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Alteração 1
Michael Gahler

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Congratula-se com a redução do 
número e do impacto financeiro das 
irregularidades detetadas no que diz 
respeito aos fundos de pré-adesão 
examinados no Relatório 2011; congratula-
se com o facto de a taxas de recuperação de 
recursos da UE indevidamente pagos a 
título de assistência de pré-adesão terem 
melhorado significativamente, 
reconhecendo embora as importantes 
diferenças que existem entre os 
beneficiários em termos de irregularidades 
detetadas, o que constitui principalmente 
uma medida da fase de aprovação e 
implementação do Mecanismo de Gestão 
de Irregularidades (MGI); solicita portanto 
à Comissão que continue a acompanhar de 
perto a implementação do MGI em todos 
os países que beneficiam do instrumento;

1. Toma nota da redução do número e do 
impacto financeiro das irregularidades 
detetadas no que diz respeito aos fundos de 
pré-adesão examinados no Relatório 2011; 
congratula-se com o facto de as taxas de 
recuperação de recursos da UE 
indevidamente pagos a título de assistência 
de pré-adesão terem melhorado 
significativamente, embora só tenham 
atingido 60%, reconhecendo embora as 
importantes diferenças que existem entre 
os beneficiários em termos de 
irregularidades detetadas, o que constitui 
principalmente uma medida da fase de 
aprovação e implementação do Mecanismo 
de Gestão de Irregularidades (MGI); 
solicita portanto à Comissão que continue a 
acompanhar de perto a implementação do 
MGI em todos os países que beneficiam do 
instrumento; apoia o apelo endereçado 
especialmente à Croácia pela Comissão 
para que implemente integralmente o 
sistema MGI, o que ainda não sucedeu 
não obstante as medidas de formação e de 
assistência, bem como o apelo endereçado 
à Antiga República Jugoslava da 
Macedónia para que aplique este 
mecanismo;

Or. en

Alteração 2
Michael Gahler

Projeto de parecer
N.º 2
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Projeto de parecer Alteração

2. Nota com preocupação que, no Capítulo 
7 ("Relações externas, ajuda e 
alargamento") do Relatório anual do 
Tribunal de Contas relativo à execução do 
orçamento de 2011, este último aponta 
erros nos pagamentos finais que não foram 
detetados pelos controlos da Comissão, 
tendo concluído que os controlos efetuados 
por esta última não são inteiramente 
eficientes; solicita à Comissão que 
melhore os seus mecanismos de 
monitorização, a fim de assegurar a 
despesa eficiente e adequada dos fundos;

2. Nota com preocupação que, no Capítulo 
7 ("Relações externas, ajuda e 
alargamento") do Relatório anual do 
Tribunal de Contas relativo à execução do 
orçamento de 2011, este último aponta 
erros nos pagamentos finais que não foram 
detetados pelos controlos da Comissão, 
tendo concluído que os controlos efetuados 
por esta última não são inteiramente 
eficientes; solicita à Comissão que aplique 
as recomendações do Tribunal de Contas 
e do parecer de quitação tendo em vista 
melhorar os seus mecanismos de 
monitorização, a fim de assegurar a 
despesa eficiente e adequada dos fundos;

Or. en

Alteração 3
Renata Beber

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Assinala, com preocupação, que, 
devido à crise económica atual, a 
Comissão não prevê um aumento do 
financiamento da UE destinado às 
autoridades responsáveis pela aplicação 
da lei nos Estados-Membros tendo em 
vista uma melhor proteção dos interesses 
financeiros da UE, no contexto da sua 
nova estratégia abrangente; considera 
que esta estratégia deverá constituir uma 
resposta coerente e completa destinada a 
diminuir o contrabando e a aumentar as 
receitas, garantindo, deste modo, que o 
investimento seja compensador no futuro;

Or. en



AM\934038PT.doc 5/11 PE510.501v01-00

PT

Alteração 4
Pino Arlacchi

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Congratula-se com a iniciativa do 
Gabinete Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF) que tem como um dos seus 
objetivos principais o reforço da 
cooperação com países terceiros; nota que 
esta reforma virá, inter alia, dotar o OLAF 
da possibilidade de concluir acordos 
administrativos com autoridades 
competentes de países terceiros e 
organizações internacionais, reforçando a 
sua capacidade para lutar contra a fraude 
em domínios que pertencem à dimensão 
política externa da UE;

3. Congratula-se com a iniciativa do 
Gabinete Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF) que tem como um dos seus 
objetivos principais o reforço da 
cooperação com países terceiros; nota que 
esta reforma virá, inter alia, dotar o OLAF 
da possibilidade de concluir acordos 
administrativos com autoridades 
competentes de países terceiros e 
organizações internacionais, reforçando a 
sua capacidade para lutar contra a fraude 
em domínios que pertencem à dimensão 
política externa da UE, e aguarda com 
expectativa a rápida conclusão do atual 
processo legislativo que prevê a reforma 
do regulamento de 1999, cometendo ao 
Organismo o enquadramento de que 
necessita para funcionar com a máxima 
eficácia;  

Or. en

Alteração 5
Michael Gahler

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Congratula-se com a iniciativa do 
Gabinete Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF) que tem como um dos seus 
objetivos principais o reforço da 
cooperação com países terceiros; nota que 
esta reforma virá, inter alia, dotar o OLAF 

3. Congratula-se com a iniciativa do 
Gabinete Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF) que tem como um dos seus 
objetivos principais o reforço da 
cooperação com países terceiros; nota que 
esta reforma virá, inter alia, dotar o OLAF 
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da possibilidade de concluir acordos 
administrativos com autoridades 
competentes de países terceiros e 
organizações internacionais, reforçando a 
sua capacidade para lutar contra a fraude 
em domínios que pertencem à dimensão 
política externa da UE;

da possibilidade de concluir acordos 
administrativos com autoridades 
competentes de países terceiros e 
organizações internacionais, reforçando a 
sua capacidade para lutar contra a fraude 
em domínios que pertencem à dimensão 
política externa da UE; saúda a estratégia 
antifraude (COM(2011) 376), 
nomeadamente no que respeita à inclusão 
de disposições antifraude melhoradas nos 
programas de despesa ao abrigo do novo 
quadro financeiro plurianual 2014-2020; 
toma nota, com apreensão, da conclusão 
da Comissão segundo a qual não existem 
suficientes dispositivos dissuasores contra 
a utilização criminosa do orçamento da 
UE nos Estados-Membros e saúda as 
propostas da Comissão para fazer face a 
este problema; recomenda que os países 
terceiros beneficiários sejam também 
envolvidos na medida do possível;

Or. en

Alteração 6
Pino Arlacchi

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Salienta a necessidade de intensificar 
a luta contra a fraude de natureza 
aduaneira e regozija-se com a criação do 
Sistema Antifraude de Informação sobre 
o Trânsito (ATIS), uma base de dados 
central destinada a manter todas as 
autoridades em causa informadas acerca 
da circulação, no interior da UE, das 
mercadorias em trânsito;

Or. en
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Alteração 7
Renata Beber

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Acolhe favoravelmente o Plano de ação 
para a luta contra o contrabando de 
cigarros e álcool ao longo da fronteira 
oriental da UE e nota que esta atividade 
ilegal está a provocar importantes perdas 
financeiras para o orçamento da UE e os 
orçamentos dos Estados-Membros 
(estimadas em 10 mil milhões €); salienta 
que esta atividade constitui uma importante 
fonte de financiamento para organizações 
criminosas internacionalmente 
estruturadas, pelo que sublinha a 
importância de reforçar a dimensão externa 
do anteriormente referido Plano de ação;

4. Acolhe favoravelmente o Plano de ação 
para a luta contra o contrabando de 
cigarros e álcool ao longo da fronteira 
oriental da UE e nota que esta atividade 
ilegal está a provocar importantes perdas 
financeiras para o orçamento da UE e os 
orçamentos dos Estados-Membros 
(estimadas em 10 mil milhões €)/ano; 
salienta que esta atividade constitui uma 
importante fonte de financiamento para 
organizações criminosas 
internacionalmente estruturadas, pelo que 
sublinha a importância de reforçar a 
dimensão externa do anteriormente 
referido Plano de ação, que preveja o 
apoio à capacidade de execução nos 
países vizinhos, a prestação de assistência 
técnica e de formação, a adoção de 
medidas de sensibilização, a 
intensificação da cooperação operacional, 
como as operações aduaneiras conjuntas 
(OAC), bem como o intercâmbio de 
informações de segurança e o reforço da 
cooperação internacional;

Or. en

Alteração 8
Pino Arlacchi

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Acolhe favoravelmente o Plano de ação 
para a luta contra o contrabando de 
cigarros e álcool ao longo da fronteira 

4. Acolhe favoravelmente o Plano de ação 
para a luta contra o contrabando de 
cigarros e álcool ao longo da fronteira 
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oriental da UE e nota que esta atividade 
ilegal está a provocar importantes perdas 
financeiras para o orçamento da UE e os 
orçamentos dos Estados-Membros 
(estimadas em 10 mil milhões €); salienta 
que esta atividade constitui uma importante 
fonte de financiamento para organizações 
criminosas internacionalmente 
estruturadas, pelo que sublinha a 
importância de reforçar a dimensão externa 
do anteriormente referido Plano de ação;

oriental da UE e nota que esta atividade 
ilegal está a provocar importantes perdas 
financeiras para o orçamento da UE e os 
orçamentos dos Estados-Membros 
(estimadas em 10 mil milhões €); salienta 
que esta atividade constitui uma importante 
fonte de financiamento para organizações 
criminosas internacionalmente 
estruturadas, pelo que sublinha a 
importância de reforçar a dimensão externa 
do anteriormente referido Plano de ação;
destaca, em particular, a importância da 
colaboração dos Estados-Membros, da 
Rússia e dos países da Parceria Oriental 
(Arménia, Azerbaijão, Bielorrússia, 
Geórgia, Moldávia e Ucrânia) para a 
implementação das ações específicas 
propostas neste Plano de ação;

Or. en

Alteração 9
Monika Flašíková Beňová

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Acolhe favoravelmente o Plano de ação 
para a luta contra o contrabando de 
cigarros e álcool ao longo da fronteira 
oriental da UE e nota que esta atividade 
ilegal está a provocar importantes perdas 
financeiras para o orçamento da UE e os 
orçamentos dos Estados-Membros 
(estimadas em 10 mil milhões €); salienta 
que esta atividade constitui uma importante 
fonte de financiamento para organizações 
criminosas internacionalmente 
estruturadas, pelo que sublinha a 
importância de reforçar a dimensão externa 
do anteriormente referido Plano de ação;

4. Acolhe favoravelmente o Plano de ação 
para a luta contra o contrabando de 
cigarros e álcool ao longo da fronteira 
oriental da UE e nota que esta atividade 
ilegal está a provocar importantes perdas 
financeiras para o orçamento da UE e os 
orçamentos dos Estados-Membros 
(estimadas em 10 mil milhões €) e 
constitui um potencial risco para a saúde 
dos cidadãos da UE;  salienta que esta 
atividade constitui uma importante fonte de 
financiamento para organizações 
criminosas internacionalmente 
estruturadas, pelo que sublinha a 
importância de reforçar a dimensão externa 
do anteriormente referido Plano de ação;



AM\934038PT.doc 9/11 PE510.501v01-00

PT

Or. en

Alteração 10
Renata Beber

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Regozija-se com a introdução de 
políticas antifraude a nível da UE que 
prevejam um nível mais elevado de 
cooperação com países terceiros, como 
sejam o Sistema Antifraude de 
Informação sobre o Trânsito, que concede 
acesso a países da EFTA, a Assistência 
administrativa mútua (AAM) e respetivas 
disposições antifraude para com países 
terceiros, as Operações aduaneiras 
conjuntas (OAC) que tiveram lugar em 
2011, nomeadamente a operação 
"Fireblade" com a Croácia, a Ucrânia e a 
Moldávia e a operação "Barrel" com a 
Croácia, a Turquia, a Noruega e a Suíça; 
saúda os resultados destas ações e o 
respetivo impacto financeiro;

Or. en

Alteração 11
Pino Arlacchi

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Congratula-se com a inclusão de 
disposições antifraude em acordos 
bilaterais novos ou renegociados e solicita 
à Comissão e ao Serviço Europeu para a 
Ação Externa (SEAE) que alarguem a 
inclusão destas disposições a outros 

5. Tendo em conta que, num mundo 
globalizado, a fraude é cometida cada vez 
à escala internacional, destaca a 
importância de dispor de um quadro 
normativo sólido com compromissos 
claros por parte dos países parceiros e 
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acordos bilaterais com países terceiros; congratula-se com a inclusão de 
disposições antifraude em acordos 
bilaterais novos ou renegociados e solicita 
à Comissão e ao Serviço Europeu para a 
Ação Externa (SEAE) que alarguem a 
inclusão destas disposições a outros 
acordos bilaterais com países terceiros;

Or. en

Alteração 12
Michael Gahler

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Congratula-se com a inclusão de 
disposições antifraude em acordos 
bilaterais novos ou renegociados e solicita 
à Comissão e ao Serviço Europeu para a 
Ação Externa (SEAE) que alarguem a 
inclusão destas disposições a outros
acordos bilaterais com países terceiros;

5. Congratula-se com a inclusão de 
disposições antifraude em acordos 
bilaterais novos ou renegociados, 
incluindo os projetos de acordo com o 
Afeganistão, o Cazaquistão, a Arménia, o 
Azerbaijão e a Geórgia e uma versão 
simplificada com a Austrália, e solicita à 
Comissão e ao Serviço Europeu para a 
Ação Externa (SEAE) que desenvolvam 
uma cláusula geral tendo em vista incluir 
estas disposições em todos os acordos 
novos ou renegociados e multilaterais
com países terceiros;

Or. en

Alteração 13
Michael Gahler

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Sugere que as conclusões e 
recomendações do Tribunal de Contas 

6. Sugere que as conclusões e 
recomendações do Tribunal de Contas 
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relativas às ações externas da UE e, em 
particular, às missões da UE, sejam tidas 
em conta aquando da avaliação do seu 
progresso em relação aos objetivos 
estabelecidos e ao examinar o 
prolongamento do seu mandato, a fim de 
assegurar uma utilização eficiente e 
adequada dos recursos atribuídos.

relativas às ações externas da UE e, em 
particular, às missões da UE, sejam tidas 
em conta aquando da avaliação do seu 
progresso em relação aos objetivos 
estabelecidos e ao examinar o 
prolongamento do seu mandato, a fim de 
assegurar uma utilização eficiente e 
adequada dos recursos atribuídos; toma 
nota da constatação de algumas 
deficiências relacionadas com os 
procedimentos de concurso e de 
adjudicação nas ações SEAE e exorta este 
serviço a corrigi-las em tempo oportuno;

Or. en


