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COMBATEREA FRAUDEI ȘI PROTEJAREA
INTERESELOR FINANCIARE ALE UNIUNII EUROPENE

Acțiunile Uniunii Europene în materie de control bugetar se bazează pe două
principii: pe de o parte, asigurarea faptului că bugetul UE este cheltuit în mod
cuvenit și, pe de altă parte, protejarea intereselor financiare ale Uniunii și combaterea
fraudei. Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) are competența de a investiga
fraudele îndreptate împotriva bugetului UE, corupția și abaterile grave europene,
precum și de a elabora politici antifraudă. Parchetul European (EPPO) investighează,
urmărește penal și trimite în judecată autorii de infracțiuni ce aduc atingere bugetului
Uniunii Europene.

TEMEI JURIDIC

— Articolul 310 alineatul (6) și articolul 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene (TFUE) referitor la combaterea fraudei;

— Articolul 287 din TFUE referitor la Curtea de Conturi Europeană;

— Articolul 86 din TFUE referitor la instituirea Parchetului European;

— Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al
Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului
general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE)
nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE)
nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE
și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012, titlurile XIII și XIV;

— Acordul Interinstituțional din 16 decembrie 2020 dintre Parlamentul European,
Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare
și buna gestiune financiară, precum și privind noile resurse proprii, inclusiv o foaie
de parcurs în vederea introducerii de noi resurse proprii, partea III;

— Regulamentul de procedură al Parlamentului European, titlul II capitolul 6
articolele 92, 93 și 94; titlul V capitolul 1 articolul 129, capitolul 2 articolul 134 și
capitolul 4 articolul 142; anexa V.

OBIECTIVE

Pentru ca cetățenii să aibă încredere că banii lor sunt bine folosiți, Uniunea Europeană,
împreună cu statele sale membre, trebuie să protejeze interesele financiare ale Uniunii.
Este important, de asemenea, să fie urmărită și controlată activitatea OLAF și a EPPO
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și să fie sprijinite activitățile lor de combatere a fraudelor și a neregulilor în execuția
bugetului Uniunii.

CONTEXT

Lupta împotriva fraudei și a corupției și protejarea intereselor financiare ale UE au
fost oficializate prin crearea, în 1988, a grupului operativ „Unitatea de coordonare a
luptei antifraudă”. Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților
Europene a fost introdusă prin Actul Consiliului din 26 iulie 1995. OLAF a fost înființat
în 1999. Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 a instituit
EPPO, care a devenit operațional în iunie 2021.
În ultimii ani, textele legislative și recomandările privind protejarea intereselor financiare
ale UE au devenit mai numeroase. Aceste texte urmăresc, în esență, să atingă
următoarele obiective:
— să garanteze protecția intereselor financiare prin intermediul dreptului penal și

al anchetelor administrative, printr-o politică integrată de protejare a banilor
contribuabililor și prin intermediul strategiei antifraudă a Comisiei;

— să îmbunătățească guvernanța OLAF și să consolideze garanțiile procedurale în
cadrul investigațiilor;

— să sprijine EPPO;

— să reformeze Eurojust și să protejeze mai bine interesele financiare ale UE.

LEGISLAȚIE

A. Consolidarea mecanismelor de combatere a fraudei
În 2004, a fost creat primul program „Hercule” cu scopul de a proteja interesele
financiare ale UE prin combaterea neregulilor, a fraudei și a corupției care afectează
bugetul UE. Hercule I a fost urmat de Hercule II (2007-2013) și de Hercule III
(2014-2020). Toate programele Hercule au fost gestionate de OLAF. În contextul
cadrului financiar multianual (2021-2027), a fost introdus un nou program al UE de luptă
antifraudă. Acesta este conceput pentru a reproduce și îmbunătăți programul Hercule
III și a-l combina cu Sistemul de informații antifraudă (AFIS), care este infrastructura
tehnică pentru schimbul de informații legate de fraudă între administrațiile naționale și
cele ale UE, și cu Sistemul de gestionare a neregulilor (IMS), care este sistemul de
schimb de date pentru instituțiile UE în ceea ce privește investigațiile OLAF, ambele
gestionate de OLAF.
Parlamentul a sprijinit planul de acțiune al Comisiei în vederea consolidării luptei
împotriva fraudei și a evaziunii fiscale, propus în cadrul pachetului pentru o fiscalitate
echitabilă și simplă. Acest lucru ar implica o strategie pentru o cooperare și
o coordonare îmbunătățite și multidimensionale între statele membre, precum și
între statele membre și Comisie. O atenție deosebită ar trebui acordată dezvoltării
mecanismelor de prevenire, detectare timpurie și monitorizare a tranzitului vamal.
Comisia a introdus două noi sisteme de combatere a fraudei. Primul este AFIS,
care sprijină aplicarea legislației în domeniul vamal și agricol prin furnizarea de
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instrumente pentru schimbul de informații și acordarea de asistență la nivelul
activităților operaționale. Al doilea program este IMS, care este un sistem electronic ce
facilitează raportarea neregulilor în diferite domenii. Acest sistem este pus la dispoziția
statelor membre și a beneficiarilor. IMS face parte din AFIS și este utilizat în prezent
de 35 de țări.
La 18 februarie 2020, au fost adoptate noi măsuri pentru transmiterea și schimbul de
date privind plățile în vederea combaterii fraudei în domeniul TVA legate de comerțul
electronic, printre care și lansarea unui sistem electronic central de informații referitoare
la plăți (CESOP), care, începând din 2024, va ține evidența informațiilor referitoare la
plățile transfrontaliere în interiorul UE, precum și a plăților către țări sau teritorii terțe.
Acest lucru le va permite autorităților fiscale să monitorizeze în mod corespunzător
îndeplinirea corectă a obligațiilor în materie de TVA în ceea ce privește livrările de
bunuri și prestările de servicii transfrontaliere între întreprinderi și consumatori (B2C).
În ultimii anii, Parlamentul a insistat pe lângă Comisie să asigure transparența completă
a beneficiarilor de fonduri europene în toate statele membre, publicând lista completă a
tuturor acestora pe site-ul său de internet. În plus, Parlamentul a invitat statele membre
să coopereze cu Comisia și să furnizeze informații complete și corecte referitoare la
beneficiarii fondurilor UE pe care le gestionează.
Începând de la 1 ianuarie 2016, Comisia a introdus sistemul de detectare timpurie și de
excludere (EDES). Acesta este utilizat pentru protejarea intereselor financiare ale UE
prin detectarea persoanelor și entităților nefiabile care solicită fonduri UE sau care au
angajamente juridice față de instituțiile, organele, oficiile și agențiile UE. Articolul 135
din Regulamentul financiar stabilește normele pentru EDES.
Arachne este un instrument informatic utilizat pentru extragerea și îmbogățirea datelor.
El este folosit pentru controalele administrative și verificările de gestiune în domeniul
fondurilor structurale. Arachne poate identifica beneficiarii proiectelor, contractele și
contractanții care s-ar putea face vinovați de fraude, conflicte de interese și alte
nereguli.
B. Noua politică și noile programe europene de combatere a fraudei
La începutul anului 2019, Curtea de Conturi Europeană a subliniat în Raportul său
special nr. 01/2019 intitulat „Combaterea fraudei legate de cheltuielile UE: este necesar
să se acționeze” că UE trebuie să își intensifice lupta împotriva fraudei și că Comisia
ar trebui să își asume un rol de lider în acest sens și să reanalizeze rolul și
responsabilitatea Oficiului său de luptă antifraudă.
În aprilie 2019, Comisia a prezentat o nouă strategie, care actualizează Strategia
antifraudă a Comisiei din 2011. Această nouă strategie vizează o mai bună coerență
și coordonare între diferitele departamente ale Comisiei în ceea ce privește lupta
împotriva fraudei. Ea ar trebui și să deschidă calea pentru mai multe măsuri antifraudă
bazate pe date în anii următori. Ea completează „Pachetul de guvernanță” al Comisiei,
care a fost adoptat în noiembrie 2018, și desemnează OLAF ca serviciu principal în
elaborarea și dezvoltarea unei politici europene de combatere a fraudei.
Introducerea planului de redresare NextGenerationEU a condus la o nouă operațiune
menită să protejeze interesele financiare ale UE sub supravegherea Europol. Operația
Sentinel va viza în mod specific frauda legată de fondurile de redresare ale UE în
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urma pandemiei de COVID-19. Lansată la 15 octombrie 2021, operațiunea implică o
cooperare dintre Europol, EPPO, Eurojust, OLAF și 19 state membre.
Odată cu adoptarea Regulamentului (UE, Euratom) 2020/2092, a fost introdus un regim
de condiționalitate bazat pe statul de drept pentru a proteja bugetul UE. Regulamentul a
fost creat pentru a combate încălcările continue ale principiilor statului de drept. Acesta
a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2021.
C. Directiva privind combaterea fraudei și protejarea intereselor financiare ale
Uniunii
Statele membre[1] au avut obligația de a transpune în dreptul lor intern, până la
6 iulie 2019, Directiva (UE) 2017/1371 („Directiva PIF”) privind combaterea fraudelor
îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal.
Toate cele 26 de state membre care au obligații în temeiul directivei au notificat
transpunerea completă până în aprilie 2021. Noile norme măresc nivelul de protecție a
bugetului UE prin armonizarea definițiilor, a sancțiunilor și a termenelor de prescripție
pentru infracțiunile care afectează interesele financiare ale UE.

INSTITUȚII

A. Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)
OLAF funcționează independent de Comisie și are competența de a investiga fraudele
îndreptate împotriva bugetului UE, corupția și abaterile grave în cadrul instituțiilor
europene, precum și de a elabora politici antifraudă pentru Comisie. Parlamentul,
Consiliul și Comisia au semnat, în 1999, un acord interinstituțional privind investigațiile
interne pentru a asigura o bună desfășurare a investigațiilor OLAF. O parte dintre
aceste norme, care sunt acum incluse în Statutul funcționarilor Uniunii Europene, obligă
personalul să coopereze cu OLAF și prevăd o anumită protecție a funcționarilor care
divulgă informații cu privire la posibile cazuri de fraudă sau corupție.
Noul regulament OLAF a fost adoptat în 2013 și modificat în iulie 2016. Noul text
aduce îmbunătățiri substanțiale, care au făcut ca OLAF să devină mai eficace, mai
eficient și mai responsabil, protejând, în același timp, independența sa în materie de
anchete. În special, noul text prevede o definiție mai clară a cadrului juridic pentru
investigațiile antifraudă. Sunt definite, de asemenea, „neregulile”, „frauda, corupția și
orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii ” și noțiunea
de „operator economic”. El face trimitere la Carta drepturilor fundamentale, protejând
dreptul la apărare și la garanții procedurale, drepturile martorilor și ale avertizorilor și
dreptul de acces la dosare și la orice alte documente relevante în cadrul investigațiilor
OLAF.
Cea mai recentă versiune a regulamentului reglementează investigațiile OLAF în
lumina instituirii EPPO cu scopul de a asigura complementaritatea maximă și de a
spori eficacitatea funcțiilor de investigare ale OLAF în ceea ce privește, printre altele,
controalele la fața locului, inspecțiile, asistența pentru autoritățile naționale, informațiile

[1]În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la TUE și la TFUE, Danemarca nu
a avut obligația de a adopta această directivă, nu are obligații în temeiul său și ea nu i se aplică.
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privind conturile bancare, admisibilitatea probelor colectate de OLAF, serviciile de
coordonare antifraudă și activitățile de coordonare.
Comisia publică un raport anual privind protejarea intereselor financiare ale UE
(raportul PIF), care prezintă o evaluare a realizărilor din anul respectiv în ceea ce
privește combaterea fraudei și protejarea intereselor financiare ale UE.
B. Parchetul European (EPPO)
Dispozițiile privind înființarea EPPO figurează la articolul 86 din TFUE, care prevede
după cum urmează: „Pentru combaterea infracțiunilor care aduc atingere intereselor
financiare ale Uniunii, Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu o
procedură legislativă specială, poate institui un Parchet European, pornind de la
Eurojust”.
Regulamentul de instituire a EPPO a fost adoptat în cadrul procedurii de cooperare
consolidată la 12 octombrie 2017 și a intrat în vigoare la 20 noiembrie 2017. În prezent,
există 22 de țări participante.
EPPO este constituit dintr-un corp de magistrați decentralizat al Uniunii Europene,
având competența exclusivă de a investiga, urmări penal și trimite în judecată autorii
de infracțiuni ce aduc atingere bugetului Uniunii Europene. Parchetul dispune de
competențe armonizate de investigare în toate statele membre participante, pe baza
sistemelor lor juridice naționale, în care aceste competențe vor fi integrate.
Sediul EPPO se află la Luxemburg. În septembrie 2019, Parlamentul și Consiliul
au convenit să o numească pe Laura Codruța Kövesi primul procuror-șef european.
Mandatul său va fi de șapte ani, fără posibilitate de reînnoire. Ea a depus jurământ în
fața Curții de Justiție la 28 septembrie 2020, împreună cu cei 22 de procurori europeni.
EPPO și-a început activitatea la 1 iunie 2021.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Parlamentul este colegiuitor pentru programul UE de luptă antifraudă 2021-2027, care
a fost adoptat la 29 aprilie 2021. Acesta a fost, de asemenea, colegiuitor pentru
Directiva PIF, care a fost adoptată de Parlament și de Consiliu la 5 iulie 2017.
În fiecare an, Parlamentul examinează raportul PIF și prezintă observații cu privire la
acesta prin intermediul unei rezoluții, cea mai recentă fiind adoptată la 7 iulie 2022.
Comisia pentru control bugetar a Parlamentului European audiază membrii desemnați
ai Curții de Conturi, precum și candidații selectați pentru postul de director general al
OLAF. Aceste posturi nu pot fi ocupate dacă audierile respective la Parlament nu au
avut loc.
Directorul general al OLAF este numit de Comisie după consultarea Parlamentului și a
Consiliului, în vreme ce membrii Comitetului de supraveghere al OLAF sunt numiți de
comun acord de către Parlament, Consiliu și Comisie.
Parlamentul și Consiliul trebuie să cadă de acord și asupra numirii procurorului-șef
european al EPPO, funcție în care, la 14 octombrie 2019, a fost numită Laura Codruța
Kövesi.
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Pentru mai multe informații pe această temă, vă rugăm să consultați site-ul web al
Comisiei pentru control bugetar.

Alexandra Cynthia Jana POUWELS
04/2023
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