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4.3.2015 A8-0024/3 

Alteração  3 

Georgi Pirinski 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Relatório anual de 2013 relativo à proteção dos interesses financeiros da União Europeia – 

Luta contra a fraude 

COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Toma nota do Relatório da Comissão 

intitulado «Proteção dos interesses 

financeiros da União Europeia – Luta 

contra a fraude – Relatório anual de 2013» 

(a seguir designado «relatório anual da 

Comissão»); saúda a vasta gama de 

medidas de natureza jurídica e 

administrativa adotadas pela Comissão 

desde 2011, que contribuem para o 

estabelecimento de um novo quadro que 

possibilite um maior aprofundamento da 

política de proteção dos interesses 

financeiros da União; salienta que a atual 

ausência de resultados na luta contra a 

fraude não se deve à falta de 

regulamentações, mas sim à não aplicação 

destas últimas; solicita à Comissão que, no 

seu próximo relatório, responda mais 

rapidamente aos pedidos do Parlamento 

contidos nos anteriores relatórios sobre a 

proteção dos interesses financeiros da 

União (PIF); 

2. Toma nota do Relatório da Comissão 

intitulado «Proteção dos interesses 

financeiros da União Europeia – Luta 

contra a fraude – Relatório anual de 2013» 

(a seguir designado «relatório anual da 

Comissão»); saúda a vasta gama de 

medidas de natureza jurídica e 

administrativa adotadas pela Comissão 

desde 2011, que contribuem para o 

estabelecimento de um novo quadro que 

possibilite um maior aprofundamento da 

política de proteção dos interesses 

financeiros da União; salienta que os 

atuais resultados insuficientes na luta 

contra a fraude não se devem à falta de 

regulamentações, mas sim a uma aplicação 

insatisfatória destas últimas; solicita à 

Comissão que, no seu próximo relatório, 

responda mais rapidamente aos pedidos do 

Parlamento contidos nos anteriores 

relatórios sobre a proteção dos interesses 

financeiros da União (PIF); 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/4 

Alteração  4 

Georgi Pirinski 

 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Relatório anual de 2013 relativo à proteção dos interesses financeiros da União Europeia – 

Luta contra a fraude 

COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Destaca que, apesar de o impacto 

financeiro global das irregularidades não 

fraudulentas comunicadas em 2013 ter 

diminuído para cerca de 1,84 mil milhões 

de EUR, ou seja, menos 36 % do que em 

2012, o número destas irregularidades 

registou um aumento de 17 % em relação 

ao ano anterior; recorda ainda que o 

número de irregularidades fraudulentas 

comunicadas em 2013 aumentou 30 % 

relativamente a 2012, apesar de o seu 

impacto financeiro, que envolveu 309 

milhões de EUR em fundos da UE, ter 

registado um decréscimo de 21 %; 

5. Destaca que, apesar de o impacto 

financeiro global das irregularidades não 

fraudulentas comunicadas em 2013 ter 

diminuído para cerca de 1,84 mil milhões 

de EUR, ou seja, menos 38 % do que em 

2012, o número destas irregularidades 

registou um aumento de 16 % em relação 

ao ano anterior; recorda ainda que o 

número de irregularidades fraudulentas 

comunicadas em 2013 aumentou 30 % 

relativamente a 2012, apesar de o seu 

impacto financeiro, que envolveu 309 

milhões de EUR em fundos da UE, ter 

registado um decréscimo de 21 %; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/5 

Alteração  5 

Georgi Pirinski 

 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Relatório anual de 2013 relativo à proteção dos interesses financeiros da União Europeia – 

Luta contra a fraude 

COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Manifesta-se preocupado perante o facto 

de, em 2013, a taxa de recuperação em 

casos de fraude se ter situado apenas nos 

23,74 %, abaixo da taxa média de 33,5 % 

correspondente ao período 2008-2012; 

salienta que a taxa de recuperação nos 

casos de irregularidades comunicados 

correspondentes a 2013 é de 67,9 %; 

sublinha a responsabilidade dos serviços da 

Comissão e das autoridades dos Estados-

Membros no sentido de recuperarem os 

montantes indevidamente pagos e 

solicita-lhes que assumam devidamente 

esta responsabilidade e aumentem de forma 

significativa a taxa de recuperação nos 

casos de fraude, que se encontra num nível 

acentuadamente baixo quando comparada 

com a taxa de recuperação das 

irregularidades não fraudulentas; 

7. Manifesta-se preocupado perante o facto 

de, em 2013, na base de dados OWNRES, 

a taxa de recuperação em casos de fraude 

se ter situado apenas nos 23,74 %, abaixo 

da taxa média de 33,5 % correspondente ao 

período 2008-2012; salienta que a taxa de 

recuperação nos casos de irregularidades 

comunicados correspondentes a 2013 é de 

67,9 %; sublinha, de modo geral, a 

responsabilidade dos serviços da Comissão 

e das autoridades dos Estados-Membros no 

sentido de recuperarem os montantes 

indevidamente pagos e solicita-lhes que 

assumam devidamente esta 

responsabilidade e aumentem de forma 

significativa a taxa de recuperação nos 

casos de fraude, que se encontra, em geral, 

num nível acentuadamente baixo quando 

comparada com a taxa de recuperação das 

irregularidades não fraudulentas; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/6 

Alteração  6 

Georgi Pirinski 

 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Relatório anual de 2013 relativo à proteção dos interesses financeiros da União Europeia – 

Luta contra a fraude 

COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Observa que, numa perspetiva de cinco 

anos, a taxa de recuperação é de 54,4 % 

para irregularidades comunicadas como 

fraudulentas e de 63,9 % para as 

irregularidades não fraudulentas; exorta a 

Comissão a continuar a melhorar o 

processo de recuperação e a torná-lo mais 

oportuno; 

10. Observa que, relativamente às 

despesas ao abrigo da gestão centralizada, 

numa perspetiva de cinco anos, a taxa de 

recuperação é de 54,4 % para 

irregularidades comunicadas como 

fraudulentas e de 63,9 % para as 

irregularidades não fraudulentas; exorta a 

Comissão a continuar a melhorar o 

processo de recuperação e a torná-lo mais 

oportuno; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/7 

Alteração  7 

Georgi Pirinski 

 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Relatório anual de 2013 relativo à proteção dos interesses financeiros da União Europeia – 

Luta contra a fraude 

COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Manifesta a sua apreensão perante o 

facto de, em 2013, a maior parte dos 

montantes registados na base de dados 

OWNRES na UE-28 dizer respeito ao 

procedimento aduaneiro de introdução em 

livre prática tanto em casos de fraude (93 

%) como em casos de irregularidades (87 

%); insta a Comissão a tomar as medidas 

adequadas no sentido de reforçar o 

procedimento aduaneiro de introdução em 

livre prática, de modo a torná-lo menos 

vulnerável a casos de fraude e de 

irregularidades; manifesta a sua 

preocupação perante o facto de vários 

projetos financiados pelo BEI terem sido 

afetados pela corrupção e pela fraude; 

considera que o documento do BEI, com 

data de 8 de novembro de 2013, que 

define a sua política de prevenção e 

dissuasão de práticas de corrupção, 

fraude, colusão, coerção, obstrução, 

branqueamento de capitais e 

financiamento do terrorismo revela um 

controlo insuficiente em diversas 

situações durante a execução de projetos 

financiados pelo BEI; solicita, por 

conseguinte, que, nos casos em que fique 

provada a existência de fraude e de 

corrupção, o BEI seja obrigado a 

13. Manifesta a sua apreensão perante o 

facto de, em 2013, a maior parte dos 

montantes registados na base de dados 

OWNRES na UE-28 estar relacionada 

com o procedimento aduaneiro de 

introdução em livre prática tanto em casos 

de fraude (93 %) como em casos de 

irregularidades (87 %); insta a Comissão a 

tomar as medidas adequadas no sentido de 

reforçar o procedimento aduaneiro de 

introdução em livre prática, de modo a 

torná-lo menos vulnerável a casos de 

fraude e de irregularidades;  

(o texto suprimido deve ser integrado sob 

um novo número no capítulo «Despesas») 
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suspender e/ou bloquear qualquer tipo de 

financiamento, previsto ou em curso, do 

projeto em causa; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/8 

Alteração  8 

Georgi Pirinski 

 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Relatório anual de 2013 relativo à proteção dos interesses financeiros da União Europeia – 

Luta contra a fraude 

COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 33 

 

Proposta de resolução Alteração 

33. Regista que, em 2013, a Comissão 

procedeu a 217 interrupções de 

pagamentos no domínio da política de 

coesão e que 131 delas se mantinham 

abertas no final do ano, correspondendo a 

um montante de cerca de 2 milhões de 

EUR; reconhece também que a Comissão 

aprovou quatro decisões de suspensão em 

2013 e duas em janeiro de 2014; 

33. Regista que, em 2013, a Comissão 

encerrou 217 casos de interrupção de 

pagamentos no domínio da política de 

coesão e que 131 se mantinham abertos no 

final do ano, correspondendo a um 

montante de 1,977 milhões de EUR; 

reconhece também que a Comissão 

aprovou 15 decisões de suspensão em 2013 

e duas em janeiro de 2014; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/9 

Alteração  9 

Georgi Pirinski 

 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Relatório anual de 2013 relativo à proteção dos interesses financeiros da União Europeia – 

Luta contra a fraude 

COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 36 

 

Proposta de resolução Alteração 

36. Observa que as recomendações da 

Comissão dirigidas aos Estados-Membros 

em 2012 (nomeadamente com respeito aos 

serviços de coordenação antifraude, às 

regras comuns relativas à fraude, à reforma 

sobre contratos públicos, às irregularidades 

fraudulentas comunicadas e aos sistemas 

de verificação e controlos e de avaliação de 

riscos) estavam, de modo geral, adequadas 

e lamenta que várias preocupações não 

tenham recebido a devida atenção; 

constata, nomeadamente, que nem todos os 

Estados-Membros deram início aos 

preparativos relativos à aplicação do 

quadro financeiro plurianual (QFP) para o 

período 2014-2020 e das suas disposições 

em matéria de prevenção da fraude; exorta 

os Estados-Membros a darem seguimento 

às recomendações da Comissão elaboradas 

em 2012, a garantirem que as 

recomendações formuladas no seu relatório 

de 2011 são plenamente seguidas e a 

apresentarem uma justificação 

fundamentada nos casos em que não seja 

possível dar seguimento a essas 

recomendações; 

36. Observa que as recomendações da 

Comissão dirigidas aos Estados-Membros 

em 2012, cujo estado de aplicação é 

apresentado no relatório anual de 2013 da 

Comissão (nomeadamente com respeito 

aos serviços de coordenação antifraude, às 

regras comuns relativas à fraude, à reforma 

sobre contratos públicos, às irregularidades 

fraudulentas comunicadas e aos sistemas 

de verificação e controlos e de avaliação de 

riscos), estavam, de modo geral, adequadas 

e lamenta que várias preocupações não 

tenham recebido a devida atenção; 

constata, nomeadamente, que nem todos os 

Estados-Membros deram início aos 

preparativos relativos à aplicação do 

quadro financeiro plurianual (QFP) para o 

período 2014-2020 e das suas disposições 

em matéria de prevenção da fraude; exorta 

os Estados-Membros a darem seguimento 

às recomendações da Comissão elaboradas 

em 2012, a garantirem que as 

recomendações formuladas no seu relatório 

de 2011 e no seu relatório de 2013 são 

plenamente seguidas e a apresentarem uma 

justificação fundamentada nos casos em 

que não seja possível dar seguimento a 

essas recomendações; 
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4.3.2015 A8-0024/10 

Alteração  10 

Georgi Pirinski 

 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Relatório anual de 2013 relativo à proteção dos interesses financeiros da União Europeia – 

Luta contra a fraude 

COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 36-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  36-A. Manifesta a sua preocupação 

perante o facto de vários projetos 

financiados pelo BEI terem sido afetados 

pela corrupção e pela fraude; considera 

que o documento do BEI, com data de 8 

de novembro de 2013, que define a sua 

política de prevenção e dissuasão de 

práticas de corrupção, fraude, colusão, 

coerção, obstrução, branqueamento de 

capitais e financiamento do terrorismo 

revela um controlo insuficiente em 

diversas situações durante a execução de 

projetos financiados pelo BEI; solicita, 

por conseguinte, que, nos casos em que 

fique provada a existência de fraude e de 

corrupção, o BEI seja obrigado a 

suspender e/ou bloquear qualquer tipo de 

financiamento, previsto ou em curso, do 

projeto em causa; 

 

Or. en 



 

AM\1052747PT.doc  PE550.024v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

4.3.2015 A8-0024/11 

Alteração  11 

Georgi Pirinski 

 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Relatório anual de 2013 relativo à proteção dos interesses financeiros da União Europeia – 

Luta contra a fraude 

COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 52 

 

Proposta de resolução Alteração 

52. Exorta a Comissão a manter a sua 

política rigorosa de interrupção e 

suspensão de pagamentos; 

52. Exorta a Comissão a recorrer a 

interrupções e a suspensões de 

pagamentos no sentido de evitar a 

ocorrência de irregularidades e o risco de 

erros na utilização de fundos da UE; 

solicita à Comissão que elabore um 

relatório sobre a real contribuição da 

interrupção e da suspensão de pagamentos 

para a redução das irregularidades e dos 

erros; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/12 

Alteração  12 

Georgi Pirinski 

 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Relatório anual de 2013 relativo à proteção dos interesses financeiros da União Europeia – 

Luta contra a fraude 

COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 59 

 

Proposta de resolução Alteração 

59. Constata que, em 2013, o OLAF emitiu 

353 recomendações para que as 

instituições, os organismos, os gabinetes e 

as agências da UE ou as autoridades 

nacionais competentes em causa tomem 

medidas administrativas, disciplinares, 

financeiras ou judiciais e recomendou a 

recuperação de um montante de cerca de 

408,2 milhões de EUR; manifesta a sua 

preocupação relativamente ao facto de a 

taxa de acusação no seguimento das 

recomendações do OLAF para ação 

judicial no período de 2006-2013 ser de 

apenas 54 %; manifesta-se igualmente 

apreensivo pelo facto de a reduzida taxa 

de acusação pôr em causa a qualidade e a 

empregabilidade dos resultados das 

investigações do OLAF; solicita à 

Comissão que aumente com urgência a 

eficácia do OLAF; considera que um 

controlo efetivo e adequado do 

funcionamento do OLAF pelo Comité de 

Fiscalização (sem interferência nas 

investigações em curso) é indispensável e 

exorta, por conseguinte, a Comissão e o 

OLAF a melhorarem a atual situação em 

que o Comité de Fiscalização não tem 

condições para cumprir a sua missão; 

lamenta, além disso, a falta de 

59. Saúda os bons resultados 

apresentados no relatório de 2013 do 

OLAF; constata que a duração média das 

investigações decresceu progressivamente, 

passando de 29,3 meses em 2011, para 

23,6 meses em 2012 e para 21,8 meses em 

2013; constata que, em 2013, o OLAF 

emitiu 353 recomendações para que as 

instituições, os organismos, os gabinetes e 

as agências da UE ou as autoridades 

nacionais competentes em causa tomem 

medidas administrativas, disciplinares, 

financeiras ou judiciais e recomendou a 

recuperação de um montante de cerca de 

408,2 milhões de EUR; manifesta a sua 

preocupação relativamente ao facto de a 

taxa de acusação no seguimento das 

recomendações do OLAF para ação 

judicial no período de 2006-2013 ser de 

apenas 54 %;  
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informação disponível sobre as taxas de 

condenação em processos por violação 

das regras do orçamento da União; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/13 

Alteração  13 

Georgi Pirinski 

 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Relatório anual de 2013 relativo à proteção dos interesses financeiros da União Europeia – 

Luta contra a fraude 

COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 61 

 

Proposta de resolução Alteração 

61. Toma nota de que, em 2013, segundo 

as suas próprias declarações, o OLAF 

recebeu a maior quantidade de dados 

registada até à data, alegando ter emitido 

um número sem precedente de 

recomendações;  salienta que o método 

para contabilizar os dados recebidos e as 

recomendações emitidas foi alterado; 

solicita ao Comité de Fiscalização que 

avalie os efeitos destas mudanças em 

termos de dados, bem como a qualidade 

das recomendações emitidas pelo OLAF; 

61. Toma nota de que, em 2013, o OLAF 

recebeu a maior quantidade de dados 

registada até à data e emitiu um número 

sem precedente de recomendações;   

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/14 

Alteração  14 

Georgi Pirinski 

 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Relatório anual de 2013 relativo à proteção dos interesses financeiros da União Europeia – 

Luta contra a fraude 

COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 62 

 

Proposta de resolução Alteração 

62. Apela ao Comité de Fiscalização do 

OLAF para que informe o Parlamento 

sobre a duração das investigações do 

OLAF e sobre o método de cálculo 

utilizado a este respeito, tendo em conta a 

alteração deste método em 2012; salienta 

que esta alteração de método pode reduzir 

artificialmente a duração aparente das 

investigações; solicita ao Comité de 

Fiscalização que estude atentamente a 

qualidade da informação fornecida pelo 

OLAF, incluindo os seus relatórios às 

instituições; 

62. Apela ao Comité de Fiscalização do 

OLAF para que informe o Parlamento 

sobre a duração das investigações do 

OLAF e sobre o método de cálculo 

utilizado a este respeito, tendo em conta a 

alteração deste método em 2012; solicita 

ao Comité de Fiscalização que estude 

atentamente a qualidade da informação 

fornecida pelo OLAF, incluindo os seus 

relatórios às instituições; 

Or. en 

 

 


