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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proċeduri tas-sorveljanza baġitarja u ekonomika tal-Istati Membri li jużaw l-Unjoni u ż-
żona tal-euro biex jiffaċċjaw il-kriżi ekonomika u finanzjarja li bdiet fl-2008, għandhom jiġu 
adottati b'viżjoni wiesgħa tal-problemi ekonomiċi u soċjali li pprovokat din il-kriżi.

Id-deterjorament tas-sitwazzjoni finanzjarja dinjija wasslet lill-Unjoni għal tnaqqis kbir tat-
tkabbir tagħha u għal diffikultajiet serji baġitarji għall-Istati Membri. Iżda anke jekk waħda 
mis-soluzzjonijiet għal dawn l-isfidi tinsab fil-koordinazzjoni tal-politiki ekonomiċi u soċjali 
bejn l-Istati, din għandha tirrispetta numru partikolari ta' prinċipji:

- Il-koordinazzjoni ma tistax tkun iffukata biss fuq is-sitwazzjoni baġitarja tal-Istati u 
għandha tikkunsidra l-investimenti għas-suq tax-xogħol u t-titjib tas-sitwazzjoni soċjali; 
L-investimenti pubbliċi fit-taħriġ u r-riċerka, maħsuba biex iżidu l-kompetittività tal-Istat 
jew sistema ta' protezzjoni soċjali effikaċi u minima soċjali li jippermettu li jiġi miġġieled 
il-faqar u li jinżamm il-konsum intern u b'hekk jirreżistu aħjar għall-kriżijiet, għandhom 
jitqiesu b'mod pożittiv.

- Hi għandha tibqa' konformi mal-prinċipji demokratiċi tal-Unjoni; Il-Parlament Ewropew 
jew il-parlamenti nazzjonali, magħmula minn rappreżentanti eletti għandhom ikunu 
informati bis-sħiħ u regolarment bl-istess mod bħall-Kummissjoni jew il-Kunsill

- Hi ma tistax tmur kontra l-prinċipji nazzjonali u Ewropej tad-djalogu soċjali ; Id-drittijiet 
fundamentali għan-negozjar kollettiv u għall-azzjoni ta' strajk ma jistgħux jitqiegħdu 
inkwistjoni mir-riformi strutturali u tas-suq tax-xogħol irrakkomandati lill-Istati Membri.

- Hi għandha tikkunsidra l-objettivi u t-testi fundamentali kollha tal-Unjoni; Il-miżuri 
maħsuba biex jintlaħqu l-objettivi tal-Istrateġija UE 2020 fil-qasam tar-rata ta' impjieg jew 
tal-ġlieda kontra l-faqar u r-rispett tal-klawżola soċjali orizzontali tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea se jagħtu s-sehem tagħhom għall-irkupru ekonomiku 
tal-Unjoni.
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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 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-kriżi globali mingħajr preċedenti li 
laqtet lid-dinja tul l-aħħar tliet snin 
iddanneġġat gravement it-tkabbir 
ekonomiku u l-istabilità finanzjarja u 
pprovokat deterjorament qawwi fid-defiċit 
tal-gvern u l-pożizzjoni tad-dejn tal-Istati 
Membri, li wasslet lil uħud minnhom biex 
ifittxu assistenza finanzjarja barra l-qafas 
tal-Unjoni.

(1) Il-kriżi globali mingħajr preċedenti u t-
tnaqqis tal-attività ekonomika li laqtu lid-
dinja tul l-aħħar tliet snin iddanneġġaw
gravement it-tkabbir ekonomiku u l-
istabilità finanzjarja u pprovokat 
deterjorament qawwi fil-kundizzjonijiet 
finanzjarji, ekonomiċi u soċjali kif ukoll
fid-defiċit tal-gvern u l-pożizzjoni tad-dejn 
tal-Istati Membri, li wasslet lil uħud 
minnhom biex ifittxu assistenza finanzjarja 
barra l-qafas tal-Unjoni.

Or. fr

Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Minkejja ċerti sinjali pożittivi ta' 
rkupru fl-2009, iż-żieda fl-impjiegi kienet 
wisq dgħajfa biex tnaqqas b'mod stabbli r-
rata għolja tal-qgħad. Il-perjodu medju 
ta' qgħad ittawwal u l-qgħad fost iż-
żgħażagħ żdied f'ħafna Stati Membri. Fil-
ħarifa tal-2011, il-Kummissjoni rrevediet 
u naqqset notevolment il-previżjoni 
tagħha tat-tkabbir ekonomiku għall-2012, 
billi il-persentaġġ tagħha ta' 1,25 % 
naqsitu għal 0,5 % fl-Unjoni u fiż-żona 
tal-euro. Konsegwentement, it-tkabbir tal-
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impjieg huwa mistenni li jieqaf fl-2012.

Or. fr

Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 1b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) Filwaqt li ttieħdu miżuri biex jittaffu 
l-effetti negattivi tal-kriżi finanzjarja, qed 
jinħass ħafna l-impatt ta' din il-kriżi fuq l-
ekonomija reali, is-suq tax-xogħol u l-
benessri taċ-ċittadini.

Or. fr

Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 1c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1c) Skont l-Artikolu 9 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, meta 
tiddefinixxi u timplimenta l-politiki u l-
azzjonijiet tagħha, l-Unjoni għandha 
tikkunsidra r-rekwiżiti marbuta mal-
promozzjoni ta’ livell għoli ta’ impjieg, il-
garanzija ta’ protezzjoni soċjali adegwata, 
il-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali kif 
ukoll livell għoli ta’ edukazzjoni, taħriġ u 
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem.

Or. fr

Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-konsistenza sħiħa bejn il-qafas ta’ 
sorveljanza multilaterali tal-Unjoni stabilit 
mit-Trattat u l-kundizzjonijiet ta’ politika 
possibbli marbuta ma' din l-assistenza 
finanzjarja għandhom jissejsu fid-dritt tal-
Unjoni. L-integrazzjoni ekonomika u 
finanzjarja tal-Istati Membri li l-munita 
tagħhom tkun l-euro teħtieġ rinfurzar tas-
sorveljanza biex jiġi pprevenut il-kontaġju 
minn Stat Membru li jesperjenza 
diffikultajiet fir-rigward tal-istabilità
finanzjarja tiegħu għall-bqija taż-żona tal-
euro.

(2) Il-konsistenza sħiħa bejn il-qafas ta’ 
sorveljanza multilaterali tal-Unjoni stabilit 
mit-Trattat u l-kundizzjonijiet ta’ politika 
possibbli marbuta ma' din l-assistenza 
finanzjarja, akkumpanjata minn inċentivi 
għall-promozzjoni tat-tkabbir, l-impjieg u 
l-progress soċjali, għandhom jissejsu fid-
dritt tal-Unjoni. L-integrazzjoni ekonomika 
u finanzjarja tal-Istati Membri li l-munita 
tagħhom tkun l-euro teħtieġ rinfurzar tas-
sorveljanza biex jiġi pprevenut il-kontaġju 
minn Stat Membru li jesperjenza 
diffikultajiet fir-rigward tal-istabilità 
finanzjarja tiegħu għall-bqija taż-żona tal-
euro.

Or. fr

Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Stat Membru li l-munita tiegħu tkun l-
euro għandu jkun soġġett għal sorveljanza 
msaħħa meta jesperjenza - jew jissogra li 
jesperjenza - taqlib finanzjarju sever, bil-
ħsieb li jiġi żgurat treġġigħ lura malajr 
għan-normalità u li jiġu protetti l-Istati 
Membri l-oħra taż-żona tal-euro kontra 
effetti negattivi possibbli minħabba t-tifrix. 
Din is-sorveljanza msaħħa għandha 
tinkludi aċċess usa' għall-informazzjoni 
meħtieġa għal monitoraġġ metikoluż tas-
sitwazzjoni ekonomika, fiskali u 
finanzjarja u rapportar regolari lill-Kumitat 
Ekonomiku u Finanzjarju (KEF)jew 
kwalunkwe sottokumitat li jista' jinħatar 
mill-KEF għal dak l-iskop. L-istess 
modalitajiet ta’ sorveljanza għandhom 
japplikaw għall-Istati Membri li jitolbu 
assistenza prekawzjonarja mill-Faċilità 

(4) Stat Membru li l-munita tiegħu tkun l-
euro għandu jkun soġġett għal sorveljanza 
msaħħa meta jesperjenza - jew jissogra li 
jesperjenza - taqlib finanzjarju sever, bil-
ħsieb li jiġi żgurat treġġigħ lura malajr 
għan-normalità u li jiġu protetti l-Istati 
Membri l-oħra taż-żona tal-euro kontra 
effetti negattivi possibbli minħabba t-tifrix. 
Din is-sorveljanza msaħħa għandha 
tinkludi aċċess usa' għall-informazzjoni 
meħtieġa għal monitoraġġ metikoluż tas-
sitwazzjoni ekonomika, soċjali, tal-
impjieg, fiskali u finanzjarja u l-
istabbiliment ta' rapportar regolari lill-
Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju (KEF), 
lill-Kumitat għall-Impjiegi (EMCO) u lill-
Kumitat tal-Protezzjoni Soċjali (CPS) jew 
kwalunkwe sottokumitat li jista' jinħatar 
minn dawn għal dak l-iskop. L-istess 
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Ewropew ta’ Stabilità Finanzjarja (FESF), 
il-Mekkaniżmu ta’ Stabilità Finanzjarja 
(MES), il-Fond Monetarju Internazzjonali 
(FMI) jew istitutuzzjoni finanzjarja 
internazzjonali oħra.

modalitajiet ta’ sorveljanza għandhom 
japplikaw għall-Istati Membri li jitolbu 
assistenza prekawzjonarja mill-Faċilità 
Ewropew ta’ Stabilità Finanzjarja (FESF), 
il-Mekkaniżmu ta’ Stabilità Finanzjarja 
(MES), il-Fond Monetarju Internazzjonali 
(FMI) jew istitutuzzjoni finanzjarja 
internazzjonali oħra.

Or. fr

Emenda 7
Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Is-sorveljanza tas-sitwazzjoni 
ekonomika u fiskali għandha tiġu
rinfurzata sew għall-Istati Membri fi 
programm ta’ aġġustament 
makroekonomiku. Minħabba n-natura 
komprensiva ta' dan tal-aħħar, il-proċessi l-
oħra ta' sorveljanza ekonomika u fiskali 
għandhom jiġu sospiżi matul il-programm 
ta’ aġġustament makroekonomiku, bil-
ħsieb li tiġi evitata dupplikazzjoni tal-
obbligi ta’ rapportar.

(5) Is-sorveljanza tas-sitwazzjoni 
ekonomika u soċjali, fiskali, u tal-impjieg 
għandha tiġi rinfurzata sew għall-Istati 
Membri fi programm ta’ aġġustament 
makroekonomiku. Minħabba n-natura 
komprensiva ta' dan tal-aħħar, il-proċessi l-
oħra ta' sorveljanza ekonomika u fiskali 
għandhom jiġu sospiżi matul il-programm 
ta’ aġġustament makroekonomiku, bil-
ħsieb li tiġi evitata dupplikazzjoni tal-
obbligi ta’ rapportar.

Or. fr

Emenda 8
Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Għandhom ikunu disposti regoli sabiex 
jittejjeb id-djalogu bejn l-istituzzjonijiet 
tal-Unjoni, partikolarment il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni, u 
jiġu żgurati trasparenza u responsabilità 
pubblika akbar.

(6) Għandhom ikunu disposti regoli sabiex 
jittejjeb id-djalogu bejn l-istituzzjonijiet 
tal-Unjoni, partikolarment il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni, kif 
ukoll id-djalogu bejn l-istituzzjonijiet tal-
Unjoni u s-sħab soċjali, u jiġu żgurati 
trasparenza u responsabilità pubblika 
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akbar.

Or. fr

Emenda 9
Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Id-deċiżjoni dwar in-nonkonformità 
ta’ Stat Membru mal-programm ta’ 
aġġustament tiegħu tkun tinvolvi wkoll 
sospensjoni tal-pagamenti jew l-impenji 
tal-fondi tal-Unjoni kif previst fl-
Artikolu 21(6) tar-Regolament (UE) 
Nru°XXX li jistipula dispożizzjonijiet 
komuni dwar il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali 
u l-Fond Ewropew Marittimu u għas-Sajd 
koperti mill-qafas strateġiku komuni u li 
jistipula d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar 
il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-
Fond ta' Koeżjoni u li jħassar ir-
Regolament (KE) Nru°1083/2006,

(7) L-Istati Membri li qed jgħaddu minn 
jew jirriskjaw li jgħaddu minn 
diffikultajiet serji mil-lat tal-istabilità 
finanzjarja tagħhom u/jew jibbenefikaw 
jew jistgħu jibbenifikaw mill-assistenza 
finanzjarja, jiddependu mis-solidarjetà 
Ewropea. Il-fondi strutturali Ewropej u l-
Fond ta' Koeżjoni jistgħu jġibu magħhom 
kontribuzzjoni essenzjali maħsuba biex 
tiżgura li, anke f'każ ta' limitazzjonijiet 
finanzjarji, iseħħ investiment sabiex 
jintlaħqu l-objettivi tat-tkabbir tal-Unjoni 
u tal-istrateġija għall-impjieg. Abbozz ta' 
programm ta' adattament jista' jkun 
akkumpanjat minn talba tal-Istat Membru 
kkonċernat biex jibbenefika minn żieda 
temporanja tal-pagamenti jew tal-
pagamenti tal-bilanċ finali mill-fondi 
strutturali u mill-Fond ta' Koeżjoni,

Or. fr

Emenda 10
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament 
hija konformi mal-Artikolu 153(3) tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea. Id-deċiżjonijiet meħuda skont 
dan ir-Regolament jirrispettaw il-
prinċipju ta' sussidjarjetà, id-djalogu 



PA\890107MT.doc 9/16 PE480.648v01-00

MT

soċjali u l-kompetenzi tal-Istati Membri u 
tas-sħab soċjali fir-rigward tal-
formazzjoni tal-pagi u l-provvediment tal-
pensjonijiet.

Or. fr

Emenda 11
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jikkomunika lill-Kummissjoni, lill-BĊE 
u lill-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE) 
skont il-frekwenza mitluba informazzjoni 
diżaggregata dwar is-sitwazzjoni 
finanzjarja tal-istituzzjonijiet finanzjarji li 
jkunu taħt is-sorveljanza tas-superviżuri 
nazzjonali tiegħu;

(a) jikkomunika lill-Parlament Ewropew,
lill-Kummissjoni, lill-BĊE u lill-Awtorità 
Bankarja Ewropea (ABE) skont il-
frekwenza mitluba informazzjoni 
diżaggregata dwar is-sitwazzjoni 
finanzjarja tal-istituzzjonijiet finanzjarji li 
jkunu taħt is-sorveljanza tas-superviżuri 
nazzjonali tiegħu;

Or. fr

Emenda 12
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) jikkomunika lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kummissjoni u lill-
parlamenti nazzjonali informazzjoni 
diżaggregata dwar is-sitwazzjoni tal-
impjieg u s-sitwazzjoni soċjali, 
partikolarment dwar l-iżviluppi riċenti 
tas-suq tax-xogħol u d-distribuzzjoni tad-
dħul;

Or. fr
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Emenda 13
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db)jikkomunika lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kummissjoni u lill-parlamenti 
nazzjonali informazzjoni dwar l-
investimenti pubbliċi maħsuba biex 
jirrispettaw l-objettivi tat-tkabbir tal-
Unjoni u l-istrateġija għall-impjieg.

Or. fr

Emenda 14
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha twettaq, 
b'kordinazzjoni mal-BĊE, missjonijiet 
regolari ta’ rieżami fl-Istat Membru taħt 
sorveljanza biex tivverifika l-progress li 
jsir fl-implimentazzjoni tal-miżuri 
msemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3. Hi 
għandha tikkomunika kull trimestru s-
sejbiet tagħha lill-Kumitat Ekonomiku u 
Finanzjarju (KEF) - jew lil kwalunkwe 
sottokumitat li l-KEF jista' jaħtar għal dak 
il-għan - u tivvaluta notevolment jekk 
jeħtieġx miżuri ulterjuri. Dawn il-
missjonijiet ta’ rieżami għandhom 
jissostitwixxu l-monitoraġġ fuq il-post 
previst fl-Artikolu 10a(2) tar-Regolament 
(KE) Nru 1467/97.

4. Il-Kummissjoni għandha twettaq, 
b'kordinazzjoni mal-BĊE, missjonijiet 
regolari ta’ rieżami fl-Istat Membru taħt 
sorveljanza biex tivverifika l-progress li 
jsir fl-implimentazzjoni tal-miżuri 
msemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3. Hi 
għandha tikkomunika kull trimestru s-
sejbiet tagħha lill-Kumitat Ekonomiku u 
Finanzjarju (KEF), lill-Kumitat għall-
Impjieg (EMCO) u lill-Kumitat tal-
protezzjoni soċjali (CPS) jew lil 
kwalunkwe sottokumitat li dawn tal-aħħar 
jistgħu jaħtru għal dak il-għan - u tivvaluta 
notevolment jekk jeħtieġx miżuri ulterjuri. 
Dawn il-missjonijiet ta’ rieżami għandhom 
jissostitwixxu l-monitoraġġ fuq il-post 
previst fl-Artikolu 10a(2) tar-Regolament 
(KE) Nru 1467/97.

Or. fr



PA\890107MT.doc 11/16 PE480.648v01-00

MT

Emenda 15
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fejn ikun konkluż - abbażi tal-
valutazzjoni prevista fil-paragrafu 4 - li 
jeħtieġ aktar miżuri u li s-sitwazzjoni 
finanzjarja ta’ Stat Membru konċernat 
ikollha effetti avversi sinifikanti fuq l-
istabilità finanzjarja taż-żona tal-euro, il-
Kunsill, b'maġġoranza kwalifikata fuq 
proposta mill-Kummissjoni, jista' 
jirrakkomanda lill-Istat Membru konċernat
li jfittex assistenza finanzjarja u jħejji 
programm ta’ aġġustament 
makroekonomiku. Il-Kunsill jista' 
jiddeċiedi li jippubblika din ir-
rakkomandazzjoni.

5. Fejn ikun konkluż - abbażi tal-
valutazzjoni prevista fil-paragrafu 4 - li 
jeħtieġ aktar miżuri u li s-sitwazzjoni 
finanzjarja, ekonomika, u soċjali ta’ Stat 
Membru konċernat ikollha effetti avversi 
sinifikanti fuq l-istabilità finanzjarja, 
ekonomika, u soċjali taż-żona tal-euro, il-
Kunsill, b'maġġoranza kwalifikata fuq 
proposta mill-Kummissjoni, jista' 
jirrakkomanda lill-Istat Membru konċernat 
li jfittex assistenza finanzjarja u jħejji 
programm ta’ aġġustament 
makroekonomiku. Il-Kunsill jista' 
jiddeċiedi li jippubblika din ir-
rakkomandazzjoni.

Or. fr

Emenda 16
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 6 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-Kumitat relevanti tal-Parlament 
Ewropew jista' jistieden rappreżentanti 
mill-Istat Membru konċernat biex 
jipparteċipaw fi skambju ta’ fehmiet;

(a) il-Kumitat relevanti tal-Parlament 
Ewropew jista' jistieden rappreżentanti 
mill-Istat Membru konċernat u s-sħab 
soċjali biex jipparteċipaw fi skambju ta’ 
fehmiet;

Or. fr

Emenda 17
Proposta għal regolament
Artikolu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Stat Membru li jkun jixtieq jikseb 
assistenza finanzjarja minn wieħed jew 
aktar mill-Istati l-oħra, il-FESF, il-MES, il-
Fond Monetarju Internazzjonali (FMI) jew 
istituzzjoni oħra barra l-qafas tal-Unjoni 
għandu immedjatament jinforma lill-
Kunsill, il-Kummissjoni u l-BĊE bl-
intenzjoni tiegħu. Il-KEF, jew kwalunkwe 
sottokumitat li l-KEF jista' jaħtar għal 
dawk il-finijiet, għandu jorganizza 
diskussjoni dwar din it-talba prevista, wara 
li jkun irċieva valutazzjoni mill-
Kummissjoni.

Stat Membru li jkun jixtieq jikseb 
assistenza finanzjarja minn wieħed jew 
aktar mill-Istati l-oħra, il-FESF, il-MES, il-
Fond Monetarju Internazzjonali (FMI) jew 
istituzzjoni oħra barra l-qafas tal-Unjoni 
għandu immedjatament jinforma lill-
Kunsill, il-Kummissjoni u l-BĊE bl-
intenzjoni tiegħu. Il-KEF, l-EMCO u s-
CPS, jew kwalunkwe sottokumitat li dawn 
tal-aħħar jistgħu jaħtru għal dawk il-
finijiet, għandhom jeżaminaw din it-talba 
prevista, wara li jkun irċieva valutazzjoni 
mill-Kummissjoni.

Or. fr

Emenda 18
Proposta għal regolament
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn tintalab assistenza finanzjarja mill-
FESF jew il-MES, il-Kummissjoni 
għandha tipprepara – b'kordinazzjoni mal-
BĊE u kull fejn possibbli, l-IMF - analiżi 
tas-sostenibilità tad-dejn tal-gvern tal-Istat 
Membru konċernati, inkluż l-abilita tal-
Istat Membru li jħallas lura l-assistenza 
finanzjarja prevista, u tgħaddiha lill-KEF 
jew lil kwalunkwe sottokumitat li l-KEF 
jista' jaħtar għal dak l-iskop.

Fejn tintalab assistenza finanzjarja mill-
FESF jew il-MES, il-Kummissjoni 
għandha tipprepara – b'kordinazzjoni mal-
BĊE u kull fejn possibbli, l-IMF - analiżi 
tas-sostenibilità tad-dejn tal-gvern tal-Istat 
Membru konċernati, inkluż l-abilità tal-
Istat Membru li jħallas lura l-assistenza 
finanzjarja prevista billi jissodisfa l-
objettivi tiegħu dwar it-tkabbir tal-Unjoni 
u l-istrateġija għall-impjieg, u tgħaddiha 
lill-KEF, lill-EMCO u lis-CPS jew lil 
kwalunkwe sottokumitat li dawn tal-aħħar 
jistgħu jaħtru għal dak l-iskop.

Or. fr

Emenda 19
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Stat Membru li jirċievi assistenza 
finanzjarja minn wieħed jew aktar mill-
Istati l-oħra, il-FMI, il-FESF jew il-MES 
għandu jipprepara bi qbil mal-
Kummissjoni - li taġixxi b'kordinament 
mal-BĊE - abbozz ta' programm ta' 
aġġustament mmirati sabiex tiġi ristabilita 
sitwazzjoni ekonomika u finanzjarja tajba u 
sostenibbli u tiġi restawrata l-kapaċità 
tiegħu li jiffinanzja lilu nnifsu fis-swieq 
finanzjarji bis-sħiħ. L-abbozz ta' programm 
ta' aġġustament għandu jqis kif xieraq ir-
rakkomandazzjonijiet kurrenti indirizzati 
lill-Istat Membru konċernat skont l-
Artikoli 121, 126 u/jew 148 tat-Trattat - u 
l-azzjonijiet tiegħu biex jikkonforma mar-
rakkomandazzjonijiet - filwaqt li jimmira 
lejn it-twessigħ, it-tisħiħ u l-
approfondiment tal-miżuri ta' politika 
meħtieġa.

1. Stat Membru li jirċievi assistenza 
finanzjarja minn wieħed jew aktar mill-
Istati l-oħra, il-FMI, il-FESF jew il-MES 
għandu jipprepara bi qbil mal-
Kummissjoni - li taġixxi b'kordinament 
mal-BĊE - abbozz ta' programm ta' 
aġġustament mmirati sabiex tiġi ristabilita 
sitwazzjoni ekonomika u soċjali,
finanzjarja u tal-impjieg tajba u sostenibbli 
u tiġi restawrata l-kapaċità tiegħu li 
jiffinanzja lilu nnifsu fis-swieq finanzjarji 
bis-sħiħ. Mingħajr ħsara għall-Artikolu 9 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, għall-objettivi tat-
tkabbir tal-Unjoni u għall-istrateġija 
għall-impjieg, dan l-abbozz ta' programm 
ta' aġġustament għandu jqis kif xieraq ir-
rakkomandazzjonijiet kurrenti indirizzati 
lill-Istat Membru konċernat skont l-
Artikoli 121, 126 u/jew 148 tat-Trattat - u 
l-azzjonijiet tiegħu biex jikkonforma mar-
rakkomandazzjonijiet - filwaqt li jimmira 
lejn it-twessigħ, it-tisħiħ u l-
approfondiment tal-miżuri ta' politika 
meħtieġa. Abbozz ta' programm ta' 
adattament jista' għalhekk ikun 
akkumpanjat minn talba tal-Istat Membru 
kkonċernat biex jibbenefika minn żieda 
temporanja tal-pagamenti jew tal-
pagamenti tal-bilanċ finali mill-fondi 
strutturali u mill-Fond ta' Koeżjoni,

Or. fr

Emenda 20
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni, b'kordinament mal-
BĊE, għandha timmonitorja l-progress 
magħmul fl-implimentazzjoni tal-

3. Il-Kummissjoni, b'kordinament mal-
BĊE, għandha timmonitorja l-progress 
magħmul fl-implimentazzjoni tal-
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programm ta' aġġustament u tinforma kull 
tliet xhur lill-KEF jew kwalunkwe 
sottokumitat li l-KEF jista' jaħtar għal dak 
l-iskop. Partikolarment hu għandu 
jipprovdi lill-Kummissjoni l-informazzjoni 
kollha li din tqis neċessarja għall-
monitoraġġ tal-programm. L-Artikolu 3(3) 
għandu japplika.

programm ta' aġġustament u tinforma kull 
tliet xhur lill-KEF, lill-EMCO u lis-CPS,
jew kwalunkwe sottokumitat li dawn tal-
aħħar jistgħu jaħtru għal dak l-iskop. 
Partikolarment hu għandu jipprovdi lill-
Kummissjoni l-informazzjoni kollha li din 
tqis neċessarja għall-monitoraġġ tal-
programm. L-Artikolu 3(3) għandu 
japplika.

Or. fr

Emenda 21
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kumitat relevanti tal-Parlament 
Ewropew jista' jistieden rappreżentanti 
mill-Istat Membru konċernat biex 
jipparteċipaw fi skambju ta’ fehmiet dwar 
il-progress li jsir fl-implimentazzjoni tal-
programm ta’ aġġustament.

7. Il-Kumitat relevanti tal-Parlament 
Ewropew jista' jistieden rappreżentanti 
mill-Istat Membru konċernat u s-sħab 
soċjali biex jipparteċipaw fi skambju ta’ 
fehmiet dwar il-progress li jsir fl-
implimentazzjoni tal-programm ta’ 
aġġustament u l-konsegwenzi tiegħu.

Or. fr

Emenda 22
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Ir-rappreżentanti tal-Kummissjoni 
jistgħu jiġu mistiedna mill-parlament tal-
Istat Membru konċernat biex jipparteċipaw 
fi skambju ta’ fehmiet dwar il-progress li 
jsir fl-implimentazzjoni tal-programm ta’ 
aġġustament.

8. Ir-rappreżentanti tal-Kummissjoni 
jistgħu jiġu mistiedna mill-parlament tal-
Istat Membru konċernat biex jipparteċipaw 
fi skambju ta’ fehmiet dwar il-progress li 
jsir fl-implimentazzjoni tal-programm ta’ 
aġġustament u l-konsegwenzi tiegħu.

Or. fr
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Emenda 23
Proposta għal regolament
Artikolu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10a
Kompatibiltà mal-objettivi tat-tkabbir u 

tal-impjieg tal-Unjoni
L-implimentazzjoni tal-programmi ta' 
adattament makroekonomiku fil-qafas ta' 
dan ir-Regolament m'għandhiex 
tippermetti lil Stat Membru li ma 
jirrispettax l-obbligi tiegħu għal dak li 
jirrigwarda t-tkabbir tal-Unjoni u l-
istrateġija għall-impjieg u lanqas li ma 
jirrispettax jew li jittraskura l-obbligu 
ġenerali tiegħu li jippromwovi livell għoli 
ta' impjieg, jiggarantixxi protezzjoni 
soċjali xierqa u jiġġieled kontra l-
esklużjoni soċjali skont l-Artikolu 9 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea. 

Or. fr

Emenda 24
Proposta għal regolament
Artikolu 10b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10b
Kompatibiltà mad-dritt għan-negozjar u 

għall-azzjoni industrijali
Skont id-dritt tal-Unjoni u l-
leġiżlazzjonijiet u l-prattiki nazzjonali, il-
programmi ta' adattament 
makroekonomiku fil-qafas ta' dan ir-
Regolament m'għandhomx ifixklu d-dritt 
tal-ħaddiema u ta' min iħaddem, jew tal-
entitajiet rispettivi tagħhom, li jiffirmaw 
konvenzjonijiet kollettivi fil-livelli xierqa 
u, f'każ ta' kunflitti soċjali, li jieħdu 
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miżura kollettiva biex jiddefendu 
drittijiethom, inkluża azzjoni ta' strajk.

Or. fr

Emenda 25
Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha twettaq, 
b'kordinament mal-BĊE, missjonijiet 
regolari ta’ rieżami fl-Istat Membru taħt 
sorveljanza ta’ wara l-programm biex 
tivvaluta l-qagħda finanzjarja, ekonomika u 
fiskali tiegħu. Hi għandha tikkomunika 
kull semestru s-sejbiet tagħha lill-KEF jew 
kwalunkwe sottokumitat li l-KEF jista' 
jaħtar għal dak l-iskop, u tivvaluta 
notevolment jekk jeħtiġux miżuri 
korrettivi.

3. Il-Kummissjoni għandha twettaq, 
b'kordinament mal-BĊE, missjonijiet 
regolari ta’ rieżami fl-Istat Membru taħt 
sorveljanza ta’ wara l-programm biex 
tivvaluta l-qagħda finanzjarja, ekonomika u 
fiskali tiegħu. Hi għandha tikkomunika 
kull semestru s-sejbiet tagħha lill-KEF, lill-
EMCO u lis-CPS, jew kwalunkwe 
sottokumitat li dawn tal-aħħar jistgħu 
jaħtru għal dak l-iskop, u tivvaluta 
notevolment jekk jeħtiġux miżuri 
korrettivi.

Or. fr


