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SUGESTÕES 

A Comissão do Controlo Orçamental insta a Comissão dos Assuntos Constitucionais, 

competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 

resolução que aprovar: 

A. Considerando que a transparência, a responsabilidade e a integridade são componentes 

essenciais e complementares para promover o bom governo no seio das instituições da UE 

e para garantir uma maior abertura no funcionamento da UE e do seu processo de tomada 

de decisões; 

B. Considerando que a confiança dos cidadãos nas instituições da UE é fundamental para a 

democracia, o bom governo e a eficácia na definição das políticas; 

C. Considerando que é necessário reduzir as lacunas em matéria de responsabilidade no 

âmbito da UE e caminhar para modos de escrutínio mais colaborativos que combinem a 

supervisão democrática, o controlo e as atividades de auditoria, proporcionando 

simultaneamente uma maior transparência; 

D. Considerando que a corrupção tem consequências financeiras significativas e constitui 

uma séria ameaça para a democracia, o Estado de direito e o investimento público; 

E. Considerando que a transparência, a responsabilidade e a integridade devem ser os 

princípios orientadores da cultura das instituições da UE; 

1. Apela a uma melhoria global na prevenção e luta contra a corrupção no setor público e, 

em especial, no seio das instituições da UE, através de uma abordagem holística, a 

começar por um melhor acesso do público aos documentos e por disposições mais 

rigorosas em matéria de conflitos de interesses, do apoio ao jornalismo de investigação e 

aos organismos de luta contra a corrupção, da introdução ou do reforço dos registos de 

transparência e da atribuição de recursos suficientes para a aplicação de medidas de 

repressão da corrupção, bem como através de uma melhor cooperação entre os Estados-

Membros e com os países terceiros pertinentes; 

2. Exorta todas as instituições da UE a reforçar os procedimentos e as práticas aplicados com 

vista a salvaguardar os interesses financeiros da União e a dar o seu contributo ativo para 

um processo de quitação orientado para os resultados; 

3. Sublinha a necessidade de reforçar a integridade e de melhorar o enquadramento ético, 

aplicando melhor os códigos de conduta e os princípios éticos, de modo a reforçar uma 

cultura de integridade comum e eficaz para todas as instituições e organismos da UE; 

4. Defende a criação de uma estrutura independente para supervisionar a aplicação dos 

diferentes códigos de conduta e das disposições para a proteção dos emissores de alerta, 

por referência às mais elevadas normas éticas profissionais, no contexto do reforço do 

quadro de responsabilidade do setor público e do desempenho da administração, graças a 

melhores princípios e estruturas de governo a todos os níveis; 

5. Considera lamentável que o Conselho ainda não tenha adotado um código de conduta; é 
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de opinião que todas as instituições da UE devem estabelecer um código de conduta 

comum, que é indispensável para a sua transparência, responsabilidade e integridade; 

exorta as instituições e os organismos da UE que ainda não dispõem de um código de 

conduta a elaborá-lo logo que possível; 

6. Insta as instituições da UE que introduziram um código de conduta, incluindo o 

Parlamento, a intensificar as suas medidas de aplicação, como o controlo das declarações 

de interesses financeiros; 

7. Solicita que todas as instituições da UE apliquem o disposto no artigo 16.º do Estatuto dos 

Funcionários, publicando anualmente informações sobre os altos funcionários que 

cessaram as suas funções na administração da UE, bem como uma lista dos conflitos de 

interesses; solicita que a estrutura independente atrás referida avalie a compatibilidade do 

emprego subsequente ao exercício de funções na UE ou a passagem de funcionários ou de 

ex-deputados do Parlamento Europeu de funções públicas para funções no setor privado 

(«porta giratória») e a eventual existência de um conflito de interesses, e que defina de 

forma clara os prazos de incompatibilidade, que devem abranger, pelo menos, o período 

durante o qual o subsídio transitório é auferido, durante os quais os funcionários e os 

deputados ao Parlamento Europeu devem conduzir-se com integridade e discrição ou 

devem respeitar determinadas condições, quando assumem novas funções; solicita que a 

estrutura atrás referida seja constituída por peritos independentes externos à instituição, de 

modo a poder desempenhar as suas funções com toda a independência;  

8. Recorda o princípio geral segundo o qual todas as pessoas se presumem inocentes 

enquanto não for provada a sua culpa nos termos da lei; 

9. Encoraja as instituições e os organismos da UE a sensibilizar melhor os seus funcionários 

sobre a política em matéria de conflito de interesses, paralelamente às suas atividades de 

sensibilização contínua e à inclusão da integridade e da transparência como um ponto 

obrigatório a abordar durante o processo de recrutamento e a notação de serviço; 

considera que deve ser feita uma distinção entre representantes eleitos e funcionários 

públicos na legislação em matéria de conflito de interesses; considera que devem 

igualmente existir disposições semelhantes nos Estados-Membros para os titulares de 

cargos políticos e os funcionários públicos ligados à gestão e ao controlo das subvenções 

da UE; exorta a Comissão a apresentar um projeto de base jurídica nesta matéria; 

10. Congratula-se com a decisão da Comissão de aumentar a transparência, melhorando o seu 

sistema de grupos de peritos, em especial no que diz respeito ao processo de seleção dos 

peritos, com a elaboração de uma nova política em matéria de conflitos de interesses dos 

peritos nomeados a título pessoal, que permite ao Parlamento exercer um controlo direto 

sobre essas nomeações; toma nota do facto de que os peritos devem ser inscritos no 

registo de transparência, se for caso disso; exorta, porém, a Comissão a ter em conta tanto 

as recomendações do Provedor de Justiça Europeu sobre a composição dos grupos de 

peritos como as recomendações do estudo «A composição dos grupos de peritos da 

Comissão e o estatuto do registo dos grupos de peritos», ao elaborar as alterações às atuais 

disposições horizontais relativas aos grupos de peritos, de modo a criar uma abordagem 

mais sistemática e transparente; solicita que, antes da aprovação formal das disposições, a 

Comissão dialogue com o Parlamento, em especial no que respeita ao futuro relatório da 

Comissão do Controlo Orçamental e da Comissão dos Assuntos Jurídicos sobre esta 

matéria; incentiva os organismos da UE a considerar a aplicação de reformas no mesmo 
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sentido; 

11. É de opinião que é necessário adotar medidas adicionais tanto para responder às questões 

éticas relacionadas com o papel político dos lóbis, com as suas práticas e com a sua 

influência, como para promover a proteção da integridade, de forma a aumentar a 

transparência das atividades de lóbi; propõe a introdução de disposições comuns sobre o 

exercício das atividades de lóbi no âmbito das instituições da UE; 

12. Considera que deve ser assegurada uma maior transparência, com a criação de uma 

«pegada legislativa» para as atividades de lóbi junto da UE; solicita que, até 2016, seja 

apresentada uma proposta que permita a publicação de todos os documentos 

correspondentes a todas as etapas do processo de elaboração da legislação e que assinale a 

mudança definitiva de um registo voluntário para um registo obrigatório da UE sobre 

todas as atividades de lóbi, para todas as instituições da UE; 

13. Exorta o Conselho a aderir ao registo de transparência da UE; 

14. Considera, neste contexto, que um registo obrigatório da UE deve incluir disposições 

claras sobre o tipo de informações que devem ser registadas, ou seja, informações precisas 

e regularmente atualizadas sobre a natureza das atividades jurídicas ou de lóbi, juntamente 

com os registos detalhados dos contactos e dos contributos para a legislação da UE e a 

definição das suas políticas; considera que deve ser previsto um sistema de sanções em 

caso de abuso, sob a supervisão do Parlamento; exorta a Comissão a apresentar 

rapidamente as suas propostas para a criação de um registo obrigatório; 

15. Solicita que todas as instituições da UE que ainda não o fizeram adotem com urgência 

disposições internas sobre os emissores de alerta e estabeleçam uma abordagem comum 

sobre as obrigações das instituições, colocando no seu centro a proteção dos emissores de 

alerta; solicita uma atenção especial para a proteção dos emissores de alerta no contexto 

da diretiva sobre a proteção de segredos industriais; apela à Comissão no sentido de 

promover legislação sobre um nível mínimo de proteção dos emissores de alerta na UE; 

exorta as instituições a alterar o Estatuto dos Funcionários, de modo a não só estabelecer 

formalmente que os funcionários devem comunicar todos os tipos de irregularidades, mas 

também a prever uma proteção adequada dos emissores de alerta; solicita às instituições 

que deem rapidamente cumprimento ao disposto artigo 22.º-C do Estatuto dos 

Funcionários; 

16. Solicita às instituições e organismos da UE que apliquem rigorosamente as medidas 

relativas ao poder de apreciação e de exclusão em matéria de contratos públicos, 

controlando adequadamente os antecedentes em todos os casos, e que apliquem os 

critérios de exclusão, a fim de afastar as empresas em caso de conflito de interesses, o que 

é essencial para proteger os interesses financeiros da UE; 

17. Considera que o processo de quitação é um instrumento importante de responsabilidade 

democrática perante os cidadãos da União; recorda as dificuldades recorrentes 

encontradas nos processos de quitação até à data, devido à falta de cooperação do 

Conselho; reitera que um exercício de controlo orçamental eficaz e a responsabilidade 

democrática da instituição requerem a cooperação do Parlamento e do Conselho; 

18. Reitera que o Conselho deve ser responsável e transparente, como o são as outras 
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instituições; 

19. Afirma que os relatórios anuais das instituições da UE podem desempenhar um papel 

importante na garantia de conformidade no que se refere à transparência, à 

responsabilidade e à integridade; insta as instituições da UE a incluir um capítulo sobre 

estes pontos nos seus relatórios anuais; 

20. Considera que o primeiro relatório bienal da Comissão sobre a luta contra a corrupção 

constitui uma tentativa promissora para compreender melhor a corrupção em todas as suas 

dimensões, para desenvolver respostas eficazes com vista a combater a corrupção e para 

abrir o caminho para uma responsabilidade reforçada da esfera pública perante os 

cidadãos da UE; reafirma, neste contexto, a importância da política de tolerância zero da 

UE em relação à fraude, à corrupção e ao conluio; considera, no entanto, lamentável que 

esse relatório não inclua as políticas de luta contra a corrupção das próprias instituições da 

UE; 

21. Observa que a natureza complexa e multifacetada da corrupção enfraquece a democracia e 

o Estado de direito, levantando obstáculos e lesando a economia, a credibilidade e a 

reputação da UE (nomeadamente com o emprego de práticas de dissimulação e exercendo 

pressão para desviar o rumo dos objetivos iniciais ou no sentido de uma determinada 

forma de atuação); 

22. Solicita que, o mais tardar, no seu segundo relatório sobre a luta contra a corrupção, a 

Comissão faça uma análise mais aprofundada, tanto a nível das instituições da UE como 

dos Estados-Membros, do quadro de execução das políticas, a fim de identificar os fatores 

críticos intrínsecos, os setores vulneráveis e os fatores de risco que propiciam a corrupção; 

23. Solicita que, a este respeito, a Comissão preste especial atenção à prevenção dos conflitos 

de interesses e das práticas de corrupção nos organismos descentralizados, que, tendo em 

conta o facto de serem relativamente desconhecidos do público e estarem espalhados pela 

UE, são particularmente vulneráveis; 

24. Reitera o seu pedido1 no sentido de que a Comissão apresente um relatório semestral ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a aplicação das políticas internas de luta contra a 

corrupção das instituições da UE e aguarda com expectativa a apresentação do próximo 

relatório, no início de 2016; solicita à Comissão que inclua no relatório um capítulo sobre 

o desempenho das instituições da UE em matéria de luta contra a corrupção e considera 

que os futuros relatórios da Comissão sobre a luta contra a corrupção devem abranger 

sempre todas as instituições e organismos da UE; 

25. Considera que o Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF) é um ator determinante 

na luta contra a corrupção, entendendo, por conseguinte, que é da máxima importância 

que esta instituição opere de forma eficaz e independente; recomenda, em conformidade 

com o Regulamento do OLAF, que o Comité de Fiscalização do OLAF tenha acesso às 

informações necessárias ao exercício eficaz do seu mandato no que diz respeito à 

supervisão das atividades do OLAF e que seja dotado de autonomia orçamental; 

                                                 
1 Resolução do Parlamento Europeu, de 11 de março de 2015, sobre o Relatório anual de 2013 relativo à 

proteção dos interesses financeiros da União Europeia (Textos aprovados, P8_TA(2015)0062) 
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26. Solicita que a UE apresente o seu pedido de adesão ao Grupo de Estados do Conselho da 

Europa contra a Corrupção (GRECO) o mais rapidamente possível, e que o Parlamento 

seja informado sobre o andamento dessa candidatura; 

27. Exorta a Comissão a cumprir rapidamente os seus deveres de comunicação de 

informações no âmbito da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção; 

28. Incentiva os Estados-Membros a reforçar a sua cooperação, com vista ao intercâmbio de 

saber e de boas práticas, ao reforço dos acordos internacionais de cooperação judiciária e 

policial e a congregar a UE, as Nações Unidas, a Organização de Cooperação e 

Desenvolvimento Económico e o Conselho da Europa para formular uma ação coordenada 

de luta contra a corrupção. 

29. Reconhece o papel importante da Europol e da Eurojust na luta contra o crime organizado, 

incluindo a corrupção; considera que estes organismos devem ser dotados de poderes 

suplementares para atuar neste domínio, em especial no que se refere aos processos 

transnacionais; recomenda que o mandato da Procuradoria Europeia abranja o crime 

organizado, incluindo o combate à corrupção; salienta que as funções e responsabilidades 

da Procuradoria Europeia devem ser clarificadas, de modo a evitar a sua potencial 

sobreposição com o trabalho das autoridades nacionais. 
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