eċċessiv għandu jippermetti l-
identifikazzjoni tar-riskji f'konformità mal-
iskadenza għal Stat Membru biex jikkoreġi 
d-defiċit eċċessiv. Fil-każ li jiġu 
identifikati tali riskji, il-Kummissjoni 
għandha toħroġ rakkomandazzjoni lill-Istat 
Membru biex jittieħdu miżuri f’perjodu 
partikolari li għandhom jiġu ppreżentati 
lill-Parlament tal-Istat Membru konċernat, 
fuq it-talba tagħha. Din il-valutazzjoni 
għandha tippermetti korrezzjoni rapida ta’ 
kwalunkwe żvilupp li joħloq riskju għall-
korrezzjoni tad-defiċit eċċessiv sal-
iskadenza stabilita. Il-valutazzjoni tal-
konformità ma' din ir-rakkomandazzjoni 
mill-Kummissjoni għandha tkun parti mill-
valutazzjoni kontinwa mill-Kummissjoni 
tal-azzjoni effettiva biex tikkoreġi d-defiċit 
eċċessiv. Meta jiddeċiedi jekk ittiħditx 
azzjoni effettiva biex tikkoreġi d-defiċit 
eċċessiv, il-Kunsill għandu wkoll jibbaża 
d-deċiżjoni tiegħu fuq jekk l-Istat Membru 
kkonformax mar-rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni u sa liema punt dan 
jaffettwa l-miri tal-impjiegi. Għandhom 
jiġu kkunsidrati sanzjonijiet f'każ ta' 
nuqqas ta' konformità. Madankollu, kull 
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Stat Membru għandu jmantni s-sovranità 
baġitarja tiegħu. Il-Kunsill u l-
Kummissjoni, fil-valutazzjonijiet baġitarji 
kollha fil-qafas tal-proċedura ta’ defiċit 
eċċessiv, għandhom jagħtu l-attenzjoni 
dovuta lill-implimentazzjoni tas-sistemi 
tas-sigurtà soċjali li jwasslu għall-ilħiq 
tal-objettivi tal-Unjoni b’rabta mat-
tkabbir sostenibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsolidazzjoni fiskali għandha tħalli spazju ta' manuvrar, b'mod partikolari għall-
implimentazzjoni tal-investimenti fundamentali u għal tul ta' żmien u ta' riformi strutturali. 

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jippubblikaw 
annwalment il-pjanijiet fiskali ta’ terminu 
medju tagħhom skont il-qafas baġitarju ta’ 
terminu medju bbażati fuq previżjoni 
makroekonomika indipendenti flimkien 
mal-Programmi ta’ Stabilità, sa mhux aktar 
tard mill-15 ta’ April.

1. L-Istati Membri għandhom jippubblikaw 
annwalment il-pjanijiet fiskali ta’ terminu 
medju u l-investiment ekonomiku
tagħhom skont il-qafas baġitarju ta’ 
terminu medju bbażati fuq previżjoni 
makroekonomika indipendenti flimkien 
mal-Programmi ta’ Stabilità, sa mhux aktar 
tard mill-15 ta’ April.

Or. en

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ regoli fiskali numeriċi dwar il-bilanċ 
baġitarju li jimplimentaw fil-proċessi 

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ regoli fiskali numeriċi dwar il-bilanċ 
baġitarju li jimplimentaw fil-proċessi 
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baġitarji nazzjonali l-objettivi baġitarji ta’ 
terminu medju tagħhom kif iddefinit fl-
Artikolu 2a tar-Regolament (KE) 
Nru 1466/97. Tali regoli għandhom ikopru 
l-amministrazzjoni pubblika fis-sħuħija 
tagħha u jkunu ta’ natura vinkolanti, 
preferibbilment kostituzzjonali.

baġitarji nazzjonali l-objettivi baġitarji ta’ 
terminu medju tagħhom kif iddefinit fl-
Artikolu 2a tar-Regolament (KE) 
Nru 1466/97. Tali regoli nazzjonali 
għandhom ikopru l-amministrazzjoni 
pubblika fis-sħuħija tagħha u jkunu ta’ 
natura vinkolanti.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-valutazzjoni tal-koerenza tal-
abbozz tal-pjan baġitarju 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 11

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) in-nefqa u d-dħul fil-mira bħala 
persentaġġ tal-PDG għall-amministrazzjoni 
pubblika u l-komponenti ewlenin tagħhom, 
b'kunsiderazzjoni tal-kundizzjonijiet u l-
kriterji tal-istabiliment tal-perkors tat-
tkabbir fin-nefqa netta minn kwalunkwe 
miżuri diskrezzjonarji fid-dħul skont l-
Artikolu 5(1) tar-Regolament (KE) 
Nru 1466/97;

(c) in-nefqa u d-dħul fil-mira bħala 
persentaġġ tal-PDG għall-amministrazzjoni 
pubblika u l-komponenti ewlenin tagħhom, 
b'kunsiderazzjoni tal-kundizzjonijiet u l-
kriterji tal-istabiliment tal-perkors tat-
tkabbir fin-nefqa netta minn kwalunkwe 
miżuri diskrezzjonarji fid-dħul skont l-
Artikolu 5(1) tar-Regolament (KE) 
Nru 1466/97 u l-impatti tiegħu fuq it-
tkabbir u l-impjiegi;
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Or. en

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fejn tidentifika nonkonformità
partikolarment gravi mal-obbligi ta’ 
politika baġitarja stipulati fil-Patt ta' 
Stabilità u Tkabbir, il-Kummissjoni 
għandha, fi żmien ġimagħtejn mid-data tas-
sottomissjoni tal-abbozz tal-pjan baġitarju, 
titlob abbozz tal-pjan baġitarju rivedut 
mill-Istat Membru konċernat. Din it-talba 
għandha ssir pubblika.

5. Fejn tidentifika nonkonformità 
partikolarment gravi mal-obbligi ta’ 
politika baġitarja stipulati fil-Patt ta' 
Stabilità u Tkabbir, il-Kummissjoni 
għandha, fi żmien ġimagħtejn mid-data tas-
sottomissjoni tal-abbozz tal-pjan baġitarju, 
titlob abbozz tal-pjan baġitarju rivedut 
mill-Istat Membru konċernat. Il-
Kummissjoni għandha tagħmel pubblika
t-talba tagħha u t-tweġiba tal-Istat 
Membru konċernat.

Or. en

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-opinjoni msemmija fil-paragrafu 1 
għandha tinkludi l-valutazzjoni tal-
impenn tal-Istat Membru għall-
implimentazzjoni tal-istrateġiji u l-
objettivi politiċi adottati mill-Kunsill 
Ewropew.

Or. en
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Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4,. Il-Grupp tal-euro għandu jiddiskuti l-
opinjonijiet tal-Kummissjoni dwar il-
pjanijiet baġitarji nazzjonali u s-
sitwazzjoni u l-prospetti baġitarji fiż-żona 
tal-eura fis-sħuħija tagħha abbażi tal-
valutazzjoni kumplessiva magħmula mill-
Kummissjoni skont il-paragrafu 3. Il-
valutazzjoni għanda ssir pubblika.

4. Il-Grupp tal-euro għandu jiddiskuti l-
opinjonijiet tal-Kummissjoni dwar il-
pjanijiet baġitarji nazzjonali u s-
sitwazzjoni u l-prospetti baġitarji fiż-żona 
tal-eura fis-sħuħija tagħha abbażi tal-
valutazzjoni kumplessiva magħmula mill-
Kummissjoni skont il-paragrafu 3. Il-
Grupp tal-euro jista’ jagħmel 
rakkomandazzjonijiet lill-Kunsill. Il-
valutazzjoni għanda ssir pubblika.

Or. en

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Stat Membru għandu jirrapporta 
regolarment lill-Kummissjoni u lill-
Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju jew 
kwalunkwe sottokumitat maħtur mill-KEF 
għal dak il-għan, dwar l-amministrazzjoni 
pubbliku u s-sottosetturi tagħha, l-
eżekuzzjoni baġitarja fis-sena kurrenti, l-
impatt baġitarju ta' miżuri diskrezzjonarji 
meħuda kemm fuq in-naħa tan-nefqa kif 
ukoll fuq in-naħa tad-dħul, il-miri tan-
nefqa u d-dħul tal-gvern, kif ukoll 
informazzjoni dwar il-miżuri adottati u n-
natura ta' dawk maħsuba sabiex jintlaħqu l-
miri. Ir-rapport għandu jsir pubbliku.

3. Stat Membru għandu jirrapporta 
regolarment lill-Kummissjoni u lill-
Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju jew 
kwalunkwe sottokumitat maħtur mill-KEF 
għal dak il-għan, dwar l-amministrazzjoni 
pubbliku u s-sottosetturi tagħha, l-
eżekuzzjoni baġitarja fis-sena kurrenti, l-
impatt baġitarju ta' miżuri diskrezzjonarji 
meħuda fuq in-naħa tan-nefqa u fuq in-
naħa tad-dħul, l-iżvilupp makroekonomiku 
li jinkludi l-impjiegi, il-miri tan-nefqa u d-
dħul tal-gvern, kif ukoll informazzjoni 
dwar il-miżuri adottati u n-natura ta' dawk 
maħsuba sabiex jintlaħqu l-miri. Ir-rapport 
għandu jsir pubbliku.

Or. en
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