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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, bħala l-

kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 

riżoluzzjoni 1. Jilqa' r-Rapport Annwali bħala l-ewwel wieħed ta' din il-Kummissjoni 

u wkoll bħala l-ewwel wieħed tal-perjodu ta' programmazzjoni ġdid 2014-2020; jenfasizza 

li l-fondi tal-UE għandhom ikunu ġestiti kif xieraq u użati bl-aktar mod effikaċi possibbli, 

li l-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE tinsab fil-qalba tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u li kemm l-Unjoni kif ukoll l-Istati Membri huma 

responsabbli għall-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE u l-ġlieda kontra l-frodi; 

jinnota li permezz ta' għadd ta' miżuri l-Kummissjoni u l-Istati Membri żiedu l-effikaċja 

tagħhom fil-ġlieda kontra r-rata ġenerali ta' irregolaritajiet frodulenti jew mhux frodulenti 

sabiex jiġi żgurat li l-fondi tal-UE jiġu mħarsa mill-frodi; 

2. Jinnota, min-naħa, li l-politika ta' koeżjoni mhijiex il-qasam bl-ogħla numru ta' 

irregolaritajiet rapportati bħala frodulenti, u min-naħa l-oħra, li l-akbar proporzjon ta' tali 

irregolaritajiet f'dan il-qasam ta' politika jikkonċerna l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 

Reġjonali; huwa mħasseb, madankollu, dwar it-306 irregolarità fil-politika ta' koeżjoni 

rapportati bħala frodulenti u l-4 977 irregolarità rapportata bħala mhux frodulenti; huwa 

wkoll imħasseb peress li meta mqabbel mal-2013 l-għadd ta' każijiet rapportati bħala 

frodulenti naqas b'5 % iżda l-ammonti involuti żdiedu b'76 %, filwaqt li l-għadd ta' 

każijiet rapportati bħala mhux frodulenti żdied b'7 % u l-ammonti involuti żdiedu bi 33 %; 

jenfasizza li mhux l-irregolaritajiet kollha jikkostitwixxu frodi u li irregolaritajiet mhux 

frodulenti u frodulenti għandhom jiġu differenzjati; 

3. Jinnota li d-definizzjoni, il-klassifikazzjoni u d-detezzjoni, kif ukoll ir-rapportar ta' 

irregolaritajiet għadhom ivarjaw bejn u fi ħdan l-Istati Membri, l-aktar minħabba d-

definizzjonijiet differenti ta' irregolaritajiet; huwa tal-fehma li armonizzazzjoni ulterjuri 

hija meħtieġa, u jilqa', f'dan il-kuntest, ir-regolament delegat tal-Kummissjoni tat-

8 ta' Lulju 2015 dwar ir-rapportar ta' irregolaritajiet li jissupplimenta r-Regolament dwar 

Dispożizzjonijiet Komuni; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jistabbilixxu 

strateġiji koerenti biex jiġu trattati l-irregolaritajiet u miġġielda l-frodi fi ħdan il-politika 

ta' koeżjoni; jenfasizza l-miżuri preventivi u korrettivi meħuda mill-Kummissjoni biex 

jiġu evitati irregolaritajiet frodulenti, inkluża l-interruzzjoni ta' 193 pagament skont il-

politika ta' koeżjoni; 

4. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżviluppaw, fil-livelli rispettivi tagħhom, 

bażijiet ta' datadwar irregolaritajiet fil-qasam tal-politika ta' koeżjoni, inklużi dawk li 

jirriżultaw mill-akkwist pubbliku, peress li tali bażijiet ta' data huma kapaċi jipprovdu bażi 

għal analiżi siewja u komprensiva tal-frekwenza, is-serjetà u l-kawżi tal-irregolaritajiet, u 

tal-ammonti involuti fl-irregolaritajiet frodulenti; jenfasizza l-ħtieġa li l-Istati Membri 

jiżguraw li data preċiża u komparabbli tkun mogħtija lill-Kummissjoni b'mod xieraq u fil-

ħin, mingħajr żieda sproporzjonata fil-piż amministrattiv; 

5. Jinnota li fir-Rapport Speċjali Nru 10/2015 intitolat "L-isforzi biex jiġu indirizzati l-

problemi relatati mal-akkwist pubbliku fin-nefqa tal-UE għall-Koeżjoni għandhom jiġu 

intensifikati", il-Qorti tal-Awdituri tanalizza proċeduri konnessi mal-akkwist pubbliku; 

jinnota li n-nuqqas ta' konformità mar-regoli dwar l-akkwist pubbliku jwassal għal żbalji li 

jistgħu jirriżultaw f'dewmien tal-implimentazzjoni u korrezzjonijiet finanzjarji; jistieden 
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lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw konformità sħiħa mal-kondizzjonalità ex-

ante dwar l-applikazzjoni effettiva tad-dritt dwar l-akkwist pubbliku sa tmiem l-2016; 

jistieden lill-Istati Membri jiżguraw traspożizzjoni xierqa u rapida tal-pakkett tad-direttivi 

dwar l-akkwist pubbliku tal-2014; 

6. Jenfasizza li l-irregolaritajiet mhux frodulenti spiss huma marbuta ma' għarfien 

insuffiċjenti ta' regoli u rekwiżiti kumplessi; jemmen li s-simplifikazzjoni tar-regoli u l-

proċeduri mill-Istati Membri u l-Kummissjoni se tnaqqas l-għadd ta' tali irregolaritajiet; 

iqis li l-ġlieda kontra l-irregolaritajiet, inklużi l-frodi, tirrikjedi s-sensibilizzazzjoni fost il-

korpi istituzzjonali kollha fil-livelli Ewropej, nazzjonali, reġjonali u lokali u fost il-

pubbliku ġenerali; jinnota li l-istabbiliment ta' kultura li tiffaċilita l-prevenzjoni u l-ġlieda 

kontra l-frodi huwa ta' importanza vitali fl-istituzzjonijiet u l-korpi kollha involuti fl-

implimentazzjoni tal-Fondi u jistieden lill-Istati Membri jħeġġu l-iskambju ta' prattiki 

tajba; 

7. Ifakkar li r-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni jirrikjedi li awtoritajiet ta' ġestjoni 

jattwaw miżuri effikaċi u proporzjonati kontra l-frodi, li għandhom ikunu inkorporati fi 

strateġiji nazzjonali kontra l-frodi; jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ l-azzjoni preventiva 

tagħha; b'rabta ma' dan, jilqa' l-istabbiliment ta' sistema ta' detezzjoni bikrija ta' riskji u 

b'mod partikolari jitlob li l-kapaċitajiet tekniċi u amministrattivi tal-awtoritajiet ta' ġestjoni 

jiġu msaħħa sabiex jiġu żgurati sistemi ta' kontroll aktar sodi li jkunu kapaċi jnaqqsu r-

riskji ta' frodi u jżidu l-kapaċità ta' detezzjoni, inkluż fir-reġjuni anqas żviluppati, 

mingħajr l-impożizzjoni ta' piż finanzjarju u amministrattiv żejjed; jenfasizza li l-

prevenzjoni għandha tinvolvi taħriġ u appoġġ kostanti għall-persunal responsabbli mill-

ġestjoni u l-kontroll tal-fondi fi ħdan l-awtoritajiet kompetenti kif ukoll skambji ta' 

informazzjoni u prattiki tajba; ifakkar ir-rwol kruċjali tal-awtoritajiet lokali u reġjonali u 

s-sħab fil-ġlieda kontra l-frodi waqt li jiżguraw it-trasparenza u l-prevenzjoni ta' kunflitti 

ta' interess; 

8. Iħeġġeġ l-Istati Membri u l-Kummissjoni jisfruttaw b'mod sħiħ l-opportunitajiet mogħtija 

mill-għodod tat-teknoloġija tal-informazzjoni fl-akkwist pubbliku, inklużi għodod għall-

akkwist elettroniku, skambju ta' prattiki tajba u valutazzjoni preventiva tar-riskju; 

japprezza l-għodda għat-twissija tal-frodi bbażata fuq l-internet ARACHNE żviluppata 

mill-Kummissjoni, li hija mmirata għall-identifikazzjoni tal-aktar proġetti riskjużi abbażi 

ta' sett ta' indikaturi tar-riskju, u jistieden lill-Istati Membri jużaw din l-għodda; 

9. Japprezza d-deċiżjoni tal-Kummissjoni biex twettaq valutazzjoni ta' nofs it-term fl-2018 

sabiex tistabbilixxi jekk l-istruttura regolatorja ġdida għall-politika ta' koeżjoni 

tipprevjenix u tnaqqasx ulterjorment ir-riskju ta' irregolaritajiet inklużi l-frodi u huwa 

ħerqan li jirċievi informazzjoni dettaljata dwar l-impatt tar-regoli ġodda dwar sistemi ta' 

ġestjoni u ta' kontroll, kemm fir-rigward tar-riskju ta' irregolaritajiet u frodi kif ukoll tal-

implimentazzjoni ġenerali tal-politika; jistieden lill-Kunsill japprova l-proposta għal 

direttiva dwar il-ġlieda kontra l-frodi li jaffettwa l-interessi finanzjarji tal-UE permezz tad-

dritt kriminali; 

10. Jistieden lill-Kunsill jappoġġa l-istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku 

Ewropew (EPPO) – ladarba r-relazzjoni bejn l-EPPO u l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE 

eżistenti l-oħra tkun ulterjorment definita u demarkata ċarament sabiex tiġi evitata 

superimpożizzjoni ineffiċjenti ta' kompetenzi – fid-dawl tal-ħtieġa li jittieħed approċċ 
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għall-ġlieda kontra l-frodi li tmur lil hinn mill-konfini nazzjonali; 

11. Jinnota li hemm diskrepanza bejn l-informazzjoni miġbura mill-Uffiċċju Ewropew Kontra 

l-Frodi (OLAF) dwar il-frodi minn sorsi pubbliċi u privati fl-Istati Membri (Rapport tal-

OLAF 2014), u l-irkupru finanzjarju nieqes ħafna mill-uniformità rakkomandat mill-

OLAF lill-Istati Membri; jistieden lill-Kummissjoni tappoġġa inizjattivi mmirati għaż-

żieda tar-rata ta' rkupru f'każijiet ta' frodi. 
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