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Emenda 1
Frédéric Daerden, Ilda Figueiredo

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. jiddispjaċiha, li l-Pjan ta' Azzjoni tal-
Kummissjoni għat-titjib tal-ġestjoni 
finanzjarja tal-Fond Strutturali għad 
mhuwiex lest biex jiġi vvalutat; jenfasizza 
li 82% tal-korrezzjonijiet finanzjarji fl-
ESF mill-2000 sal-2006 kienu 
jirrigwardaw l-Italja u Spanja; iqis li 
jeħtieġ li jsiru sforzi mmirati mal-Istati 
Membri kkonċernati u li jkun hemm 
sistema ta' informazzjoni u sanzjonijiet 
b'diversi livelli, bil-għan li l-iżbalji jiġu 
eliminati aktar malajr u biex l-allokazzjoni 
tajba tal-mezzi tintrifed b'eżempji tal-
"aqwa u l-agħar prattika";

3. Jiddispjaċih li l-Pjan ta' Azzjoni tal-
Kummissjoni għat-titjib tal-ġestjoni 
finanzjarja tal-Fond Strutturali għad 
mhuwiex lest biex jiġi vvalutat; iqis li 
jeħtieġ li jsiru sforzi mmirati mal-Istati 
Membri kkonċernati u li jkun hemm 
sistema ta' informazzjoni, bil-għan li l-
iżbalji jiġu eliminati aktar malajr u biex l-
allokazzjoni tajba tal-mezzi tintrifed 
b'eżempji tal-"aqwa u l-agħar prattika"; 

Or. fr

Emenda 2
Marian Harkin

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jinnota li l-livell ta’ żbalji mhux 
bilfors jirreferi għal frodi u għaldaqstant 
jitlob li ssir distinzjoni ċara bejn il-frodi u 
r-rati ta’ żbalji fil-futur;

Or. en
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Emenda 3
Frédéric Daerden, Ilda Figueiredo

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. jilqa' l-isforzi tal-Kummissjoni biex 
titlob rendikont komprensiv mill-Istati 
Membri kollha permezz ta' rapporti 
annwali ta' kontroll mill-uffiċċji ta' verifika 
u sommarji ta' rapporti annwali; jitlob li 
jsir eżami tal-obbligu tal-għoti ta' 
rendikont, biex ma jiġrix li l-informazzjoni 
tintalab darbtejn; iqis li rapporti nieqsa, jew 
bil-lakuni, ta' rendikont mill-awtoritajiet 
nazzjonali ta' amministrazzjoni jew 
verifika, kif ukoll in-nuqqas tar-rispett tar-
rekwiżiti baġitarji minimi, mhumiex 
aċċettabbli u ħaqqhom sanzjoni; 
għaldaqstant jitlob lill-Kummissjoni biex 
tfassal proposti ħalli l-obbligu ta' rappurtar 
eżistenti jittejjeb u jitwessa' b'mekkaniżmu 
ta' sanzjonijiet;

5. Jilqa' l-isforzi tal-Kummissjoni biex 
titlob rendikont komprensiv mill-Istati 
Membri kollha permezz ta' rapporti 
annwali ta' kontroll mill-uffiċċji ta' verifika 
u sommarji ta' rapporti annwali; jitlob li jsir 
eżami tal-obbligu tal-għoti ta' rendikont, 
biex ma jiġrix li l-informazzjoni tintalab 
darbtejn; iqis li rapporti nieqsa, jew bil-
lakuni, ta' rendikont mill-awtoritajiet 
nazzjonali ta' amministrazzjoni jew 
verifika, kif ukoll in-nuqqas tar-rispett tar-
rekwiżiti baġitarji minimi, mhumiex 
aċċettabbli u ħaqqhom sanzjoni; 
għaldaqstant jitlob lill-Kummissjoni biex 
tfassal proposti ħalli l-obbligu ta' rappurtar 
eżistenti jittejjeb u jitwessa';

Or. fr

Emenda 4
Marian Harkin

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8a. Jinnota li l-proċeduri ta’ 
simplifikazzjoni ta’ dan it-tip huma 
fundamentali biex jitnaqqsu l-piżijiet 
amministrattivi fil-livelli nazzjonali, 
reġjonali u lokali; jenfasizza l-importanza 
li jiġi żgurat li l-proċeduri ta’ dan it-tip 
ma jwasslux għal rata ta’ żbalji ogħla fil-
futur;

Or. en
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