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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão do Controlo Orçamental, competente quanto à 
matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A diversidade de sistemas jurídicos 
e administrativos entre os 
Estados-Membros necessita de ser 
adequadamente abordada para lutar 
contra as irregularidades e a fraude. A 
oscilação do número de irregularidades 
pode estar associada à evolução dos ciclos 
de programação plurianual e aos atrasos 
na comunicação de informações. 
Afigura-se, assim, necessário estabelecer 
um sistema uniforme de recolha dos 
dados comparáveis sobre as 
irregularidades e os casos de fraude nos 
Estados-Membros, a fim de normalizar o 
processo de comunicação de informações 
e garantir a qualidade e comparabilidade 
dos dados fornecidos.

Justificação

Resolução do Parlamento Europeu, de 3 de maio de 2018, sobre o Relatório anual de 2016 
relativo à proteção dos interesses financeiros da União Europeia – Luta contra a fraude.  
Disponível em: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-
2018-0196&language=PT&ring=A8-2018-0135

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) A importância das atividades de 
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prevenção realizadas pela Comissão e 
pelo OLAF é incontestável, bem como o 
reforço da aplicação do Sistema de 
Deteção Precoce e de Exclusão (EDES) e 
do Sistema de Informação Antifraude 
(AFIS), e ainda a conclusão das 
estratégias nacionais de luta contra a 
fraude. Destes requisitos resulta a 
necessidade de elaborar um quadro para 
a digitalização de todos os processos na 
execução das políticas da UE (convites à 
apresentação de propostas, aplicação, 
avaliação, execução, pagamentos), que 
deve ser aplicado por todos os 
Estados-Membros.

Justificação

Resolução do Parlamento Europeu, de 3 de maio de 2018, sobre o Relatório anual de 2016 
relativo à proteção dos interesses financeiros da União Europeia – Luta contra a fraude. 
Disponível em: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-
2018-0196&language=PT&ring=A8-2018-0135

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O apoio da União nos domínios da 
proteção dos seus interesses financeiros, da 
comunicação de irregularidades e da 
assistência e cooperação administrativas 
mútuas em matéria aduaneira e agrícola 
deve ser simplificado sob um único 
programa, o Programa Antifraude da UE (o 
«Programa»), tendo em vista aumentar as 
sinergias e a flexibilidade orçamental, bem 
como simplificar a gestão.

(6) O apoio da União nos domínios da 
proteção dos seus interesses financeiros, da 
comunicação de irregularidades e da 
assistência e cooperação administrativas 
mútuas em matéria aduaneira e agrícola 
deve ser simplificado sob um único 
programa, o Programa Antifraude da UE (o 
«Programa»), tendo em vista aumentar as 
sinergias e a flexibilidade orçamental, bem 
como simplificar a gestão. Além disso, no 
contexto da preparação dos programas de 
trabalho anuais, serão exploradas formas 
de evitar a duplicação e de encontrar 
sinergias entre o Programa Antifraude da 
UE e outros programas relevantes em 
domínios como a justiça, as alfândegas e 
os assuntos internos.
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) As regras financeiras horizontais 
adotadas pelo Parlamento Europeu e pelo 
Conselho com base no artigo 322.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia são aplicáveis ao presente 
regulamento. Estas regras estão 
estabelecidas no Regulamento Financeiro e
definem, nomeadamente as modalidades 
relativas à elaboração e execução do 
orçamento através de subvenções, 
contratos públicos, prémios, execução 
indireta, bem como ao controlo da 
responsabilidade dos intervenientes 
financeiros. As regras adotadas com base
no artigo 322.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia dizem 
igualmente respeito à proteção do 
orçamento da União em caso de 
deficiências generalizadas no que diz 
respeito ao Estado de direito nos Estados-
Membros, uma vez que o respeito pelo 
Estado de direito é uma condição prévia 
fundamental para uma gestão financeira 
sólida e eficaz dos fundos da UE.

(10) As regras financeiras horizontais 
adotadas pelo Parlamento Europeu e pelo 
Conselho com base no artigo 322.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia são aplicáveis ao presente 
regulamento. Estas regras estão 
estabelecidas no Regulamento Financeiro e 
definem, nomeadamente as modalidades 
relativas à elaboração e execução do 
orçamento através de subvenções, 
contratos públicos, prémios, execução 
indireta, bem como ao controlo da 
responsabilidade dos intervenientes 
financeiros. Os contratos financiados, 
total ou parcialmente, pelo orçamento da 
UE no âmbito do programa antifraude da 
UE estão, por conseguinte, sujeitos, 
nomeadamente, aos princípios da 
transparência, da proporcionalidade, da 
igualdade de tratamento e da não 
discriminação, ao passo que as 
subvenções estão, além disso, sujeitas aos 
princípios do cofinanciamento, da 
concessão não cumulativa e da exclusão 
de duplo financiamento, da não 
retroatividade e da inexistência de fins 
lucrativos. As regras adotadas com base no 
artigo 322.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia dizem 
igualmente respeito à proteção do 
orçamento da União em caso de 
deficiências generalizadas no que diz 
respeito ao Estado de direito nos 
Estados-Membros, uma vez que o respeito 
pelo Estado de direito é uma condição 
prévia fundamental para uma gestão 
financeira sólida e eficaz dos fundos da 
UE.
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Justificação

Ver artigo 160.º, n.º 1 (princípios aplicáveis à adjudicação de contratos e concessões) e 
artigo 188.º (princípios aplicáveis às subvenções) do Regulamento Financeiro.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3 Artigo 3.º

Orçamento Orçamento

1. O enquadramento financeiro para a 
execução do Programa para o período 
2021-2027 é de 181,207 milhões de EUR, 
a preços correntes.

1. O enquadramento financeiro para a 
execução do Programa para o período 
2021-2027 é de 322 000 000 milhões de 
EUR a preços de 2018 
(363 000 000 milhões de EUR, a preços 
correntes).

2. A repartição indicativa do montante 
referido no n.º 1 será a seguinte:

2. A repartição indicativa do montante 
referido no n.º 1 será a seguinte:

a) 114,207 milhões de EUR para o 
objetivo referido no artigo 2.º, n.º 2, alínea
a);

a) 203 000 000 EUR, a preços de 
2018 (229 000 000 EUR, a preços 
correntes), para o objetivo referido no 
artigo 2.º, n.º 2, alínea a).

b) 7 milhões de EUR para o objetivo 
referido no artigo 2.º, n.º 2, alínea b);

b) 12 000 000 EUR, a preços de 2018 
(14 000 000 EUR, a preços correntes),
para o objetivo referido no artigo 2.º, n.º 2, 
alínea b).

c) 60 milhões de EUR para o objetivo 
referido no artigo 2.º, n.º 2, alínea c).

c) 107 000 000 EUR, a preços de 
2018 (120 000 000 EUR, a preços 
correntes), para o objetivo referido no 
artigo 2.º, n.º 2, alínea c).

3. O montante referido no n.º 1 pode 
ser usado para efeitos de assistência técnica 
e administrativa para a execução do 
Programa, como, por exemplo, atividades 
de preparação, monitorização, controlo, 
auditoria e avaliação, incluindo sistemas 
organizacionais de tecnologias da 
informação.

3. O montante referido no n.º 1 pode 
ser usado para efeitos de assistência técnica 
e administrativa para a execução do 
Programa, como, por exemplo, atividades 
de preparação, monitorização, controlo, 
auditoria e avaliação, incluindo sistemas 
organizacionais de tecnologias da 
informação.
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PROCESSO DA COMISSÃO ENCARREGADA DE EMITIR PARECER

Título Programa de Luta contra a Fraude da UE

Referências COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)

Comissão competente quanto ao fundo
       Data de comunicação em sessão

CONT
14.6.2018

Parecer emitido por
       Data de comunicação em sessão

BUDG
14.6.2018

Relator(a) de parecer
       Data de designação

Nedzhmi Ali
11.7.2018

Exame em comissão 26.9.2018

Data de aprovação 21.11.2018

Resultado da votação final +:
–:
0:

28
2
1
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Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri 
Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek 
Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, 
Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Suplentes presentes no momento da 
votação final

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey 
Novakov, Tomáš Zdechovský
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VOTAÇÃO NOMINAL FINAL NA COMISSÃO COMPETENTE QUANTO À 
MATÉRIA DE FUNDO

28 +

ALDE Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, 
Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, 
Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, 
Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana
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ENF André Elissen, Stanisław Żółtek
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NI Eleftherios Synadinos
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