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Emenda mressqa minn Antonio De Blasio

Emenda 1
Paragrafu 3

3. Jinnota fir-rapport tiegħu li l-Qorti ta' l-
Awdituri tapprezza l-kwalità ta' aktar minn 
70% tal-verifiki li rriżultaw, fil-maġġoranza 
tal-każijiet, fl-identifikazzjoni ta' 
irregolaritajiet li kien hemm bżonn rimedju; 
jinnota, barra minn hekk, li f'konformità ma' 
prinċipji bażiċi, hemm bżonn li jkun hemm 
provi ċari ta' irregolaritajiet, kemm jekk 
dawn huma formali, finanzjarji jew 
frawdolenti, qabel ma tista' tittieħed azzjoni;

3. Jinnota fir-rapport tiegħu li l-Qorti ta' l-
Awdituri tapprezza l-kwalità ta' aktar minn 
70% tal-verifiki tal-Kummissjoni li
rriżultaw, fil-maġġoranza tal-każijiet, fl-
identifikazzjoni ta' irregolaritajiet li kienu 
jeħtieġu li jiġu rimedjati; jinnota, barra minn 
hekk, li f'konformità ma' prinċipji bażiċi, 
hemm bżonn li jkun hemm provi sodi ta' 
irregolaritajiet, kemm jekk dawn ikunu
formali, finanzjarji jew frawdulenti, qabel 
ma tkun tista' tittieħed azzjoni; jinnota barra 
minn hekk li, minkejja dan kollu, il-għadd 
ta’ irregolaritajiet huwa għoli b’mod 
estrem;

Or. hu
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Emenda mressqa minn Antonio De Blasio

Emenda 2
Paragrafu 4

4. Jinnota li l-eżerċizzju baġitarju ta' l-2006 
jrid ikun rivedut fid-dawl tar-regoli li kienu 
jgħoddu tul il-perjodu ta’ l-
ipprogrammar1999-2006, u li r-regoli ġodda
li japplikaw għall-perjodu 2007-2013 huma 
aktar stretti u għandhom jagħtu riżultati 
aħjar;

4. Jinnota li l-eżerċizzju baġitarju ta' l-2006 
jrid ikun rivedut fid-dawl tar-regoli li kienu 
jgħoddu tul il-perjodu ta’ pprogrammar 
2000-2006, u li r-regoli l-ġodda li japplikaw 
għall-perjodu 2007-2013 għandhom ikunu 
aktar flessibbli u għandhom jagħtu riżultati 
aħjar;

Or. hu

Emenda mressqa minn Antonio De Blasio

Emenda 3
Paragrafu 4 a (ġdid)

4a. Jiġbed l-attenzjoni dwar il-fatt li, fid-
dawl tar-rapport tal-Qorti ta’ l-Awdituri, 
waħda mill-akbar problemi hija l-
interpretazzjonijiet li ma jaqblux 
bejniethom applikati mill-Istati Membri lit-
terminu 'proċedura ta' akkwist pubbliku', u 
jistieden lill-Kummissjoni tissuġġerixxi 
b'liema mod din il-problema tista' tkun 
riżolvuta;

Or. hu

Emenda mressqa minn Antonio De Blasio

Emenda 4
Paragrafu 5

5. Japprova l-pożizzjoni ddikjarata tal-
Kummissjoni li l-irregolaritajiet stabbiliti 

5. Japprova l-pożizzjoni ddikjarata tal-
Kummissjoni li l-irregolaritajiet stabbiliti 
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kollha jkunu segwiti kif dovut minn miżuri 
korrettivi, inklużi s-sospensjoni ta' ħlasijiet u 
l-irkupru ta' ħlasijiet li m'humiex ġustifikati 
jew li saru b'mod mhux korrett; jinnota f'dan 
ir-rigward li dawn il-miżuri korrettivi 
jitwettqu fil-kuntest ta' programmi 
plurijennali u li konsegwentement 
m'għandhomx jitqiesu fid-dawl ta' stampa 
tas-sitwazzjoni kif tkun biss f'mument 
wieħed; iqis għalhekk li l-figura ta' 12% li 
l-Qorti tat bħala figura li tirrapreżenta d-
daqs ta' l-ammonti li tħallsu mhux kif 
dovut fl-2006 hija semplifikazzjoni 
eċċessiva li tista' tagħti lok għal 
interpretazzjoni żbaljata u qarrieqa;

kollha jkunu segwiti kif dovut minn miżuri 
korrettivi, inklużi s-sospensjoni ta' ħlasijiet u 
l-irkupru ta' ħlasijiet li m'humiex ġustifikati 
jew li saru b'mod mhux korrett; jinnota f’dan 
ir-rigward it-tħassib tagħha dwar il-għadd 
ta’ irregolaritajiet fl-2006, li jgħodd ma’ l-4 
biljun euro (12%), u jistieden lill-
Kummissjoni biex tfassal pjan iddettaljat 
biex tnaqqas l-iskala ta' somom imħallsa 
żejda fil-ġejjieni;

Or. hu

Emenda mressqa minn Antonio De Blasio

Emenda 5
Paragrafu 8

8. Jinnota bi tħassib li d-dgħjufija persistenti 
fil-kontroll tas-sistemi ta’ ġestjoni f’ċertu 
Stati Membri ta’ l-UE 15 qed tippromwovi
dubji jekk il-legalità u r-regolarità ta’ l-użu 
tal-fondi Ewropej tistax tiġi garantita, kif 
ġibdu l-attenzjoni l-Kummissjoni u l-Qorti 
ta' l-Awdituri; 

8. Jinnota bi tħassib li d-dgħjufija persistenti 
fil-kontroll tas-sistemi ta’ ġestjoni f’ċertu 
Stati Membri ta’ l-UE 27 qed tqajjem dubji 
dwar jekk il-legalità u r-regolarità ta’ l-użu 
tal-fondi Ewropej jistgħux jiġu ggarantiti, 
kif ġibdu l-attenzjoni l-Kummissjoni u l-
Qorti ta' l-Awdituri;

hu

Emenda mressqa minn Antonio De Blasio

Emenda 6
Paragrafu 9

9. Jiġbed l-attenzjoni, li skond l-Artikolu 
274 tat-Trattat KE, kull Stat Membru jrid 
jassumi r-responsabilitjiet ta’ ġestjoni 
kollha tiegħu u jieħu l-miżuri neċessarji 

9. Jiġbed l-attenzjoni dwar il-fatt li, skond l-
Artikolu 274 tat-Trattat KE, il-Kummissjoni 
Ewropea - li hija responsabbli għall-
implimentazzjoni tal-baġit ta’ l-UE -
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sabiex inaqqas ir-riskju ta’ żball fit-
tranżazzjonijiet involuti; jenfasizza l-bżonn, 
kif diġà appoġġja l-Parlament fir-
riżoluzzjonijiet tiegħu ta’ kwittanza għall-
2003, l-2004 u l-2005, li jiddaħħlu 
dikjarazzjonijiet nazzjonali f’livell politiku 
xieraq li jigverna l-fondi Komunitarji kollha 
li jaqgħu taħt il-ftehima tal-ġestjoni komuni 
u jipprovdu garanzija ġenwina li s-sistemi 
nazzjonali ta' superviżjoni u ta' kontroll qed
jiffunzjonaw kif suppost.

għandha tikkopera ma’ l-Istati Membri 
biex tiżgura r-rispett għall-prinċipji tal-
ġestjoni finanzjarja soda. Peress li l-
azzjonijiet operattivi tal-Fondi Strutturali 
jaqgħu fi ħdan kompetenza komuni, l-Istati 
Membri huma responsabbli għat-twettiq ta’ 
l-implimentazzjoni u l-kontroll tagħhom; 
jisħaq fuq il-ħtieġa, kif diġà ġie sostnut mill-
Parlament fir-riżoluzzjonijiet ta’ kwittanza 
tiegħu għall-2003, l-2004 u l-2005, li 
jiddaħħlu dikjarazzjonijiet nazzjonali f’livell 
politiku xieraq li jkunu jirregolaw il-fondi  
Komunitarji kollha li jaqgħu taħt l-
arranġament tal-ġestjonikomuni u li jkunu 
jipprovdu garanzija ġenwina li s-sistemi 
nazzjonali ta’ superviżjoni u ta’ kontroll 
ikunu jiffunzjonaw kif suppost.

Or. hu

Emenda mressqa minn Antonio De Blasio

Emenda 7
Paragrafu 9 a (ġdid)

9a. Jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni li l-
kwalità tas-sistemi tal-verifika għandha 
influwenza konsiderevoli fuq l-evalwazzjoni 
tal-proġetti, u għalhekk ir-
regolamentazzjoni stretta tal-kwalità tal-
proċeduri tal-kontroll finanzjarju se tkun 
partikolarment importanti fil-ġejjieni.

Or. hu
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