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PR_COD_1app

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda 
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 dwar ċerti dispożizzjonijiet marbuta mal-
ġestjoni finanzjarja, għal ċerti Stati Membri li qed jesperjenzaw jew huma mhedda 
b'diffikultajiet serji fejn tidħol l-istabilità finanzjarja tagħhom
(COM(2011)0482 – C7-0221/2011 – 2011/0211(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2011)0482),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 177 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament 
(C7-0221/2011),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A7-0000/2011),

1. Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari billi jinkorpora l-proposta tal-Kummissjoni;

2. Jitlob lill-Kummissjoni terġa’ tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b’mod sostanzjali jew li tibdilha b’test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.
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DIKJARAZZJONI TA' SPJEGAZZJONI

L-Unjoni Ewropea qed tħabbat wiċċha mal-persistenza tal-kriżi ekonomika u finanzjarja, li 
qed ikollha effett negattiv allarmanti fuq l-istabbiltà makroekonomika u fuq il-baġits tal-Istati 
Membri. It-tnaqqis tar-riżorsi finanzjarji nazzjonali li huma disponibbli għall-investiment 
pubbliku jikkostitwixxi limitazzjoni ċara għall-implimentazzjoni tal-Politika ta’ Koeżjoni u 
għall-assorbiment tal-Fondi Strutturali f’xi pajjiżi. 
Ir-Rapporteur jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea (COM(2011)0482) li temenda r-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 (Regolament Ġenerali), u jinnota li l-għan huwa 
li l-Istati Membri li qed iħabbtu wiċċhom ma’ diffikultajiet partikolari fil-ġestjoni tad-
dejn/defiċit pubbliku u fl-iżgurar tal-istabbiltà finanzjarja jingħataw riżorsi finanzjarji 
addizzjonali – bil-għan li jiżguraw il-kontinwità tal-implimentazzjoni tal-programmi.

L-Istati Membri eliġibbli għal din il-miżura huma definiti bħala (1) dawk il-pajjiżi taż-żona 
tal-euro li ngħataw għajnuna finanzjarja taħt programm mill-Mekkaniżmu Ewropew ta' 
Stabbilizzazzjoni Finanzjarja (EFSM) jew (2) jew dawk il-pajjiżi barra miż-żona tal-euro li 
ngħataw għajnuna finanzjarja mill-mekkaniżmu tal-Bilanċ tal-Pagamenti (BoP).

Il-mezz li bih għandha tingħata għajnuna finanzjarja addizzjonali permezz tal-Politika ta’ 
Koeżjoni huwa awment tar-rata ta’ kofinanzjament, li jippermetti żieda fil-pagamenti lill-
pajjiżi eliġibbli. Il-KE tipproponi awment ta’ 10 punti perċentwali tar-rati ta’ kofinanzjament 
applikabbli għall-assi prijoritarji tal-programmi. 

Sal-lum, il-pajjiżi kkonċernati b’dan ir-Regolament ikunu: l-Ungerija, ir-Rumanija, il-Latvja, 
il-Portugall, il-Greċja u l-Irlanda; u fil-fatt l-allokazzjoni kumplessiva tagħhom taħt il-politika 
ta’ koeżjoni għall-perjodu 2007-2013 tibqa’ kif kienet. Fil-każ tal-Greċja, għandu jingħad li 
dan il-pajjiż ingħata għajnuna finanzjarja barra mill-EFSM, filwaqt li, fil-każ tal-Ungerija, 
dan il-pajjiż diġà ħareġ mill-mekkaniżmu tal-BoP.
Il-miżuri proposti jkunu temporanji, u jintemmu meta l-Istat Membru joħroġ mill-
mekkaniżmu ta’ għajnuna finanzjarja, u huwa propost li r-Regolament jiġi applikat 
retroattivament.

Mal-wasla tal-proposta, il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjoanli ħatar lill-President tiegħu bħala 
Rapporteur u tah mandat għal konklużjoni rapida tan-negozjati, jekk possibbli permezz ta’ 
“qbil fl-ewwel qari”, bil-għan li jiżgura l-effiċjenza sħiħa tal-awment propost, ladarba l-miżuri 
proposti jeħtieġ li jiġu approvati malajr biex l-Istati Membri jingħataw likwidità immedjata. 

L-urġenza tal-proposta u l-iskeda ta’ żmien stretta tar-rapport tal-Kumitat jirrikjedu 
koordinament mill-qrib bejn ir-Rapporteur u l-Presidenza Pollakka li tmexxi n-negozjati fil-
Kunsill. L-għan komuni huwa li n-negozjati jitwasslu għal konklużjoni fil-ħarifa tal-2011, bil-
ħsieb li l-pożizzjoni tal-Parlament (votazzjoni fil-plenarja) tinkiseb fl-ewwel parti ta’ 
Diċembru 2011.
Il-kalendarju tal-laqgħat tal-Kumitat jimponi l-ħtieġa li abbozz ta’ rapport jitressaq fl-ewwel 
parti ta’ Ottubru 2011. Sfortunatament, l-eżitu tad-dibattiti fil-Kunsill għadu mhuwiex 
disponibbli f’dan l-istadju.

Ir-Rappoteur jappoġġja l-intenzjoni tal-Kunsill li jipprovdi għajnuna addizzjonali lill-Istati 
Membri partikolarment milquta mill-kriżi finanzjarja. Barra minn hekk, bil-għan li jkun 
żgurat trattament ugwali fost l-Istati Membri koperti, illum jew fl-imgħoddi, minn wieħed jew 
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l-ieħor tal-kriterji ta' eliġibbiltà msemmija, ir-Rapporteur iqis li l-applikazzjoni retroattiva tal-
proposta hija indispensabbli.

Anki jekk jaqbel mal-ispirtu kumplessiv tal-proposta tal-Kummissjoni, ir-Rapporteur jara l-
ħtieġa li jiddaħħlu xi bidliet biex itejbu l-fattibbiltà tal-proposta. Madankollu, l-iskeda ta’ 
żmien stretta għar-rapport fil-Kumitat, flimkien mal-ħtieġa ta’ aktar dettalji għat-tfassil tal-
emendi preċiżi, wasslu għad-deċiżjoni li jitressaq abbozz ta’ rapport bla emendi konkreti, bil-
ħsieb li dawn jitressqu fi stadju ulterjuri fil-perjodu li matulu jista’ jsir emendar tat-test, biex 
jitħalla li ssir aktar riflessjoni fuq il-kontenut tagħhom. 

Ir-Rapporteur iqis li l-proċedura biex l-Istati Membri jingħataw miżuri ta’ awment jeħtieġ li 
tkun ċara, u li jeħtieġ li jkun hemm rappurtar adegwat dwar l-użu tal-pagamenti interim 
miżjuda. Madankollu, la l-proċedura għat-talba ta’ tali miżuri u lanqas l-eżerċizzju ta’ 
rappurtar m’għandhom iwasslu għal aktar piż amministrattiv, ukoll b’tali mod li jippermettu 
aġġustament rapidu tal-politiki ħalli jinqdew il-ħtiġijiet tal-pajjiżi l-aktar milquta mill-kriżi. 
Ir-rappurtar jista’, pereżempju, ikun parti mill-eżerċizzju ta’ rappurtar strateġiku eżistenti.

Barra milli fil-proposta tal-KE jiddaħħlu l-aġġustamenti msemmija hawn fuq, jistgħu jitressqu 
emendi ulterjuri bil-għan li jiċċaraw in-natura temporanja tal-proposta (jiġifieri li hija bla 
preġudizzju għan-negozjati dwar il-pakkett leġiżlattiv futur) u l-implikazzjonijiet baġitarji 
tagħha.


