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EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat 
responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta tippreżenta proposti riveduti jew 
ġodda għan-nefqa, il-Kummissjoni 
għandha tagħmel stima tal-ispejjeż tas-
sistemi tal-kontroll u amministrattivi kif 
ukoll ta’ riskju tollerabbli ta’ żbalji bil-
leġiżlazzjoni proposta għal kull fond. 

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Awtorità Leġiżlattiva għandha, 
f'konformità mal-proċedura stabbilita fl-
Artikolu 322 tat-TFUE, tiddeċiedi dwar 
livell ta' riskju tollerabbli ta' żbalji 
f'aggregazzjoni xierqa tal-baġit. Dik id-
deċiżjoni għandha titqies matul il-
proċedura annwali tal-kwittanza, 
f'konformità mal-Artikolu 157(2). 

L-Awtorità Leġiżlattiva għandha tiddeċiedi 
dwar livell ta' riskju tollerabbli ta' żbalji 
f'aggregazzjoni xierqa tal-baġit. Dik id-
deċiżjoni għandha titqies matul il-
proċedura annwali tal-kwittanza, 
f'konformità mal-Artikolu 157(2). 

Or. en
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jirrispettaw 
il-prinċipju tal-ġestjoni finanzjarja tajba, 
it-trasparenza u n-non-diskriminazzjoni u 
jiżguraw il-viżibilità tal-azzjoni tal-Unjoni 
meta jamministraw fondi tal-Unjoni. 
Sabiex jintlaħaq dan il-għan, l-Istati 
Membri għandhom iwettqu l-obbligi tal-
kontroll u l-awditjar u jassumu r-
responsabbiltajiet li jirriżultaw u li huma 
stabbiliti f'dan ir-Regolament. 
Dispożizzjonijiet kumplimentari jistgħu 
jiġu stabbiliti f'regoli speċifiċi għas-
setturi.

1. Fejn il-Kummissjoni timplimenta l-
baġit f'ġestjoni maqsuma, il-kompiti tal-
implimentazzjoni għandhom ikunu 
ddelegati lill-Istati Membri.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom iwaqqfu, 
isibu u jikkoreġu irregolaritajiet u frodi 
meta jkunu qed jesegwixxu kompiti 
relatati mal-implimentazzjoni tal-baġit. 
Sabiex jagħmlu dan huma għandhom 
iwettqu kontrolli ex ante u ex post inkluż, 
fejn xieraq, kontrolli fuq il-post, sabiex 
jiżguraw li l-azzjonijiet iffinanzjati mill-
baġit ikunu verament qed jitwettqu u jiġu 
implimentati b'mod korrett, jirkupraw 
fondi li ma kellhomx jitħallsu u jressqu 
proċedimenti legali jekk meħtieġ

2. Mingħajr preġudizzju għal 
dispożizzjonijiet komplementari inklużi 
fir-regolamenti rilevanti speċifiċi għas-
settur, u sabiex ikun żgurat li fil-ġestjoni 
maqsuma l-fondi jintużaw skont ir-regoli 
u l-prinċipji applikabbli, l-Istati Membri 
għandhom jieħdu l-miżuri leġiżlattivi, 
regolatorji u amministrattivi jew oħra 
meħtieġa għall-protezzjoni tal-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni. Għal dan il-għan, 
huma għandhom b’mod partikulari:

L-Istati Membri għandhom jimponu 
penali effettivi, dissważivi u proporzjonati 
fuq il-benefiċjarji kif stipulat fir-regoli 
speċifiċi għas-setturi u fil-leġiżlazzjoni

(a) jissodisfaw lilhom infushom li l-
azzjonijiet iffinanzjati mill-baġit fil-fatt 
jitwettqu u jiżguraw li dawn jiġu 
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nazzjonali. implimentati korrettament;
(b) jipprevjenu, jiskopru u jikkoreġu 
irregolaritajiet u frodi;
(c) jirkupraw fondi mħallsa fejn ma 
kellhomx jitħallsu jew użati 
inkorrettament jew fondi mitlufin bħala 
riżultat ta’ irregolaritajiet jew żbalji;
Il-Kummissjoni għandha tevalwa s-
sistemi stabbiliti fl-Istati Membri wara 
applikazzjoni minn Stat Membru jew waqt 
l-evalwazzjoni tar-riskju tagħha stess jew 
fl-applikazzjoni ta’ regoli speċifiċi għas-
settur.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtorità responsabbli mill-
akkreditazzjoni għandha tkun responsabbli 
għas-supervizjoni tal-korp u sabiex tieħu 
l-miżuri kollha meħtieġa biex jiġu 
rrimedjati nuqqasijiet fl-operat tiegħu, 
inkluż is-sospensjoni u l-irtirar tal-
akkreditazzjoni.

L-awtorità responsabbli mill-
akkreditazzjoni għandha tkun responsabbli 
għall-monitoraġġ tal-konformità tal-korpi 
akkreditati mal-kriterji tal-
akkreditazzjoni, fuq il-bażi ta' verifiki u 
riżultati tal-kontrolli disponibbli. L-
awtorità responsabbli mill-akkreditazzjoni 
għandha tieħu l-miżuri kollha meħtieġa 
biex jiġu rrimedjati nuqqasijiet tal-
implimentazzjoni tal-kompiti fdati lill-
korpi li jkunu akkreditati, inkluż is-
sospensjoni u l-irtirar tal-akkreditazzjoni.

Il-korpi akkreditati fl-Istati Membri 
għandhom:
(a) iwettqu kontrolli u jwaqqfu sistema 
effettiva u effiċjenti ta’ kontroll intern;
(b) jipprovdu lill-Kummissjoni sal-1 ta’ 
Marzu tas-sena finanzjarja segwenti:
(i) il-kontijiet annwali tagħhom stabbiliti 
għan-nefqa magħmula fl-eżekuzzjoni tal-
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kompiti fdati u ppreżentati lill-
Kummissjoni għal rimborż inklużi s-
somom imħallsin lill-benefiċjarji li 
għalihom għaddejjin proċeduri ta’ 
rkupru:
(ii) sinteżi tar-riżultati tal-verifiki u l-
kontrolli kollha mwettqa, inkluża analiżi 
tan-nuqqasijiet sistematiċi jew rikorrenti 
kif ukoll l-azzjonijiet korrettivi meħuda 
jew ippjanati u r-riżultati tagħhom;
(iii) dikjarazzjoni tal-assigurazzjoni mill-
ġestjoni li tipprovdi assigurazzjoni 
raġonevoli li: 
- l-informazzjoni li hemm fil-kontijiet 
tippreżenta stampa vera u ġusta;
- l-ispiża msemmija fil-kontijiet tkun ġiet 
użata għall-għan maħsub tagħha u skont 
il-prinċipju ta’ amministrazzjoni 
finanzjarja tajba;
- il-proċeduri ta' kontroll stabbiliti jagħtu 
l-garanziji neċessarji fir-rigward tal-
legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet 
sottostanti. 
Dawn id-dokumenti għandhom ikunu 
akkumpanjati minn opinjoni ta’ korp tal-
awditjar indipendenti, imfassla skont l-
istandards ta’ verifika aċċettati 
internazzjonalment, dwar il-kontenut tad-
dikjarazzjoni mill-ġestjoni. Il-korp tal-
awditjar għandu jirrapporta jekk l-eżami 
jitfax dubju fuq l-asserzjonijiet li jkunu 
saru fid-dikjarazzjoni mill-ġestjoni. 
Anness għall-opinjoni għandu jippreżenta 
r-rata ta' żball għal kull fond u analiżi tal-
iżbalji kif ukoll riżervi;
(c) għandha tkun żgurata f'konformità 
mal-Artikolu 31(2), il-pubblikazzjoni ex 
post kull sena tal-benefiċjarji tal-fondi tal-
Unjoni; u
(d) għandha tkun żgurata protezzjoni tad-
data personali li tkun tissodisfa l-prinċipji 
stipulati fid-Direttiva 95/46/KE.
Jekk Stat Membru jkun akkredita aktar 
minn korp wieħed għal kull qasam ta' 
politika, huwa għandu sal-15 ta' Marzu 
tas-sena finanzjarja ta' wara biex 
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jipprovdi lill-Kummissjoni b'rapport ta' 
sinteżi li jikkonsisti f'ħarsa globali lejn id-
dikjarazzjonijiet tal-assigurazzjoni kollha 
tal-ġestjoni u l-opinjonijiet indipendenti 
tal-awditur dwarhom, imħejjija għall-
qasam ta' politika kkonċernat.
L-Istati Membri għandhom iressqu 
proċedimenti legali kif ikun meħtieġ u 
xieraq.
Sakemm l-Istati Membri jiżvelaw żbalji u / 
jew irregolaritajiet li huma jiskopru 
immedjatament lill-Kummissjoni u jsibu 
rimedju għalihom, huma se jkunu 
eżentati minn korrezzjonijiet finanzjarji 
rigward tali żbalji u / jew irregolaritajiet.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Korpi akkreditati skont il-paragrafu 3 
ta' dan l-Artikolu għandhom:

4. Sabiex ikun żgurat li l-fondi jintużaw 
skont ir-regoli applikabbli, il-
Kummissjoni għandha: 

(a) jistabbilixxu sistema effettiva u 
effiċjenti ta' kontroll intern u jiżguraw il-
funzjonament tagħha;

(a) tissorvelja l-mod li bih l-Istati Membri 
jissodisfaw ir-responsabbiltajiet tagħhom, 
b'mod partikolari billi jwettqu l-awditjar 
matul l-implimentazzjoni tal-programm;

(b) jużaw sistema ta' kontijiet annwali li 
tipprovdi informazzjoni preċiża, sħiħa u 
affidabbli mingħajr dewmien;

(b) tapplika proċeduri għal approvazzjoni 
finanzjarja fil-ħin tal-kontijiet tal-korpi 
akkreditati, li jistabbilixxu jekk il-kontijiet 
humiex kompluti, eżatti u veri;

(c) ikunu suġġetti għal awditjar 
indipendenti estern, imwettaq skont l-
istandards tal-awditu aċċettati 
internazzjonalment minn servizz tal-
awditu funzjonalment indipendenti mill-
korp akkreditat;

(c) teskludi mill-finanzjament tal-Unjoni 
nfiq li l-ħlasijiet għalih saru bi ksur tal-
liġi tal-Unjoni.

(d) jiżguraw, f'konformità mal- Regoli speċifiċi għas-setturi għandhom 
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Artikolu 31(2), li jiġu ppubblikati ex post 
kull sena l-benefiċjarji tal-fondi tal-
Unjoni;

jirregolaw il-kundizzjonijiet li taħthom il-
ħlasijiet lill-Istati Membri jistgħu jiġu 
sospiżi mill-Kummissjoni jew interrotti 
mill-uffiċjal awtorizzanti b'delega.

(f) jiżguraw protezzjoni tad-dejta 
personali li tkun tissodisfa l-prinċipji 
stabbiliti fid-Direttiva 95/46/KE.

Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li tneħħi 
l-interruzzjoni jew is-sospensjoni tal-
ħlasijiet b’mod parzjali jew sħiħ wara li 
Stat Membru jkun ippreżenta l-
osservazzjonijiet tiegħu. Id-deċiżjoni għat-
tneħħija tal-interruzzjoni jew is-
sospensjoni għandha tkun annessa mar-
rapport ta’ attività annwali tal-uffiċjal 
awtorizzanti b’delega kompetenti.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Korpi akkreditati skont il-paragrafu 3 
ta' dan l-Artikolu għandhom jipprovdu 
lill-Kummissjoni sal-1 ta' Frar tas-sena 
finanzjarja ta' wara b'dan li ġej:

imħassar

(a) il-kontijiet tagħhom imħejjija għall-
infiq magħmul fl-eżekuzzjoni tal-kompiti 
fdati lilhom;
(b) taqsira tar-riżultati tal-awditi u 
kontrolli kollha mwettqa, inkluża analiżi 
tan-nuqqasijiet sistematiċi jew rikorrenti 
u wkoll l-azzjonijiet korrettivi meħuda jew 
ippjanati;
(c) dikjarazzjoni tal-assigurazzjoni mill-
ġestjoni fir-rigward tal-kompletezza, il-
preċiżjoni u l-veraċità tal-kontijiet, il-
funzjonament korrett tas-sistemi tal-
kontroll intern, kif ukoll fir-rigward tal-
legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet 
sottostanti u r-rispett għall-prinċipji tal-
ġestjoni finanzjarja tajba; 
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(d) l-opinjoni ta' korp indipendenti tal-
awditjar dwar id-dikjarazzjoni ta' 
assigurazzjoni tal-ġestjoni msemmija fil-
punt (c) ta' dan il-paragrafu, li tkopri l-
elementi kollha tagħha.
Jekk Stat Membru jkun akkredita aktar 
minn korp wieħed għal kull qasam ta' 
politika, huwa għandu sal-15 ta' Frar tas-
sena finanzjarja ta' wara jipprovdi lill-
Kummissjoni b'rapport ta' sinteżi li 
jikkonsisti f'ħarsa globali lejn id-
dikjarazzjonijiet tal-assigurazzjoni kollha 
tal-ġestjoni u l-opinjonijiet indipendenti 
tal-awditu dwarhom, imħejjija għall-
qasam ta' politika kkonċernat.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha: imħassar
(a) tapplika proċeduri għall-approvazzjoni 
finanzjarja mingħajr dewmien tal-
kontijiet tal-korpi akkreditati, fejn tiżgura 
li l-kontijiet ikunu kompluti, preċiżi u veri 
u li jippermettu proċessar mingħajr 
dewmien ta' każijiet ta' irregolarità;
(b) teskludi mill-finanzjament tal-Unjoni 
nfiq li l-ħlasijiet għalih saru bi ksur tal-
liġi tal-Unjoni.
Regoli speċifiċi għas-setturi għandhom 
jirregolaw il-kundizzjonijiet li taħthom il-
ħlasijiet lill-Istati Membri jistgħu jiġu 
sospiżi mill-Kummissjoni jew interrotti 
mill-uffiċjal awtorizzanti b'delega. 

Or. en
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