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SUGESTII 

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru afaceri constituționale, 

competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 

fi adoptată: 

A. întrucât transparența, responsabilitatea și integritatea sunt componente esențiale și 

complementare pentru promovarea bunei guvernări în instituțiile UE și asigurarea unei 

mai mari deschideri în funcționarea UE și a procesului său decizional; 

B. întrucât încrederea cetățenilor în instituțiile UE este fundamentală pentru democrație, 

pentru buna guvernare și pentru elaborarea unor politici eficace; 

C. întrucât este necesară reducerea lacunelor existente la nivelul responsabilității în UE și 

orientarea către modele mai cooperante de control, care să combine activități democratice 

de supervizare, control și audit și să ofere mai multă transparență; 

D. întrucât corupția are consecințe financiare importante și constituie o amenințare serioasă la 

adresa democrației, a statului de drept și a investițiilor publice; 

E. întrucât transparența, responsabilitatea și integritatea ar trebui să fie principiile 

conducătoare ale culturii organizaționale a instituțiilor UE; 

1. pledează pentru o ameliorare globală în ceea ce privește prevenirea și combaterea 

corupției în sectorul public, în special în instituțiile UE, printr-o abordare holistică, 

începând cu un acces mai bun al publicului la documente și norme mai stricte privind 

conflictele de interese, prin sprijinirea jurnalismului de investigație și a grupurilor de 

presiune anti-corupție, prin introducerea sau folosirea mai intensă a registrelor de 

transparență, prin furnizarea unor resurse suficiente pentru măsurile de asigurare a ordinii 

publice și printr-o colaborare mai intensă între statele membre, precum și cu țări terțe 

relevante; 

2. solicită tuturor instituțiilor UE să își perfecționeze procedurile și practicile menite să apere 

interesele financiare ale Uniunii și să contribuie activ la un proces de descărcare de 

gestiune orientat spre rezultate; 

3. subliniază necesitatea de a consolida integritatea și de a îmbunătăți cadrul etic, printr-o 

mai bună implementare a codurilor de conduită și a principiilor etice, pentru a edifica o 

cultură comună eficace a integrității în toate instituțiile și agențiile UE; 

4. pledează pentru crearea unei structuri independente care să supervizeze aplicarea 

diverselor coduri de conduită și protecția persoanelor care semnalează nereguli, 

raportându-se la cele mai înalte standarde de etică profesională, în contextul consolidării 

cadrului de responsabilitate al sectorului public și a performanței administrației, prin 

intermediul unor principii și structuri de guvernare îmbunătățite la toate nivelurile; 

5. consideră regretabil faptul că Consiliul nu a adoptat încă un cod de conduită; consideră că 

toate instituțiile UE ar trebui să convină asupra unui cod de conduită comun, care este 

indispensabil pentru transparența, responsabilitatea și integritatea lor; face un apel la 
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instituțiile și organismele UE care încă nu au un cod de conduită să elaboreze un astfel de 

document cât mai curând; 

6. solicită instituțiilor UE care au introdus coduri de conduită, inclusiv Parlamentului, să 

accelereze ritmul măsurilor de implementare, cum ar fi verificările declarațiilor de interese 

financiare; 

7. solicită tuturor instituțiilor UE să implementeze articolul 16 din Statutul funcționarilor, 

publicând anual informații privind înalții funcționari care au părăsit administrația UE, 

precum și o listă a conflictelor de interese; solicită ca structura independentă menționată 

anterior să evalueze compatibilitatea angajărilor foștilor funcționari ai UE sau situația în 

care funcționari publici și foști deputați în Parlamentul European trec din sectorul public 

în cel privat (fenomenul „ușilor turnante”) și posibilitatea unor conflicte de interese, 

precum și să definească în mod clar perioadele de tranziție, care ar trebui să acopere cel 

puțin perioada acordării indemnizațiilor tranzitorii, în cursul cărora funcționarii și 

deputații în PE au obligația de a avea un comportament integru și discret și de a respecta 

anumite condiții atunci când preiau noi sarcini; cere ca structura menționată mai sus să fie 

compusă din experți independenți, din afara instituției, pentru a-și putea îndeplini 

misiunile în condiții de independență totală;  

8. reamintește principiul general potrivit căruia orice persoană este prezumată a fi nevinovată 

până când vinovăția sa este dovedită conform legii; 

9. încurajează instituțiile și organismele UE să realizeze o mai bună informare a 

funcționarilor lor cu privire la politica în materie de conflicte de interese, în paralel cu 

desfășurarea activităților în curs de ridicare a nivelului de conștientizare și cu includerea 

integrității și transparenței printre punctele obligatorii de luat în discuție în timpul 

procedurilor de recrutare și de evaluare a performanțelor; consideră că în legislația 

referitoare la conflictele de interese ar trebui să se facă diferența între reprezentanții aleși 

și funcționarii publici; consideră că sunt necesare asemenea dispoziții și în statele 

membre, în cazul funcționarilor și angajaților din sectorul public implicați în 

administrarea și monitorizarea fondurilor UE; solicită Comisiei să prezinte un proiect 

corespunzător de temei juridic pentru această chestiune; 

10. salută decizia Comisiei de a crește transparența prin îmbunătățirea sistemului său de 

grupuri de experți, în special în ceea ce privește procedura de selectare a experților, 

dezvoltând o nouă politică privind conflictele de interese în cazul experților numiți cu titlu 

personal, care să dea posibilitatea Parlamentului să exercite un control direct asupra 

acestor numiri; ia act de cerința ca experții să fie înscriși în Registrul transparenței, atunci 

când este cazul; invită insistent, cu toate acestea, Comisia să ia în considerare atât 

recomandările Ombudsmanului European privind componența grupurilor de experți, cât și 

studiul „Componența grupurilor de experți ai Comisiei și statutul registrului grupului de 

experți” atunci când redactează amendamente la actualele norme orizontale privind 

grupurile de experți, pentru a crea o perspectivă mai sistematică și mai transparentă; 

solicită Comisiei să inițieze un dialog cu Parlamentul, înainte de adoptarea formală a 

acestor norme, în special în ceea ce privește viitorul raport al Comisiei pentru control 

bugetar și Comisiei pentru afaceri juridice referitor la această chestiune; încurajează 

agențiile să analizeze posibilitatea unor reforme în același sens; 

11. consideră că trebuie luate măsuri suplimentare pentru a trata atât aspectele etice legate de 
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rolul politic al lobby-urilor, de practicile acestora și de influența lor, precum și pentru a 

promova o serie de garanții de integritate, în vederea ridicării nivelului de transparență al 

activităților de lobby; propune adoptarea unui regulament comun tuturor instituțiilor UE 

referitor la condițiile de desfășurare a activității de lobby în interiorul lor; 

12. consideră, de asemenea, că nivelul de transparență ar trebui crescut prin crearea unei 

amprente legislative pentru lobby-ul pe lângă UE; solicită prezentarea unei propuneri care 

să permită publicarea tuturor documentelor din fiecare etapă a procesului de elaborare a 

legislației și care să marcheze o trecere definitivă, până în 2016, de la un registru UE 

facultativ la unui obligatoriu pentru toate activitățile de lobby pe lângă toate instituțiile 

UE; 

13. invită Consiliul să se alăture Registrului de transparență al UE; 

14. consideră, în acest context, că un registru obligatoriu la nivelul UE trebuie să includă 

dispoziții clare privind tipul de informații de înregistrat, și anume informații exacte și 

actualizate regulat privind natura activităților de lobby/juridice, împreună cu date detaliate 

privind contactele și elementele introduse în dreptul UE și în elaborarea politicilor 

acesteia; consideră că trebuie avut în vedere un sistem de sancțiuni în caz de abuz, sub 

supravegherea Parlamentului; invită Comisia să-și prezinte propunerile vizând un registru 

obligatoriu cât mai rapid; 

15. solicită ca toate instituțiile UE care încă nu au făcut acest lucru să adopte de urgență 

norme interne privind semnalarea internă a neregulilor și să aplice o abordare comună 

privind obligațiile care le revin, axându-se pe protecția celor care denunță neregulile; 

solicită acordarea unei atenții speciale protecției persoanelor care semnalează nereguli în 

contextul Directivei privind protecția secretelor comerciale; invită Comisia să propună o 

legislație privind protecția minimă a celor care semnalează nereguli interne în UE; invită 

instituțiile să modifice Statutul funcționarilor pentru a garanta că aceștia au obligația 

formală de a raporta toate tipurile de nereguli, dar și pentru a stabili măsuri adecvate de 

protecție a persoanelor care semnalează neregulile; invită instituțiile să implementeze 

articolul 22 litera (c) din Statutul funcționarilor fără întârziere; 

16. solicită instituțiilor și organismelor UE să aplice cu strictețe măsurile referitoare la 

evaluare și la excludere în ceea ce privește achizițiile publice, realizând verificări adecvate 

ale contextului în toate cazurile, precum și să aplice criteriile de excludere pentru a 

elimina companiile în cazul oricărui conflict de interese, acest lucru fiind esențial pentru 

protecția intereselor financiare ale UE; 

17. consideră că procedura de descărcare de gestiune este un instrument important al 

responsabilității democratice față de cetățenii Uniunii; reamintește dificultățile repetate 

survenite până în prezent în cadrul procedurilor de descărcare de gestiune, ca urmare a 

unei insuficiente cooperări din partea Consiliului; insistă asupra faptului că exercitarea 

unui control bugetar eficace și responsabilitatea democratică a instituției impun o 

cooperare între Parlament și Consiliu; 

18. insistă asupra faptului că Consiliul trebuie să fie răspunzător și transparent, ca și celelalte 

instituții; 

19. afirmă că rapoartele anuale ale instituțiilor UE ar putea juca un rol important în asigurarea 
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respectării transparenței, responsabilității și integrității; solicită instituțiilor UE să includă 

un capitol standard în rapoartele anuale privind aceste componente; 

20. consideră că primul raport anticorupție bienal al Comisiei constituie o tentativă 

promițătoare de a înțelege mai bine fenomenul corupției în toate dimensiunile sale, în 

vederea găsirii unor soluții eficiente pentru a-l combate și a facilita creșterea 

responsabilității sferei publice față de cetățenii UE; reafirmă, în acest sens, importanța 

unei politici a toleranței zero a UE față de fraudă, corupție și coluziune; consideră, cu 

toate acestea, regretabil că acest raport nu include politicile anticorupție ale instituțiilor 

UE însele; 

21. remarcă faptul că natura complexă și multidimensională a corupției subminează 

democrația și statul de drept și frânează și prejudiciază economia, precum și credibilitatea 

și reputația UE (în special prin practici de ocultare și prin presiunea de a devia de la 

obiectivele inițiale de politică sau de a opera într-un anumit mod); 

22. solicită ca cel târziu în cel de-al doilea raport anticorupție, Comisia să efectueze analize 

aprofundate, atât la nivelul instituțiilor UE, cât și ale statelor membre, asupra mediului în 

care politicile sunt implementate, pentru a identifica factorii critici inerenți, zonele 

vulnerabile și factorii de risc care conduc la corupție; 

23. solicită Comisiei să acorde o atenție deosebită, în această privință, prevenirii conflictelor 

de interese și a practicilor de corupere în cazul agențiilor descentralizate, care sunt în mod 

special vulnerabile, având în vedere că sunt relativ necunoscute publicului și că sunt 

situate pe întreg teritoriul UE; 

24. își reiterează solicitarea1 ca Comisia să informeze semestrial Parlamentul și Consiliul cu 

privire la aplicarea de către instituțiile UE a propriilor politici interne anticorupție și 

așteaptă cu interes viitorul raport la începutul anului 2016; solicită Comisiei să adauge un 

capitol privind performanțele instituțiilor UE în combaterea corupției și consideră că 

viitoarele rapoarte ale Comisiei privind combaterea corupției ar trebui să se refere 

întotdeauna la toate instituțiile și organismele UE; 

25. consideră că Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) este un actor principal în 

combaterea corupției și consideră, prin urmare, că este extrem de important ca această 

instituție să funcționeze într-un mod eficient și independent; recomandă, în conformitate 

cu Regulamentul privind OLAF, să i se ofere Comitetului de supraveghere al OLAF 

accesul la informațiile necesare pentru îndeplinirea eficientă a mandatului său în ceea ce 

privește controlul activităților OLAF, precum și să se confere acestuia autonomie 

bugetară; 

26. invită UE să solicite cât mai curând aderarea la Grupul de state împotriva corupției din 

cadrul Consiliului Europei (GRECO) și cere ca Parlamentul European să fie informat în 

permanență în legătură cu stadiul acestei cereri de aderare; 

27. invită Comisia să-și îndeplinească fără întârziere obligațiile de raportare conform 

Convenției ONU împotriva corupției; 

                                                 
1 Rezoluția Parlamentului European din 11 martie 2015 referitoare la Raportul anual pe 2013 privind protecția 

intereselor financiare ale UE (Texte adoptate, P8_TA(2015)0062). 
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28. încurajează o cooperare mai intensă între statele membre în vederea schimbului de 

cunoștințe concrete și de bune practici, a consolidării acordurilor internaționale privind 

cooperarea judiciară și polițienească și a reunirii UE, Organizației Națiunilor Unite, 

Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și Consiliului Europei pentru a 

pune la punct acțiuni coordonate de combatere a corupției; 

29. recunoaște rolul important jucat de Europol și Eurojust în combaterea criminalității 

organizate și a corupției; consideră că aceste agenții ar trebui să dispună de mai multe 

puteri pentru a acționa în acest domeniu, în special în ceea ce privește cazurile 

transnaționale; recomandă ca Parchetul European (EPPO) să dispună de un mandat care să 

cuprindă și criminalitatea organizată, inclusiv combaterea corupției; subliniază că ar trebui 

clarificate sarcinile și responsabilitățile Parchetului European, pentru a evita eventualele 

suprapuneri cu activitatea autorităților naționale. 
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