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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre proteção dos interesses financeiros da União Europeia – luta contra a fraude – 
relatório anual de 2018
(2019/2128(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta os artigos 310.º, n.º 6, e 325.º, n.º 5, do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (TFUE),

– Tendo em conta as suas resoluções sobre os anteriores relatórios anuais da Comissão e 
do Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF),

– Tendo em conta o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, de 11 
de outubro de 2019 intitulado «Trigésimo relatório sobre a proteção dos interesses 
financeiros da União Europeia e a luta contra a fraude (2018)» (COM(2018)0444), e os 
documentos de trabalho dos serviços da Comissão que o acompanham 
(SWD(2019)0361, SWD(2019)0362, SWD(2019)0363, SWD(2019)0364 e 
SWD(2018)0365),

– Tendo em conta o relatório do OLAF relativo a 20181 e o relatório de atividades de 
2018 do Comité de Fiscalização do OLAF,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu, ao Comité das Regiões e ao Tribunal de Contas, 
intitulada «Estratégia antifraude da Comissão: ação reforçada para proteger o orçamento 
da UE» (COM(2019)0196),

– Tendo em conta o «plano de ação» (SWD(2019)0170) e a «avaliação do risco de 
fraude» (SWD(2019)171), que acompanham a comunicação intitulada «Estratégia 
antifraude da Comissão: ação reforçada para proteger o orçamento da UE» 
(COM(2019)0196),

– Tendo em conta o relatório anual do Tribunal de Contas Europeu sobre a execução do 
orçamento para o exercício de 2018, acompanhado das respostas das instituições2,

– Tendo em conta a proposta de regulamento sobre a proteção do orçamento da União em 
caso de deficiências generalizadas no que diz respeito ao Estado de direito nos 
Estados-Membros, apresentada pela Comissão Europeia em 2 de maio de 2018 
(COM(2018)0324),

– Tendo em conta a introdução, em todas as propostas da Comissão sobre o QFP, de 
disposições normalizadas sobre a proteção dos interesses financeiros da UE,

– Tendo em conta o Parecer n.º 8/2018 do Tribunal de Contas Europeu, de 22 de 
novembro de 2018, sobre a proposta da Comissão, de 23 de maio de 2018, que altera o 

1 OLAF, «Décimo nono relatório do Organismo Europeu de Luta Antifraude, 1 de janeiro a 31 de dezembro de 
2018», 2019.
2 JO C 340 de 8.10.2019, p.1.
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Regulamento n.º 883/2013 relativo ao OLAF no que respeita à cooperação com a 
Procuradoria Europeia e à eficácia dos inquéritos do OLAF (COM(2018)0338),

– Tendo em conta o Parecer n.º 9/2018 do Tribunal de Contas Europeu sobre a proposta 
de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o Programa Antifraude 
da UE,

– Tendo em conta o Relatório Especial n.º 26/2018 do Tribunal de Contas Europeu, de 10 
de outubro de 2018, intitulado «Vários atrasos nos sistemas informáticos aduaneiros: o 
que correu mal?»

– Tendo em conta o Relatório Especial n.º 01/2019 do Tribunal de Contas Europeu 
intitulado «São necessárias ações para combater a fraude nas despesas da UE»

– Tendo em conta o Relatório Especial n.º 06/2019 do Tribunal de contas Europeu, 
intitulado «Combater a fraude nas despesas da coesão da UE: as autoridades de gestão 
têm de reforçar a deteção, a resposta e a coordenação»,

– Tendo em conta o Relatório Especial n.º 12/2019 do Tribunal de Contas Europeu 
intitulado «Comércio eletrónico: Muitos dos desafios relativos à cobrança do IVA e dos 
direitos aduaneiros permanecem por resolver»,

– Tendo em conta o Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 11 de setembro de 2013, relativo aos inquéritos efetuados pelo 
Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF)3 e a sua avaliação intercalar, publicada 
pela Comissão em 2 de outubro de 2017 (COM(2017)0589),

– Tendo em conta a Diretiva (UE) 2017/1371 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de julho de 2017, relativa à luta contra a fraude lesiva dos interesses financeiros da 
União através do direito penal (Diretiva PIF)4,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) 2017/1939 do Conselho, de 12 de outubro de 
2017, que dá execução a uma cooperação reforçada para a instituição da Procuradoria 
Europeia (EPPO)5,

– Tendo em conta o Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 
orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 do 
Conselho6,

– Tendo em conta o Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de julho de 2018, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 
orçamento geral da União, que altera os Regulamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 
1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 
1316/2013, (UE) n.º 223/2014 e (UE) n.º 283/2014, e a Decisão n.º 541/2014/UE, e 

3 JO L 248 de 18.9.2013, p. 1.
4 JO L 198 de 28.7.2017, p. 29.
5 JO L 283 de 31.10.2017, p. 1.
6 JO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
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revoga o Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/20127,

– Tendo em conta o relatório, de 4 de setembro de 2019, encomendado pela Comissão, 
intitulado «Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: Final 
Report» (Estudo e relatórios sobre os desvios do IVA nos Estados-Membros da UE-28: 
relatório final), 

– Tendo em conta o relatório de maio de 2015, encomendado pela Comissão, intitulado 
«Study to quantify and analyse the VAT Gap in the EU Member States» (Estudo 
destinado a quantificar e analisar os desvios do IVA nos Estados-Membros da UE) e a 
comunicação da Comissão, de 7 de abril de 2016, relativa a um plano de ação sobre o 
IVA, intitulada «Rumo a um espaço único do IVA na UE – Chegou o momento de 
decidir» (COM(2016)0148),

– Tendo em conta Relatório Anticorrupção da UE, apresentado pela Comissão em 3 de 
fevereiro de 2014, (COM(2014)0038),

– Tendo em conta a Diretiva 2014/24/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de 
fevereiro de 2014, relativa aos contratos públicos e que revoga a Diretiva 2004/18/CE8

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 6 de junho de 2011, intitulada «Luta 
contra a corrupção na UE» (COM(2011)0308),

– Tendo em conta a sua resolução, de 14 de fevereiro de 2017, sobre o papel dos autores 
de denúncias na proteção dos interesses financeiros da União Europeia9,

– Tendo em conta o relatório intercalar, de 12 de maio de 2017, sobre a aplicação da 
comunicação da Comissão intitulada «Intensificar a luta contra o contrabando de 
cigarros e outras formas de comércio ilícito de produtos do tabaco – Uma estratégia 
global da UE ((COM(2013)0324) de 6.6.2013) (COM(2017)0235 final),

– Tendo em conta o Regulamento (UE) 2017/1939 do Conselho, de 12 de outubro de 
2017, que dá execução a uma cooperação reforçada para a instituição da Procuradoria 
Europeia (EPPO)10,

– Tendo em conta o relatório coordenado pelo OLAF, intitulado «Fraud in Public 
Procurement – A collection of red flags and best practices» (Fraude em contratos 
públicos – um conjunto de indicadores de risco e melhores práticas), publicado em 20 
de dezembro de 2017, e o Manual do OLAF de 2017 sobre a «Comunicação de 
irregularidades na gestão partilhada»,

– Tendo em conta o Relatório Especial n.º 19/2017 do Tribunal de Contas Europeu 
intitulado «Procedimentos de importação:  as insuficiências do quadro jurídico e uma 
aplicação ineficaz têm impacto sobre os interesses financeiros da UE»,

– Tendo em conta o acórdão do Tribunal de Justiça Europeu no processo C-105/14: 

7 JO L 193 de 30.7.2018, p. 1.
8 JO L 94 de 28.3.2014, p. 65.
9 JO C 252 de 18.7.2018, p. 56.
10 JO L 283 de 31.10.2017, p. 1.
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processo penal contra Ivo Taricco e outros11,  

– Tendo em conta o acórdão do Tribunal de Justiça Europeu no processo C-42/17, 
processo penal contra M.A.S. e M.B.12,

– Tendo em conta o acórdão do Tribunal Geral no processo T-48/16, Sigma Orionis SA 
contra Comissão Europeia13,

– Tendo em conta a adoção do Regulamento (UE) 2018/1541 do Conselho relativo à 
cooperação administrativa e à luta contra a fraude no domínio do imposto sobre o valor 
acrescentado, que visa aumentar a capacidade de resposta dos Estados-Membros aos 
mecanismos de fraude ao IVA mais prejudiciais e a reduzir os desvios do IVA,

– Tendo em conta a sua resolução, de 25 de outubro de 2018, sobre a proteção dos 
interesses financeiros da UE – Recuperação de dinheiro e ativos de países terceiros em 
casos de fraude14,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho 
Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões, 
intitulada «Um orçamento moderno para uma União que protege, capacita e defende – 
Quadro financeiro plurianual 2021-2027» (COM(2018)0321),

– Tendo em conta a sua resolução, de 4 de outubro de 2018, sobre a luta contra a fraude 
aduaneira e a proteção dos recursos próprios da UE15,

– Tendo em conta o prosseguimento da execução do programa Hercule III16,

– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental (A9-0000/2020),

A. Considerando que, de jure, os Estados-Membros e a Comissão partilharam a 
responsabilidade pela execução de 74 % do orçamento da União para o exercício de 
2018; considerando, no entanto, que, de facto, são os Estados-Membros que utilizam 
esses recursos, sendo a Comissão Europeia responsável pela sua supervisão através dos 
seus mecanismos de controlo;

B. Considerando que a eficiência das despesas públicas e a proteção dos interesses 
financeiros da UE devem constituir elementos-chave da política da UE, a fim de 
aumentar a confiança dos cidadãos, garantindo que o seu dinheiro seja utilizado de 

11 Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção), de 8 de setembro de 2015, no processo C-105/14, Processo 
penal contra Ivo Taricco e outros, 105/14, ECLI:EU:C:2015:555.
12 Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção), de 5 de dezembro de 2017, no processo C-42/17, Processo 
penal contra M.A.S. e M.B., 42/17, ECLI:EU:C:2017:936.
13 Acórdão do Tribunal Geral 3 de maio de 2018 no processo T-48/16, Sigma Orionis SA contra Comissão 
Europeia.
14 Textos aprovados, P8_TA(2018)0419.
15 Textos aprovados, P8_TA(2018)0384.
16 Regulamento (UE) n.º 250/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, que cria 
um programa para a promoção de ações no domínio da proteção dos interesses financeiros da União Europeia 
(programa Hercule III) (JO L 84 de 20.3.2014, p. 6).
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forma correta e eficaz;

C. Considerando que o artigo 310.º, n.º 6, do TFUE estabelece que «em conformidade com 
o artigo 325.º, a União e os Estados-Membros combatem as fraudes e quaisquer outras 
atividades ilegais lesivas dos interesses financeiros da União»; considerando que, nos 
termos do artigo 325.º, n.º 2, do TFUE, «para combater as fraudes lesivas dos interesses 
financeiros da União, os Estados-Membros tomarão medidas análogas às que tomarem 
para combater as fraudes lesivas dos seus próprios interesses financeiros»; considerando 
que o artigo 325.º, n.º 3, do TFUE, estabelece que «os Estados-Membros coordenarão as 
respetivas ações no sentido de defender os interesses financeiros da União contra a 
fraude» e que «organizarão, em conjunto com a Comissão, uma colaboração estreita e 
regular entre as autoridades competentes»; considerando que, nos termos do 
artigo 325.º, n.º 4, do TFUE, o Tribunal de Contas Europeu deve ser consultado sobre 
quaisquer medidas a adotar pelo legislador nos domínios da prevenção e combate das 
fraudes lesivas dos interesses financeiros da União;

D. Considerando que a consecução de um bom desempenho no âmbito de processos de 
simplificação depende de uma avaliação regular dos recursos, das realizações, dos 
efeitos/resultados e dos impactos através de auditorias de desempenho;

E. Considerando que, nos termos do artigo 83.º do TFUE, a corrupção constitui um dos 
domínios de criminalidade particularmente graves com dimensão transfronteiriça;

F. Considerando que a diversidade de sistemas jurídicos e administrativos entre os 
Estados-Membros necessita de ser adequadamente abordada para lutar contra as 
irregularidades e a fraude; que a Comissão deve, por conseguinte, intensificar os 
esforços no sentido de garantir que a luta contra a fraude seja conduzida eficazmente e 
se traduza em resultados mais concretos e mais satisfatórios;

G. Considerando que o IVA constitui uma importante fonte de receitas para os orçamentos 
nacionais e que, em 2018, os recursos próprios baseados no IVA constituíram 11,9 % do 
orçamento total da UE;

H. Considerando que os casos sistemáticos e institucionalizados de corrupção que se 
verificam em determinados Estados-Membros prejudicam gravemente os interesses 
financeiros da UE, representando simultaneamente uma ameaça ao Estado de direito; 
considerando que, de acordo com o relatório do Eurobarómetro Especial n.º 470, sobre a 
corrupção, publicado em dezembro de 2017, em geral, as perceções e as atitudes em 
relação à corrupção se mantiveram estáveis em relação a 2013, o que indica que não 
foram obtidos resultados concretos em termos da melhoria da confiança dos cidadãos da 
UE nas suas instituições;

Irregularidades detetadas e comunicadas como fraudulentas e lesivas do orçamento da 
União Europeia

1. Observa a permanente alteração dos métodos de fraude e os novos padrões de fraude, 
que se caracterizam por uma forte dimensão transnacional e esquemas de fraude 
transfronteiras (fraude na promoção de produtos agrícolas; empresas fictícias; evasão 
aos direitos aduaneiros através da subavaliação dos têxteis e calçado que dão entrada na 
União, passando pelo desalfandegamento em vários Estados-Membros; comércio 
eletrónico e contrafação);
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2. Verifica que o número total de irregularidades fraudulentas e não fraudulentas 
comunicadas em 2018 (11 638 casos) foi 25 % inferior ao de 2017 (15 213 casos) e que 
o montante envolvido permaneceu estável em comparação com o ano anterior (2,5 mil 
milhões de EUR em 2018, para 2,58 mil milhões de EUR em 2017);

3. Recorda que nem todas as irregularidades são fraudulentas e que é importante distinguir 
claramente os erros cometidos;

4. Recorda que o número de irregularidades fraudulentas e os montantes associados não 
constituem um indicador direto do nível de fraude lesiva do orçamento da UE;

5. Regista que o número de irregularidades fraudulentas comunicadas em 2018 (1 152 
casos) permaneceu estável em comparação com 2017; lamenta que se tenha verificado 
um aumento significativo de 183 % dos montantes financeiros envolvidos, 
principalmente relacionados com as despesas da política de coesão;

6. Tem em conta o facto de o número de irregularidades não fraudulentas registadas em 
2018 ter diminuído em 27 % (10 487 casos), tendo, por seu turno, os montantes 
financeiros envolvidos diminuído 37 % para 1,3 mil milhões de EUR;

7. Considera oportuna uma colaboração mais estreita entre os Estados-Membros no que 
respeita ao intercâmbio de informações, tanto para melhorar a recolha de dados que 
efetuam como para reforçar a eficácia dos respetivos controlos;

8. Considera preocupantes as deficiências detetadas no âmbito da verificação das sedes 
sociais dos beneficiários; lamenta que, no intuito de reduzir os encargos administrativos 
que pesam sobre as autoridades dos Estados-Membros, a legislação da UE lhes imponha 
apenas a obrigação de denunciar irregularidades fraudulentas ou não fraudulentas 
envolvendo montantes superiores a 10 000 EUR dos fundos da UE; recorda que, no 
caso da agricultura e do Fundo Social Europeu, um grande número de pagamentos 
envolve montantes inferiores ao limiar de 10 000 EUR, e que, por conseguinte, os 
pagamentos potencialmente fraudulentos abaixo do limiar de notificação não são 
comunicados;

Receitas  – Fraude relacionada com as receitas próprias

9. Lamenta o aumento de 1 % do número de casos de fraude registados (para 473 em 
2018), bem como o aumento de 116 % dos montantes financeiros envolvidos;

10. Manifesta a sua preocupação pelo facto de, segundo as primeiras estimativas da 
Comissão, os desvios do IVA em 2018 terem ascendido a 130 mil milhões de EUR – o 
que representa mais de 10 % do total das receitas esperadas do IVA – e de a Comissão 
calcular que os casos de fraude intracomunitária no domínio do IVA custarem 50 mil 
milhões de EUR por ano; lamenta a perda anual de 5 mil milhões de EUR resultante da 
entrega de bens de baixo valor provenientes de países terceiros;

11. Tem em conta a alteração do Regulamento n.º 904/2010 do Conselho relativo à 
cooperação administrativa e à luta contra a fraude no domínio do imposto sobre o valor 
acrescentado17, que conduziu a um reforço da capacidade das administrações fiscais 

17 JO L 268 de 12.10.2010, p. 1.
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nacionais para controlar as entregas de bens transfronteiras;

12. Solicita que sejam tomadas medidas para assegurar plenamente a proteção dos dados 
dos operadores económicos sob investigação cujo nome figure no novo suporte lógico 
de análise da rede de operações (Transaction Network Analysis - TNA);

13. Congratula-se com a partilha, entre as autoridades fiscais nacionais, dos dados relativos 
ao regime aduaneiro 42/63, que permite ao Estado-Membro de importação e ao 
Estado-Membro do cliente proceder, entre outros, à verificação cruzada dos NIF, do 
valor das mercadorias importadas e do tipo de mercadorias;

14. Salienta que se reveste de importância primordial preferir a elaboração de estratégias 
nacionais de combate à fraude pelos Estados-Membros a uma abordagem supranacional 
imposta a nível da União;

15. Realça a gravidade da situação atual em matéria de fraude relacionada com a falta de 
pagamento do IVA, nomeadamente a chamada «fraude carrossel», que resulta no não 
pagamento do IVA às autoridades fiscais competentes pelo operador fictício, ainda que 
este imposto tenha sido cobrado ao cliente;

16. Regista que, em 2018, os painéis solares foram os produtos mais afetados por fraudes e 
irregularidades em termos monetários, tal como já sucedera em 2017 e 2016;

17. Manifesta-se preocupado com o facto de a subavaliação dos têxteis e do calçado 
importados da China constituir um caso de fraude grave; identifica o comércio 
eletrónico transfronteiras de bens como sendo uma fonte considerável de fraude fiscal 
na UE, especialmente quando estão em causa bens de menor dimensão;

18. Observa que, em dezembro de 2018, a Comissão apresentou um novo plano de ação 
para combater o comércio ilícito de tabaco que assenta principalmente em medidas 
operacionais de aplicação da lei;

19. Recorda que, mais uma vez, uma combinação de diferentes métodos de deteção 
(controlos de desalfandegamento, controlos a posteriori, inspeções pelos serviços 
antifraude e outros) é particularmente eficaz para efeitos de deteção de fraude e que a 
eficiência de cada método depende do Estado-Membro em causa, de uma coordenação 
eficaz da sua administração e da capacidade dos respetivos serviços para comunicar 
entre si;

20. Regista com consternação que a taxa média de recuperação nos casos notificados como 
fraudulentos no período 1989-2018 foi de cerca de 37 %;

21. Reitera o seu apelo à Comissão para que comunique anualmente o montante de recursos 
próprios da União recuperados na sequência das recomendações do OLAF, e para que 
preste informações sobre os montantes que ainda se encontram por recuperar;

Fraude nas despesas

22. Congratula-se com a diminuição de 3 % verificada no número de casos (679 
irregularidades fraudulentas em 2018) comunicados como despesa fraudulenta; lamenta, 
no entanto, a tendência oposta que se verifica em relação aos montantes financeiros 
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envolvidos (1 032 milhões de EUR), que resultou num aumento de 198 %;

23. Assinala que houve uma redução de 4 % das irregularidades não fraudulentas registadas 
diminuíram em 4, bem como de 48 % dos montantes financeiros envolvidos 
(844,9 milhões de EUR);

24. Salienta a importância da gestão respetiva e de uma apertada vigilância das subvenções 
concedidas ao abrigo dos programas dos FEEI (Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento, ou seja, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social 
Europeu, o Fundo de Coesão, o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural, o 
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, o FAMI (Fundo para o Asilo, a 
Migração e a Integração), o FEAD (Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais 
Carenciadas) e o FEG (Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização)), para efeitos de 
uma orçamentação eficiente não inflacionista dos fundos e de prevenção da fraude;

25. Observa, no que diz respeito a duas das políticas mais afetadas pela fraude, que se 
registaram 249 irregularidades fraudulentas em 2018 (– 6 %) no domínio da política 
agrícola comum, envolvendo um total de 63,3 milhões de EUR (+ 10 %) e, também em 
2018, 363 irregularidades fraudulentas (+5 %) no domínio da política de coesão, 
envolvendo um montante total de 959,6 milhões de EUR (+199 %);

26.  Lamenta que, no que diz respeito à PAC, o «nível de frequência da fraude» tenha 
alcançado 10 %, enquanto o «nível da fraude» ascendeu de cerca de 23 %; observa com 
consternação que a «taxa de deteção de fraude» (FDR) se ficou por 0,11 %, ao passo 
que a «taxa de deteção de irregularidades» ascendeu a 0,37 %;

27. Lamenta igualmente que a «taxa de deteção de fraude» para a política de coesão tenha 
ascendido a 0,86 %, ao passo que a «taxa de deteção de irregularidades» foi de cerca 
0,34 %;

Estratégia antifraude da Comissão

28. Toma nota da execução da Estratégia Antifraude da Comissão de 2019, adaptada na 
sequência da introdução de dois importantes aditamentos à legislação antifraude da UE 
adotados em 2017, a saber, a Diretiva PIF, que estabelece normas comuns mais 
rigorosas aplicáveis no âmbito do direito penal dos Estados-Membros com vista à 
proteção dos interesses financeiros da UE, e o Regulamento que institui a Procuradoria 
Europeia (EPPO);

29. Observa que, por ora, apenas doze Estados-Membros procederam à transposição da 
nova Diretiva PIF, que outros oito já a transpuseram parcialmente e que os demais ainda 
não o fizeram de todo;

30. Recorda, mais uma vez, que a nova Estratégia Antifraude da Comissão de 2019 
abrange: (i) fraude (incluindo a fraude ao IVA), corrupção e apropriação indevida que 
afetem os interesses financeiros da UE, na aceção dos artigos 3.º e 4.º da Diretiva PIF; 
(ii) outras infrações penais lesivas dos interesses financeiros da União, por exemplo, 
infrações relacionadas com uma utilização abusiva dos procedimentos de adjudicação 
de contratos públicos, sempre que afetem o orçamento da UE; (iii) irregularidades na 
aceção do artigo 1.º, n.º 2, do Regulamento (CE, Euratom) n.º 2988/9523 (na medida em 
que sejam intencionais mas não se encontrem abrangidas pelas infrações penais acima 
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referidas); e (iv) infrações graves às obrigações profissionais do pessoal ou de membros 
das instituições e organismos da União, tal como referido no artigo 1.º, n.º 4, do 
Regulamento OLAF e no artigo 2.º, n.º 1, segundo parágrafo, da Decisão (CE, CECA, 
Euratom) n.º 352/1999 da Comissão que institui o Organismo Europeu de Luta 
Antifraude18;

31. Congratula-se com as prioridades estabelecidas pela nova Estratégia Antifraude da 
Comissão, como uma melhor compreensão dos padrões de fraude, dos perfis dos autores 
de fraudes e das vulnerabilidades sistémicas relacionadas com a fraude que afeta o 
orçamento da UE, bem como a otimização – em particular entre os serviços da 
Comissão e as agências de execução – da coordenação, da cooperação e do fluxo de 
trabalho com vista a combater a fraude;

32. Observa que apenas onze Estados-Membros adotaram estratégias nacionais antifraude;

33. Apela a um encerramento mais célere dos inquéritos, especialmente quando não é 
possível encerrar um inquérito no prazo de doze meses após a sua abertura;

Progressos realizados no que respeita ao estabelecimento da Procuradoria Europeia 

34. Assinala a nomeação de um Diretor Administrativo interino em 2018;

35. Recorda que, no final de outubro de 2019, cinco Estados-Membros não tinham aderido 
à Procuradoria Europeia; relembra, no entanto, que, nos termos do considerando 9 do 
Regulamento (CE) n.º 2017/1939, os Estados-Membros em causa podem aderir a 
qualquer momento a esta cooperação transfronteiriça;

36. Salienta que o processo de seleção do Procurador-Geral Europeu, iniciado em 2018, 
registou atrasos tendo em conta o desacordo entre o Parlamento Europeu e o Conselho 
sobre o candidato preferido;

37. Regista com satisfação o abrandamento do processo de concessão de competências à 
Procuradoria Europeia em matéria de crimes terroristas transfronteiras; chama a atenção 
para as Conclusões do Conselho Europeu de 18 de outubro de 2018;

Aspetos a melhorar

38. Destaca dois domínios a melhorar: em primeiro lugar, para melhorar a avaliação do 
risco de fraude e a gestão do risco de fraude, a Comissão necessita de uma capacidade 
analítica mais abrangente, de molde a poder analisar os dados quanto aos padrões de 
fraude, aos perfis dos autores de fraudes e às vulnerabilidades nos sistemas de controlo 
interno da UE; em segundo lugar, a fim de assegurar a coerência e otimizar a eficiência 
e a eficácia, a avaliação e gestão descentralizadas dos riscos de fraude devem ser objeto 
de uma coordenação e de um acompanhamento através de um sistema de análise sólido;

39. Chama a atenção para a ligação existente entre a corrupção e a fraude nas despesas da 
UE; lamenta que a Comissão tenha deixado de considerar necessária a publicação do 
relatório anticorrupção;

18 JO L 136 de 31.5.1999, p. 20.
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40. Apela a Comissão recentemente eleita para que elabore, a título de prioridade geral, 
uma estratégia à escala europeia com vista a evitar proativamente o conflito de 
interesses entre todos os intervenientes financeiros que executam o orçamento da UE;

41. Considera que são necessárias mais iniciativas para medir o hiato aduaneiro e para 
desenvolver uma metodologia eficaz que permita efetuar uma tal medição, pelo menos 
no que diz respeito aos seus principais elementos;

42. Considera também que os controlos aduaneiros devem ser adaptados aos novos riscos 
de fraude e à rápida expansão do comércio transfronteiras facilitado pelo comércio 
eletrónico, bem como pelas operações comerciais desmaterializadas;

43. Observa que a expansão do comércio eletrónico constitui um sério desafio para as 
administrações fiscais, devido, nomeadamente, à falta de uma identificação fiscal do 
vendedor na UE e ao facto de as declarações de IVA serem registadas com a indicação 
de um valor muito inferior ao valor real das transações declaradas;

44. Manifesta a sua preocupação com o risco de uma subavaliação das entregas de bens de 
comércio eletrónico provenientes de países terceiros; congratula-se com as medidas 
tomadas para resolver o problema da fraude ao IVA no comércio eletrónico;

45. Convida o OLAF a informar o Parlamento do resultado do seu inquérito sobre a 
importação por via do comércio eletrónico de artigos de vestuário de baixo valor; insta a 
Comissão e os Estados-Membros a monitorizarem as transações de comércio eletrónico 
que envolvam vendedores estabelecidos fora da UE que não declarem o IVA (por 
exemplo, através do recurso indevido ao estatuto de «amostra») ou subestimem 
deliberadamente o valor dos bens em causa, a fim de evitar totalmente o pagamento de 
IVA ou de reduzir o montante devido;

46. Reconhece a necessidade de colmatar certas lacunas apresentadas pelo atual sistema 
europeu de luta contra a fraude, em especial no que diz respeito à recolha de dados 
precisos em matéria de irregularidades fraudulentas e não fraudulentas;

47. Considera surpreendente que a Comissão não disponha de informações exaustivas e 
comparáveis sobre o nível de fraude detetado nas despesas da UE;

48. Insta a Comissão a assegurar a eficácia do sistema informático denominado «sistema de 
gestão de irregularidades» (SGI) gerido pelo OLAF, para que todas as autoridades 
competentes possam comunicar atempadamente informações relativas às investigações 
criminais relacionadas com fraudes lesivas dos interesses financeiros da UE;

49. Recorda aos Estados-Membros que é do seu próprio interesse cooperar plenamente com 
a Comissão;

50. Regista que, no domínio da gestão partilhada, a Comissão não tem competência para dar 
início a um processo de exclusão de operadores económicos não fiáveis quando as 
autoridades dos Estados-Membros não o fazem; insta os Estados-Membros a 
comunicarem prontamente as irregularidades fraudulentas no SGI e a tirarem o melhor 
partido possível do sistema de deteção precoce e de exclusão;

51. Insiste em que os Estados-Membros utilizem eficazmente o instrumento de prevenção 
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da fraude disponibilizado pela base de dados ARACHNE, apresentando dados em 
tempo útil e explorando as oportunidades oferecidas pelos grandes volumes de dados 
para prevenir a utilização fraudulenta e irregular dos fundos da UE;

52. Salienta o papel dos Estados-Membros na execução dos acordos de cooperação 
administrativa, na eficácia dos controlos, na aplicação da recolha de dados e no controlo 
do cumprimento do quadro regulamentar pelos operadores;

Cooperação internacional

53. Tem em conta a entrada em vigor, em 1 de setembro de 2018, do acordo UE-Noruega 
sobre cooperação administrativa e assistência em matéria de cobrança no domínio do 
IVA;

54. Saúda a organização do seminário anual (realizado na Bósnia-Herzegovina em junho de 
2018) para as autoridades parceiras nos países candidatos e potenciais candidatos sobre 
as melhores práticas em investigações bem-sucedidas em matéria de fraude, bem como 
o seminário realizado em julho de 2018 na Ucrânia no âmbito do Acordo de Associação 
UE-Ucrânia, que contou com a participação de todos os serviços competentes em 
matéria de luta contra a fraude;

55. Congratula-se com a assinatura pelo OLAF de dois acordos de cooperação 
administrativa, com o Banco Africano de Desenvolvimento e com o Gabinete do 
Inspetor-Geral da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional 
(USAID), respetivamente;

56. Chama a atenção para os problemas em torno da execução, por países terceiros, da 
Convenção-Quadro para a Luta Antitabaco («Protocolo FCTC»);

57. Toma nota do alargamento da missão dos serviços de coordenação antifraude (AFCOS) 
em prol da promoção da eficácia dos diferentes canais de cooperação transfronteiriça 
entre as autoridades nacionais, nomeadamente no que se refere ao combate à fraude 
aduaneira;

58. Convida os Estados-Membros a intensificarem o intercâmbio de informações sobre 
possíveis empresas e transações fraudulentas através da rede Eurofisc;

Regras de transparência e disposições transversais

59. Prevê que a adoção do «Regulamento Omnibus» reduza drasticamente as taxas de 
fraude em matéria de política agrícola e de política de coesão;

60. Reconhece a importância de que se reveste o artigo 61.º do Regulamento Financeiro, 
bem como a redefinição a que procede dos conflitos de interesses, para todos os 
intervenientes financeiros que executam o orçamento da UE nas várias modalidades de 
gestão, nomeadamente a nível nacional;

61. Congratula-se com a base jurídica clara que, na sequência da revisão do Regulamento 
n.º 883/2013, permite ao OLAF aceder a informações sobre contas bancárias com 
recurso a assistência por parte das autoridades nacionais competentes;
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62. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
ao Tribunal de Justiça da União Europeia, ao Tribunal de Contas Europeu, ao 
Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF) e ao Comité de Fiscalização do OLAF.


