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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 

tiegħu: 

1. Jilqa' r-Rapport Annwali tal-Kummissjoni, u jfakkar li l-isforzi konġunti min-naħa tal-

Istati Membri u l-Kummissjoni biex jintlaħaq l-għan tat-tisħiħ tal-koeżjoni reġjonali 

għandhom dejjem ikunu akkumpanjati mill-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE u 

tal-Istati Membri, biex b'hekk jiġi żgurat li l-flus tal-kontribwenti jintefqu tajjeb u jitqiesu 

bis-sħiħ; jinnota li l-ġlieda kontra irregolaritajiet frodulenti jew irregolaritajiet mhux 

frodulenti ttejjeb ukoll il-kundizzjonijiet għall-assorbiment tal-fondi tal-UE u l-ġestjoni 

effikaċi tagħhom, filwaqt li ttejjeb il-perċezzjoni pubblika tal-proġetti ffinanzjati mill-UE; 

ifakkar li mhux l-irregolaritajiet kollha huma frodi u li għandha ssir distinzjoni ċara bejn l-

iżbalji u l-frodi; jisħaq fuq il-punt li s-sejbien ta' żbalji żgħar m'għandux iwassal għas-

sospensjoni tal-programmi ta' finanzjament; jitlob lill-Istati Membri jsibu soluzzjoni għall-

problemi marbuta mal-ittardjar fir-rapportaġġ tal-irregolaritajiet; jisħaq fuq il-punt li l-

ġlieda kontra l-frodi hija responsabilità konġunta tal-Istati Membri u l-Kummissjoni; 

2. jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li kien hemm ħafna passi pożittivi 'l quddiem fil-ġlieda kontra 

l-frodi; jilqa', f'dan il-kuntest, l-istabbiliment riċenti fi ħdan l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-

Frodi (OLAF) ta' unità ta' investigazzjoni ġdida għall-Fondi Strutturali u ta' Investiment 

Ewropej (FSIE) u l-istabbiliment f'kull Stat Membru tas-Servizz ta' Koordinazzjoni 

Kontra l-Frodi (AFCOS); ifakkar li ż-żieda għolja fil-perċentwal (21 %) tal-irregolaritajiet 

tal-fondi Strutturali u ta' Koeżjoni rrappurtati bħala frodulenti fl-2015 jaf hija dovuta 

għall-fatt li l-pagamenti għall-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013 huma kważi 

ffinalizzati; jinnota li ħafna mill-irregolaritajiet fil-politika ta' koeżjoni għandhom 

x'jaqsmu mal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR); jisħaq fuq il-punt li t-

371 irregolarità fil-politika ta' koeżjoni kklassifikati bħala frodulenti u l-10 322 

irregolarità kklassifikati bħala mhux frodulenti li ġew ikkomunikati għas-sena 2015 huma 

każijiet ta' ksur li ġew identifikati u li għalihom ittieħdu, jew se jkunu qed jittieħdu, miżuri 

korrettivi; 

3. Iqis li l-valutazzjoni komparattiva li tqabbel id-data li tinsab fir-rapport annwali mad-data 

komparabbli dwar l-iskemi ta' infiq nazzjonali, fosthom dwar l-irregolaritajiet u l-frodi, 

tista' tgħin fit-tfassil ta' konklużjonijiet immirati dwar l-infiq tal-politika ta' koeżjoni, 

fosthom dwar il-ħtiġijiet għall-bini tal-kapaċitajiet; 

4. Jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġu intensifikati l-isforzi mmirati lejn l-identifikazzjoni bikrija ta' 

kull tip ta' irregolaritajiet; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jorjentaw l-

isforzi tagħhom lejn l-armonizzazzjoni tal-klassifikazzjoni, l-identifikazzjoni u r-rappurtar 

tal-irregolaritajiet fost l-Istati Membri; ifakkar fil-ħtieġa urġenti li jsir użu aħjar mill-

informazzjoni disponibbli fl-Istati Membri biex jiġi identifikat il-frodi; jilqa', madankollu, 

il-miżuri preventivi u korrettivi meħuda mill-Kummissjoni bil-għan li tevita li jkun hemm 

irregolaritajiet frodulenti u mhux frodulenti; jitlob li jkun hemm kooperazzjoni aktar mill-

qrib bejn l-awtoritajiet nazzjonali tal-Istati Membri biex jitnaqqas l-għadd ta' 

irregolaritajiet u tiġi intensifikata l-prevenzjoni tal-frodi; 

5. Jisħaq fuq il-ħtieġa li jkun hemm koordinament strutturat bejn l-awtoritajiet ta' ġestjoni u 
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l-korpi ta' kontra l-frodi, u fuq l-importanza ta' koordinament u skambju tal-aħjar prattiki 

bejn l-Istati Membri u fl-Istati Membri stess bil-għan li l-approċċ għall-indirizzar tal-frodi 

jiġi armonizzat kemm jista' jkun; jilqa' l-inizjattivi tal-Istati Membri biex b'mod konġunt 

jadottaw strateġija kontra l-frodi, u jistieden lill-Kummissjoni żżid l-isforzi tagħha biex 

testendi din l-istrateġija għall-Istati Membri kollha; jisħaq fuq il-punt li, kif enfasizzat fir-

Rapport ta' Attività Annwali 2015 tad-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni għall-Politika 

Reġjonali u Urbana (DĠ REGIO), ir-raġuni għall-biċċa l-kbira tal-interruzzjonijiet u s-

sospensjonijiet tal-Programmi Operattivi tinsab f'nuqqasijiet fl-organizzazzjoni tal-korpi 

ta' ġestjoni u ta' kontroll, fil-verifiki tal-ġestjoni tal-ewwel livell, ir-rekord tal-awditjar u t-

trattament ta' strument ta' inġinerija finanzjarja; 

6. Josserva li minħabba n-nuqqas ta' definizzjoni Ewropea ta' frodi u l-eżistenza ta' sistemi 

legali differenti, id-data dwar l-irregolaritajiet li ġew innotifikati u sussegwentement 

stabbiliti bħala frodi ma tistax tintuża għal finijiet ta' statistika biex tiġi kklassifikata l-

gravità tal-problema tal-frodi fl-Istati Membri; 

7. Japprezza l-isforzi li saru min-naħa tal-Istati Membri biex jidentifikaw, jevalwaw u 

jirrappurtaw l-irregolaritajiet u jimplimentaw miżuri effikaċi u proporzjonati kontra l-

frodi; jenfasizza li l-azzjoni biex tiġi miġġielda l-frodi tgħin biex tagħti spinta lill-

iżvilupp; jitlob ukoll lill-Kummissjoni tagħmel użu minn assistenza teknika sabiex tgħin 

fit-tisħiħ tal-kapaċità teknika u amministrattiva tal-awtoritajiet ta' ġestjoni bil-għan li jiġu 

żgurati sistemi ta' kontroll effikaċi, fosthom billi tintroduċi applikazzjonijiet aktar 

sempliċi u aktar trasparenti li jkunu kapaċi jnaqqsu r-riskji ta' frodi u jiggarantixxu li 

kwalunkwe telf ikun jista' jiġi rkuprat; jirrakkomanda li tittejjeb it-trasparenza fil-livelli 

kollha tal-ġestjoni tal-proġetti; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u l-Istati Membri jkomplu 

mexjin f'din id-direzzjoni billi jinkorporaw b'mod gradwali l-użu sistematiku ta' għodod 

tal-IT fis-sistemi u l-proċeduri ta' kontroll tagħhom bil-għan li jiġġieldu l-irregolaritajiet; 

iħeġġeġ lill-Kummissjoni tfassal u tadotta linji gwida speċjali biex tgħin lill-awtoritajiet 

nazzjonali jidentifikaw l-irregolaritajiet; 

8. Jirrakkomanda li jiġu promossi u mħeġġa ulterjorment approċċi deċentralizzati fl-

implimentazzjoni tal-programmi u miżuri tal-politika ta' koeżjoni bil-għan li jiżdiedu s-

sjieda u r-responsabilità fil-prattika qrib iċ-ċittadini, sabiex tiġi evitata l-frodi; iħeġġeġ lill-

Kummissjoni tevalwa aktar l-użu tal-għodod tal-analiżi tar-riskju Arachne fl-Istati 

Membri bil-għan li jittejbu l-verifiki fil-ġestjoni; 

9. Jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ l-azzjonijiet preventivi tagħha; jilqa' b'rabta ma' dan l-

istabbiliment ta' sistema ta' identifikazzjoni bikrija ta' riskji, u b'mod partikolari jitlob li l-

kapaċitajiet tekniċi u amministrattivi tal-awtoritajiet ta' ġestjoni jissaħħu sabiex jiġu 

żgurati sistemi ta' kontroll aktar sodi li jkunu kapaċi jnaqqsu r-riskji ta' frodi u jżidu l-

kapaċità ta' identifikazzjoni, inkluż fir-reġjuni anqas żviluppati, mingħajr l-impożizzjoni 

ta' piż finanzjarju u amministrattiv żejjed; 

10. Jisħaq fuq il-punt 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 bejn l-Istati Membri; jiġbed l-attenzjoni lejn ir-

rwol deċiżiv li għandhom l-awtoritajiet lokali u reġjonali u l-partijiet ikkonċernati fil-

ġlieda kontra l-frodi; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jikkonformaw mad-

dispożizzjonijiet li jistabbilixxu l-kundizzjonalitajiet ex ante fil-politika ta' koeżjoni, 
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b'mod partikolari fil-qasam tal-akkwist pubbliku; jistieden lill-Istati Membri jżidu l-isforzi 

tagħhom fl-oqsma enfasizzati fir-Rapport Annwali tal-Kummissjoni, b'mod partikolari 

f'dak li jikkonċerna l-akkwist pubbliku, il-kriminalità finanzjarja, il-kunflitti ta' interess, il-

korruzzjoni, l-iżvelar ta' informazzjoni protetta (whistleblowing) u d-definizzjoni tal-frodi; 

11. Jisħaq fuq il-punt li, għall-perjodu 2008-2014, minn total ta' 816-il irregolarità nnotifikata 

bħala suspett ta' frodi mill-Istati Membri, 87 (10 %) biss ġew ikkonfermati mill-OLAF 

bħala frodi vera u proprja; josserva li l-irregolaritajiet mhux frodulenti spiss huma 

kkawżati minn għarfien insuffiċjenti ta' regoli u rekwiżiti kumplessi u spiss huma marbuta 

mal-kumplessità tal-proċeduri u r-rekwiżiti; jistieden lill-Istati Membri jżidu l-isforzi 

tagħhom biex itejbu l-kontroll tal-kwalità tal-informazzjoni li tintbagħat permezz tas-

Sistema ta' Ġestjoni tal-Irregolaritajiet, b'mod partikolari f'dak li jikkonċerna d-

deskrizzjoni tal-irregolaritajiet identifikati, l-oqsma ta' prijorità kkonċernati u l-

lokalizzazzjoni ta' proġetti u azzjonijiet affettwati mill-frodi u l-irregolaritajiet; 

12. Jirrakkomanda t-teħid ta' passi biex tittejjeb l-adozzjoni ta' miżuri ta' simplifikazzjoni 

għall-2014-2020 fil-kuntest tal-qafas regolatorju għal wara l-2020 għall-Fondi SIE bħala 

għodda biex jitnaqqas ir-riskju ta' irregolaritajiet li jirriżultaw mill-iżbalji; jissottolinja l-

importanza li jiġi applikat il-prinċipju ta' awditjar uniku; jemmen li s-simplifikazzjoni tar-

regoli u l-proċeduri tgħin biex jonqsu l-irregolaritajiet mhux frodulenti; iħeġġeġ lill-Istati 

Membri u l-awtoritajiet lokali u reġjonali tagħhom jikkondividu l-aħjar prattiki f'dan ir-

rigward, filwaqt li dejjem iqisu l-ħtieġa għal bilanċ xieraq bejn l-għodod ta' viġilanza u l-

proċeduri simplifikati; 

13. Jisħaq fuq il-punt li fir-reviżjoni ta' nofs it-terminu tal-politika ta' koeżjoni, li se ssir fl-

2018, il-Kummissjoni għandha tqis il-ħtieġa li jkun hemm prevenzjoni u tnaqqis tal-

irregolaritajiet, inklużi dawk frodulenti; jiddispjaċih li, minħabba l-proċeduri kumplessi, 

il-finanzjament permezz tal-fondi tal-UE qed ikun anqas attraenti; jitlob lill-Kummissjoni 

tanalizza l-benefiċċji tal-introduzzjoni ta' inċentivi biex tiżdied l-effiċjenza tal-infiq; 

jistieden lill-Kummissjoni toħloq mekkaniżmu għall-iskambju ta' informazzjoni bejn l-

awtoritajiet kompetenti nazzjonali, bil-għan li tippermetti li jsir paragun tar-reġistri tal-

kontabilità tat-tranżazzjonijiet bejn l-Istati Membri bil-ħsieb li tgħin fl-identifikazzjoni ta' 

kwalunkwe frodi transnazzjonali fil-kuntest tal-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) 2014-

2020; 

14. Jisħaq fuq il-ħtieġa li jinbdew kampanji ta' komunikazzjoni u edukazzjoni fil-lingwi 

uffiċjali kollha tal-UE u jiġu adottati miżuri ta' sensibilizzazzjoni bil-għan li ċ-ċittadini 

jiġu infurmati dwar l-effikaċja tal-miżuri kontra l-frodi u biex jiġi evitat li jkun hemm 

ideat żbaljati dwar ir-rati ta' żball u l-għadd ta' atti frodulenti mwettqa; jirrakkomanda li 

tittejjeb it-trasparenza u jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-informazzjoni dwar l-irregolaritajiet; 

jisħaq fuq l-importanza li jkun hemm skambju aktar effiċjenti ta' informazzjoni bejn l-

Istati Membri; 

15. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-livell ta' kooperazzjoni bejn id-diversi strutturi ta' 

kontroll fl-Istati Membri; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jappoġġaw 

inizjattivi li jsaħħu l-kapaċità ta' koordinament bejn l-istrutturi ta' kontroll, b'mod 

partikolari dawk li jaġixxu fl-ewwel linja ta' kontroll f'kuntatt dirett mal-benefiċjarji; 

josserva li l-frodi u l-korruzzjoni kulma jmur qed isiru ta' natura transnazzjonali; 

jenfasizza, f'dan il-kuntest, ir-rakkomandabilità tat-twaqqif ta' Uffiċċju tal-Prosekutur 
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Pubbliku Ewropew indipendenti biex jipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, filwaqt li 

jittieħdu passi biex jiġi żgurat li r-relazzjoni bejn l-uffiċċju u l-korpi eżistenti tal-UE tiġi 

kkjarifikata u li ssir distinzjoni ċara bejn il-kompetenzi rispettivi tagħhom bil-għan li jiġu 

evitati duplikazzjonijiet mhux meħtieġa; 

16. Jikkunsidra li jindirizza l-kwistjoni tan-nuqqas ta' komunikazzjoni bejn l-Istati Membri u 

l-OLAF; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu inizjattivi biex 

itejbu l-komunikazzjoni mhux biss bejn l-istrutturi pubbliċi, iżda wkoll bejn is-soċjetà 

ċivili fl-Istati Membri u l-OLAF; jisħaq fuq il-punt li dan huwa importanti f'dak li għandu 

x'jaqsam mal-ġlieda kontra l-korruzzjoni fl-Istati Membri; 

17. Jesprimi t-tħassib tiegħu rigward id-diskrepanza bejn l-informazzjoni li waslet għand l-

OLAF minn sorsi pubbliċi u privati fl-Istati Membri; jistieden lill-Kummissjoni tappoġġa 

inizjattivi mmirati lejn iż-żieda tal-ġbir ta' informazzjoni pubblika, u jistieden lill-Istati 

Membri jtejbu l-kwalità tad-data pprovduta. 
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