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EMENDI

Il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, 
bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Skont l-Artikolu 317 tat-Trattat, u fil-
kuntest ta’ ġestjoni kondiviża, il-
kundizzjonijiet li jippermettu lill-
Kummissjoni teżerċita r-responsabbiltajiet 
tagħha għall-implimentazzjoni tal-baġit 
ġenerali tal-Unjoni għandhom jiġu 
speċifikati u r-responsabbiltajiet ta’ 
koperazzjoni mill-Istati Membri għandhom 
jiġu ċċarati. Dawn il-kundizzjonijiet 
għandhom jippermettu lill-Kummissjoni 
tikseb assigurazzjoni li l-Istati Membri 
qegħdin jużaw il-Fond b’mod legali u 
regolari u skont il-prinċipju ta’ ġestjoni 
finanzjarja tajba skont ir-Regolament […]
dwar ir-Regolament Finanzjarju
applikabbli għall-baġit ġenerali tal-
Komunitajiet Ewropej (minn hawn il-
quddiem ir-"Regolament Finanzjarju").

(5) Skont l-Artikolu 317 tat-Trattat, u fil-
kuntest ta’ ġestjoni kondiviża, il-
kundizzjonijiet li jippermettu lill-
Kummissjoni teżerċita r-responsabbiltajiet 
tagħha għall-implimentazzjoni tal-baġit 
ġenerali tal-Unjoni għandhom jiġu 
speċifikati u r-responsabbiltajiet ta’ 
koperazzjoni mill-Istati Membri għandhom 
jiġu ċċarati. Dawn il-kundizzjonijiet 
għandhom jippermettu lill-Kummissjoni 
tikseb assigurazzjoni li l-Istati Membri 
qegħdin jużaw il-Fond b’mod legali u 
regolari u skont il-prinċipju ta’ ġestjoni 
finanzjarja tajba skont ir-Regolament (EU, 
Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli 
finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali 
tal-Unjoni1 (ir-"Regolament Finanzjarju"). 
Fl-eżerċizzju tar-responsabbiltajiet għall-
implimentazzjoni tal-baġit, il-
Kummissjoni għandha tagħmel aktar użu 
mill-awditjar tal-prestazzjoni, u 
tippromwovi dan l-awditjar.

_____________ ____________
1 ĠU L , , p. . 1 ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.

Or. en
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Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Dawk id-dispożizzjonijiet jiżguraw 
ukoll li l-operazzjonijiet appoġġjati 
jikkonformaw mal-liġijiet nazzjonali u tal-
Unjoni applikabbli, b’mod partikolari fir-
rigward tas-sigurtà tal-prodotti mqassma 
lill-persuni l-aktar fil-bżonn.

(6) Dawk id-dispożizzjonijiet għandhom 
ikunu konsistenti mad-dispożizzjonijiet 
tar-Regolament Finanzjarju u jiżguraw 
ukoll li l-operazzjonijiet appoġġjati 
jikkonformaw mal-liġijiet nazzjonali u tal-
Unjoni applikabbli, b’mod partikolari fir-
rigward tas-sigurtà tal-prodotti mqassma 
lill-persuni l-aktar fil-bżonn.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-kontribuzzjoni għall-objettiv tal-
Unjoni li tnaqqas l-għadd ta’ persuni li 
jinsabu fir-riskju ta’ faqar jew ta’ 
esklużjoni soċjali b’mill-inqas 20 miljun 
sal-2020, wara kunsiderazzjoni tat-tip ta' 
privazzjoni materjali magħżula li għandha
tiġi indirizzata, b’kunsiderazzjoni taċ-
ċirkostanzi nazzjonali f’termini ta’ faqar u 
esklużjoni soċjali u deprivazzjoni materjali.

(a) il-kontribuzzjoni għall-objettiv tal-
Unjoni li tnaqqas l-għadd ta’ persuni li 
jinsabu fir-riskju ta’ faqar jew ta’ 
esklużjoni soċjali b’mill-inqas 20 miljun 
sal-2020, wara kunsiderazzjoni tat-tip ta' 
privazzjoni materjali magħżula biex tiġi 
indirizzata, b’kunsiderazzjoni taċ-
ċirkostanzi nazzjonali f’termini ta’ faqar u 
esklużjoni soċjali u privazzjoni materjali, 
kif ukoll persuni b'introjtu u proprjetà 
negattivi;

Or. en
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Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fuq l-inizjattiva tagħha stess u 
f’kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati 
Membri, l-Kummissjoni għandha twettaq, 
bl-għajnuna ta’ esperti esterni, 
evalwazzjoni ex-post biex tevalwaa l-
effikaċja u s-sostenibbiltà tar-riżultati 
miksuba kif ukoll biex tkejjel il-valur 
miżjud tal-Fond. Din l-evalwazzjoni ex-
post għandha titlesta sal-
31 ta' Diċembru 2023.

Fuq l-inizjattiva tagħha stess u 
f’kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati 
Membri, l-Kummissjoni għandha twettaq, 
bl-għajnuna ta’ esperti esterni, 
evalwazzjoni ex-post biex tevalwaa l-
effikaċja u s-sostenibbiltà tar-riżultati 
miksuba kif ukoll biex tkejjel il-valur 
miżjud tal-Fond, b'attenzjoni għall-
persuni li bdew ibatu minn privazzjoni 
riċentament b'introjtu negattiv u sidien ta' 
djar b'ekwità negattiva. Din l-
evalwazzjoni ex-post għandha titlesta sal-
31 ta' Diċembru 2023.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. it-tħejjija tal-kontijiet annwali msemmija 
fl-Artikolu 56 (5) (a) tar-Regolament 
Finanzjarju;

2. it-tħejjija tal-kontijiet annwali msemmija 
fl-Artikolu 59 (5) (a) tar-Regolament 
Finanzjarju;

Or. en

Emenda6

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kull skambju uffiċjali ta’ informazzjoni 
bejn l-Istat Membru u l-Kummissjoni 

4. Kull skambju uffiċjali ta’ informazzjoni 
bejn l-Istat Membru u l-Kummissjoni 
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għandu jsir bl-użu ta’ sistema tal-iskambju 
tad-dejta elettronika stabbilita f’konformità 
mat-termini u l-kondizzjonijiet stabbiliti 
mill-Kummissjoni permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 60(3).

għandu jsir bl-użu ta’ sistema tal-iskambju 
tad-dejta elettronika stabbilita f’konformità 
mat-termini u l-kondizzjonijiet stabbiliti 
mill-Kummissjoni permezz ta’ att delegat, 
skont l-Artikolu 59.

Or. en

Emenda7

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtorità tal-awditjar għandha, fi 
żmien sitt xhur mill-adozzjoni tal-
programm operattiv, tħejji strateġija ta’ 
awditjar għall-prestazzjoni tal-awditjar. L-
istrateġija ta’ awditjar għandha tistabbilixxi 
l-metodoloġija tal-awditjar, il-metodu ta’ 
kampjunar għall-awditjar fuq l-
operazzjonijiet u l-ippjanar tal-awditjar fir-
rigward tas-sena attwali ta’ kontabilità u 
għas-sentejn sussegwenti ta’ kontabilità. L-
istrateġija tal-awditjar għandha tiġi 
aġġornata kull sena mill-2016 sa u inkluż l-
2022. L-awtorità tal-awditjar għandha 
tissottometti l-istrateġija tal-awditjar lill-
Kummissjoni meta mitluba.

4. L-awtorità tal-awditjar għandha, fi 
żmien sitt xhur mill-adozzjoni tal-
programm operattiv, tħejji strateġija ta’ 
awditjar għall-prestazzjoni tal-awditjar. L-
istrateġija ta’ awditjar għandha tistabbilixxi 
l-metodoloġija tal-awditjar, il-metodu ta’ 
teħid ta' kampjuni għall-awditjar fuq l-
operazzjonijiet u l-ippjanar tal-awditjar fir-
rigward tas-sena attwali ta’ kontabilità u 
għas-sentejn sussegwenti ta’ kontabilità. L-
istrateġija tal-awditjar għandha tiġi 
aġġornata kull sena mill-2016 sa u inkluż l-
2022. L-awtorità tal-awditjar għandha 
tissottometti l-istrateġija tal-awditjar lill-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa li titlob li l-awtorità tal-
awditjar tintroduċi bidliet fl-istrateġija tal-
awditjar tagħha li, fil-fehma tagħha, 
ikunu meħtieġa biex jiġi żgurat li l-
awditjar jitwettaq kif suppost, skont 
standards tal-awditjar aċċettati 
internazzjonalment. Meta tagħmel dan il-
Kummissjoni għandha tiżgura li l-
awditjar tal-prestazzjoni jkun tqies 
biżżejjed.

Or. en
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Emenda8

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt r

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(r) opinjoni ta’ awditjar skont l-
Artikolu 56(5) tar-Regolament Finanzjarju;

(a) opinjoni ta’ awditjar skont l-
Artikolu 59(5) tar-Regolament Finanzjarju;

Or. en

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha tadotta, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, 
mudelli għall-istrateġija tal-awditjar, l-
opinjoni tal-awditjar u r-rapport annwali ta’ 
kontroll, kif ukoll il-metodoloġija għall-
metodu ta’ kampjunar imsemmi fil-
paragrafu 4. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 60(3).

6. Il-Kummissjoni għandha tadotta, 
permezz ta’ atti delegati, mudelli għall-
istrateġija tal-awditjar, l-opinjoni tal-
awditjar u r-rapport annwali ta’ kontroll, 
kif ukoll il-metodoloġija għall-metodu ta’ 
teħid ta kampjuni msemmi fil-paragrafu 4. 
Dawk l-atti delegati għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 59.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’ titlob lil Stat 
Membru biex jieħu l-azzjonijiet meħtieġa 
biex jiżgura l-funzjonament effettiv tas-
sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll tagħhom 

3. Il-Kummissjoni għandha titlob lil Stat 
Membru biex jieħu l-azzjonijiet meħtieġa 
biex jiżgura l-funzjonament effettiv tas-
sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll tagħhom 
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jew il-korrettezza tan-nefqa skont dan ir-
Regolament.

jew il-korrettezza tan-nefqa skont dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għal kull sena mill-2015 sa u inkluż l-
2022, sal-15 ta' Frar tas-sena wara t-tmiem 
tal-perjodu ta’ kontabilità, il-korpi 
nnominati għandhom jissottomettu lill-
Kummissjoni d-dokumenti u l-
informazzjoni li ġejjin skont l-Artikolu 56
tar-Regolament Finanzjarju:

1. Għal kull sena mill-2015 sa u inkluż l-
2022, sal-15 ta' Frar tas-sena wara t-tmiem 
tal-perjodu ta’ kontabilità, il-korpi 
nnominati għandhom jissottomettu lill-
Kummissjoni d-dokumenti u l-
informazzjoni li ġejjin skont l-Artikolu 59
tar-Regolament Finanzjarju:

(dd) il-kontijiet annwali ċċertifikati tal-
korpi relevanti akkreditati skont l-
Artikolu 32; kif imsemmi fl-Artikolu 56(5)
tar-Regolament Finanzjarju;

(a) il-kontijiet annwali ċċertifikati tal-korpi 
relevanti akkreditati skont l-Artikolu 32,
kif imsemmi fl-Artikolu 59(5) tar-
Regolament Finanzjarju;

(ee) id-dikjarazzjoni ta’ ġestjoni kif 
imsemmi fl- Artikolu 56(5) tar-
Regolament Finanzjarju;

(b) id-dikjarazzjoni ta’ ġestjoni kif 
imsemmi fl-Artikolu 59(5) tar-Regolament 
Finanzjarju;

(ff) rapport annwali tar-rapporti tal-awditjar 
finali u tal-kontrolli inkluż analiżi tan-
natura u l-ammont ta żbalji u nuqqasijiet 
kif ukoll azzjonijiet korrettivi meħuda jew 
ippjanati;

(c) rapport annwali tar-rapporti tal-awditjar 
finali u tal-kontrolli inkluż analiżi tan-
natura u l-ammont ta żbalji u nuqqasijiet 
kif ukoll azzjonijiet korrettivi meħuda jew 
ippjanati;

(gg) opinjoni ta’ awditjar mill-korp 
indipendenti tal-awditjar maħtur kif 
imsemmi fl-Artikolu 56(5) tar-Regolament 
Finanzjarju, flimkien ma’ rapport ta’ 
kontroll li jistabbilixxi r-riżultati tal-
awditjar mwettqa fir-rigward tas-sena ta’ 
kontabilità mill-opinjoni.

(d) opinjoni ta’ awditjar mill-korp 
indipendenti tal-awditjar maħtur kif 
imsemmi fl-Artikolu 59(5) tar-Regolament 
Finanzjarju, flimkien ma’ rapport ta’ 
kontroll li jistabbilixxi r-riżultati tal-
awditjar mwettqa fir-rigward tas-sena ta’ 
kontabilità mill-opinjoni.

Or. en



PE505.992v01-00 8/8 PA\927264MT.doc

MT

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità maniġerjali għandha tiżgura 
li d-dokumenti kollha ta’ appoġġ dwar l-
operazzjonijiet ikunu disponibbli għall-
Kummissjoni u għall-Qorti Ewropea tal-
Awdituri meta mitluba għal perjodu ta’ 
tliet snin. Dan il-perjodu ta’ tliet snin 
għandu jibda mill-31 ta' Diċembru tas-
sena tad-deċiżjoni dwar l-aċċettazzjoni 
tal-kontijiet mill-Kummissjoni skont l-
Artikolu 47 jew, l-aktar tard, mid-data tal-
ħlas tal-bilanċ finali.

1. L-awtorità maniġerjali għandha tiżgura 
li d-dokumenti kollha ta’ appoġġ dwar l-
operazzjonijiet ikunu disponibbli għall-
Kummissjoni u għall-Qorti Ewropea tal-
Awdituri meta mitluba għal perjodu ta’ 
ħames snin. Dan il-perjodu ta’ ħames snin 
għandu jibda mid-data tal-ħlas tal-bilanċ 
finali.

Dan il-perjodu ta’ tliet snin għandu jiġi 
interrott jew f’każ ta’ proċedimenti legali 
jew amministrattivi jew minn talba 
ġġustifikata kif mistħoqq mill-
Kummissjoni.

Dan il-perjodu ta’ ħames snin għandu jiġi 
interrott jew f’każ ta’ proċedimenti legali 
jew amministrattivi jew minn talba 
ġġustifikata kif mistħoqq mill-
Kummissjoni.

Or. en


