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Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli komuni 
biex tkun ipprovduta informazzjoni dwar il-Parità ta’ Kapaċità għall-Infiq u għall-
kalkulazzjoni u t-tixrid tagħha

Proposta għal regolament (COM(2006)0135 – C6-0100/2006 – 2006/0042(COD))

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 6
Premessa 1 a (ġdida)

(1a) Il-Kummissjoni tradizzjonalment 
kkalkulat il-PKIs tal-pajjiż, u minħabba li 
ħafna drabi jkun hemm differenzi reġjonali 
fil-prezzijiet ta’ l-affarijiet u tas-servizzi, 
jeħtieġ sforz akbar sabiex jiġi żgurat li l-
PKIs ikkalkulati bl-istess mod jirriflettu 
prezzijiet reġjonali differenti, inklużi l-
varjazzjonijiet reġjonali fil-prezzijiet li 
jidhru fir-reġjuni l-aktar imbiegħda, ir-
reġjuni tat-tramuntana, u reġjuni bi ftit li 
xejn popolazzjoni. 

Or. pt
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Ġustifikazzjoni

Bħala tkomplija fl-istess linja tat-test tar-rapporteur ta’ opinjoni, l-għan ta’ din iż-żieda hija 
sabiex tippermetti l-metodi użati sabiex jiġu kkalkulati l-PKIs ħalli jirriflettu l-ORs, ir-reġjuni 
tat-tramuntana, u/jew ir-reġjuni bi ftit li xejn popolazzjoni, li huma suġġetti għal 
restrizzjonijiet severi u permanenti (eż. il-lokazzjoni mbiegħda mill-massa ewlenija ta' l-art 
Ewropea) li taffettwa direttament il-prezz ta' l-affarijiet.

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 7
Premessa 7

(7)  Il-miżuri meħtieġa għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament 
għandhom jiġu adottati bi qbil mad-
Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat- 28 ta' 
Ġunju 1999 li tistipula l-proċeduri għall-
eżerċizzju ta' setgħat implimentattivi 
mogħtija lill-Kummissjoni.

(7)  Il-miżuri meħtieġa għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament 
għandhom jiġu adottati bi qbil mad-
Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat- 28 ta' 
Ġunju 1999 li tistipula l-proċeduri għall-
eżerċizzju ta' setgħat implimentattivi 
mogħtija lill-Kummissjoni. L-Artikolu 8 
tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi 
applikat strettament.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Kjarifikazzjoni legali sabiex tippermetti lill-Parlament jiġi involut aktar attivament fit-teħid 
tad-deċiżjonijiet u l-implimentazzjoni tal-miżuri meħtieġa sabiex jinforza r-regolament.

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 8
Artikolu 2, paragrafu 1, subparagrafu 2

Din l-informazzjoni bażika għandha tinkludi 
l-prezzijiet, analiżi statistika tan-nefqa tal-
PGD, u data oħra kif elenkata fl-Anness I.

Din l-informazzjoni bażika għandha tinkludi 
l-prezzijiet, filwaqt illi jaħseb għad-
differenzi reġjonali, analiżi statistika tan-
nefqa tal-PGD, u dejta oħra kif elenkata fl-
Anness I.

Or. pt
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Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni (Eurostat) tikkalkula l-PKIs skond il-pajjiż u mhux skond ir-reġjun. Jekk ikun 
hemm varjazzjonijiet reġjonali ċari fl-istess qasam ekonomiku, il-kalkulazzjoni fuq dik il-bażi 
tista' tipproduċi riżultati qarrieqa.   

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 9
Artikolu 4, paragrafu 1, punti (d) u (e)

(d) tiżviluppa metodoloġija, f’konsultazzjoni 
ma’ l-Istati Membri;

(d) tiżviluppa metodoloġija applikabbli 
f’livell nazzjonali u reġjonali, 
f'konsultazzjoni ma’ l-Istati Membri u s-
sieħba reġjonali xierqa, inkluża l-
metodoloġija speċifika li tiġi applikata 
għar-reġjuni l-aktar imbiegħda, ir-reġjuni 
tat-tramuntana, u r-reġjuni b’densità 
baxxa ta’ popolazzjoni, skond id-
dispożizzjonijiet rilevanti tat-Trattat; 

(e) tiżgura li l-Istati Membri għandhom l-
opportunità li jikkummentaw dwar ir-
riżultati tal-PKI qabel il-pubblikazzjoni u li 
l-Kummissjoni (l-Eurostat) tqis b’mod 
xieraq kwalukwe kumment bħal dan.

(e) tiżgura li l-Istati Membri u s-sieħba 
reġjonali xierqa għandhom l-opportunità li 
jikkummentaw dwar ir-riżultati tal-PKI 
qabel il-pubblikazzjoni u li l-Kummissjoni 
(l-Eurostat) tqis b’mod xieraq kwalunkwe 
kumment bħal dan.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

L-għan taż-żieda hija biex tippermetti l-metodoloġiji użati sabiex jiġu kkalkulati l-PKIs sabiex 
jirriflettu kwalunkwe sitwazzjoni reġjonali li hija differenti mis-sitwazzjoni nazzjonali 
ġenerali. 

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 10
Anness 1, paragrafu 2, inċiż 2.1, tabella

Il-prezzijiet ta’ l-oġġetti u s-servizzi tal-
konsumatur

u l-indikaturi tar-rappreżentattività relatati 3 
snin

Il-prezzijiet ta’ l-oġġetti u s-servizzi tal-
konsumatur

u l-indikaturi tar-rappreżentattività relatati 
sena



PE 382.357v01-00 4/4 AM\642784MT.doc

MT

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Jekk il-prezzijiet ivarjaw kontinwament (jiġifieri, aktar minn darba kull tliet snin), l-aġġornar 
ta’ l-informazzjoni bażika għandha tkun aktar effettiva. Sabiex titpatta l-ħtieġa, il-ġabra tad-
dejta u l-forniment tal-proċeduri m’għandhomx jiġu mgħobbija żżejjed bil-burokrazija.

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 11
Anness 1, paragrafu 3, inċiż 3.1

3.1  Minkejja d-dispożizzjonijiet li jinsabu 
fl-Artikolu 2(2), il-ġbir tad-data jista’ ikun
limitat għal lokalità waħda jew aktar minn 
waħda fi ħdan territorju ekonomiku. Data
bħal din tista’ tintuża għall-kalkulazzjonijiet 
tal-PKI sakemm ikollha magħha l-fatturi 
xierqa ta’ aġġustament minħabba żoni 
differenti. Għandha tintuża sabiex taġġusta 
data tas-servejs f’dawn il-lokalitajiet għal 
dik rappreżentattiva tal-medja nazzjonali.

3.1  Minkejja d-dispożizzjonijiet li jinsabu 
fl-Artikolu 2(2), il-ġbir tad-dejta jista’ jkun
limitat għal lokalità waħda jew aktar minn 
waħda fi ħdan territorju ekonomiku. Dejta 
bħal din tista’ tintuża għall-kalkulazzjonijiet 
tal-PKI sakemm ikollha magħha l-fatturi 
xierqa ta’ aġġustament minħabba zoni
differenti u l-informazzjoni dwar il-
prezzijiet ta’ l-affarijiet u s-servizzi tal-
konsumatur u indikaturi rappreżentattivi 
relatati. Għandha tintuża sabiex taġġusta 
dejta tas-servejs f’dawn il-lokalitajiet għal 
dik rappreżentattiva tal-medja nazzjonali.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Dan il-grad ta’ dettall huwa essenzjali, għaliex il-kalkulazzjonijiet tal-PKI jistgħu jipproduċu 
riżultati qarrieqa bbażati fuq informazzjoni miksuba mingħajr ma ġew ikkunsidrati l-prezzijiet 
ta' l-affarijiet u tas-servizzi fil-lokalità jew lokalitajiet fit-territorju ekonomiku li għalihom 
ġew relatati l-kalkulazzjonijiet.


