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Emenda 1
Csaba Őry

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jilqa' l-fatt li l-Qorti tal-Awdituri 
baqgħet tivvaluta l-impjiegi u l-affarijiet 
soċjali permezz ta' kampjun ta' għadd għoli 
ta' tranżazzjonijiet; jiddispjaċih miż-żieda 
tar-rata' ta' żball għal dan il-qasam ta' 
politika, li kienet 3.2 % fl-2012 meta 
mqabbla ma' 2.2 % fis-sena preċedenti; 
jinnota li din ir-rata ta' żball xorta għadha l-
aktar baxxa fost l-oqsma kollha ta' politika;

1. Jilqa' l-fatt li l-Qorti tal-Awdituri 
baqgħet tivvaluta l-impjiegi u l-affarijiet 
soċjali permezz ta' kampjun ta' għadd għoli 
ta' tranżazzjonijiet; jiddispjaċih miż-żieda 
fir-rata ta' żball għal dan il-qasam ta' 
politika, li kienet 3.2 % fl-2012 meta 
mqabbla ma' 2.2 % fis-sena preċedenti; 
jinnota li din ir-rata ta' żball xorta għadha l-
aktar baxxa fost l-oqsma kollha ta' politika; 
u jitlob lill-Qorti tal-Awdituri tivvaluta 
wkoll il-linji baġitarji b'inqas 
allokazzjonijiet finanzjarji fil-qasam tal-
impjiegi u l-affarijiet soċjali;

Or. en

Emenda 2
Csaba Őry

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jinnota l-osservazzjonijiet tal-Qorti tal-
Awdituri rigward il-benefiċċji tal-użu ta' 
għażliet simplifikati tal-infiq, li jnaqqas ir-
riskju ta' żball u l-piż amministrattiv fuq il-
benefiċjarji; jilqa' l-fatt li 26 % tat-
tranżazzjonijiet tal-FSE meħuda minn 
kampjuni diġà użaw dawn l-għażliet fl-
20122; jappoġġja l-użu aktar estensiv tal-
għażliet simplifikati tal-infiq fil-perjodu 
finanzjarju pluriennali fil-ġejjieni;

6. Jinnota l-osservazzjonijiet tal-Qorti tal-
Awdituri rigward il-benefiċċji tal-użu ta' 
għażliet simplifikati tal-ispejjeż, li jnaqqas 
ir-riskju ta' żball u l-piż amministrattiv fuq 
il-benefiċjarji; jinnota li 26 % tat-
tranżazzjonijiet tal-FSE meħuda minn 
kampjuni diġà użaw dawn l-għażliet fl-
20122;

__________________ __________________
2Simplifikazzjoni u Gold-plating fil-Fond 2Simplifikazzjoni u Gold-plating fil-Fond 
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Emenda 3
Csaba Őry

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Huwa konxju tal-fatt li għażliet 
simplifikati tal-ispejjeż jistgħu jnaqqsu l-
frekwenza ta' żbalji iżda jissuġġerixxi li 
f'dan il-każ l-applikazzjoni ħażina tar-
regoli tibqa' moħbija.

Or. en


