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Il-Lussemburgu, is-16 ta’ Mejju 2019

Jeħtieġ li l-Istati Membri jżidu l-isforzi biex
jindirizzaw il-frodi fl-infiq fil-qasam tal-Koeżjoni talUE, jgħidu l-Awdituri
Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, minkejja t-titjib li sar f’dawn laħħar snin, l-isforzi tal-Istati Membri tal-UE biex jindirizzaw il-frodi fl-infiq fil-qasam talKoeżjoni għadhom insuffiċjenti. Il-valutazzjonijiet li l-Istati Membri wettqu tal-effettività talmiżuri tagħhom kontra l-frodi huma ottimisti wisq, jgħidu l-awdituri. L-identifikazzjoni tal-frodi,
ir-rispons għaliha u l-koordinazzjoni għad iridu jissaħħu b’mod sostanzjali biex l-azzjonijiet
frodulenti jkunu jistgħu jiġu evitati, identifikati u ostakolati, b’mod effettiv.
Bejn l-2013 u l-2017, ġew identifikati aktar minn 4 000 irregolarità potenzjalment frodulenti li
jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-UE. Dawn irrappreżentaw kważi EUR 1.5 biljun ta’ appoġġ
mill-UE, li minnhom 72 % kienu jikkonċernaw il-politika ta' Koeżjoni, inklużi l-Fond Ewropew għallIżvilupp Reġjonali, il-Fond ta' Koeżjoni u l-Fond Soċjali Ewropew. L-Istati Membri huma
primarjament responsabbli għall-ġlieda kontra l-frodi f’dawn l-oqsma.
L-awdituri eżaminaw jekk l-awtoritajiet maniġerjali u s-servizzi ta’ koordinazzjoni kontra l-frodi flIstati Membri wettqux kif xieraq ir-responsabbiltajiet tagħhom f’kull stadju tal-“proċess ta’
ġestjoni kontra l-frodi”, mill-prevenzjoni u l-identifikazzjoni sar-rispons, inkluż ir-rappurtar dwar
il-każijiet identifikati u l-irkupru ta’ fondi li jkunu tħallsu indebitament. Għal dan l-għan, huma
żaru seba’ Stati Membri: il-Bulgarija, Franza, l-Ungerija, il-Greċja, il-Latvja, ir-Rumanija u Spanja.
“Il-politika ta’ Koeżjoni tirrappreżenta terz mill-baġit tal-UE, iżda tammonta għal kważi 40 % talkażijiet kollha ta’ frodi li jiġu rrappurtati u kważi tliet kwarti tal-ammonti finanzjarji totali involuti
f’dawn il-każijiet”, qal Henri Grethen, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli
għar-rapport. “Madankollu, l-Istati Membri jikkonkludu ġeneralment li l-miżuri eżistenti tagħhom
kontra l-frodi huma tajbin biżżejjed. Aħna jidhrilna li din il-konklużjoni hija ottimista wisq.”

L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tar-rapport speċjali maħruġ mill-Qorti Ewropea talAwdituri. Ir-rapport sħiħ jinsab fuq eca.europa.eu.
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Għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020, l-awdituri sabu li l-awtoritajiet maniġerjali kienu
vvalutaw aħjar ir-riskju ta’ frodi fl-użu tal-finanzjament taħt il-politika ta’ Koeżjoni u tejbu l-miżuri
tagħhom ta’ prevenzjoni tal-frodi. Madankollu, xi wħud minn dawn l-analiżijiet ma kinux
approfonditi biżżejjed u l-Istati Membri ġeneralment ma għandhomx politika speċifika kontra lfrodi.
L-awdituri ġibdu wkoll l-attenzjoni għan-nuqqas ta’ progress sinifikanti lejn l-identifikazzjoni
proattiva tal-frodi. Madankollu, l-impatt tal-miżuri għall-prevenzjoni u l-identifikazzjoni tal-frodi
ħafna drabi għadu mhux qed jiġi mmonitorjat u evalwat biżżejjed.
L-awdituri jinnutaw ukoll li r-rispons tal-Istati Membri ma kienx suffiċjenti f’uħud mill-każijiet ta’
frodi identifikati fl-infiq fil-qasam tal-Koeżjoni tal-UE u li l-effett ta’ deterrent tal-miżuri korrettivi,
meta jiġu applikati, huwa limitat. Barra minn hekk, l-arranġamenti ta’ rappurtar mhumiex
sodisfaċenti. Il-każijiet ma jiġux irrappurtati kollha, u dan jaffettwa l-affidabbiltà tar-rati ta’
identifikazzjoni ta’ frodi ppubblikati mill-Kummissjoni. Barra minn hekk, il-każijiet ta’ suspett ta’
frodi ma jiġux ikkomunikati b’mod sistematiku lill-korpi xierqa, u l-koordinazzjoni ma’ korpi oħra
ta’ kontra l-frodi mhijiex suffiċjenti.
Fiż-żmien meta qed jiġu diskussi regoli ġodda għall-fondi ta’ koeżjoni għall-2021-2027, l-awdituri
jagħmlu bosta rakkomandazzjonijiet dwar kif jistgħu jinkisbu riżultati aħjar. B’mod partikolari,
huma jitolbu lill-Istati Membri biex:
•

jadottaw strateġiji u politiki formali għall-ġlieda kontra l-każijiet ta’ frodi li jaffettwaw ilfondi tal-UE;

•

jagħmlu l-valutazzjoni tar-riskju ta’ frodi aktar robusta bl-involviment ta’ atturi esterni
rilevanti;

•

itejbu l-miżuri għall-identifikazzjoni tal-frodi billi jiġġeneralizzaw l-użu ta’ għodod ta’
analitika tad-data;

L-awdituri jitolbu wkoll lill-Kummissjoni Ewropea biex:
•

timmonitorja l-mekkaniżmi ta’ rispons għall-frodi sabiex tiżgura li dawn jiġu applikati
b’mod konsistenti;

•

tħeġġeġ lill-Istati Membri biex jespandu l-funzjonijiet tas-Servizzi tagħhom ta’
Koordinazzjoni Kontra l-Frodi.

Noti lill-Edituri
L-awtoritajiet maniġerjali fl-Istati Membri huma responsabbli għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni
u l-korrezzjoni tal-irregolaritajiet (inkluża l-frodi) u għall-irkupru ta’ fondi li jkunu tħallsu
indebitament. Barra minn hekk, kull Stat Membru kien meħtieġ jaħtar Servizz ta’ Koordinazzjoni
Kontra l-Frodi (AFCOS) biex jiffaċilita l-kooperazzjoni effettiva u l-iskambju ta’ informazzjoni.
Skont ir-rapport tal-2017, maħruġ mill-Kummissjoni, dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji
tal-UE, irregolaritajiet li jiġu rrappurtati bħala frodulenti mill-Istati Membri jirrappreżentaw 0.4 %
tal-fondi li l-UE tħallas fil-qasam tal-politika ta' Koeżjoni. Din ir-rata ta’ identifikazzjoni ta’ frodi
tvarja ħafna minn Stat Membru għal ieħor. B’mod ġenerali, l-inċidenza ta’ frodi rrappurtata
(kemm suspettata kif ukoll stabbilita) fil-politika ta' Koeżjoni tal-UE hija sinifikattivament ogħla
milli hi f’oqsma oħra.
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Il-QEA tippreżenta r-rapporti speċjali tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-UE, kif ukoll lil
partijiet interessati oħra bħall-parlamenti nazzjonali, il-partijiet ikkonċernati mis-settur talindustrija u r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili. Il-maġġoranza l-kbira tar-rakkomandazzjonijiet li
nagħmlu fir-rapporti tagħna jiddaħħlu fil-prattika.
Ir-Rapport Speċjali Nru 6/2019 “L-indirizzar tal-frodi fl-infiq fil-qasam tal-Koeżjoni tal-UE: jeħtieġ li
l-awtoritajiet maniġerjali jsaħħu l-identifikazzjoni, ir-rispons u l-koordinazzjoni” huwa disponibbli
fuq is-sit web tal-QEA (eca.europa.eu) bi 23 lingwa tal-UE.
Is-sejbiet f’dan ir-rapport jikkomplementaw dawk fir-Rapport Speċjali Nru 01/2019: “Il-ġlieda
kontra l-frodi fl-infiq tal-UE: jeħtieġ li tittieħed azzjoni”, li ġie ppubblikat fl-10 ta’ Jannar 2019, u li
jkopri l-ġestjoni min-naħa tal-Kummissjoni, tar-riskju ta’ frodi fl-infiq tal-UE. Fid-29 ta’ April 2019,
il-Kummissjoni adottat Strateġija ġdida Kontra l-Frodi li tindirizza għadd ta’ rakkomandazzjonijiet
li saru f’dan l-ewwel rapport.
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