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2. Jieħu nota tar-rapport tal-Kummissjoni 
dwar il-Protezzjoni tal-interessi finanzjarji 
tal-Unjoni Ewropea – Ālieda kontra l-frodi 
– Rapport Annwali 2013 (ir-"rapport 
annwali" tal-Kummissjoni); jilqa' l-firxa 
wiesgħa ta' miŜuri legali u amministrattivi 
meħuda mill-Kummissjoni sa mill-2011, 
biex b'hekk jinħoloq xenarju ādid għal 
aktar tisħiħ tal-politika għall-protezzjoni 
tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni; 
jissottolinja li n-nuqqas attwali ta' riŜultati 
fil-ālieda kontra l-frodi mhuwiex 
minħabba nuqqas ta' regolamentazzjoni 
iŜda minħabba nuqqas ta' 
implimentazzjoni; jitlob li l-Kummissjoni 
tirrispondi għat-talbiet tal-Parlament fir-
rapporti PIF annwali preëedenti b'mod 
aktar f'waqtu fir-rapport tal-Kummissjoni li 
jmiss; 

2. Jieħu nota tar-rapport tal-Kummissjoni 
dwar il-Protezzjoni tal-interessi finanzjarji 
tal-Unjoni Ewropea – Ālieda kontra l-frodi 
– Rapport Annwali 2013 (ir-"rapport 
annwali" tal-Kummissjoni); jilqa' l-firxa 
wiesgħa ta' miŜuri legali u amministrattivi 
meħuda mill-Kummissjoni sa mill-2011, 
biex b'hekk jinħoloq xenarju ādid għal 
aktar tisħiħ tal-politika għall-protezzjoni 
tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni; 
jissottolinja li r-riŜultati attwali 
insuffiëjenti fil-ālieda kontra l-frodi 
mhumiex minħabba nuqqas ta' 
regolamentazzjoni iŜda minħabba 
implimentazzjoni mhux sodisfaëenti; jitlob 
li l-Kummissjoni tirrispondi għat-talbiet 
tal-Parlament fir-rapporti PIF annwali 
preëedenti b'mod aktar f'waqtu fir-rapport 
tal-Kummissjoni li jmiss; 
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5. Jinnota li minkejja li l-impatt finanzjarju 
globali tal-irregolaritajiet mhux frodulenti 
rrappurtati fl-2013 naqas għal madwar 
EUR 1,84 biljun, jew 36 % inqas mill-
2012, l-għadd ta' tali irregolaritajiet 
irreāistrati naqas bi 17 % fuq is-sena 
preëedenti; jinnota, barra minn hekk, li l-
għadd ta' irregolaritajiet frodulenti 
rrappurtati fl-2013 Ŝdied sa 30 % meta 
mqabbla mal-2012, filwaqt li l-impatt 
finanzjarju tagħhom, li jinvolvi 
EUR 309 miljun f'finanzjament tal-UE, 
naqas b'21 %; 

5. Jinnota li minkejja li l-impatt finanzjarju 
globali tal-irregolaritajiet mhux frodulenti 
rrappurtati fl-2013 naqas għal madwar 
EUR 1,84 biljun, jew 38 % inqas mill-
2012, l-għadd ta' tali irregolaritajiet 
irreāistrati naqas bi 16 % fuq is-sena 
preëedenti; jinnota, barra minn hekk, li l-
għadd ta' irregolaritajiet frodulenti 
rrappurtati fl-2013 Ŝdied sa 30 % meta 
mqabbla mal-2012, filwaqt li l-impatt 
finanzjarju tagħhom, li jinvolvi 
EUR 309 miljun f'finanzjament tal-UE, 
naqas b'21 %; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

7. Jinsab imħasseb li fl-2013 ir-rata ta' 
rkupru għal kaŜijiet ta' frodi kienet ta' 
23.74 % biss, ëifra iŜgħar mir-rata medja 
ta' 33.5 % għall-perjodu 2008-2012; 
jirrimarka li r-rata ta' rkupru għal kaŜijiet 
ta' irregolarità rrappurtati għall-2013 hija 
ta' 67.9 %; jissottolinja r-responsabbiltà 
tal-awtoritajiet tal-Istati Membri u s-
servizzi tal-Kummissjoni lejn l-irkupru ta' 
somom imħallsa indebitament u 
jistedinhom jassumu bix-xieraq din ir-
responsabbiltà u jŜidu b'mod sostanzjali r-
rata ta' rkupru f'kaŜijiet ta' frodi, li tinsab 
f'livell baxx ħafna meta mqabbla mar-rata 
ta' rkupru għal irregolaritajiet mhux 
frodulenti; 

7. Jinsab imħasseb li fl-2013, fil-baŜi tad-
data OWNRES, ir-rata ta' rkupru għal 
kaŜijiet ta' frodi kienet ta' 23.74 % biss, 
ëifra iŜgħar mir-rata medja ta' 33.5 % 
għall-perjodu 2008-2012; jirrimarka li r-
rata ta' rkupru għal kaŜijiet ta' irregolarità 
rrappurtati għall-2013 hija ta' 67.9 %; 
jissottolinja, b'mod āenerali, ir-

responsabbiltà tal-awtoritajiet tal-Istati 
Membri u s-servizzi tal-Kummissjoni lejn 
l-irkupru ta' somom imħallsa indebitament 
u jistedinhom jassumu bix-xieraq din ir-
responsabbiltà u jŜidu b'mod sostanzjali r-
rata ta' rkupru f'kaŜijiet ta' frodi, li tinsab 
b'mod āenerali f'livell baxx ħafna meta 
mqabbla mar-rata ta' rkupru għal 
irregolaritajiet mhux frodulenti; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

10. Jinnota li f'perspettiva ta' ħames snin, 
ir-rata ta' rkupru hija ta' 54.4 % għal 
irregolaritajiet irrappurtati bħala frodulenti 
u 63.9 % għal irregolaritajiet mhux 
frodulenti; iħeāāeā lill-Kummissjoni 
tkompli ttejjeb il-proëess ta' rkupru u 
tagħmlu aktar f'waqtu; 

10. Jinnota li fir-rigward tal-infiq skont 
āestjoni ëentralizzata u f'perspettiva ta' 
ħames snin, ir-rata ta' rkupru hija ta' 54.4 % 
għal irregolaritajiet irrappurtati bħala 
frodulenti u 63.9 % għal irregolaritajiet 
mhux frodulenti; iħeāāeā lill-Kummissjoni 
tkompli ttejjeb il-proëess ta' rkupru u 
tagħmlu aktar f'waqtu; 
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13. Jinsab imħasseb li fl-2013 il-
maāāoranza tal-ammonti stabbiliti fil-baŜi 
tad-data OWNRES fl-UE-28 kienet relatata 
mal-proëedura doganali magħrufa bħala r-
"rilaxx għal ëirkolazzjoni libera" kemm 
għal kaŜijiet ta' frodi (93 %) kif ukoll għal 
kaŜijiet ta' irregolarità (87 %); jistieden lill-
Kummissjoni tieħu azzjonijiet xierqa 
mmirati lejn it-tisħiħ tal-proëedura 
doganali magħrufa bħala r-"rilaxx għal 
ëirkolazzjoni libera" sabiex il-proëedura 
ssir inqas suxxettibbli għal okkorrenzi ta' 
frodi u irregolarità; jesprimi t-tħassib 

tiegħu dwar il-fatt li bosta proāetti 

ffinanzjati mill-BEI āew affettwati mill-

korruzzjoni u l-frodi; iqis li d-dokument 

tal-BEI, bid-data tat-

8 ta' Novembru 2013, li jiddefinixxi l-

politika tal-BEI dwar il-prevenzjoni u l-

iskoraāāiment ta' prattiki ta' korruzzjoni, 

frodi, kolluŜjoni, koerëizzjoni, ostruzzjoni, 

ħasil tal-flus u finanzjament għat-

terroriŜmu, jindika nuqqas ta' kontroll 

suffiëjenti f'għadd ta' kaŜijiet matul l-

implimentazzjoni ta' proāetti ffinanzjati 

mill-BEI; jitlob, għaldaqstant, li, f'kaŜijiet 

ta' frodi u korruzzjoni bi prova, ikun 

jeħtieā li l-BEI jissospendi u/jew 

jimblokka kwalunkwe finanzjament għall-

proāett affettwat li jkun previst u li jkun 

13. Jinsab imħasseb li fl-2013 il-
maāāoranza tal-ammonti stabbiliti fil-baŜi 
tad-data OWNRES fl-UE-28 hija relatata 
mal-proëedura doganali magħrufa bħala r-
"rilaxx għal ëirkolazzjoni libera" kemm 
għal kaŜijiet ta' frodi (93 %) kif ukoll għal 
kaŜijiet ta' irregolarità (87 %); jistieden lill-
Kummissjoni tieħu azzjonijiet xierqa 
mmirati lejn it-tisħiħ tal-proëedura 
doganali magħrufa bħala r-"rilaxx għal 
ëirkolazzjoni libera" sabiex il-proëedura 
ssir inqas suxxettibbli għal okkorrenzi ta' 
frodi u irregolarità;  

(test imħassar għandu jitmexxa għal 

paragrafu ādid taħt l-intestatura "Infiq") 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

33. Jieħu nota li fl-2013, il-Kummissjoni 
pproëediet bi 217-il interruzzjoni ta' 
pagament fil-qasam tal-politika ta' koeŜjoni 
u li 131 kienu għadhom miftuħa fi tmiem 
is-sena, u li dawn jinvolvu ammont ta' 
kwaŜi EUR 2 miljuni; jirrikonoxxi wkoll li 
l-Kummissjoni adottat erba' deëiŜjonijiet 
ta' sospensjoni fl-2013 u tnejn 
f'Jannar 2014; 

33. Jieħu nota li fl-2013, il-Kummissjoni 
temmet 217-il kaŜ ta' interruzzjoni ta' 
pagament fil-qasam tal-politika ta' koeŜjoni 
u li 131 kienu għadhom miftuħa fi tmiem 
is-sena, u li dawn jinvolvu ammont ta' 
EUR 1,977 miljuni; jirrikonoxxi wkoll li l-
Kummissjoni adottat 15-il deëiŜjoni ta' 
sospensjoni fl-2013 u tnejn f'Jannar 2014; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

36. Josserva li r-rakkomandazzjonijiet tal-
Kummissjoni lill-Istati Membri fl-2012 – 
partikolarment dwar servizzi ta' 
koordinazzjoni kontra l-frodi, ir-regoli 
komuni dwar il-frodi, ir-riforma tal-
akkwist pubbliku, l-irregolaritajiet 
frodulenti rrappurtati, u tas-sistemi ta' 
verifiki u kontrolli u ta' valutazzjoni tar-
riskju – kienu āeneralment xierqa u 
jiddispjaëih li numru ta' problemi ma āewx 
indirizzat kompletament; jinnota, 
pereŜempju, li t-tħejjijiet ma āewx 
imnedija mill-Istati Membri kollha għall-
implimentazzjoni tal-qafas finanzjarju 
pluriennali (QFP) 2014-2020 u d-
dispoŜizzjonijiet tiegħu dwar il-prevenzjoni 
tal-frodi; jistieden lill-Istati Membri jsegwu 
r-rakkomandazzjonijiet li l-Kummissjoni 
indirizzatilhom fl-2012 u biex jiŜguraw li 
dawk li indirizzatilhom fir-rapport tagħha 
tal-2011 ikunu segwiti bis-sħiħ u jagħtu 
spjegazzjoni motivata fil-kaŜ fejn ma 
setgħux jaāixxu fuq dawn ir-
rakkomandazzjonijiet; 

36. Josserva li r-rakkomandazzjonijiet tal-
Kummissjoni lill-Istati Membri fl-2012 li l-
istatus ta' implimentazzjoni tagħhom 

huwa rrappurtat fir-rapport annwali 2013 

tal-Kummissjoni – partikolarment dwar 
servizzi ta' koordinazzjoni kontra l-frodi, 
ir-regoli komuni dwar il-frodi, ir-riforma 
tal-akkwist pubbliku, l-irregolaritajiet 
frodulenti rrappurtati, u tas-sistemi ta' 
verifiki u kontrolli u ta' valutazzjoni tar-
riskju – kienu āeneralment xierqa u 
jiddispjaëih li numru ta' problemi ma āewx 
indirizzat kompletament; jinnota, 
pereŜempju, li t-tħejjijiet ma āewx 
imnedija mill-Istati Membri kollha għall-
implimentazzjoni tal-qafas finanzjarju 
pluriennali (QFP) 2014-2020 u d-
dispoŜizzjonijiet tiegħu dwar il-prevenzjoni 
tal-frodi; jistieden lill-Istati Membri jsegwu 
r-rakkomandazzjonijiet li l-Kummissjoni 
indirizzatilhom fl-2012 u biex jiŜguraw li 
dawk li indirizzatilhom fir-rapport tagħha 
tal-2011 kif ukoll fir-rapport tagħha tal-
2013 ikunu segwiti bis-sħiħ u jagħtu 
spjegazzjoni motivata fil-kaŜ fejn ma 
setgħux jaāixxu fuq dawn ir-
rakkomandazzjonijiet; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  36a. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-fatt 

li bosta proāetti ffinanzjati mill-BEI āew 

affettwati mill-korruzzjoni u l-frodi; iqis li 

d-dokument tal-BEI, bid-data tat-

8 ta' Novembru 2013, li jiddefinixxi l-

politika tal-BEI dwar il-prevenzjoni u l-

iskoraāāiment ta' prattiki ta' korruzzjoni, 

frodi, kolluŜjoni, koerëizzjoni, ostruzzjoni, 

ħasil tal-flus u finanzjament għat-

terroriŜmu, jindika nuqqas ta' kontroll 

suffiëjenti f'għadd ta' kaŜijiet matul l-

implimentazzjoni ta' proāetti ffinanzjati 

mill-BEI; jitlob, għaldaqstant, li, f'kaŜijiet 

ta' frodi u korruzzjoni bi prova, ikun 

jeħtieā li l-BEI jissospendi u/jew 

jimblokka kwalunkwe finanzjament għall-

proāett affettwat li jkun previst u li jkun 

għaddej. 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

52. Iħeāāeā lill-Kummissjoni biex iŜŜomm 

l-politika stretta tagħha ta’ 

interruzzjonijiet u sospensjoni ta’ 
pagamenti; 

52. Iħeāāeā lill-Kummissjoni biex tuŜa l-
interruzzjonijiet u s-sospensjonijiet ta' 
pagamenti sabiex tipprevjeni 
irregolaritajiet u r-riskju ta' Ŝbalji fl-uŜu 

xieraq tal-fondi tal-UE; jitlob lill-
Kummissjoni tirrapporta dwar il-

kontribuzzjoni reali mill-interruzzjonijiet 

u s-sospensjonijiet ta' pagamenti fit-

tnaqqis ta' irregolaritajiet u Ŝbalji; 

Or. en 
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59. Jinnota li, fl-2013, l-OLAF ħareā 
353 rakkomandazzjoni għan-nefqa 
amministrattiva, dixxiplinarja, finanzjarja 
jew ta’ azzjoni āudizzjarja li għandhom 
jittieħdu mill-istituzzjonijiet rilevanti tal-
UE, il-korpi, l-uffiëëji, l-aāenziji jew l-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti, u li 
madwar EUR 402.8 miljun āew 
rakkomandati għall-irkupru; jinsab 
imħasseb li r-rata ta’ akkuŜa wara r-
rakkomandazzjonijiet āudizzjarji tal-OLAF 
għall-perjodu 2006-2013 hija biss ta' 
madwar 54 %; huwa mħasseb minħabba li 

r-rata baxxa ta’ akkuŜa titfa’ wkoll dawl 

ikrah fuq il-kwalità u l-utilità tar-riŜultati 

investigattivi tal-OLAF; jistieden lill-

Kummissjoni sabiex b’mod urāenti ttejjeb 

l-effikaëja tal-OLAF; iqis li sorveljanza 

komprensiva u xierqa fuq affarijiet tal-

OLAF mill-Kumitat ta' Sorveljanza 

(mingħajr interferenza fl-

investigazzjonijiet li għaddejjin) hija 

indispensabbli, u għalhekk iħeāāeā lill-

Kummissjoni u lill-OLAF biex itejbu s-

sitwazzjoni attwali fejn il-Kumitat ta’ 

Sorveljanza ma jkunx jista’ jissodisfa l-

għan tiegħu; jiddispjaëih ukoll dwar in-

nuqqas ta’ informazzjoni disponibbli dwar 

ir-rati ta’ kundanna f’kaŜijiet li jinvolvu 

reati kontra l-baāit tal-Unjoni; 

59. Jilqa' r-riŜultati poŜittivi ppreŜentati 
fir-Rapport 2013 tal-OLAF; jinnota li Ŝ-

Ŝmien medju ta' investigazzjonijiet naqas 

b'mod gradwali minn 29.3 xhur fl-2011, 

23.6 xhur fl-2012 għal 21.8 xhur fl-2013; 

jinnota li, fl-2013, l-OLAF ħareā 
353 rakkomandazzjoni għan-nefqa 
amministrattiva, dixxiplinarja, finanzjarja 
jew ta’ azzjoni āudizzjarja li għandhom 
jittieħdu mill-istituzzjonijiet rilevanti tal-
UE, il-korpi, l-uffiëëji, l-aāenziji jew l-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti, u li 
madwar EUR 402.8 miljun āew 
rakkomandati għall-irkupru; jinsab 
imħasseb li r-rata ta’ akkuŜa wara r-
rakkomandazzjonijiet āudizzjarji tal-OLAF 
għall-perjodu 2006-2013 hija biss ta' 
madwar 54 %;  
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

61. Jieħu nota li fl-2013 l-OLAF irrapporta 
huwa stess li rëieva l-akbar ammont ta’ 
informazzjoni reāistrata s’issa u jiddikjara 
li ħareā għadd mingħajr preëedent ta’ 
rakkomandazzjonijiet; jinnota li l-metodu 

biex tingħadd informazzjoni li tkun dieħla 

u rakkomandazzjonijiet maħruāa āie 

modifikat; jitlob lill-Kumitat ta’ 

Sorveljanza biex janalizza l-effetti ta’ 

dawn il-bidliet tad-data u l-kwalità tar-

rakkomandazzjonijiet maħruāa mill-

OLAF; 

61. Jieħu nota li fl-2013 l-OLAF irrapporta 
huwa stess li rëieva l-akbar ammont ta’ 
informazzjoni reāistrata s’issa u jiddikjara 
li ħareā għadd mingħajr preëedent ta’ 
rakkomandazzjonijiet;  

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

62. Jistieden lill-Kumitat ta’ Sorveljanza 
tal-OLAF biex jinforma lill-Parlament 
dwar it-tul tal-investigazzjonijiet tal-OLAF 
u l-metodu tal-kalkolu tiegħu, peress li dan 
il-metodu āie mibdul fl-2012; jirrimarka li 

din il-bidla apparenti tista’ tnaqqas b’mod 

artifiëjali t-tul tal-investigazzjonijiet; jitlob 
lill-Kumitat ta’ Sorveljanza biex janalizza 
mill-qrib il-kwalità tal-informazzjoni 
mogħtija mill-OLAF, inkluŜi rapporti lill-
istituzzjonijiet; 

62. Jistieden lill-Kumitat ta’ Sorveljanza 
tal-OLAF biex jinforma lill-Parlament 
dwar it-tul tal-investigazzjonijiet tal-OLAF 
u l-metodu tal-kalkolu tiegħu, peress li dan 
il-metodu āie mibdul fl-2012; jitlob lill-
Kumitat ta’ Sorveljanza biex janalizza 
mill-qrib il-kwalità tal-informazzjoni 
mogħtija mill-OLAF, inkluŜi rapporti lill-
istituzzjonijiet; 

Or. en 

 
 


