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Emenda 1
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jinnota li, kif indikat fir-Rapport 
Annwali tal-Qorti tal-Awdituri għas-sena 
finanzjarja 2018, il-livell ta' żball stmat fl-
infiq relatat mal-"Koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali" żdied minn 3 % fl-
2017 għal 5 % fl-2018; jiddispjaċih li 
minkejja li jekk għandu jiġi enfasizzat li l-
iżbalji fl-implimentazzjoni tal-baġit 
awtomatikament ma jimplikawx frodi, ix-
xejra pożittiva ta' dawn l-aħħar snin issa 
nqalbet;

1. Jenfasizza l-importanza li jiġu 
ssimplifikati r-regoli u l-proċeduri u li 
dawn isiru aktar flessibbli, filwaqt li jiġu 
evitati ostakli amministrattivi bla bżonn, 
sabiex jiġu evitati jew identifikati u 
korretti ħafna mill-iżbalji u titjieb il-
kapaċità ta’ użu fl-Istati Membri;

Or. es

Emenda 2
Isabel Carvalhais, Pedro Marques

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jinnota li, kif indikat fir-Rapport 
Annwali tal-Qorti tal-Awdituri għas-sena 
finanzjarja 2018, il-livell ta' żball stmat fl-
infiq relatat mal-"Koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali" żdied minn 3 % fl-
2017 għal 5 % fl-2018; jiddispjaċih li 
minkejja li jekk għandu jiġi enfasizzat li l-
iżbalji fl-implimentazzjoni tal-baġit 
awtomatikament ma jimplikawx frodi, ix-
xejra pożittiva ta' dawn l-aħħar snin issa 
nqalbet;

1. Jinnota li, kif indikat fir-Rapport 
Annwali tal-Qorti tal-Awdituri għas-sena 
finanzjarja 2018, il-livell ta' żball stmat fl-
infiq relatat mal-"Koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali" żdied minn 3 % fl-
2017 għal 5 % fl-2018; jiddispjaċih li x-
xejra pożittiva tal-aħħar snin inqalbet;

Or. pt
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Emenda 3
Bronis Ropė
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jinnota li, kif indikat fir-Rapport 
Annwali tal-Qorti tal-Awdituri għas-sena 
finanzjarja 2018, il-livell ta' żball stmat fl-
infiq relatat mal-"Koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali" żdied minn 3 % fl-
2017 għal 5 % fl-2018; jiddispjaċih li 
minkejja li jekk għandu jiġi enfasizzat li l-
iżbalji fl-implimentazzjoni tal-baġit 
awtomatikament ma jimplikawx frodi, ix-
xejra pożittiva ta' dawn l-aħħar snin issa 
nqalbet;

1. Jinnota li, kif indikat fir-Rapport 
Annwali tal-Qorti tal-Awdituri għas-sena 
finanzjarja 2018, il-livell ta' żball stmat fl-
infiq relatat mal-"Koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali" żdied minn 3 % fl-
2017 għal 5 % fl-2018; jiddispjaċih li 
minkejja li jekk għandu jiġi enfasizzat li l-
iżbalji fl-implimentazzjoni tal-baġit 
awtomatikament ma jimplikawx frodi, ix-
xejra pożittiva ta' dawn l-aħħar snin issa 
nqalbet; barra minn hekk, iqis li l-livell ta' 
żbalji huwa allarmanti fir-rigward tal-
akkwist pubbliku, ir-regoli dwar l-
għajnuna mill-Istat u l-għoti tal-għotjiet 
fl-2018 ikkontribwixxa għal 16% tal-livell 
ta' żball stmat tal-QEA għan-nefqa ta' 
riskju għoli, filwaqt li fl-2017 l-impatt 
tagħhom kien biss ta' 1 %;

Or. en

Emenda 4
Francesca Donato

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jinnota li, kif indikat fir-Rapport 
Annwali tal-Qorti tal-Awdituri għas-sena 
finanzjarja 2018, il-livell ta' żball stmat fl-
infiq relatat mal-"Koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali" żdied minn 3 % fl-
2017 għal 5 % fl-2018; jiddispjaċih li 
minkejja li jekk għandu jiġi enfasizzat li l-
iżbalji fl-implimentazzjoni tal-baġit 
awtomatikament ma jimplikawx frodi, ix-

1. Jiddispjaċih li, kif indikat fir-
Rapport Annwali tal-Qorti tal-Awdituri 
għas-sena finanzjarja 2018, il-livell ta' 
żball stmat fl-infiq relatat mal-"Koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali" żdied 
minn 3 % fl-2017 għal 5 % fl-2018; 
jiddispjaċih li minkejja li jekk għandu jiġi 
enfasizzat li l-iżbalji fl-implimentazzjoni 
tal-baġit awtomatikament ma jimplikawx 
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xejra pożittiva ta' dawn l-aħħar snin issa 
nqalbet;

frodi, ix-xejra pożittiva ta' dawn l-aħħar 
snin issa nqalbet li rriżulta fi ħsara enormi 
għaċ-ċittadini Ewropej;

Or. en

Emenda 5
Alessandro Panza

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jinnota li, kif indikat fir-Rapport 
Annwali tal-Qorti tal-Awdituri għas-sena 
finanzjarja 2018, il-livell ta' żball stmat fl-
infiq relatat mal-"Koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali" żdied minn 3 % fl-
2017 għal 5 % fl-2018; jiddispjaċih li 
minkejja li jekk għandu jiġi enfasizzat li l-
iżbalji fl-implimentazzjoni tal-baġit 
awtomatikament ma jimplikawx frodi, ix-
xejra pożittiva ta' dawn l-aħħar snin issa 
nqalbet;

1. Jiddispjaċih li, kif indikat fir-
Rapport Annwali tal-Qorti tal-Awdituri 
għas-sena finanzjarja 2018, il-livell ta' 
żball stmat fl-infiq relatat mal-"Koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali" żdied 
minn 3 % fl-2017 għal 5 % fl-2018; 
jiddispjaċih li minkejja li jekk għandu jiġi 
enfasizzat li l-iżbalji fl-implimentazzjoni 
tal-baġit awtomatikament ma jimplikawx 
frodi, ix-xejra pożittiva ta' dawn l-aħħar 
snin issa nqalbet li rriżulta fi ħsara enormi 
għaċ-ċittadini Ewropej;

Or. en

Emenda 6
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jinnota li l-ammont soġġett għall-
iskrutinju tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri 
fl-2018 fil-qasam ta' "Koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali" kien ta' 
EUR 23,6 biljun (flimkien ma' 
EUR 16,5 biljun minn snin preċedenti li l-
Kummissjoni kienet approvat jew aċċettat 
fl-2018), ferm ogħla milli fl-2017 
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(EUR 8 biljun), li fil-biċċa l-kbira 
jiġġustifika ż-żieda fir-rata stmata ta' żball 
fir-rigward tan-nefqa minn 3 % fl-2017 
għal 5 % fl-2018; iwissi dwar riskju akbar 
ta’ żball fi tmiem il-Qafas Finanzjarju 
Pluriennali attwali minħabba pressjoni 
għal adozzjoni rapida fid-dawl ta’ telf 
potenzjali ta’ finanzjament mill-Unjoni;

Or. es

Emenda 7
Tsvetelina Penkova

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex 
tnaqqas l-interpretazzjoni diverġenti tar-
regoli nazzjonali jew tal-UE applikabbli 
f'dak li jirrigwarda n-nuqqas ta' qbil mal-
valutazzjonijiet magħmula mir-Rapport 
Annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar in-
natura tal-iżbalji li seħħew sabiex tiġi 
evitata sitwazzjoni bħal din fil-futur u 
interpretazzjoni differenti tar-regoli 
applikabbli;

Or. en

Emenda 8
Isabel Carvalhais, Pedro Marques

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jinnota l-ħidma li saret mill-korpi 
tal-awditjar, filwaqt li enfasizza li l-iżbalji 
fl-implimentazzjoni tal-baġit ma 
jimplikawx frodi awtomatikament; 
jirrimarka li analiżi bir-reqqa tar-riżultati 
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tal-awditjar hija meħtieġa qabel ma l-
akkużi jinġiebu kontra l-benefiċjarji;

Or. pt

Emenda 9
Martina Michels

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jieħu nota li s-sors ta' dawk l-iżbalji 
huwa prinċipalment riżultat ta' rimborżi ta' 
spejjeż ineliġibbli, ksur tar-regoli tas-suq 
intern u nuqqas ta' dokumentazzjoni 
ġustifikattiva, iżda huwa wkoll dovut għar-
rati baxxi globali ta' rimborż u pagamenti 
tas-sena preċedenti kif ukoll minħabba l-
fatt li ġew inklużi anqas strumenti 
finanzjarji fl-awditu;

2. Jieħu nota li s-sors ta' dawk l-
iżbalji, rigward l-għotjiet kif ukoll l-
istrumenti awditjati (li jiġu awditjati 
b'inqas reqqa) huwa prinċipalment riżultat 
ta' rimborżi ta' spejjeż ineliġibbli, kif ukoll 
ksur tar-regoli tas-suq intern u nuqqas ta' 
dokumentazzjoni ġustifikattiva, iżda huwa 
wkoll dovut għar-rati baxxi globali ta' 
rimborż u pagamenti tas-sena preċedenti 
kif ukoll minħabba l-fatt li ġew inklużi 
anqas strumenti finanzjarji fl-awditu;

Or. de

Emenda 10
Bronis Ropė
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jieħu nota li s-sors ta' dawk l-iżbalji 
huwa prinċipalment riżultat ta' rimborżi ta' 
spejjeż ineliġibbli, ksur tar-regoli tas-suq 
intern u nuqqas ta' dokumentazzjoni 
ġustifikattiva, iżda huwa wkoll dovut għar-
rati baxxi globali ta' rimborż u pagamenti 
tas-sena preċedenti kif ukoll minħabba l-
fatt li ġew inklużi anqas strumenti 
finanzjarji fl-awditu;

2. Jieħu nota li s-sors ta' dawk l-iżbalji 
huwa prinċipalment riżultat ta' rimborżi ta' 
spejjeż ineliġibbli, ksur tar-regoli tas-suq 
intern u nuqqas ta' dokumentazzjoni 
ġustifikattiva, iżda huwa wkoll dovut għar-
rati baxxi globali ta' rimborż u pagamenti 
tas-sena preċedenti kif ukoll minħabba l-
fatt li ġew inklużi anqas strumenti 
finanzjarji fl-awditu; barra minn hekk, 
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jenfasizza li l-awditu bbażat fuq il-
prestazzjoni ma jinkludix l-infiq kollu tal-
politika ta' koeżjoni, li hi bbażata fuq 
sensiela ta' prinċipji orizzontali, bħall-
ugwaljanza bejn is-sessi, in-
nondiskriminazzjoni u l-iżvilupp 
sostenibbli, u abbażi tal-prinċipju ta' 
sħubija, għalhekk, huwa diffiċli li jitkejlu 
effetti sekondarji importanti, speċjalment 
fil-qasam soċjali u, minħabba dan, firxa 
usa' ta' indikaturi tkun preferibbli; 
jirrimarka wkoll li l-bidliet rispettivi tas-
sistemi amministrattivi minn xi Stati 
Membri (il-klassifikazzjoni NUTS) 
għandhom jitqiesu wkoll waqt il-ġbir tad-
data;

Or. en

Emenda 11
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jieħu nota li s-sors ta' dawk l-iżbalji 
huwa prinċipalment riżultat ta' rimborżi ta' 
spejjeż ineliġibbli, ksur tar-regoli tas-suq 
intern u nuqqas ta' dokumentazzjoni 
ġustifikattiva, iżda huwa wkoll dovut għar-
rati baxxi globali ta' rimborż u pagamenti 
tas-sena preċedenti kif ukoll minħabba l-
fatt li ġew inklużi anqas strumenti 
finanzjarji fl-awditu;

2. Jieħu nota li s-sors ta' dawk l-iżbalji 
huwa prinċipalment riżultat ta' rimborżi ta' 
spejjeż ineliġibbli, ksur tar-regoli tas-suq 
intern u nuqqas ta' dokumentazzjoni 
ġustifikattiva, iżda huwa wkoll dovut għar-
rati baxxi globali ta' rimborż u pagamenti 
tas-sena preċedenti kif ukoll minħabba l-
fatt li ġew inklużi anqas strumenti 
finanzjarji fl-awditu; jinnota, kif indikat 
fir-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri 
għall-2018, li r-rimborż tal-VAT huwa 
suxxettibbli għal żball u mhux dejjem 
jirriżulta fl-aħjar użu tal-fondi tal-Unjoni;

Or. es

Emenda 12
Tamás Deutsch, Isabel Benjumea Benjumea
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jieħu nota li s-sors ta' dawk l-iżbalji 
huwa prinċipalment riżultat ta' rimborżi ta' 
spejjeż ineliġibbli, ksur tar-regoli tas-suq 
intern u nuqqas ta' dokumentazzjoni 
ġustifikattiva, iżda huwa wkoll dovut għar-
rati baxxi globali ta' rimborż u pagamenti 
tas-sena preċedenti kif ukoll minħabba l-
fatt li ġew inklużi anqas strumenti 
finanzjarji fl-awditu;

2. Jieħu nota li s-sors ta' dawk l-iżbalji 
huwa prinċipalment riżultat ta' rimborżi ta' 
spejjeż ineliġibbli, ksur tar-regoli tas-suq 
intern u nuqqas ta' dokumentazzjoni 
ġustifikattiva, iżda huwa wkoll dovut għar-
rati baxxi globali ta' rimborż u pagamenti 
tas-sena preċedenti kif ukoll minħabba l-
fatt li ġew inklużi anqas strumenti 
finanzjarji fl-awditu; ifakkar li s-
simplifikazzjoni tar-regoli inġenerali tista' 
tikkontribwixxi bil-kbir għall-użu aktar 
effettiv tal-fondi u għat-tnaqqis tar-rata 
ta' żball;

Or. en

Emenda 13
Viktor Uspaskich

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jieħu nota li s-sors ta' dawk l-iżbalji 
huwa prinċipalment riżultat ta' rimborżi ta' 
spejjeż ineliġibbli, ksur tar-regoli tas-suq 
intern u nuqqas ta' dokumentazzjoni 
ġustifikattiva, iżda huwa wkoll dovut għar-
rati baxxi globali ta' rimborż u pagamenti 
tas-sena preċedenti kif ukoll minħabba l-
fatt li ġew inklużi anqas strumenti 
finanzjarji fl-awditu;

2. Jieħu nota li s-sors ta' dawk l-iżbalji 
huwa prinċipalment riżultat ta' rimborżi ta' 
spejjeż ineliġibbli (44 %), ksur tar-regoli 
tas-suq intern (40 %) u nuqqas ta' 
dokumentazzjoni ġustifikattiva (11 %), 
iżda huwa wkoll dovut għar-rati baxxi 
globali ta' rimborż u pagamenti tas-sena 
preċedenti kif ukoll minħabba l-fatt li ġew 
inklużi anqas strumenti finanzjarji fl-
awditu;

Or. en

Emenda 14
Martina Michels
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Jirrimarka li l-Unjoni qed tuża 
dejjem iżjed strumenti u garanziji 
finanzjarji għall-grupp tal-BEI, b'mod 
partikolari permezz tal-għoti ta' garanziji 
fi ħdan il-qafas tal-Fond Ewropew għal 
Investimenti Strateġiċi (FEIS), u b'hekk 
il-baġit tal-Unjoni jitqiegħed f'riskju 
akbar ta' esponiment bħala riżultat;
Jappoġġa l-pożizzjoni tal-Qorti Ewropea 
tal-Awdituri li l-Qorti għandha tingħata 
mandat biex tivverifika l-operazzjonijiet 
kollha tal-BEI inklużi dawk fejn il-BEI 
juża fondi tal-baġit mhux tal-UE għall-
operazzjonijiet tiegħu;

Or. de

Emenda 15
Viktor Uspaskich

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Jiddispjaċih li l-akbar żewġ gruppi 
ta' żball għall-FEŻR/FK/FSE kienu 
"proġetti/benefiċjarji/attivitajiet 
ineliġibbli" (21 %) u "Ksur ta' regoli 
dwar l-għajnuna mill-Istat" (25 %);

Or. en

Emenda 16
Bronis Ropė
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-
infiq ta' riskju għoli spiss huwa soġġett 
għal regoli kumplessi u kundizzjonijiet ta' 
eliġibbiltà li jwasslu għal żbalji u li numru 
minn dawn l-iżbalji ġew aggravati minn 
saff ta' kumplessità supplimentari miżjud 
mill-awtoritajiet nazzjonali; ifakkar li 
regoli ta' eliġibbiltà nazzjonali aktar 
sempliċi jistgħu jgħinu biex jitnaqqas dan 
is-sors ta' żball u jirriżultaw f'piż 
amministrattiv iżgħar għall-benefiċjarji;

3. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-
infiq ta' riskju għoli spiss huwa soġġett 
għal regoli kumplessi u kundizzjonijiet ta' 
eliġibbiltà li jwasslu għal żbalji u li numru 
minn dawn l-iżbalji ġew aggravati minn 
saff ta' kumplessità supplimentari miżjud 
mill-awtoritajiet nazzjonali; ifakkar li 
regoli ta' eliġibbiltà nazzjonali aktar 
sempliċi jistgħu jgħinu biex jitnaqqas dan 
is-sors ta' żball u jirriżultaw f'piż 
amministrattiv iżgħar għall-benefiċjarji; 
jitlob li jintużaw il-miżuri ta' 
simplifikazzjoni li diġà ġew introdotti fir-
Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill; 
barra minn hekk, l-awtoritajiet lokali u 
reġjonali kif ukoll il-parlamenti 
nazzjonali u reġjonali għandhom jieħdu 
rwol aktar attiv meta jistabbilixxu r-regoli 
nazzjonali speċifiċi; jenfasizza għal 
darb'oħra l-ħtieġa li jitnaqqsu l-piżijiet 
amministrattivi filwaqt li tiġi żgurata 
trasparenza sħiħa tal-proċessi;

Or. en

Emenda 17
Francesca Donato

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-
infiq ta' riskju għoli spiss huwa soġġett 
għal regoli kumplessi u kundizzjonijiet ta' 
eliġibbiltà li jwasslu għal żbalji u li numru 
minn dawn l-iżbalji ġew aggravati minn 
saff ta' kumplessità supplimentari miżjud 
mill-awtoritajiet nazzjonali; ifakkar li 
regoli ta' eliġibbiltà nazzjonali aktar 
sempliċi jistgħu jgħinu biex jitnaqqas dan 
is-sors ta' żball u jirriżultaw f'piż 

3. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-
infiq ta' riskju għoli spiss huwa soġġett 
għal regoli kumplessi u kundizzjonijiet ta' 
eliġibbiltà li jwasslu għal żbalji u li numru 
minn dawn l-iżbalji ġew aggravati minn 
saff ta' kumplessità supplimentari miżjud 
mill-awtoritajiet nazzjonali u tal-Unjoni; 
ifakkar li regoli ta' eliġibbiltà aktar 
sempliċi jistgħu jgħinu biex jitnaqqas dan 
is-sors ta' żball u jirriżultaw f'piż 
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amministrattiv iżgħar għall-benefiċjarji; amministrattiv iżgħar għall-benefiċjarji; 
jistieden lill-Kummissjoni tieħu nota tal-
problema u ssib soluzzjonijiet aħjar sabiex 
tevita l-piżijiet amministrattivi u trawwem 
proċeduri simplifikati;

Or. en

Emenda 18
Alessandro Panza

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-
infiq ta' riskju għoli spiss huwa soġġett 
għal regoli kumplessi u kundizzjonijiet ta' 
eliġibbiltà li jwasslu għal żbalji u li numru 
minn dawn l-iżbalji ġew aggravati minn 
saff ta' kumplessità supplimentari miżjud 
mill-awtoritajiet nazzjonali; ifakkar li 
regoli ta' eliġibbiltà nazzjonali aktar 
sempliċi jistgħu jgħinu biex jitnaqqas dan 
is-sors ta' żball u jirriżultaw f'piż 
amministrattiv iżgħar għall-benefiċjarji;

3. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-
infiq ta' riskju għoli spiss huwa soġġett 
għal regoli kumplessi u kundizzjonijiet ta' 
eliġibbiltà li jwasslu għal żbalji u li numru 
minn dawn l-iżbalji ġew aggravati minn 
saff ta' kumplessità supplimentari miżjud 
mill-awtoritajiet nazzjonali u tal-Unjoni; 
ifakkar li regoli ta' eliġibbiltà aktar 
sempliċi jistgħu jgħinu biex jitnaqqas dan 
is-sors ta' żball u jirriżultaw f'piż 
amministrattiv iżgħar għall-benefiċjarji; 
jistieden lill-Kummissjoni tieħu nota tal-
problema u ssib soluzzjonijiet aħjar sabiex 
tevita l-piżijiet amministrattivi u trawwem 
proċeduri simplifikati;

Or. en

Emenda 19
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-
infiq ta' riskju għoli spiss huwa soġġett 
għal regoli kumplessi u kundizzjonijiet ta' 

3. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-
infiq ta' riskju għoli spiss huwa soġġett 
għal regoli kumplessi u kundizzjonijiet ta' 
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eliġibbiltà li jwasslu għal żbalji u li numru 
minn dawn l-iżbalji ġew aggravati minn 
saff ta' kumplessità supplimentari miżjud 
mill-awtoritajiet nazzjonali; ifakkar li 
regoli ta' eliġibbiltà nazzjonali aktar 
sempliċi jistgħu jgħinu biex jitnaqqas dan 
is-sors ta' żball u jirriżultaw f'piż 
amministrattiv iżgħar għall-benefiċjarji;

eliġibbiltà li jwasslu għal żbalji u li numru 
minn dawn l-iżbalji ġew aggravati minn 
saff ta' kumplessità supplimentari miżjud 
mill-awtoritajiet nazzjonali; jenfasizza li 
regoli ta' eliġibbiltà nazzjonali aktar 
sempliċi jistgħu jgħinu biex jitnaqqas dan 
is-sors ta' żball, li bla dubju jirriżultaw 
f'piż amministrattiv iżgħar għall-
benefiċjarji; jiddispjaċih dwar id-
diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom ċerti 
Stati Membri u reġjuni fir-rigward tal-użu 
tal-fondi minħabba regolamenti 
eċċessivament stretti u inflessibbli;

Or. es

Emenda 20
Tamás Deutsch, Isabel Benjumea Benjumea

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-
infiq ta' riskju għoli spiss huwa soġġett 
għal regoli kumplessi u kundizzjonijiet ta' 
eliġibbiltà li jwasslu għal żbalji u li numru 
minn dawn l-iżbalji ġew aggravati minn 
saff ta' kumplessità supplimentari miżjud 
mill-awtoritajiet nazzjonali; ifakkar li 
regoli ta' eliġibbiltà nazzjonali aktar 
sempliċi jistgħu jgħinu biex jitnaqqas dan 
is-sors ta' żball u jirriżultaw f'piż 
amministrattiv iżgħar għall-benefiċjarji;

3. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-
infiq ta' riskju għoli spiss huwa soġġett 
għal regoli kumplessi u kundizzjonijiet ta' 
eliġibbiltà li jwasslu għal żbalji u li numru 
minn dawn l-iżbalji ġew aggravati minn 
saff ta' kumplessità supplimentari miżjud 
mill-awtoritajiet nazzjonali; ifakkar li 
regoli ta' eliġibbiltà nazzjonali aktar 
sempliċi jistgħu jgħinu biex jitnaqqas dan 
is-sors ta' żball u jirriżultaw f'piż 
amministrattiv iżgħar għall-benefiċjarji; 
jenfasizza li l-flessibbiltà tista' twassal 
għal użu aktar rapidu u effiċjenti tal-
fondi;

Or. en

Emenda 21
Viktor Uspaskich

Abbozz ta' opinjoni
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Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-
infiq ta' riskju għoli spiss huwa soġġett 
għal regoli kumplessi u kundizzjonijiet ta' 
eliġibbiltà li jwasslu għal żbalji u li numru 
minn dawn l-iżbalji ġew aggravati minn 
saff ta' kumplessità supplimentari miżjud 
mill-awtoritajiet nazzjonali; ifakkar li 
regoli ta' eliġibbiltà nazzjonali aktar 
sempliċi jistgħu jgħinu biex jitnaqqas dan 
is-sors ta' żball u jirriżultaw f'piż 
amministrattiv iżgħar għall-benefiċjarji;

3. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-
infiq ta' riskju għoli spiss huwa soġġett 
għal regoli kumplessi u kundizzjonijiet ta' 
eliġibbiltà li jwasslu għal żbalji u li numru 
minn dawn l-iżbalji ġew aggravati minn 
saff ta' kumplessità supplimentari miżjud 
mill-awtoritajiet nazzjonali; jaqbel mal-
konklużjoni tal-Qorti tal-Awdituri li regoli 
ta' eliġibbiltà nazzjonali aktar sempliċi 
jistgħu jgħinu biex jitnaqqas dan is-sors ta' 
żball u jirriżultaw f'piż amministrattiv 
iżgħar għall-benefiċjarji;

Or. en

Emenda 22
Tsvetelina Penkova

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jenfasizza li peress li miżuri għall-
prevenzjoni tal-frodi mmirati huma 
azzjoni ewlenija tal-Istrateġija l-ġdida tal-
Kummissjoni Kontra l-Frodi, il-
Kummissjoni għandha tkompli tappoġġa 
u tassisti b'mod attiv lill-Istati Membri fl-
implimentazzjoni ta' miżuri kontra l-frodi 
u għandha ttejjeb l-analiżi tal-
irregolaritajiet irrappurtati mill-Istati 
Membri taħt il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali u l-Fond ta' Koeżjoni;

Or. en

Emenda 23
Francesca Donato

Abbozz ta' opinjoni
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Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jenfasizza li l-assorbiment tal-
Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 
("Fondi SIE") reġa' kien aktar bil-mod 
milli previst – 27,3 % biss, sa tmiem l-
2018 – jinnota li dan il-valur huwa 
saħansitra anqas mir-rata ta' assorbiment 
tal-2011, is-sena korrispondenti tal-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali preċedenti;

4. Jenfasizza li l-assorbiment tal-
Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 
("Fondi SIE") reġa' kien aktar bil-mod 
milli previst – 27,3 % biss, sa tmiem l-
2018 – jinnota li dan il-valur huwa 
saħansitra anqas mir-rata ta' assorbiment 
tal-2011, is-sena korrispondenti tal-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali preċedenti; Sabiex 
il-Fondi SIE jintużaw aħjar, jissuġġerixxi 
li jkun hemm analiżi SWOT dwar il-
funzjonament ta' tali Fondi u r-rata ta' 
assorbiment tagħhom għall-perjodu ta' 
implimentazzjoni;

Or. en

Emenda 24
Alessandro Panza

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jenfasizza li l-assorbiment tal-
Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 
("Fondi SIE") reġa' kien aktar bil-mod 
milli previst – 27,3 % biss, sa tmiem l-
2018 – jinnota li dan il-valur huwa 
saħansitra anqas mir-rata ta' assorbiment 
tal-2011, is-sena korrispondenti tal-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali preċedenti;

4. Jenfasizza li l-assorbiment tal-
Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 
("Fondi SIE") reġa' kien aktar bil-mod 
milli previst – 27,3 % biss, sa tmiem l-
2018 – jinnota li dan il-valur huwa 
saħansitra anqas mir-rata ta' assorbiment 
tal-2011, is-sena korrispondenti tal-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali preċedenti;

Sabiex il-Fondi SIE jintużaw aħjar, 
jissuġġerixxi li jkun hemm analiżi SWOT 
dwar il-funzjonament ta' tali Fondi u r-
rata ta' assorbiment tagħhom għall-
perjodu ta' implimentazzjoni;

Or. en

Emenda 25
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Bronis Ropė
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jenfasizza li l-assorbiment tal-
Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 
("Fondi SIE") reġa' kien aktar bil-mod 
milli previst – 27,3 % biss, sa tmiem l-
2018 – jinnota li dan il-valur huwa 
saħansitra anqas mir-rata ta' assorbiment 
tal-2011, is-sena korrispondenti tal-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali preċedenti;

4. Jenfasizza li l-assorbiment tal-
Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 
("Fondi SIE") reġa' kien aktar bil-mod 
milli previst – 27,3 % biss, sa tmiem l-
2018 – jinnota li dan il-valur huwa 
saħansitra anqas mir-rata ta' assorbiment 
tal-2011, is-sena korrispondenti tal-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali preċedenti; 
eventwalment dan jista' jwassal għal infiq 
mgħaġġel sa tmiem il-perjodu ta' 
programmazzjoni, li mbagħad jista' 
jipperikola l-ilħuq tal-għanijiet ta' 
koeżjoni;

Or. en

Emenda 26
Isabel Carvalhais, Pedro Marques

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jenfasizza li l-assorbiment tal-
Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 
("Fondi SIE") reġa' kien aktar bil-mod 
milli previst – 27,3 % biss, sa tmiem l-
2018 – jinnota li dan il-valur huwa 
saħansitra anqas mir-rata ta' assorbiment 
tal-2011, is-sena korrispondenti tal-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali preċedenti;

4. Jenfasizza li l-assorbiment tal-
Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 
("Fondi SIE") reġa' kien aktar bil-mod 
milli previst - 27,3 % biss, sa tmiem l-
2018; jinnota li dan il-valur huwa 
saħansitra anqas mir-rata ta' assorbiment 
tal-2011, is-sena korrispondenti tal-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali preċedenti; 
jirrimarka li s-simplifikazzjoni tar-regoli 
tista' żżid l-użu tal-Fondi SIE;

Or. pt
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Emenda 27
Viktor Uspaskich

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jenfasizza li l-assorbiment tal-
Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 
("Fondi SIE") reġa' kien aktar bil-mod 
milli previst – 27,3 % biss, sa tmiem l-
2018 – jinnota li dan il-valur huwa 
saħansitra anqas mir-rata ta' assorbiment 
tal-2011, is-sena korrispondenti tal-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali preċedenti;

4. Jenfasizza li l-assorbiment tal-
Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 
("Fondi SIE") reġa' kien aktar bil-mod 
milli previst – 27,3 % biss, sa tmiem l-
2018 – jinnota li dan il-valur huwa 
saħansitra anqas mir-rata ta' assorbiment fl-
2011 ta' 33,4 %, is-sena korrispondenti tal-
Qafas Finanzjarju Pluriennali preċedenti;

Or. en

Emenda 28
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jenfasizza li, sabiex jiġi ffaċilitat l-
aċċess għall-finanzjament, dan tal-aħħar 
ma għandux ikun soġġett għal parametri 
makroekonomiċi (makrokundizzjonalità) 
jew inkluż fil-kalkolu tad-defiċit;

Or. es

Emenda 29
Bronis Ropė
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Ifakkar li r-raġunijiet wara din ir- 5. Ifakkar li r-raġunijiet wara din ir-
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rata baxxa ta' assorbiment ma jinsabux biss 
fil-metodoloġija ta' diżimpenn (l-hekk 
imsejħa regola "n+ 3"), iżda wkoll fl-
adozzjoni tard tal-qafas leġiżlattiv li 
jippermetti l-implimentazzjoni tal-politika 
ta' koeżjoni; għalhekk jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Kunsill biex jiżguraw 
miżuri xierqa fil-perjodu ta' 
programmazzjoni li jmiss 2021-2027 bil-
għan li jiġi evitat li tirrepeti ruħha l-
implimentazzjoni tardiva tal-Fondi SIE u 
tal-effett domino tagħha.

rata baxxa ta' assorbiment ma jinsabux biss 
fil-metodoloġija ta' diżimpenn (l-hekk 
imsejħa regola "n+ 3"), iżda wkoll fl-
adozzjoni tard tal-qafas leġiżlattiv li 
jippermetti l-implimentazzjoni tal-politika 
ta' koeżjoni; għalhekk jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Kunsill biex jiżguraw 
miżuri xierqa fil-perjodu ta' 
programmazzjoni li jmiss 2021-2027 bil-
għan li jiġi evitat li tirrepeti ruħha l-
implimentazzjoni tardiva tal-Fondi SIE u 
tal-effett domino tagħha; ifakkar fil-fatt li 
dewmien fil-bidu tal-perjodu ta' 
programmazzjoni jista' jirriżulta 
f'akkumulazzjoni ta' applikazzjonijiet ta' 
pagament futuri; jenfasizza li, għalkemm 
ir-rati tal-għażla tal-proġetti huma għoljin 
u rata ta' assorbiment pożittiva tista' 
tintlaħaq sa tmiem il-perjodu ta' 
programmazzjoni, għandna jkollna fil-
mira r-rispett tal-kriterji ta' proġetti ta' 
kwalità għolja u favur il-klima. F'dan ir-
rigward jenfasizza l-importanza tal-
impenji li ttieħdu fil-Ftehim ta' Pariġi u 
tal-ksib tal-miri tal-UE dwar il-klima u l-
enerġija u UE b'impatt newtrali fuq il-
klima;

Or. en

Emenda 30
Tamás Deutsch, Isabel Benjumea Benjumea

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Ifakkar li r-raġunijiet wara din ir-
rata baxxa ta' assorbiment ma jinsabux biss 
fil-metodoloġija ta' diżimpenn (l-hekk 
imsejħa regola "n+ 3"), iżda wkoll fl-
adozzjoni tard tal-qafas leġiżlattiv li 
jippermetti l-implimentazzjoni tal-politika 
ta' koeżjoni; għalhekk jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Kunsill biex jiżguraw 
miżuri xierqa fil-perjodu ta' 

5. Ifakkar li r-raġunijiet wara din ir-
rata baxxa ta' assorbiment ma jinsabux biss 
fil-metodoloġija ta' diżimpenn (l-hekk 
imsejħa regola "n+ 3"), iżda wkoll fl-
adozzjoni tard tal-qafas leġiżlattiv li 
jippermetti l-implimentazzjoni tal-politika 
ta' koeżjoni, li hija sitwazzjoni li trid tiġi 
evitata fil-futur; għalhekk jistieden lill-
Kunsill u lill-presidenzi suċċessivi tiegħu 
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programmazzjoni li jmiss 2021-2027 bil-
għan li jiġi evitat li tirrepeti ruħha l-
implimentazzjoni tardiva tal-Fondi SIE u 
tal-effett domino tagħha.

biex jilħqu l-ħeffa u l-attenzjoni tal-
Parlament fil-proċedura leġiżlattiva li 
għaddejja dwar l-adozzjoni tal-QFP u r-
regolamenti tal-politika ta' koeżjoni għall-
perjodu ta' programmazzjoni li 
jmiss 2021–2027; barra minn hekk, 
jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill 
biex jiżguraw miżuri xierqa fil-perjodu ta' 
programmazzjoni 2021-2027 (il-perjodu 
ta' programmazzjoni li jmiss) sabiex jiġi 
evitat li tirrepeti ruħha l-implimentazzjoni 
tardiva tal-Fondi SIE u tal-effett domino 
tagħha;

Or. en

Emenda 31
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Ifakkar li r-raġunijiet wara din ir-
rata baxxa ta' assorbiment ma jinsabux biss 
fil-metodoloġija ta' diżimpenn (l-hekk 
imsejħa regola "n+ 3"), iżda wkoll fl-
adozzjoni tard tal-qafas leġiżlattiv li 
jippermetti l-implimentazzjoni tal-politika 
ta' koeżjoni; għalhekk jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Kunsill biex jiżguraw 
miżuri xierqa fil-perjodu ta' 
programmazzjoni li jmiss 2021-2027 bil-
għan li jiġi evitat li tirrepeti ruħha l-
implimentazzjoni tardiva tal-Fondi SIE u 
tal-effett domino tagħha.

5. Ifakkar li r-raġunijiet wara din ir-
rata baxxa ta' assorbiment ma jinsabux biss 
fil-metodoloġija ta' diżimpenn (l-hekk 
imsejħa regola "n+ 3"), iżda wkoll fl-
adozzjoni tard tal-qafas leġiżlattiv li 
jippermetti l-implimentazzjoni tal-politika 
ta' koeżjoni; għalhekk jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Kunsill biex jiżguraw 
miżuri xierqa fil-perjodu ta' 
programmazzjoni li jmiss 2021-2027 bil-
għan li jiġi evitat li tirrepeti ruħha l-
implimentazzjoni tardiva tal-Fondi SIE u 
tal-effett domino tagħha u biex jiġi 
ppreżentat il-Pjan ta' Azzjoni dwar it-
tnaqqis tal-pagamenti pendenti fil-qafas 
finanzjarju pluriennali 2021-2027;

Or. es

Emenda 32
Martina Michels
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Ifakkar li r-raġunijiet wara din ir-
rata baxxa ta' assorbiment ma jinsabux 
biss fil-metodoloġija ta' diżimpenn (l-hekk 
imsejħa regola "n+ 3"), iżda wkoll fl-
adozzjoni tard tal-qafas leġiżlattiv li 
jippermetti l-implimentazzjoni tal-politika 
ta' koeżjoni; għalhekk jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Kunsill biex jiżguraw 
miżuri xierqa fil-perjodu ta' 
programmazzjoni li jmiss 2021-2027 bil-
għan li jiġi evitat li tirrepeti ruħha l-
implimentazzjoni tardiva tal-Fondi SIE u 
tal-effett domino tagħha.

5. Ifakkar li r-raġunijiet wara din ir-
rata baxxa ta' assorbiment jinsabu l-iżjed 
fl-adozzjoni tard tal-qafas leġiżlattiv li 
jippermetti l-implimentazzjoni tal-politika 
ta' koeżjoni; għalhekk jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Kunsill biex jiżguraw 
miżuri xierqa fil-perjodu ta' 
programmazzjoni li jmiss 2021-2027 bil-
għan li jiġi evitat li tirrepeti ruħha l-
implimentazzjoni tardiva tal-Fondi SIE u 
tal-effett domino tagħha;

Or. de

Emenda 33
Alessandro Panza

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Ifakkar li r-raġunijiet wara din ir-
rata baxxa ta' assorbiment ma jinsabux 
biss fil-metodoloġija ta' diżimpenn (l-hekk 
imsejħa regola "n+ 3"), iżda wkoll fl-
adozzjoni tard tal-qafas leġiżlattiv li 
jippermetti l-implimentazzjoni tal-politika 
ta' koeżjoni; għalhekk jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Kunsill biex jiżguraw 
miżuri xierqa fil-perjodu ta' 
programmazzjoni li jmiss 2021-2027 bil-
għan li jiġi evitat li tirrepeti ruħha l-
implimentazzjoni tardiva tal-Fondi SIE u 
tal-effett domino tagħha.

5. Ifakkar li r-raġunijiet wara din ir-
rata baxxa ta' assorbiment jinsabu fl-
adozzjoni tard tal-qafas leġiżlattiv li 
jippermetti l-implimentazzjoni tal-politika 
ta' koeżjoni; għalhekk jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Kunsill biex jiżguraw 
miżuri xierqa fil-perjodu ta' 
programmazzjoni li jmiss 2021-2027 bil-
għan li jiġi evitat li tirrepeti ruħha l-
implimentazzjoni tardiva tal-Fondi SIE u 
tal-effett domino tagħha;

Or. en
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Emenda 34
Francesca Donato

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Ifakkar li r-raġunijiet wara din ir-
rata baxxa ta' assorbiment ma jinsabux 
biss fil-metodoloġija ta' diżimpenn (l-hekk 
imsejħa regola "n+ 3"), iżda wkoll fl-
adozzjoni tard tal-qafas leġiżlattiv li 
jippermetti l-implimentazzjoni tal-politika 
ta' koeżjoni; għalhekk jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Kunsill biex jiżguraw 
miżuri xierqa fil-perjodu ta' 
programmazzjoni li jmiss 2021-2027 bil-
għan li jiġi evitat li tirrepeti ruħha l-
implimentazzjoni tardiva tal-Fondi SIE u 
tal-effett domino tagħha.

5. Ifakkar li r-raġunijiet wara din ir-
rata baxxa ta' assorbiment jinsabu fl-
adozzjoni tard tal-qafas leġiżlattiv li 
jippermetti l-implimentazzjoni tal-politika 
ta' koeżjoni; għalhekk jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Kunsill biex jiżguraw 
miżuri xierqa fil-perjodu ta' 
programmazzjoni li jmiss 2021-2027 bil-
għan li jiġi evitat li tirrepeti ruħha l-
implimentazzjoni tardiva tal-Fondi SIE u 
tal-effett domino tagħha;

Or. en

Emenda 35
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jistieden lill-Kummissjoni 
tippreżenta analiżi dettaljata tar-raġunijiet 
għar-rati baxxi ta' użu ta' finanzjament 
f'ċerti reġjuni u tivvaluta mezzi speċifiċi 
għar-rimedju tal-problemi strutturali 
sottostanti ta' dawk l-iżbilanċi; jistieden 
lill-Kummissjoni żżid l-assistenza teknika 
fuq il-post biex tiffaċilita l-użu fl-Istati 
Membri li qed jesperjenzaw diffikultajiet 
f'dan ir-rigward;

Or. es



PE644.954v01-00 22/24 AM\1194885MT.docx

MT

Emenda 36
Josianne Cutajar

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Iqis li l-UE għamlet użu dejjem 
akbar minn strumenti finanzjarji u 
garanziji baġitarji pprovduti lill-Grupp 
tal-Bank Ewropew tal-Investiment (il-
BEI) u li din ix-xejra hija mistennija 
tkompli matul il-QFP li jmiss; 
konsegwentement itenni l-appoġġ għall-
proposta tal-Qorti li din għandha wkoll 
tivverifika l-operazzjonijiet tal-BEI mhux 
relatati mal-baġit tal-UE kif iddikjarat fir-
riżoluzzjoni tal-Parlament dwar ir-
Rapport Annwali dwar il-kontroll tal-
attivitajiet finanzjarji tal-BEI għall-2017;

Or. en

Emenda 37
Pedro Marques, Josianne Cutajar

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Ifakkar fl-importanza li jintlaħaq 
ftehim politiku rapidu bejn l-
istituzzjonijiet dwar il-QFP 2021-2027, 
sabiex jiġi evitat id-dewmien tal-
implimentazzjoni tal-Fondi SIE fil-
perjodu ta' programmazzjoni li jmiss;

Or. en

Emenda 38
Viktor Uspaskich

Abbozz ta' opinjoni
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Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jinnota li mhux il-pajjiżi membri 
kollha jikkonformaw mal-obbligi li 
jħallsu lill-benefiċjarji l-kontribuzzjoni 
pubblika sħiħa sa mhux aktar tard minn 
90 jum wara t-talba għall-ħlas;

Or. en

Emenda 39
Isabel Carvalhais, Pedro Marques

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu 
analizzati l-indikaturi tal-prestazzjoni 
finanzjarja bħala muturi tat-teħid ta' 
deċiżjonijiet;

Or. pt

Emenda 40
Pedro Marques, Josianne Cutajar

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5b. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-
Kunsill jistabbilixxu Pjan ta' Azzjoni fl-
ewwel nofs tal-2020 biex titħaffef l-
implimentazzjoni tal-Fondi SIE fil-
perjodu ta' programmazzjoni attwali, 
b'inċentivi ċari għall-assorbiment rapidu 
u effikaċi tal-fondi disponibbli, it-tisħiħ 
tal-Għanijiet Strateġiċi tal-Unjoni, b'mod 
partikolari l-Ġlieda kontra t-Tibdil fil-
Klima u l-Koeżjoni Soċjali u Territorjali;



PE644.954v01-00 24/24 AM\1194885MT.docx

MT

Or. en

Emenda 41
Josianne Cutajar

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5b. Jenfasizza r-rwol ewlieni li 
għandhom l-awtoritajiet tal-awditjar 
nazzjonali, flimkien mal-Qorti Ewropea 
tal-Awdituri, fil-monitoraġġ tal-użu tal-
Fondi ta' Koeżjoni; jappella għal titjib fil-
metodi ta' ħidma tal-awditjar stabbiliti fil-
livell nazzjonali; iħeġġeġ l-iżvilupp tal-
aħjar prattiki f'dan il-qasam;

Or. en

Emenda 42
Josianne Cutajar

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5c. Itenni l-importanza ta' sistemi 
affidabbli ta' kejl tal-prestazzjoni mibnija 
fuq data ta' kwalità għolja, u jistieden lill-
Kummissjoni Ewropea tiżviluppa u 
tallinja aktar il-metodoloġiji ta' awditjar 
sabiex tarmonizza sistemi ta' kejl tal-
prestazzjoni differenti tal-awtoritajiet tal-
Istati Membri;

Or. en


