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IL-ĠLIEDA KONTRA L-FRODI U L-PROTEZZJONI TAL-
INTERESSI FINANZJARJI TAL-UNJONI EWROPEA

L-azzjoni tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-kontroll baġitarju hija mibnija fuq żewġ
prinċipji: il-kontroll baġitarju, iżda anke l-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE u l-
ġlieda kontra l-frodi.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

— L-Artikoli 287 u 325 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE);

— Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni
u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002, it-Titolu IX, il-
Kapitoli 1 u 2 u t-Titolu X;

— Il-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill
u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar
ġestjoni finanzjarja tajba, it-Tielet Parti;

— Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew, Titolu II, Kapitolu 6, Artikoli 92a, 93 u 94;
it-Titolu V, il-Kapitolu 1, l-Artikolu 121, il-Kapitolu 2, l-Artikolu 125, il-Kapitolu 4, l-
Artikolu 132; l-anness IV;

— L-Artikolu 83(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea dwar il-protezzjoni
tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni;

— UPPE: l-Artikolu 86 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) dwar
l-istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew.

L-OBJETTIVI

Il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea hija element fundamentali tal-aġenda
politika tal-Unjoni, sabiex tikkonsolida u ssaħħaħ il-fiduċja taċ-ċittadini u tiggarantixxi li
flushom qed jintużaw b'mod korrett. Huwa jsegwi u jikkontrolla wkoll l-attività tal-Uffiċċju
Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u jappoġġa l-azzjoni tiegħu jekk tittieħed, jiġġieled kontra l-
frodi u l-irregolaritajiet li jaffettwaw l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni.

TFAKKIRIET

F'Diċembru 1995, il-Parlament eżerċita għall-ewwel darba d-dritt, ikkonferit lilu mit-Trattat,
li joħloq Kumitat ta' Inkjesta, li mbagħad irrapporta dwar allegazzjonijiet ta' frodi u ta'
amministrazzjoni ħażina skont il-proċedura ta' tranżitu Komunitarja. Ir-rakkomandazzjonijiet
tal-Kumitat ta' Inkjesta ntlaqgħu b'approvazzjoni ġenerali.
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F'dawn l-aħħar snin, ġew żviluppati t-testi leġiżlattivi u r-rakkomandazzjonijiet dwar il-
protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni. Dawn it-testi juru, fil-biċċa l-kbira tagħhom, li
hemm bżonn li titjieb il-governanza tal-OLAF u li jissaħħu s-salvagwardji proċedurali fl-inkjesti
permezz ta' approċċ pass pass li jimxi id f'id mal-istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur
Pubbliku Ewropew u li ssir riforma tal-Eurojust[1], li jitħarsu aħjar l-interessi finanzjarji tal-
Unjoni, iżda li tiġi assigurata wkoll il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea
permezz tad-dritt kriminali u l-investigazzjonijiet amministrattivi bis-saħħa ta' politika integrata
għall-ħarsien tal-flus tal-kontribwenti u bis-saħħa ta' strateġija tal-Kummissjoni kontra l-frodi[2].
Fl-2012 u fl-2013, ġew ippubblikati erba' komunikazzjonijiet oħra importanti rigward pjan ta'
azzjoni għat-tisħiħ tal-ġlieda kontra l-frodi tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa[3], il-protezzjoni tal-
baġit tal-Unjoni Ewropea sa tmiem l-2012 u l-applikazzjoni ta' korrezzjonijiet finanzjarji netti
fl-Istati Membri fl-oqsma tal-agrikoltura u tal-politika ta' koeżjoni[4].
Min-naħa l-oħra, fl-2013 ġew adottati żewġ direttivi, waħda dwar is-sistema komuni ta' taxxa
fuq il-valur miżjud, rigward l-applikazzjoni fakultattiva u temporanja tal-mekkaniżmu tar-
reverse charge fir-rigward ta' fornimenti ta' ċerti prodotti u ta' ċerti servizzi li jistgħu jkunu
soġġetti għall-frodi u l-oħra dwar Mekkaniżmu ta' Reazzjoni Rapida kontra l-frodi tal-VAT[5];
fl-2014, ġie propost ukoll abbozz ta' regolament li jistabbilixxi programm għall-promozzjoni ta'
attivitajiet fil-qasam tal-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea (il-programm
"Hercule III")[6]. Ta' min isemmi wkoll il-proposta għal direttiva dwar il-ġlieda kontra l-frodi
li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali[7] kif ukoll ir-rapport
tal-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew intitolat "Rapport tal-UE Kontra l-
Korruzzjoni"[8] u, fl-aħħar nett, il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea ta' April 2016
dwar Pjan ta' Azzjoni dwar il-VAT[9].
A. Miżuri kontra l-frodi: mill-OLAF
L-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) għandu l-kompitu li jwettaq investigazzjonijiet
amministrattivi b'mod indipendenti mill-Kummissjoni. Fil-qafas tar-Regolamenti dwar l-
investigazzjonijiet tal-OLAF, fil-25 ta' Mejju 1999, il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni
ffirmaw Ftehim Interistituzzjonali rigward investigazzjonijiet interni. Skont dan il-Ftehim,
kull istituzzjoni għandha tistabbilixxi regoli interni komuni bl-intenzjoni li jiġi żgurat li l-
investigazzjonijiet tal-OLAF isiru sewwa. Uħud minn dawn ir-regoli, li issa huma integrati
fir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, jobbligaw lill-persunal biex
jikkoopera mal-OLAF u jipprevedu ċertu grad ta' protezzjoni għall-membri tal-persunal li jikxfu
informazzjoni rigward il-possibbiltà ta' frodi u korruzzjoni. Riforma tal-OLAF kienet ilha tiġi
diskussa mill-2003. Fl-aħħar nett, wara xi għaxar snin ta' diskussjoni u negozjati, il-partijiet
differenti li kienu qed jieħdu sehem fit-trilogu (il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni) laħqu
kompromess li jirrappreżenta progress sinifikanti u li jista' jiggarantixxi l-effikaċja, l-effiċjenza
u r-responsabbiltà tal-OLAF, filwaqt li jħares l-indipendenza tiegħu f'dak li jirrigwarda l-
investigazzjonijiet.
F'Novembru 2008, il-Parlament b'maġġoranza kbira ħafna adotta r-rapport Grässle, imfassal
f'kollaborazzjoni mal-grupp ta' ħidma tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. F'din l-okkażjoni,

[1]COM(2013)0532 u COM(2013)0533 tas-17 ta' Lulju 2013.
[2]COM(2011)0293 tas-26 ta' Mejju 2011 u COM(2011)0376 tal-24 ta' Ġunju 2011.
[3]COM(2012)0722 tas-6 ta' Diċembru 2012.
[4]COM(2013)0682 tat-30 ta' Settembru 2013 u COM(2013)0934 tat-13 ta' Diċembru 2013.
[5]Direttivi 2013/42 u 2013/43 tat-22 ta' Lulju 2013 (ĠU L 201, 26.7.2013, p. 4; ĠU L 201, 26.7.2013, p. 1).
[6]ĠU L 84, 20.3.2014, p. 6.
[7]COM(2012)0363 tal-11 ta' Lulju 2012.
[8]COM(2014)0038 tat-3 ta' Frar 2014.
[9]Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali
Ewropew, dokument COM(2016)0148 tas-7 ta' April 2016.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2013)0532
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2013)0533
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0293
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0376
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0722
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0363
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2014)0038
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0148
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il-proposta oriġinali tal-Kummissjoni sarulha ħafna modifiki, u xi ftit tas-snin wara, deher it-
test tar-regolament attwali[10], li ġie modifikat ukoll f'Lulju 2016.
It-test il-ġdid fih elementi ta' titjib sostanzjali, jiġifieri: ġew integrati fir-regolament
definizzjoni aktar ċara tal-qafas ġuridiku għall-investigazzjonijiet kontra l-frodi, definizzjonijiet
ta' "irregolaritajiet", il-frodi kontra l-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea u n-nozzjoni
ta' "operaturi ekonomiċi"; ir-regolament fih ukoll referenzi ċari għal ċerti miżuri ta'
investigazzjoni li jinsabu f'regolamenti oħra tal-Unjoni (biex b'hekk itejjeb il-koordinament bejn
l-istrumenti ġuridiċi rilevanti fil-qasam ikkonċernat) kif ukoll referenzi għall-Karta tad-Drittijiet
Fundamentali: fir-rigward tad-drittijiet tad-difiża u tas-salvagwardji proċedurali, id-drittijiet
tad-difiża tal-persuni kkonċernati minn investigazzjoni tal-OLAF, id-drittijiet tax-xhieda u ta'
min jagħmel denunzja, id-dritt ta' aċċess għall-fajl, eċċ., se jibqgħu garantiti fil-kuntest ta'
investigazzjonijiet imwettqa mill-OLAF.
Min-naħa l-oħra, ċerti Artikoli jintroduċu obbligi speċifiċi għall-Istati Membri, bħal dawk li
jikkondividu mal-OLAF l-informazzjoni rilevanti dwar każijiet ta' frodi li jikkonċernaw fondi
tal-Unjoni Ewropea.
Fl-aħħar nett, inħolqot proċedura interistituzzjonali ġdida, li permezz tagħha l-istituzzjonijiet
kollha jistgħu jiddiskutu b'mod trasparenti dwar l-aqwa prattiki, ir-riżultati u l-kwistjonijiet
pendenti li huma ta' ħsara għall-effikaċja tal-attivitajiet tal-ġlieda kontra l-frodi. Għall-ewwel
darba, dan se jippermetti lill-Parlament jiddiskuti mal-Kunsill dwar il-ġlieda kontra l-frodi fl-
Istati Membri.
Il-Parlament jitlob ukoll li jkun hemm titjib fil-governanza tal-OLAF billi titkompla r-reviżjoni
u ssir konsolidazzjoni tal-proċessi investigattivi ewlenin.
Infakkru wkoll li l-Artikolu 325 tat-TFUE jipprevedi kollaborazzjoni mill-qrib u regolari bejn l-
Istati Membri u l-Kummissjoni, kif ukoll il-possibbiltà li l-Kunsill jieħu miżuri speċifiċi bl-għan
li l-interessi finanzjarji tal-Unjoni fl-Istati Membri jingħataw protezzjoni effettiva u ekwivalenti.
B. It-tisħiħ tal-mekkaniżmi tal-ġlieda kontra l-frodi
Fuq talba tal-Parlament Ewropew, dan l-aħħar il-Kummissjoni wettqet għadd ta' inizjattivi
importanti rigward miżuri strateġiċi kontra l-frodi. Madankollu, fid-dawl tal-firxa tal-evażjoni
tat-taxxa u tal-korruzzjoni fl-Unjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew talab il-promozzjoni ta'
approċċ integrat li jinkludi strateġiji ta' ġlieda kontra l-frodi u l-korruzzjoni permezz ta' miżuri
ġuridiċi effikaċi fit-territorju kollu tal-Unjoni, speċjalment fi żmien ta' limitazzjonijiet baġitarji.
Il-Parlament Ewropew jappoġġa wkoll il-pjan ta' azzjoni abbozzat mill-Kummissjoni sabiex
tissaħħaħ il-ġlieda kontra l-frodi[11] u l-evażjoni tat-taxxa, filwaqt li jitqies li kemm il-
Kummissjoni kif ukoll l-Istati Membri għandhom ikomplu jagħtu l-prijorità assoluta lill-
ġlieda kontra dawn iż-żewġ problemi; dan jeħtieġ l-iżvilupp ta' strateġija ta' kooperazzjoni u
koordinazzjoni msaħħa u multidimensjonali bejn l-Istati Membri, u bejn l-Istati Membri u l-
Kummissjoni. Ta' min jagħti attenzjoni partikolari lill-iżvilupp ta' mekkaniżmi ta' prevenzjoni,
ta' sejbien bikri u ta' sorveljanza fit-tranżitu doganali għaliex dan għadu wieħed mill-oqsma
li għandhom rata għolja ta' korruzzjoni sistemika fl-Ewropa. Fl-aħħar nett, il-Parlament iqis
li l-atturi Ewropej għandhom ikunu aktar attivi fil-livell internazzjonali sabiex jiġu stabbiliti
standards ta' kooperazzjoni bbażati prinċipalment fuq il-prinċipji ta' trasparenza, governanza
tajba u skambju ta' informazzjoni.

[10]Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) tal-11 ta' Settembru 2013.
[11]Il-frodi hija mġiba irregolari volontarja li, f'ċerti każijiet, tikkostitwixxi reat kriminali; il-fatt li wieħed ma
jirrispettax regola jikkostitwixxi irregolarità.
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Il-Parlament jinsisti wkoll fuq il-bżonn għal iktar trasparenza li tippermetti skrutinju effettiv, li
hija essenzjali biex jiġu skoperti l-iskemi ta' frodi, filwaqt li fil-passat huwa kien diġà ħeġġeġ
lill-Kummissjoni tieħu azzjoni biex tiżgura t-trasparenza totali rigward il-benefiċjarji kollha
ta' fondi tal-Unjoni Ewropea fl-Istati Membri kollha, billi tippubblika fuq il-website tagħha
lista tal-benefiċjarji kollha. Jistieden ukoll lill-Istati Membri jikkooperaw mal-Kummissjoni u
jipprovdulha informazzjoni kompluta u affidabbli fir-rigward tal-benefiċjarji tal-fondi Ewropej
ġestiti minnhom.
C. Linji ġodda tal-politika u l-programmi Ewropej kontra l-frodi
Fil-politika tiegħu tal-ġlieda kontra l-korruzzjoni, il-Parlament iqis li peress li hija għandha
impatt fuq l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, għandha tkun ikkunsidrata bħala frodi fir-rigward
tal-applikazzjoni tal-Artikolu 325(5) tat-TFUE u għandha tiġi inkluża fir-rapport annwali tal-
Kummissjoni Ewropea dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni — il-ġlieda kontra
l-frodi.
L-ewwel rapport tal-Kummissjoni ddedikat lill-politika kontra l-frodi fl-Unjoni Ewropea,
ippubblikat fi Frar 2014 u li ntlaqa' tajjeb mill-Parlament Ewropew, fakkar li l-korruzzjoni
taffettwa lill-Istati Membri kollha b'mod differenti u tiswa madwar EUR 120 biljun lill-
ekonomija tal-Unjoni kull sena. Il-Parlament jappoġġa wkoll is-suġġerimenti kollha li
għandhom jippermettu skambju akbar tal-aħjar prattiki u l-identifikazzjoni ta' miżuri Ewropej
ġodda f'dan ir-rigward; iċ-ċittadini Ewropej, fil-fatt, għandhom id-dritt li jkollhom garanziji
ta' integrità u trasparenza totali fl-infiq pubbliku, speċjalment meta jitqiesu l-isfidi ekonomiċi
attwali.
D. Id-Direttiva dwar il-ġlieda kontra l-frodi u l-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-
Unjoni.
Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġlieda kontra l-frodi u l-
protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea permezz tal-liġi kriminali (l-hekk
imsejħa Direttiva PIF) tistabbilixxi l-bażi legali tal-kompetenza tal-Prosekutur Ewropew, billi
tiddefinixxi l-kompetenzi tiegħu.
Id-definizzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni tinkludi l-ksur tas-sistemi komuni tal-VAT,
meta dawn huma marbuta mat-territorju ta' żewġ Stati Membri jew iktar u jinvolvu dannu
totali ta' mill-inqas EUR 10 miljun. Id-definizzjoni ta' reati kriminali tinkludi frodi attiva u
frodi passiva kif ukoll miżapproprjazzjoni. Hija tipprevedi pieni minimi għall-persuni fiżiċi u
tistabbilixxi perjodi ta' preskrizzjoni li jippermettu lill-liġi applikata biex tindirizza l-ksur b'mod
effettiv f'perjodu ta' żmien suffiċjenti. Id-Direttiva tintroduċi wkoll obbligu ta' kooperazzjoni
bejn l-Istati Membri, il-Kummissjoni Ewropea, l-aġenziji u l-Qorti tal-Awdituri.
E. L-istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew
Ir-regoli dwar l-istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew jinsabu fl-
Artikolu 86 tat-TFUE li jistipula dan li ġej: "Sabiex jiġġieled ir-reati kontra l-interessi finanzjarji
tal-Unjoni, il-Kunsill, li jaġixxi permezz ta' regolament skont il-proċedura leġiżlattiva speċjali,
jista' jistabbilixxi Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew mill-Eurojust."
L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew se jkun korp ta' maġistrati deċentralizzat tal-
Unjoni Ewropea li għandu r-responsabbiltà esklussiva għall-investigazzjoni, il-prosekuzzjoni u
t-tressiq quddiem il-ġustizzja tal-awturi tar-reati kontra l-baġit tal-Unjoni Ewropea. Se jkollu
setgħat investigattivi armonizzati fl-Unjoni kollha abbażi tas-sistemi ġuridiċi nazzjonali li fihom
huwa jkun integrat.
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Il-Parlament laqa' l-proposta għal Regolament dwar l-istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur
Pubbliku Ewropew filwaqt li insista wkoll fuq il-ħtieġa li tkun stabbilita sistema konsistenti
u supplimentari għall-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni. Huwa jħeġġeġ ukoll lill-
Kummissjoni biex tiddefinixxi b'mod ċar, fil-livell tal-UE, ir-rwoli u l-parametri tal-attivitajiet
rispettivi tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku futur Ewropew, il-Eurojust u l-OLAF.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Il-Kumitat tiegħu għall-Kontroll tal-Baġit jisma' lill-membri nominati tal-Qorti tal-Awdituri kif
ukoll lil dawk li jkunu ntgħażlu bħala kandidati għall-kariga ta' Direttur Ġenerali tal-OLAF.
Dawn il-karigi ma jistgħux jimtlew mingħajr dawn is-seduti ta' smigħ fil-Parlament. Ta' min
jinnota, fl-aħħar nett, li d-Direttur Ġenerali tal-OLAF jinħatar mill-Kummissjoni Ewropea, wara
konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew u l-Kunsill, u li l-membri tal-Kumitat ta' Sorveljanza
tal-Uffiċċju jinħatru bi qbil komuni bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni.
Jean-Jacques Gay
10/2017
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