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Emenda 1
Derek Vaughan

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Josserva li l-livell ta' żbalji relatati mal-
implimentazzjoni tal-politika ta' koeżjoni 
naqas b'mod gradwali tul l-aħħar snin; 
jinnota madankollu li l-politika reġjonali 
għadha wieħed mill-oqsma politiċi li huwa 
partikolarment suxxettibbli għal żbalji, bi 
98 mill-168 pagament mill-FEŻR u mill-
Fond ta' Koeżjoni u 70 mill-160 pagament 
mill-FSE awditjati mill-Qorti tal-Awdituri 
għas-sena 2011 affettwati minn tipi 
differenti ta' żbalji;

1. Josserva li l-livell ta' żbalji relatati mal-
implimentazzjoni tal-politika ta' koeżjoni 
naqas b'mod gradwali tul l-aħħar snin; 
jenfasizza d-distinzjoni bejn l-iżbalji u l-
frodi u li 0.6 % tal-iżbalji biss ġew 
rappurtati mill-Istati Membri bħala 
riżultat ta' frodi għall-programmi tal-
FEŻR, il-Fond ta' Koeżjoni u l-FSE 
għall-perjodu 2007-2013; jinnota 
madankollu li l-politika reġjonali għadha 
wieħed mill-oqsma politiċi li huwa 
partikolarment suxxettibbli għal żbalji, bi 
98 mill-168 pagament mill-FEŻR u mill-
Fond ta' Koeżjoni u 70 mill-160 pagament 
mill-FSE awditjati mill-Qorti tal-Awdituri 
għas-sena 2011 affettwati minn tipi 
differenti ta' żbalji; jindika madankollu li 
dawn iċ-ċifri jistgħu jiġu spjegati mill-fatt 
li l-pagamenti li saru rdoppjaw fl-2011, 
meta mqabbel mal-2010, minħabba l-
programmi kompletati;

Or. en

Emenda 2
Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Ifakkar li żball iseħħ meta 
tranżazzjoni ma titwettaqx f'konformità 
mad-dispożizzjonijiet legali u regolatorji, 
bil-konsegwenza li n-nefqa ddikjarata (u 
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rimborżata) ssir irregolari; żball mhux 
bilfors jimplika li l-fondi jkunu 
sparixxew, intilfu jew inħlew, u lanqas li 
tkun seħħet frodi;

Or. en

Emenda 3
Derek Vaughan

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jenfasizza, madankollu, li ma ssir l-
ebda distinzjoni bejn żbalji kbar u żgħar, 
u xi żbalji żgħar, bħal formola li ma 
timteliex kif suppost, jiġu kkunsidrati bl-
istess mod bħal żbalji aktar serji bħal 
pereżempju ħlas żejjed jew nieqes;

Or. en

Emenda 4
Michael Theurer

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. jiġbed l-attenzjoni għall-multiannwalità 
tas-sistema ta' ġestjoni tal-politika ta' 
koeżjoni u jenfasizza li l-valutazzjoni finali 
tal-irregolaritajiet relatati mal-
implimentazzjoni tal-politika se tkun 
possibbli biss mal-għeluq tal-perjodu ta' 
programmazzjoni; jappoġġa l-impenn tal-
Kummissjoni li tiffoka l-isforzi tagħha fuq 
il-programmi u l-Istati Membri l-aktar 
riskjużi u jistenna b'ħerqa r-riżultati finali 
tad-dispożizzjonijiet ta' kontroll imsaħħa 
fl-għeluq tal-perjodu ta' programmazzjoni 

2. Jiġbed l-attenzjoni għall-multiannwalità 
tas-sistema ta' ġestjoni tal-politika ta' 
koeżjoni u jenfasizza li l-valutazzjoni finali 
tal-irregolaritajiet relatati mal-
implimentazzjoni tal-politika se tkun 
possibbli biss mal-għeluq tal-perjodu ta' 
programmazzjoni; jappoġġa l-impenn tal-
Kummissjoni li tiffoka l-isforzi tagħha fuq 
il-programmi u l-Istati Membri l-aktar 
riskjużi u jistenna b'ħerqa r-riżultati finali 
tad-dispożizzjonijiet ta' kontroll imsaħħa 
fl-għeluq tal-perjodu ta' programmazzjoni 
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2007-2013; 2007-2013; jissuġġerixxi li l-proċeduri ta’ 
kontroll m’għandhomx jinkludu biss il-
verifika ta’ jekk in-nefqa tkunx legali jew 
le, iżda wkoll ta’ kif din taffettwa l-
ekonomija reġjonali;

Or. de

Emenda 5
Derek Vaughan

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. jiġbed l-attenzjoni għall-multiannwalità 
tas-sistema ta' ġestjoni tal-politika ta' 
koeżjoni u jenfasizza li l-valutazzjoni finali 
tal-irregolaritajiet relatati mal-
implimentazzjoni tal-politika se tkun 
possibbli biss mal-għeluq tal-perjodu ta' 
programmazzjoni; jappoġġa l-impenn tal-
Kummissjoni li tiffoka l-isforzi tagħha fuq 
il-programmi u l-Istati Membri l-aktar
riskjużi u jistenna b'ħerqa r-riżultati finali 
tad-dispożizzjonijiet ta' kontroll imsaħħa 
fl-għeluq tal-perjodu ta' programmazzjoni 
2007-2013;

2. Jiġbed l-attenzjoni għall-multiannwalità 
tas-sistema ta' ġestjoni tal-politika ta' 
koeżjoni u jenfasizza li l-valutazzjoni finali 
tal-irregolaritajiet relatati mal-
implimentazzjoni tal-politika se tkun 
possibbli biss mal-għeluq tal-perjodu ta' 
programmazzjoni; jappoġġa l-impenn tal-
Kummissjoni li tiffoka l-isforzi tagħha fuq 
il-programmi u l-Istati Membri li 
għandhom l-iktar tendenza għar-riskju
biex tissaħħaħ il-kapaċità amministrattiva 
u biex ikun hemm biżżejjed persunal fejn 
dan ikun meħtieġ; jistenna bil-ħerqa r-
riżultati finali tad-dispożizzjonijiet ta' 
kontroll imsaħħa fl-għeluq tal-perjodu ta' 
programmazzjoni 2007-2013

Or. en

Emenda 6
Derek Vaughan

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Jinnota li 80 % tal-finanzjament huwa 
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amministrat fil-livell tal-Istati Membri u li 
l-Qorti Ewropea tal-Awdituri sabet li, fir-
rigward tal-maġġoranza l-kbira tal-iżbalji 
li nstabu fit-tranżazzjonijiet tal-politika 
reġjonali, kien hemm biżżejjed 
informazzjoni disponibbli għall-Istati 
Membri biex jindunaw b’dawn l-iżbalji 
huma stess; jenfasizza għalhekk li 
għandhom jiġu implimentati miżuri fil-
livell tal-Istati Membri, bħat-titjib tal-
kapaċità amministrattiva, is-
simplifikazzjoni tar-regoli tal-akkwist u 
tal-eliġibbiltà u enfasi fuq is-
simplifikazzjoni u approċċ ibbażat fuq ir-
riskju;

Or. en

Emenda 7
Derek Vaughan

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jinnota li l-ksur tar-regoli fil-qasam tal-
akkwist pubbliku għadu l-aktar raġuni 
frekwenti għal irregolaritajiet flimkien 
man-nuqqas ta' konformità mar-regoli ta'
eliġibbiltà; jiġbed l-attenzjoni għall-
approċċ differenti tal-Kummissjoni u tal-
Qorti fir-rigward tal-applikazzjoni tal-
korrezzjonijiet relatati mal-iżbalji fil-
qasam tal-akkwist pubbliku, u jitlob l-
istandardizzazzjoni tal-metodoloġija; jieħu 
nota tal-isforzi tal-Kummissjoni biex 
tipprovdi taħriġ u gwida biex ittejjeb l-
għarfien tar-regoli ta' eliġibbiltà fil-post;

3. Jinnota li l-ksur tar-regoli fil-qasam tal-
akkwist pubbliku għadu l-aktar raġuni 
frekwenti għal irregolaritajiet flimkien 
man-nuqqas ta' konformità mar-regoli ta' 
eliġibbiltà; jiġbed l-attenzjoni lejn l-
approċċ differenti tal-Kummissjoni u tal-
Qorti fir-rigward tal-applikazzjoni tal-
korrezzjonijiet relatati mal-irregolaritajiet
fil-qasam tal-akkwist pubbliku, u jitlob l-
istandardizzazzjoni tal-metodoloġija; jieħu 
nota tal-isforzi tal-Kummissjoni biex 
tipprovdi taħriġ u gwida biex ittejjeb l-
għarfien tar-regoli ta' eliġibbiltà fil-post;

Or. en

Emenda 8
Petru Constantin Luhan
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jinnota li l-ksur tar-regoli fil-qasam tal-
akkwist pubbliku għadu l-aktar raġuni 
frekwenti għal irregolaritajiet flimkien 
man-nuqqas ta' konformità mar-regoli ta' 
eliġibbiltà; jiġbed l-attenzjoni għall-
approċċ differenti tal-Kummissjoni u tal-
Qorti fir-rigward tal-applikazzjoni tal-
korrezzjonijiet relatati mal-iżbalji fil-qasam 
tal-akkwist pubbliku, u jitlob l-
istandardizzazzjoni tal-metodoloġija; jieħu 
nota tal-isforzi tal-Kummissjoni biex 
tipprovdi taħriġ u gwida biex ittejjeb l-
għarfien tar-regoli ta' eliġibbiltà fil-post;

3. Jinnota li l-ksur tar-regoli fil-qasam tal-
akkwist pubbliku għadu l-aktar raġuni 
frekwenti għal irregolaritajiet flimkien 
man-nuqqas ta' konformità mar-regoli ta' 
eliġibbiltà; jistieden lill-Kummissjoni 
tindirizza b'mod effettiv in-nuqqasijiet 
serji li ġew identifikati b'mod ripetut mill-
Qorti tal-Awdituri fir-rigward tal-
konformità mar-regoli tal-akkwist 
pubbliku fl-implimentazzjoni tal-proġetti 
tal-FEŻR u tal-Fond ta' Koeżjoni; jiġbed 
l-attenzjoni għall-approċċ differenti tal-
Kummissjoni u tal-Qorti fir-rigward tal-
applikazzjoni tal-korrezzjonijiet relatati 
mal-iżbalji fil-qasam tal-akkwist pubbliku, 
u jitlob l-istandardizzazzjoni tal-
metodoloġija; jieħu nota tal-isforzi tal-
Kummissjoni biex tipprovdi taħriġ u gwida 
biex ittejjeb l-għarfien tar-regoli ta' 
eliġibbiltà fil-post;

Or. ro

Emenda 9
Markus Pieper

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jitlob biex il-pagamenti mill-Fondi 
Strutturali wkoll ikunu soġġetti għal aktar 
kundizzjonalità u monitoraġġ tal-
kundizzjonalità sabiex ikun żgurat li l-
Istati Membri kollha jikkonformaw mar-
regoli dwar l-akkwist pubbliku u regoli 
oħrajn dwar l-użu xieraq tal-flejjes tal-
Fondi Strutturali; jitlob biex il-flejjes 
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jitħallsu biss lill-Istati Membri meta jkun 
hemm prova ta' konformità mar-regoli 
relevanti;

Or. de

Emenda 10
Markus Pieper

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jitlob għal politika ta' sospensjoni 
aktar b'saħħitha, bħal dik li diġà qed tiġi 
applikata għall-pagamenti mill-Fond 
Soċjali Ewropew, li b'hekk tkun 
tippermetti azzjoni bikrija biex jiġi evitat l-
użu mhux xieraq ta' flejjes tal-Fondi 
Strutturali u li tappoġġa, mill-bidu nett, 
approċċ bla tolleranza mill-Kummissjoni; 
jirrakkomanda li l-Kummissjoni 
tikkunsidra li timplimenta regola 50/50 
fir-rigward tal-pagamenti mill-Fond 
Strutturali, jew regola 100 %, li diġà hija 
prattika komuni fl-agrikoltura, u b’hekk 
l-Istati Membri jkollhom iħallsu lura mir-
riżorsi tagħhom stess sa 100 % tal-flejjes 
li jkunu ntużaw ħażin;

Or. de

Emenda 11
François Alfonsi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Josserva l-livell li qed jiżdied ta' 
sospensjoni u interruzzjoni ta' pagamenti 
mwettqa mill-Kummissjoni; jinnota li 

5. Josserva l-livell li qed jiżdied ta' 
sospensjoni u interruzzjoni ta' pagamenti 
mwettqa mill-Kummissjoni; jinnota li 
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minkejja l-fatt li l-Kummissjoni tiżgura li 
sistematikamnt jinbdew azzjonijiet 
korrettivi kull fejn jiġu identifikati 
nuqqasijiet, il-Qorti hija tal-opinjoni li 
m'hemm ebda assigurazzjoni li l-
mekkaniżmi ta' korrezzjoni finanzjarja 
jikkumpensaw b'mod adegwat għall-iżbalji 
misjuba, u lanqas li jipprevjenu r-
ripetizzjoni ta' żbalji bħal dawn;

minkejja l-fatt li l-Kummissjoni tiżgura li 
sistematikament jinbdew azzjonijiet 
korrettivi kull fejn jiġu identifikati 
nuqqasijiet, il-Qorti hija tal-opinjoni li 
m'hemm ebda assigurazzjoni li l-
mekkaniżmi ta' korrezzjoni finanzjarja 
jikkumpensaw b'mod adegwat għall-iżbalji 
misjuba, u lanqas li jipprevjenu r-
ripetizzjoni ta' żbalji bħal dawn; jitlob 
għalhekk għal definizzjoni u tfassil aħjar 
tal-proċeduri li jwasslu għas-sospensjoni 
jew l-interruzzjoni tal-pagamenti;

Or. fr

Emenda 12
Derek Vaughan

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Josserva l-livell li qed jiżdied ta' 
sospensjoni u interruzzjoni ta' pagamenti 
mwettqa mill-Kummissjoni; jinnota li 
minkejja l-fatt li l-Kummissjoni tiżgura li 
sistematikamnt jinbdew azzjonijiet 
korrettivi kull fejn jiġu identifikati 
nuqqasijiet, il-Qorti hija tal-opinjoni li 
m'hemm ebda assigurazzjoni li l-
mekkaniżmi ta' korrezzjoni finanzjarja 
jikkumpensaw b'mod adegwat għall-iżbalji 
misjuba, u lanqas li jipprevjenu r-
ripetizzjoni ta' żbalji bħal dawn;

5. Josserva l-livell li qed jiżdied ta' 
sospensjoni u interruzzjoni ta' pagamenti 
mwettqa mill-Kummissjoni; jinnota li 
minkejja l-fatt li l-Kummissjoni tiżgura li 
sistematikament jinbdew azzjonijiet 
korrettivi kull fejn jiġu identifikati 
nuqqasijiet, il-Qorti hija tal-opinjoni li 
m'hemm l-ebda assigurazzjoni li l-
mekkaniżmi ta' korrezzjoni finanzjarja 
jikkumpensaw b'mod adegwat għall-iżbalji 
misjuba, u lanqas li ipprevjenu r-
ripetizzjoni ta' żbalji bħal dawn; jenfasizza 
l-ħtieġa li l-Istati Membri jaħdmu aktar 
mill-qrib mal-awtoritajiet tal-awditjar 
nazzjonali biex jiżguraw koordinazzjoni 
aħjar;

Or. en

Emenda 13
Petru Constantin Luhan

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Josserva l-livell li qed jiżdied ta' 
sospensjoni u interruzzjoni ta' pagamenti 
mwettqa mill-Kummissjoni; jinnota li 
minkejja l-fatt li l-Kummissjoni tiżgura li 
sistematikamnt jinbdew azzjonijiet 
korrettivi kull fejn jiġu identifikati 
nuqqasijiet, il-Qorti hija tal-opinjoni li 
m'hemm ebda assigurazzjoni li l-
mekkaniżmi ta' korrezzjoni finanzjarja 
jikkumpensaw b'mod adegwat għall-iżbalji 
misjuba, u lanqas li jipprevjenu r-
ripetizzjoni ta' żbalji bħal dawn;

5. Josserva l-livell li qed jiżdied ta' 
sospensjoni u interruzzjoni ta' pagamenti 
mwettqa mill-Kummissjoni; jinnota li 
minkejja l-fatt li l-Kummissjoni tiżgura li 
sistematikamnt jinbdew azzjonijiet 
korrettivi kull fejn jiġu identifikati 
nuqqasijiet, il-Qorti hija tal-opinjoni li 
m'hemm l-ebda assigurazzjoni li l-
mekkaniżmi ta' korrezzjoni finanzjarja 
jikkumpensaw b'mod adegwat għall-iżbalji 
misjuba, u lanqas li jipprevjenu r-
ripetizzjoni ta' żbalji bħal dawn; huwa tal-
fehma li l-effiċjenza tal-proċeduri ta’ 
kontroll fl-Istati Membri għandha tiżdied 
sabiex l-iżbalji jkunu jistgħu jinstabu 
anke waqt il-kontroll fl-ewwel livell;

Or. ro

Emenda 14
Markus Pieper

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Jinnota li 62 % tal-każijiet ta' nfiq 
ħażin ta' flejjes tal-Fond Strutturali 
setgħu jiġu identifikati mill-Istati Membri 
stess, fejn l-awtoritajiet tal-awditjar 
nazzjonali b'mod partikolari ma jkunux 
għamlu xogħolhom kif suppost f'dan ir-
rigward, u li 42 % tal-awtoritajiet tal-
awditjar li kienu soġġetti għal spezzjoni 
nstabu li kellhom nuqqasijiet u li kienu 
qed joperaw biss f'livell 'moderatament 
effettiv', speċjalment fir-rigward tal-
akkwist pubbliku; jistieden lill-
Kummissjoni biex tassumi aktar 
responsabbiltà fiċ-ċertifikazzjoni tal-
awtoritajiet tal-awditjar u biex ma tħallix 
dan il-kompitu f’idejn l-Istati Membri 
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biss.

Or. de


