
AM\858337MT.doc PE458.855v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

2010/2142(DEC)

21.2.2011

EMENDI
1 - 10

Abbozz ta' Rapport
Jens Geier
(PE456.599v01-00)

Kwittanza 2009: Baġit ġenerali tal-UE, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-
Aġenziji Eżekuttivi
(2010/2142(DEC))



PE458.855v01-00 2/8 AM\858337MT.doc

MT

AM_Com_NonLegOpinion



AM\858337MT.doc 3/8 PE458.855v01-00

MT

Emenda 1
Jan Olbrycht

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jinnota li l-fondi ta’ koeżjoni huma 
suġġetti għal regoli partikolarment 
kumplessi u jkunu implimentati b'mod 
differenti minn infiq ieħor tal-UE, u dan 
jagħmilhom aktar vulnerabbli għall-iżbalji; 
jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li r-rata tal-
iżbalji fl-infiq għall-koeżjoni għadha l-
għola fil-pagamenti kollha tal-UE b’iktar
minn 5 % fl-2009; huwa konxju tat-
tnaqqis fir-rata tal-iżbalji meta mqabbla 
mal-2008;

1. Jinnota li l-fondi ta’ koeżjoni huma 
suġġetti għal regoli partikolarment 
kumplessi u huma implimentati b'mod 
differenti minn oqsma oħra ta' nfiq tal-UE, 
u dan jagħmilhom aktar vulnerabbli għall-
iżbalji; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li r-rata 
tal-iżbalji fl-infiq għall-koeżjoni tnaqqset 
minn 11 % fl-2008 għal ftit aktar minn 
5 % fl-2009;

Or. en

Emenda 2
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jinnota li l-fondi ta’ koeżjoni huma 
suġġetti għal regoli partikolarment 
kumplessi u jkunu implimentati b'mod 
differenti minn infiq ieħor tal-UE, u dan 
jagħmilhom aktar vulnerabbli għall-iżbalji; 
jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li r-rata tal-
iżbalji fl-infiq għall-koeżjoni għadha l-
għola fil-pagamenti kollha tal-UE b’iktar 
minn 5 % fl-2009; huwa konxju tat-
tnaqqis fir-rata tal-iżbalji meta mqabbla 
mal-2008;

1. Jinnota li l-fondi ta’ koeżjoni huma 
suġġetti għal regoli partikolarment 
kumplessi u huma implimentati b'mod 
differenti minn oqsma oħra ta' nfiq tal-UE, 
u dan jagħmilhom aktar vulnerabbli għall-
iżbalji; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li r-rata 
tal-iżbalji fl-infiq għall-koeżjoni għadha l-
ogħla mill-pagamenti kollha tal-UE b’iktar 
minn 5 % fl-2009; jenfasizza mandankollu 
t-tnaqqis sostanzjali fir-rata tal-iżbalji 
meta mqabbla mal-2008;

Or. fr
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Emenda 3
Luís Paulo Alves

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jinnota li l-fondi ta’ koeżjoni huma 
suġġetti għal regoli partikolarment 
kumplessi u jkunu implimentati b'mod 
differenti minn infiq ieħor tal-UE, u dan 
jagħmilhom aktar vulnerabbli għall-iżbalji; 
jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li r-rata tal-
iżbalji fl-infiq għall-koeżjoni għadha l-
għola fil-pagamenti kollha tal-UE b’iktar 
minn 5 % fl-2009; huwa konxju tat-tnaqqis 
fir-rata tal-iżbalji meta mqabbla mal-2008;

1. Jinnota li l-fondi ta’ koeżjoni huma 
suġġetti għal regoli partikolarment 
kumplessi u huma implimentati b'mod 
differenti minn oqsma oħra ta' nfiq tal-UE, 
u dan jagħmilhom aktar vulnerabbli għall-
iżbalji; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li r-rata 
tal-iżbalji fl-infiq għall-koeżjoni għadha l-
ogħla mill-pagamenti kollha tal-UE b’iktar 
minn 5 % fl-2009; huwa konxju tat-tnaqqis 
fir-rata tal-iżbalji meta mqabbla mal-2008, 
jitlob f'dan ir-rigward aktar 
simplifikazzjoni u sostenn tekniku akbar 
sabiex l-Istati Membri u r-reġjuni jkunu 
jistgħu jiżguraw implimentazzjoni aktar 
effikaċi; ifakkar li l-awtoritajiet reġjonali 
għandhom jingħataw l-għarfien tekniku li 
jippermettilhom iżidu l-effikaċja tar-
riżorsi li tqiegħdu għad-dispożizzjoni 
tagħhom;

Or. pt

Emenda 4
Jens Geier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Huwa mħasseb li d-Direttorat Ġenerali 
għall-Politika Reġjonali (DĠ REGIO) 
jiddikjara fid-Dikjarazzjoni ta’ 
Assigurazzjoni tal-Attività Annwali tiegħu 
għall-2009 li għal 38 mid-79 programm 
ikkonċernat, id-DĠ REGIO ma jkollux

(ma tikkonċernax il-verżjoni Maltija)
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assigurazzjoni raġonevoli dwar il-legalità u 
r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi fir-
rigward tar-rimborżi fl-2009 tan-nefqa 
ddikjarata; jitlob iktar dettalji dwar l-
informazzjoni nieqsa rigward ir-rimborżi 
fl-2009; jinnota li l-Istati Membri 
għandhom obbligu li jipprovdu biżżejjed 
informazzjoni fir-Rapporti ta’ Attività 
Annwali tagħhom u jitlob lill-Kummissjoni 
sabiex tipproponi sistema ta’ penali fil-każ 
li l-informazzjoni pprovduta ma 
tippermettix lill-Kummissjoni tiżgura l-
legalità u r-regolarità;

Or. en

Emenda 5
Jan Olbrycht

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Huwa mħasseb li d-Direttorat Ġenerali 
għall-Politika Reġjonali (DĠ REGIO) 
jiddikjara fid-Dikjarazzjoni ta’ 
Assigurazzjoni tal-Attività Annwali tiegħu 
għall-2009 li għal 38 mid-79 programm 
ikkonċernat, id-DĠ REGIO ma jkollux
assigurazzjoni raġonevoli dwar il-legalità u 
r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi fir-
rigward tar-rimborżi fl-2009 tan-nefqa 
ddikjarata; jitlob iktar dettalji dwar l-
informazzjoni nieqsa rigward ir-rimborżi 
fl-2009; jinnota li l-Istati Membri 
għandhom obbligu li jipprovdu biżżejjed 
informazzjoni fir-Rapporti ta’ Attività 
Annwali tagħhom u jitlob lill-Kummissjoni 
sabiex tipproponi sistema ta’ penali fil-każ 
li l-informazzjoni pprovduta ma 
tippermettix lill-Kummissjoni tiżgura l-
legalità u r-regolarità;

3. Huwa mħasseb li d-Direttorat Ġenerali 
għall-Politika Reġjonali (DĠ REGIO) 
jiddikjara fid-Dikjarazzjoni ta’ 
Assigurazzjoni tal-Attività Annwali tiegħu 
għall-2009 li għal 38 mid-79 programm 
ikkonċernat, id-DĠ REGIO ma għandux
assigurazzjoni raġonevoli dwar il-legalità u 
r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi fir-
rigward tar-rimborżi fl-2009 tan-nefqa 
ddikjarata; jitlob iktar dettalji dwar l-
informazzjoni nieqsa rigward ir-rimborżi 
fl-2009; jinnota li l-Istati Membri 
għandhom obbligu li jipprovdu biżżejjed 
informazzjoni fir-Rapporti ta’ Attività 
Annwali tagħhom u jitlob lill-Kummissjoni 
sabiex tipproponi sistema ta’ penali fil-każ 
li l-informazzjoni pprovduta ma 
tippermettix lill-Kummissjoni tikkonstata
l-legalità u r-regolarità;

Or. pl
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Emenda 6
Tamás Deutsch

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Fil-kuntest tar-reviżjoni tar-
Regolament Finanzjarju, jenfasizza l-
ħtieġa li jiġu armonizzati r-regoli u l-
iskemi ta’ ġestjoni għall-programmi ta’ 
koeżjoni b’ġestjoni komuni; jinnota li 
kwalunkwe problema ta’ governanza bejn 
ir-Regolament Finanzjarju u r-regolamenti 
ta’ koeżjoni tista’ tkun evitata bl-
allinjament aħjar tar-regoli ta’ eliġibilità 
bejn diversi politiki;

5. Jinnota li, fil-kuntest tar-reviżjoni tar-
Regolament Finanzjarju, ċerti problemi
ta’ governanza bejn ir-Regolament 
Finanzjarju u r-regolamenti ta’ koeżjoni 
jistgħu jkunu evitati bl-allinjament aħjar 
tar-regoli ta’ eliġibilità bejn diversi politiki;

Or. en

Emenda 7
Jan Olbrycht

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Fil-kuntest tar-reviżjoni tar-Regolament 
Finanzjarju, jenfasizza l-ħtieġa li jiġu 
armonizzati r-regoli u l-iskemi ta’ ġestjoni 
għall-programmi ta’ koeżjoni b’ġestjoni 
komuni; jinnota li kwalunkwe problema ta’ 
governanza bejn ir-Regolament Finanzjarju 
u r-regolamenti ta’ koeżjoni tista’ tkun 
evitata bl-allinjament aħjar tar-regoli ta’ 
eliġibilità bejn diversi politiki;

5. Fil-kuntest tar-reviżjoni tar-Regolament 
Finanzjarju, jenfasizza l-ħtieġa li jiġu 
armonizzati r-regoli u l-iskemi ta’ ġestjoni 
b’ġestjoni komuni u jenfasizza li għal dak 
li jikkonċerna l-politika tal-koeżjoni, din 
l-armonizzazzjoni għandha tkun kemm 
jista' jkun attwata; jinnota li kwalunkwe 
problema ta’ governanza bejn ir-
Regolament Finanzjarju u r-regolamenti ta’ 
koeżjoni tista’ tkun evitata bl-allinjament 
aħjar tar-regoli ta’ eliġibilità bejn diversi 
politiki;

Or. en
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Emenda 8
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Fil-kuntest tar-reviżjoni tar-Regolament 
Finanzjarju, jenfasizza l-ħtieġa li jiġu 
armonizzati r-regoli u l-iskemi ta’ ġestjoni 
għall-programmi ta’ koeżjoni b’ġestjoni 
komuni; jinnota li kwalunkwe problema ta’ 
governanza bejn ir-Regolament Finanzjarju 
u r-regolamenti ta’ koeżjoni tista’ tkun 
evitata bl-allinjament aħjar tar-regoli ta’ 
eliġibilità bejn diversi politiki;

5. Fil-kuntest tar-reviżjoni tar-Regolament 
Finanzjarju, jenfasizza l-ħtieġa li jiġu 
armonizzati r-regoli u l-iskemi ta’ ġestjoni 
għall-programmi ta’ koeżjoni b’ġestjoni 
komuni meta jiġi pprovat li dan jirriżulta 
f'titjib, filwaqt li jinżammu l-proċeduri li 
rriżultaw effikaċi; jinnota li kwalunkwe 
problema ta’ governanza bejn ir-
Regolament Finanzjarju u r-regolamenti ta’ 
koeżjoni tista’ tkun evitata bl-allinjament 
aħjar tar-regoli ta’ eliġibilità bejn diversi 
politiki;

Or. fr

Emenda 9
Alain Cadec

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Fil-kuntest tar-reviżjoni tar-Regolament 
Finanzjarju, jenfasizza l-ħtieġa li jiġu 
armonizzati r-regoli u l-iskemi ta’ ġestjoni 
għall-programmi ta’ koeżjoni b’ġestjoni 
komuni; jinnota li kwalunkwe problema ta’ 
governanza bejn ir-Regolament Finanzjarju 
u r-regolamenti ta’ koeżjoni tista’ tkun 
evitata bl-allinjament aħjar tar-regoli ta’ 
eliġibilità bejn diversi politiki;

5. Fil-kuntest tar-reviżjoni tar-Regolament 
Finanzjarju, jenfasizza l-ħtieġa li jiġu 
armonizzati r-regoli u l-iskemi ta’ ġestjoni 
għall-programmi ta’ koeżjoni b’ġestjoni 
komuni; jinnota li kwalunkwe problema ta’ 
governanza bejn ir-Regolament Finanzjarju 
u r-regolamenti ta’ koeżjoni tista’ tkun 
evitata bl-allinjament aħjar tar-regoli ta’ 
eliġibilità bejn diversi politiki; huwa 
madankollu tal-opinjoni li s-
simplifikazzjoni, b'mod partikolari fil-
kuntest tar-reviżjoni tar-Regolament 
Finanzjarju, teħtieġ, qabel kollox, l-
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istabbiltà tar-regoli u tas-sistemi ta' 
ġestjoni fit-tul; 

Or. fr

Emenda 10
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid) 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri jirriflettu fuq l-opportunità li jiġi 
żviluppat il-prinċipju tar-"rabta ta' 
fiduċja" li jippermetti li jitnaqqsu l-
kontrolli li rriżultaw effikaċi fil-ġlieda 
kontra l-iżbalji u l-frodi;

Or. fr


