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SUGESTÕES 

A Comissão do Controlo Orçamental insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e 

dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 

sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

– Tendo em conta a recomendação constante da sua resolução, de 23 de outubro de 2013, 

sobre a criminalidade organizada, a corrupção e o branqueamento de capitais: 

recomendações sobre medidas e iniciativas a desenvolver, 

 Tendo em conta as informações incluídas no Relatório Anticorrupção da UE, de 3 de 

fevereiro de 2014, da autoria da Comissão (COM(2014)0038), 

– Tendo em conta a proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 

luta contra a fraude lesiva dos interesses financeiros da União através do direito penal 

(COM(2012)0363), 

A. Considerando que a criminalidade organizada, a corrupção e o branqueamento de capitais 

na UE e no resto do mundo têm vindo a crescer e afetam negativamente a segurança dos 

cidadãos europeus e os interesses das empresas europeias, o que poderá comprometer a 

confiança da opinião pública na democracia e nas instituições da UE; 

B. Considerando que a criminalidade organizada, a corrupção e o branqueamento de capitais 

constituem graves ameaças para a economia da UE, reduzindo significativamente as 

receitas fiscais dos Estados-Membros e da UE no seu conjunto, assim como para a 

fiabilidade dos projetos financiados pela UE, uma vez que as organizações criminosas 

operam em vários setores, muitos dos quais sujeitos a controlo governamental; 

C. Considerando que a proteção dos interesses financeiros da UE deve garantir que as 

receitas e as despesas orçamentais contribuam para o cumprimento das prioridades e dos 

objetivos da UE e para aumentar a confiança dos cidadãos, assegurando-lhes que o seu 

dinheiro esteja a ser utilizado em total conformidade com os objetivos e as políticas da 

UE; 

D. Considerando que, em 2014, foram comunicadas 1 649 irregularidades consideradas como 

fraudulentas e afetando o orçamento europeu, num montante de 538,2 milhões de euros, 

relacionadas tanto com despesas como com receitas, mas que não existem dados oficiais 

sobre a percentagem de fraude imputável à criminalidade organizada; 

E. Considerando que, a fim de reforçar as medidas em vigor, nomeadamente a Convenção 

relativa à proteção dos interesses financeiros das Comunidades (Convenção PIF) em 

matéria de luta contra a fraude, a corrupção, o branqueamento de capitais e outras 

atividades ilícitas lesivas dos interesses financeiros da União, a Comissão apresentou duas 

propostas de instrumentos de direito penal – a Diretiva PIF (Diretiva relativa à proteção 

dos interesses financeiros) e o Regulamento que institui a Procuradoria Europeia 

(Regulamento EPPO) – destinados a assegurar investigações mais eficazes e uma melhor 

proteção do dinheiro dos contribuintes em todo o espaço europeu de liberdade, segurança 

e justiça; 
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F. Considerando que a luta contra a fraude, a corrupção e o branqueamento de capitais, assim 

como a recuperação de montantes provenientes de atividades criminosas na União, devem 

ser prioridades políticas das instituições da UE e que, por este motivo, a cooperação 

policial e judiciária entre os Estados-Membros é fundamental; 

G. Considerando que a capacidade demonstrada pelas organizações criminosas de adaptarem 

as suas atividades a diferentes contextos territoriais e sociais lhes permite diversificar as 

suas atividades, realizando importantes lucros a partir do tráfico de droga, tráfico de seres 

humanos, tráfico de resíduos e da imigração ilegal, permitindo ainda a infiltração dos 

mercados legais, tirando proveito de uma «zona cinzenta» de colusão com trabalhadores 

administrativos e funcionários corruptos; 

H. Considerando que a diversidade dos sistemas jurídicos e administrativos dos Estados-

Membros complica a luta contra o crime organizado e o branqueamento de capitais; 

1. Constata que a criminalidade organizada, a corrupção e o branqueamento de capitais têm 

frequentemente uma dimensão transfronteiriça que exige uma cooperação estreita entre as 

autoridades nacionais competentes e entre estas autoridades e as instituições da UE, com o 

apoio de bases de dados nacionais, de instrumentos da UE e de um plano de ação europeu 

para erradicar estes fenómenos; 

2. Solicita a adoção de uma definição comum de criminalidade organizada a nível europeu, 

considerando-a uma etapa fundamental para melhorar a luta contra este tipo de 

criminalidade; 

3. Salienta que o plano de ação europeu para erradicar a criminalidade organizada, a 

corrupção e o branqueamento de capitais deve dispor de recursos financeiros suficientes 

para ser eficaz, sem pôr em causa os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade; 

4. Reconhece que a Comissão propôs uma vasta gama de medidas destinadas a combater 

estes crimes e que alguns resultados já são conhecidos (por exemplo, o intercâmbio 

automático de informações e a diretiva relativa à luta contra o branqueamento de capitais); 

encoraja os Estados-Membros a tirarem pleno partido das medidas já adotadas e considera 

igualmente essencial a promoção de técnicas comuns de investigação para comparar a 

criminalidade organizada e criar as estruturas nacionais específicas para esse fim, 

desenvolvendo uma rede operacional de intercâmbio de informações, em coordenação 

com a Europol; 

5. Manifesta a sua preocupação com a crescente profissionalização do contrabando de 

pessoas e o correspondente aumento dos lucros das redes de contrabando e tráfico, 

resultado dos fluxos contínuos de refugiados em direção à Europa; insta a Comissão e os 

Estados-Membros a garantirem que sejam efetuados progressos na cooperação 

internacional em matéria de luta contra o tráfico, a fim de erradicar o contrabando de 

pessoas e reduzir ao mínimo a influência das redes de tráfico; 

6. Salienta que a Grécia beneficiou de cerca de 655 milhões de euros em 2015 provenientes 

de programas nacionais e do sistema de apoio de emergência para a crise dos refugiados; 

insta a Comissão a garantir a boa utilização destes fundos e a informar o Parlamento das 

suas conclusões; 
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7. Assinala que os Estados-Membros e a Comissão têm a obrigação legal de combater a 

fraude, em conformidade com o artigo 325.º do TFUE, e congratula-se com a inclusão de 

cláusulas antifraude nas propostas legislativas que tenham um impacto financeiro; 

8. Manifesta-se preocupado com o aumento da fraude relacionada com o IVA, 

nomeadamente a chamada fraude «carrossel»; insta todos os Estados-Membros a 

participarem em todos os domínios de atividade do EUROFISC, de modo a promover o 

intercâmbio de informações com o intuito de contribuir para a luta contra este tipo de 

fraude; 

9. Regozija-se com a comunicação da Comissão, de 24 de fevereiro de 2016, que propõe um 

plano de ação para a reforma do regime do IVA; insta a Comissão a incluir disposições 

relativas à luta contra a fraude transfronteiriça ao IVA; observa que, de acordo com as 

estimativas da Comissão, a UE perde cerca de 50 mil milhões de euros por ano devido à 

fraude transfronteiriça ao IVA; 

10. Frisa, a este respeito, a necessidade premente de um acordo entre o Parlamento e o 

Conselho relativamente à diretiva relativa à luta contra a fraude lesiva dos interesses 

financeiros da União através do Direito penal (Diretiva PIF); observa que o único 

elemento que impede o referido acordo é o bloqueio, por parte do Conselho, de quaisquer 

progressos no que respeita à inclusão do IVA no âmbito de aplicação da diretiva; exorta o 

Conselho a rever a sua posição, tendo em conta o acórdão do TJCE no caso Taricco 

(processo C-105/14), que apoia claramente posição jurídica do Parlamento; 

11. Regista os atuais debates no Conselho sobre a proposta de regulamento que institui a 

Procuradoria Europeia (EPPO) enquanto elemento essencial do plano de ação; destaca 

que, a fim de investigar, processar e levar a julgamento os autores de infrações penais 

abrangidas pelo âmbito de aplicação da Diretiva PIF, a Procuradoria Europeia deve ter 

vastas competências na luta contra os crimes lesivos dos interesses financeiros da UE, 

independentemente da estrutura que adotar; insta os Estados-Membros a disponibilizarem 

os recursos humanos e financeiros necessários para a criação da Procuradoria Europeia; 

12. Salienta que, todos os anos, desaparece 1 bilião de euros devido à fraude e à evasão fiscais 

na UE; frisa que deve ser prestada especial atenção aos paraísos fiscais e aos países com 

práticas fiscais pouco transparentes ou nocivas, que representam um enorme problema que 

afeta todos os cidadãos europeus; 

13. Congratula-se com o acordo internacional no âmbito do G20 no sentido de aplicar uma 

nova norma geral em matéria de transparência fiscal, em consonância com as normas de 

elevado nível já aplicadas pela UE; apela à sua rápida aplicação e à monitorização efetiva 

da fraude e da evasão fiscais à escala internacional; congratula-se com o facto de, em 

fevereiro de 2016, a Comissão ter assinado acordos que implicam a troca de informações 

fiscais com países como Andorra e Mónaco e que, em 2015, a Comissão já tinha assinado 

acordos com a Suíça, o Liechtenstein e São Marinho; 

14. Salienta que a transparência é o instrumento mais eficaz para combater o abuso e a fraude; 

insta a Comissão a melhorar a legislação nesta matéria, tornando obrigatória a publicação 

de dados relativos a todos os beneficiários de fundos da UE, incluindo dados relativos à 

subcontratação; 
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15. Considera que um método comum para a apreensão, na UE, de ativos de organizações 

criminosas pode constituir uma medida para dissuadir os criminosos; convida as 

autoridades competentes dos Estados-Membros a partilharem as práticas de excelência 

neste domínio nas atuais plataformas de encontro, como o Comité Consultivo para a 

Coordenação da Luta contra a Fraude (COCOLAF), entre outros; insta os Estados-

Membros a transporem rapidamente a diretiva relativa ao confisco dos bens do crime e a 

promoverem a reutilização dos bens confiscados para fins sociais, em conformidade com 

o princípio da subsidiariedade, assim como a apoiarem um programa da União Europeia 

para o intercâmbio de boas práticas na gestão dos bens confiscados, promovendo a sua 

utilização para fins sociais; 

16. Convida os Estados-Membros a desenvolverem a cooperação administrativa, policial e 

judiciária para identificar, apreender e confiscar os produtos do crime em toda a União e 

reforçar os gabinetes nacionais de recuperação de bens, que devem ser dotados de 

recursos adequados; 

17. Salienta que as organizações criminosas cooperam com outras entidades e podem agir em 

conluio com criminosos de «colarinho branco» (ou seja, pessoas associadas a empresas e 

bancos, incluindo funcionários públicos a todos os níveis do processo decisório) que não 

são membros de organizações criminosas mas representam interesses benéficos para 

ambas as partes; 

18. Insta os Estados-Membros a criarem estruturas especializadas a nível nacional para detetar 

as organizações criminosas e excluir dos concursos públicos as propostas de entidades 

implicadas em práticas de corrupção ou branqueamento de capitais; 

19. Sublinha que a criminalidade organizada utiliza empresas de construção especializadas na 

terraplanagem para proceder ao branqueamento de capitais e eliminar substâncias tóxicas 

que poluem o ambiente; solicita à Comissão que, a fim de por cobro a estas práticas, 

controle os contratantes e subcontratantes que beneficiam de contratos no âmbito de 

grandes projetos de infraestruturas financiados pelo orçamento da UE, com vista a lutar 

contra a criminalidade; 

20. Manifesta a sua preocupação com a prática recorrente das empresas implicadas no 

branqueamento de capitais que consiste em apresentar, no quadro de concursos públicos 

para projetos de grande envergadura, ofertas inferiores aos custos; insta a Comissão a 

incluir uma avaliação económica das propostas das empresas que obtenham contratos e 

dos subcontratantes; 

21. Encoraja os Estados-Membros a transporem rapidamente a 4.ª Diretiva 

Antibranqueamento de Capitais (ABC), a fim de assegurar a plena igualdade entre as 

diferentes formas jurídicas existentes, nomeadamente as pessoas coletivas, como 

fundações, e as entidades sem personalidade jurídica similares a fundos fiduciários; 

22. Salienta a importância fulcral dos bancos no que diz respeito ao branqueamento de 

capitais e, neste contexto, insta a Comissão a elaborar uma proposta destinada a garantir a 

plena transparência dos fluxos bancários, não só para os indivíduos, mas igualmente para 

as pessoas coletivas e os fundos fiduciários; 

23. Solicita que sejam retiradas as licenças bancárias aos bancos envolvidos em casos 
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averiguados de branqueamento de montantes elevados; 

24. Manifesta a sua preocupação quanto ao facto de 71,15 % da despesa relativa aos grupos 

de visitantes em 2014 ter sido paga em numerário; regista o estudo realizado pelo Tribunal 

de Contas, no qual alertava para a prática considerada de «elevado risco» que consiste em 

realizar pagamentos em numerário para reembolsar as despesas dos grupos de visitantes; 

insiste em que sejam abolidos todos os pagamentos em numerário aos grupos de 

visitantes; 

25. Insta a UE a solicitar a adesão ao Grupo de Estados do Conselho da Europa contra a 

Corrupção (GRECO) e respeitar as obrigações de apresentação de relatórios no âmbito da 

Convenção das Nações Unidas contra a corrupção, em que a UE é parte; solicita à 

Comissão que apresente o mais rapidamente possível o seu segundo relatório sobre a 

corrupção na UE  e que inclua também informação a respeito das instituições da UE, que 

não constava do seu primeiro relatório, ou, caso o segundo relatório não esteja disponível 

nos próximos meses, que apresente um relatório distinto sobre as instituições da UE 

enquanto adenda ao seu primeiro relatório; 

26. Congratula-se com o facto de, em dezembro de 2014, após quatro anos de debates, o 

Parlamento, o Conselho e a Comissão terem chegado a um acordo sobre as reformas da 

proteção de dados na UE, o que irá reforçar a proteção dos dados das pessoas singulares e 

promover a cooperação entre os organismos responsáveis pela aplicação da lei dos 

Estados-Membros; 

27. Salienta que as instituições da UE têm a obrigação, desde janeiro de 2014, de introduzir 

regras internas relativas à denúncia de irregularidades para proteger os informadores 

contra represálias, de modo a garantir que as falhas ou irregularidades graves na 

administração da UE sejam reveladas; lamenta que algumas instituições ainda não 

apliquem essas regras; insta, no entanto, os Estados-Membros a criarem um programa 

europeu de proteção dos autores de denúncias e das testemunhas; 

28. Salienta que iniciativas como os programas Hércules, Fiscalis e Pericles, assim como a 

diretiva proposta pela Comissão em fevereiro de 2013 para proteger os interesses 

financeiros da UE e o euro contra a contrafação, se destinam a lutar contra a atividade 

criminosa internacional e transfronteiras, e apela à racionalização dos referidos 

programas, bem como a uma maior coordenação entre os mesmos; 

29. Manifesta a sua preocupação quanto ao declínio dos recursos disponibilizados pelos 

Estados-Membros para combater o comércio ilícito de tabaco; solicita à Comissão que, 

aquando da assinatura de novos acordos com a indústria do tabaco, estipule que a parte 

das receitas de tais acordos destinadas aos Estados-Membros deve ficar vinculada, nos 

seus orçamentos, a medidas de combate ao tráfico ilícito de produtos do tabaco; 

30. Congratula-se com o programa do Conselho da UE para as Presidências neerlandesa, 

eslovaca e maltesa, que tem uma duração de 18 meses e coloca a abordagem global e 

integrada da criminalidade organizada no topo da ordem de trabalhos, juntamente com a 

luta contra a fraude lesiva dos interesses financeiros da União, e que inclui esforços 

relacionados com a nomeação de um Procurador Europeu, a regulamentação em matéria 

de proteção de dados e a promoção e salvaguarda do Estado de direito e dos direitos 

fundamentais; 
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31. Salienta a importância de aumentar a responsabilização dos políticos; recomenda a criação 

de disposições vinculativas que prevejam a inelegibilidade para o cargo de deputado ao 

Parlamento Europeu ou cargos noutras instituições e organismos da UE de pessoas que 

tenham sido condenadas ou tenham participado em atos de criminalidade organizada, 

branqueamento de capitais, corrupção ou outros crimes graves. 
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