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SUGESTÕES 

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão do 

Controlo Orçamental, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 

sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

1. Congratula-se com o acordo alcançado, em novembro de 2016, entre o Parlamento e o 

Conselho, após quatro anos de negociações, sobre a proposta de diretiva relativa à luta 

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

(Diretiva (UE) 2017/1371), que estabelece regras mínimas para a definição de infrações 

penais e de sanções no domínio da fraude lesiva dos interesses financeiros da União, 

incluindo a fraude transfronteiriça ao IVA, que envolve prejuízos totais de, pelo menos, 

10 milhões de euros; recorda, no entanto, que este limiar será sujeito a uma avaliação da 

Comissão até 6 de julho de 2022; insta os Estados-Membros a aplicarem a diretiva o 

mais rapidamente possível; 

2. Congratula-se com a adoção e a entrada em vigor do Regulamento (UE) 2017/1939 do 

Conselho, que estabelece a Procuradoria Europeia, e com os progressos realizados no 

Conselho, que conduziram ao acordo entre 20 Estados-Membros, com base no processo 

de cooperação reforçada previsto no artigo 86.º do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia; solicita aos restantes Estados-Membros que participem no processo de 

cooperação reforçada da Procuradoria Europeia assim que possível; recorda que a 

Procuradoria Europeia será incumbida de investigar, instaurar ações penais e levar a 

julgamento os autores das infrações cometidas contra os interesses financeiros da 

União, tal como definido na Diretiva (UE) 2017/1371; 

3. Insta os Estados-Membros participantes e a Comissão a darem início aos trabalhos 

preparatórios tendo em vista o lançamento da Procuradoria Europeia assim que possível 

e a manterem o Parlamento estreitamente associado ao processo, em especial à 

nomeação do Procurador-Geral; insta a Comissão a nomear o Diretor Administrativo 

interino da Procuradoria Europeia, com a maior brevidade possível, em conformidade 

com o artigo 20.º do Regulamento que institui a Procuradoria Europeia; reitera que 

devem ser atribuídos à Procuradoria Europeia pessoal e recursos suficientes mesmo 

antes do seu lançamento oficial; reafirma que a Procuradoria Europeia deve ser 

independente; 

4. Apela ao desenvolvimento de uma cooperação eficaz entre os Estados-Membros, a 

Procuradoria Europeia, o OLAF e a Eurojust; recorda as negociações em curso sobre o 

Regulamento Eurojust; salienta que as competências respetivas da Eurojust, do OLAF e 

da Procuradoria Europeia devem ser claramente definidas; sublinha que, para que a luta 

contra a fraude seja verdadeiramente eficaz a nível da UE, a nova Procuradoria 

Europeia, a Eurojust e o OLAF terão de funcionar harmoniosamente entre si em termos 

políticos e operacionais, a fim de evitar sobreposições de tarefas; reitera, a esse respeito, 

que os acordos de trabalho entre as três entidades devem ser elaborados e adotados o 

mais brevemente possível, em conformidade com os artigos 99.º a 101.º do 

Regulamento (UE) 2017/1939 do Conselho; insiste que a Procuradoria Europeia deve 

ter poderes para resolver conflitos de competência em processos relevantes para o 

desempenho das suas funções; 

5. Encoraja a Comissão e os Estados-Membros a adotarem medidas para proteger a 
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confidencialidade das fontes de informação, a fim de impedir quaisquer medidas 

discriminatórias ou ameaças; 

6. Lamenta que a Comissão tenha suspendido a publicação dos relatórios sobre a luta 

anticorrupção na UE, tendo, em vez disso, incluído o acompanhamento da luta contra a 

corrupção no processo de governação económica do Semestre Europeu; reitera o seu 

apelo à Comissão no sentido de considerar a possibilidade de publicar novamente esses 

relatórios; 

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

nomeadamente a chamada fraude de tipo «carrossel»; toma nota da proposta da 

Comissão de uma diretiva do Conselho que permitirá a aplicação de um mecanismo 

generalizado de autoliquidação (MGAL) pelos Estados-Membros sob determinadas 

condições estritas; regista a proposta da Comissão de um pacote de simplificação do 

IVA e de redução dos custos de conformidade para as PME, de modo a criar um 

ambiente propício para o crescimento das PME e favorável ao comércio 

transfronteiriço; exorta a Comissão a encontrar uma solução abrangente, de longo prazo 

e à escala da UE para o problema da fraude ao IVA; insta todos os Estados-Membros a 

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

intercâmbio de informações e coordenar as políticas, com o intuito de contribuir para a 

luta contra este tipo de fraude, que é prejudicial para os orçamentos nacionais e da UE; 

8. Destaca o papel dos autores de denúncias e dos jornalistas de investigação na 

prevenção, deteção e comunicação de fraudes, de evasão fiscal, de elisão fiscal e de 

irregularidades relativamente às despesas relacionadas com o orçamento da UE e na 

proteção dos interesses financeiros da União; salienta que a proteção dos autores de 

denúncias é fundamental para salvaguardar o bem público e os interesses financeiros da 

UE, bem como para promover uma cultura de responsabilização e integridade nas 

instituições públicas e privadas; toma nota da consulta pública aberta realizada pela 

Comissão, entre março e maio de 2017, destinada a recolher opiniões sobre a questão da 

proteção dos autores de denúncias a nível nacional e da UE; aguarda a iniciativa 

prevista da Comissão de reforçar a proteção dos autores de denúncias na UE nos 

próximos meses; recorda a sua resolução, de 14 de fevereiro de 2017, sobre o papel dos 

autores de denúncias na proteção dos interesses financeiros da União Europeia; 

9. Solicita à Comissão que publique um relatório anual sobre a utilização dos fundos da 

UE, bem como sobre as transferências de capitais do Banco Europeu de Investimento 

(BEI) e do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento (BERD) para estruturas 

offshore, que indique, nomeadamente, o número e a natureza dos projetos bloqueados, 

preste esclarecimentos sobre as razões que levaram ao bloqueio e sobre as medidas de 

acompanhamento tomadas para garantir que os fundos da UE não contribuem, direta ou 

indiretamente, para lesar os interesses financeiros da UE. 
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