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Il-proposti tal-UE għall-Ġlieda Kontra l-Frodi mhumiex 
suffiċjenti, jgħidu l-Awdituri 
Skont Opinjoni ppubblikata llum mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, il-bidliet proposti fir-rigward tal-Uffiċċju 
Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF) mhux se jkunu suffiċjenti biex l-investigazzjonijiet tiegħu jsiru 
sinifikattivament aktar effettivi. Barra minn hekk, l-awdituri jgħidu li filwaqt li l-proposta tirrifletti tajjeb il-
prinċipji tal-kooperazzjoni bejn l-OLAF u l-futur Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE), ċerti 
problemi jistgħu jxekklu l-effettività tal-kollaborazzjoni. Illum qed tiġi ppubblikata wkoll Opinjoni dwar il-
programm tal-UE kontra l-frodi għall-perjodu 2021-2027. 

L-objettivi ewlenin tal-proposta tal-Kummissjoni Ewropea huma li l-operazzjonijiet tal-OLAF jiġu adattati fid-dawl 
tal-istabbiliment tal-UPPE u li tiżdied l-effettività tal-OLAF.  

L-awdituri jsostnu li l-puntwalità u l-irkupru tal-fondi huma sfidi ewlenin għall-investigazzjonijiet tal-OLAF. Huma 
jilqgħu l-għadd limitat ta’ miżuri mmirati fil-proposta, inkluż il-mandat il-ġdid tal-OLAF dwar il-frodi tal-VAT, l-
ammissibbiltà tal-evidenza miġbura u l-aċċess għal informazzjoni dwar kontijiet bankarji. Madankollu, l-awdituri 
jirrakkomandaw li l-investigazzjonijiet tal-OLAF jiġu eżaminati mill-Qorti tal-Ġustizzja, biex jiġi żgurat li s-
salvagwardji proċedurali jkunu ġew rispettati. Huma jwissu li, b’mod ġenerali, il-proposta ma ssolvix il-problemi 
dwar l-effettività tal-investigazzjonijiet amministrattivi tal-OLAF. Il-Kummissjoni tirrikonoxxi dan ukoll, iżda 
għalissa għadha ma ġietx stabbilita skeda għal aktar riformi tal-OLAF u l-problemi li jridu jiġu indirizzati għadhom 
ma ġewx identifikati b’mod ċar. 

“Iż-żieda fl-effettività tal-investigazzjonijiet tiegħu għadha sfida diffiċli għall-OLAF,” qalet Eva Lindström, il-
Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għall-Opinjoni. “Kif inhi bħalissa, ir-riforma proposta tal-
OLAF ma tiggarantix li l-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE se tissaħħaħ b’mod effettiv”.  

Fir-rigward tal-OLAF u tal-UPPE, l-awdituri josservaw li l-proposta tirrifletti tajjeb il-prinċipji li jirregolaw ir-
relazzjonijiet futuri tagħhom f’termini ta’ kooperazzjoni mill-qrib, skambju ta’ informazzjoni, komplementarjetà u 
nuqqas ta’ duplikazzjoni tax-xogħol. Madankollu, huma sabu wkoll ċerti dgħufijiet f’dan ir-rigward. Pereżempju, 
il-proposta ma tindirizzax ir-rwol tal-OLAF fl-investigazzjoni ta’ reati kriminali li jaffettwaw l-interessi finanzjarji 
tal-UE meta dawn ikunu jikkonċernaw kemm l-Istati Membri li jipparteċipaw fl-UPPE kif ukoll dawk li ma 
jipparteċipawx.  
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Minħabba l-limitazzjonijiet tal-proposta, l-awdituri jenfasizzaw il-ħtieġa għal azzjoni ulterjuri. Fit-terminu qasir, 
jenħtieġ li l-Kummissjoni Ewropea tqis mill-ġdid ir-rwol u r-responsabbiltajiet tal-OLAF fil-ġlieda kontra l-frodi fl-
infiq tal-UE. Għal dan l-għan, l-awdituri jirrakkomandaw li l-OLAF jingħata rwol strateġiku u ta’ sorveljanza fl-
azzjonijiet tal-UE għall-ġlieda kontra l-frodi. Fit-terminu medju, jenħtieġ li l-Kummissjoni tevalwa l-kooperazzjoni 
bejn l-OLAF u l-UPPE u, fejn ikun xieraq, tipproponi azzjonijiet leġiżlattivi ulterjuri biex tissaħħaħ il-ġlieda tal-UE 
kontra r-reati li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tagħha. 

Fl-istess ħin, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri ppubblikat ukoll Opinjoni dwar il-pjanijiet għall-programm li jmiss 
tal-UE kontra l-frodi. 

Il-programm kontra l-frodi propost mill-Kummissjoni għall-perjodu 2021-2027 jappoġġa l-kooperazzjoni bejn l-
Istati Membri għall-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE. Il-proġetti jinkludu taħriġ u sistemi tal-IT li jintużaw 
biex jiġu rrappurtati irregolaritajiet (frodulenti u mhux frodulenti) li jinqabdu fir-rigward tal-fondi tal-UE. 
L-awdituri għandhom dubji dwar il-valur miżjud tal-programm u jindikaw li hemm riskju ta’ duplikazzjonijiet u 
nuqqas ta’ sinerġiji bejn programmi li jiffinanzjaw azzjonijiet simili, bħall-Programm Dwana. Huma jqisu wkoll li 
hemm il-ħtieġa ta’ objettivi aktar speċifiċi u li jistgħu jitkejlu b’indikaturi ta’ evalwazzjoni robusti biżżejjed, kif 
ukoll ta’ regoli ta' eliġibbiltà aktar ċari u ta’ kjarifiki rigward il-kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri f’każijiet ta’ 
kofinanzjament. 

 

Nota lill-Edituri 

L-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF) ġie stabbilit fl-1999 permezz ta’ deċiżjoni tal-Kummissjoni. Il-
kompitu tiegħu, b’mod partikolari, huwa li jwettaq investigazzjonijiet amministrattivi kontra l-frodi u kontra kull 
attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-UE, kif ukoll li jassisti lill-Istati Membri fil-ġlieda kontra l-
frodi.  

L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE) se jibda jopera fl-2020, jew sa mhux aktar tard mill-bidu tal-
2021. Huwa se jkollu s-setgħa li jwettaq investigazzjonijiet kriminali u prosekuzzjonijiet ta’ reati li jaffettwaw l-
interessi finanzjarji tal-UE. L-UPPE ġie stabbilit taħt il-mudell ta’ kooperazzjoni msaħħa. Sa issa jipparteċipaw 
22 Stat Membru. 

Il-programm kontra l-frodi propost għall-perjodu 2021-2027 ikun ikompli l-biċċa l-kbira mid-dispożizzjonijiet tal-
programm attwali Hercule III. Huwa jkun jiffinanzja wkoll żewġ sistemi ewlenin: is-Sistema ta' Informazzjoni 
għal Kontra l-Frodi (AFIS), li tkopri l-applikazzjonijiet doganali mmaniġġjati mill-Kummissjoni, u s-Sistema ta’ 
Ġestjoni tal-Irregolaritajiet (IMS), li tassisti lill-Istati Membri fl-obbligu tagħhom li jirrappurtaw irregolaritajiet 
(frodulenti u mhux frodulenti) li jinqabdu fir-rigward tal-fondi tal-UE. 
Il-baġit totali propost għall-implimentazzjoni tal-programm huwa ta’ EUR 180 miljun għall-perjodu kollu kemm 
hu. 

L-Opinjoni Nru 8/2018 tal-QEA dwar il-proposta tal-Kummissjoni biex jiġi emendat ir-Regolament Nru 883/2013 
dwar l-OLAF fir-rigward tal-kooperazzjoni mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u l-effettività tal-
investigazzjonijiet tal-OLAF huwa attwalment disponibbli bl-Ingliż fuq is-sit web tal-QEA eca.europa.eu; lingwi 
oħra se jkunu disponibbli fi żmien debitu. 

L-Opinjoni Nru 9/2018 tal-QEA dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi Programm tal-UE Kontra l-Frodi hija attwalment disponibbli bl-Ingliż fuq is-sit web tal-QEA 
eca.europa.eu; lingwi oħra se jkunu disponibbli fi żmien debitu. 

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri tikkontribwixxi għat-titjib tal-governanza finanzjarja tal-UE billi tippubblika 
opinjonijiet dwar proposti għal leġiżlazzjoni ġdida jew riveduta b’impatt finanzjarju. L-opinjonijiet jintużaw mill-
awtoritajiet leġiżlattivi — il-Parlament Ewropew u l-Kunsill — fix-xogħol li jwettqu. 
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