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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o Relatório anual de 2011 relativo à proteção dos interesses financeiros da União 
Europeia – Luta contra a fraude

(2012/2285(INI))

O Parlamento Europeu,

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

– Tendo em conta o Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu intitulado 
«Proteção dos interesses financeiros da União Europeia – Luta contra a fraude – Relatório 
anual de 2011» (COM(2012)0408) e os documentos que o acompanham (SWD(2012) 227 
final, SWD(2012) 228 final, SWD(2012) 229 final e SWD(2012) 230 final)1,

– Tendo em conta o Relatório do OLAF – Relatório anual 20112,
– Tendo em conta o Relatório Anual do Tribunal de Contas sobre a execução do orçamento, 

relativo ao exercício de 2011, acompanhado das respostas das instituições3,
– 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 
sobre a Estratégia Antifraude da Comissão (COM(2011)0376)4,

- Tendo em conta a proposta, apresentada pela Comissão, 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),

- Tendo em conta a proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo ao programa Hercule III para a promoção de ações no domínio da proteção dos 
interesses financeiros da União Europeia (COM(2011)0914),

– Tendo em conta o artigo 325.º, n.º 5 , do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o Regulamento (UE, Euratom) n. ° 966/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de outubro de 2012 , relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 
orçamento geral da União5,

– Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 do Conselho, de 18 de 
dezembro de 1995, relativo à proteção dos interesses financeiros das Comunidades 
Europeias6,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 10 de maio de 2012, sobre a proteção dos interesses 

                                               
1 http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-commission/2011/report_pt.pdf
2 http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-olaf/2011/olaf_report_2011_en.pdf
3 JO C 344 de 12.11.2012, p. 1.
4 JO C 264 de 8.9.2011, p. 15.
5 JO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
6 JO L 312 de 23.12.1995, p. 1.
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financeiros da União Europeia – Luta contra a fraude – Relatório anual de 20101,
– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental (A7-0000/2013),
A. Considerando que a UE e os Estados-Membros partilham a responsabilidade pela proteção 

dos interesses financeiros da União e pela luta contra a fraude, e que é essencial que haja 
uma estreita colaboração entre a Comissão e os Estados-Membros;

B. Considerando que os Estados-Membros têm a responsabilidade principal pela execução de 
80 % do orçamento da União, bem como pela cobrança dos recursos próprios, 
nomeadamente na forma de IVA e de direitos aduaneiros;

C. Considerando que a Comissão empreendeu recentemente várias importantes iniciativas 
referentes a medidas de política antifraude;

Observações gerais
1. Salienta que o combate à fraude e a quaisquer outras atividades ilegais que afetem os 

interesses financeiros da União é uma obrigação da Comissão e dos Estados-Membros, 
consagrada no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia;

2. Relembra que é tão importante assegurar a proteção desses interesses financeiros tanto a 
nível da cobrança dos recursos próprios da UE como a nível da despesa;

3. Saúda o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a Proteção dos 
interesses financeiros da União Europeia – Luta contra a fraude – Relatório anual de 
20112 («o relatório anual da Comissão»); lamenta, no entanto, que o relatório se cinja à 
informação transmitida pelos Estados-Membros de forma diferente e, portanto, não 
indique a escala real das irregularidades e fraudes e que, por conseguinte, não seja 
possível avaliar a escala global das irregularidades e fraudes em cada Estado-Membro ou 
identificar e disciplinar os Estados-Membros com o nível mais elevado de irregularidades 
e fraudes, como tem sido repetidamente solicitado pelo Parlamento;

4. Saúda o facto de ter ocorrido, de acordo com o relatório anual da Comissão, uma 
diminuição significativa das irregularidades comunicadas como fraudulentas em 2011; 
questiona, no entanto, se esta diminuição reflete a situação real em termos de atividades 
fraudulentas ou se, pelo contrário, é um sinal de deficiência dos sistemas de supervisão e 
controlo nos Estados-Membros;

5. Solicita à Comissão que acompanhe de perto a eficácia dos sistemas de controlo e 
supervisão nos Estados-Membros e que assegure que a informação acerca do nível de 
irregularidades nos Estados-Membros reflita a verdadeira situação; 

Receita – recursos próprios
6. Relembra que uma cobrança adequada do IVA e dos direitos aduaneiros influencia 

diretamente as economias dos Estados-Membros e o orçamento da UE, e que o 
aperfeiçoamento dos sistemas de cobrança de receitas e de garantia de que todas as 
transações são formalmente registadas e retiradas da economia paralela deve constituir 
uma prioridade máxima para todos os Estados-Membros;

                                               
1 Textos aprovados, P7_TA(2012)0196.
2 COM(2012)0408.
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7. Salienta, neste contexto, que a evasão e a elisão fiscais representam um risco importante 
para as finanças públicas da UE; destaca que se estima em 1 bilião de euros por ano, na 
UE, a perda em termos de dinheiro público devido à fraude e à elisão fiscais, o que 
representa um custo anual de aproximadamente 2000 euros por cada cidadão europeu; 
observa que a média das receitas fiscais presentemente perdidas na Europa ultrapassa o 
montante total das despesas dos Estados-Membros em cuidados de saúde e é mais do 
quádruplo da verba gasta em educação na União Europeia;

8. Destaca que, devido ao mecanismo de equilíbrio do orçamento da UE com a receita 
baseada no RNB, cada euro perdido devido à fraude em matéria de direitos aduaneiros e 
de IVA tem de ser pago pelos cidadãos da UE; considera inaceitável que os operadores 
económicos envolvidos em atividades fraudulentas sejam, de facto, subsidiados pelos 
contribuintes da UE; salienta que combater a evasão fiscal deve ser uma questão da mais 
alta prioridade tanto para a Comissão como para os Estados-Membros;

9. Solicita à Comissão que reforce a sua coordenação com os Estados-Membros, a fim de 
recolher dados fiáveis acerca das lacunas em termos de direitos aduaneiros e de IVA nos 
respetivos países, e que informe regularmente o Parlamento a esse respeito;

10. Saúda o facto de 98 % dos recursos próprios tradicionais (RPT) serem cobrados sem 
problemas particulares, mas assinala variações no desempenho dos Estados-Membros na 
cobrança dos restantes 2 %1;

Direitos aduaneiros
11. Salienta que, no que diz respeito aos RPT, as receitas provenientes de direitos aduaneiros 

constituem uma fonte de receita importante para os governos dos Estados-Membros, que 
conservam 25 % desta receita para cobrir os custos da cobrança; reitera que a prevenção 
eficiente de irregularidades e da fraude neste campo protege os interesses financeiros da 
União e tem consequências importantes para o mercado interno, eliminando a vantagem 
injusta dos operadores económicos que evitam os direitos perante aqueles que cumprem as 
suas obrigações a este respeito; salienta que o cerne do problema são as importações não 
declaradas e as que escaparam à fiscalização aduaneira;

12. Manifesta profunda preocupação quanto à conclusão do Tribunal de Contas segundo a 
qual existem deficiências graves na supervisão aduaneira nacional2;

13. Salienta que a União Aduaneira é uma área de competência exclusiva da UE e que, 
consequentemente, é obrigação da Comissão instaurar todas as medidas necessárias para 
assegurar que as autoridades aduaneiras dos Estados-Membros funcionem como se fossem 
uma só, e ainda acompanhar a aplicação dessas medidas;

14. Relembra que 70 % dos procedimentos aduaneiros na UE são simplificados; manifesta 
profunda preocupação relativamente às conclusões do Tribunal de Contas, no seu 
Relatório Especial n.º 1/2010, que revelaram deficiências graves nessa área, assinalando 
auditorias de má qualidade ou mal documentadas , fraca utilização de técnicas de 
tratamento de dados automatizado, utilização excessiva de práticas de simplificação e 

                                               
1 Estudo encomendado pelo Parlamento sobre «Administrative performance differences between Member States 
recovering Traditional Own Resources of the European Union» (Diferenças entre Estados-Membros em termos 
de desempenho administrativo na cobrança de recursos próprios tradicionais da UE).
2 Relatório Anual do Tribunal de Contas sobre a execução do orçamento relativo ao exercício de 2011, 
acompanhado das respostas das instituições, JO C 326 de 10.11.2011, p. 1.
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auditorias ex post de má qualidade;
15. Destaca que as soluções modernas em matéria de TI e o acesso direto aos dados são 

cruciais para o funcionamento eficaz da União Aduaneira; considera as soluções 
existentes insatisfatórias; manifesta séria preocupação, nomeadamente, pela conclusão do 
primeiro Relatório de Atividade Eurofisc1 de 2011, publicado em maio de 2012, segundo 
a qual na maior parte dos Estados-Membros as administrações fiscais  não dispõem de 
acesso direto aos dados aduaneiros e que, por conseguinte, o cruzamento automático com 
dados fiscais não é possível;

16. Lamenta o facto de a Comissão e os Estados Membros terem sido incapazes de assegurar 
a aplicação atempada do Código Aduaneiro Modernizado (CAM); salienta que os 
benefícios económicos estimados que não se obtiveram devido ao atraso na execução do 
novo código aduaneiro ascendem a cerca de 2,5 mil milhões de euros de poupanças 
operacionais anuais em custos de cumprimento em regime pleno, e até 50 mil milhões de 
euros no mercado comercial internacional alargado2; solicita à Comissão que avalie o 
custo do adiamento da plena aplicação do CAM, quantificando as consequências 
orçamentais de tal adiamento;

IVA
17. Relembra que a execução correta de procedimentos aduaneiros tem consequências diretas 

no cálculo do IVA; lamenta as deficiências que o Tribunal de Contas detetou neste 
domínio; manifesta profunda preocupação, nomeadamente, pela conclusão do Tribunal de 
Contas, no seu Relatório Especial n.º 13/2011, de que a aplicação do procedimento 
aduaneiro 423 era, por si só, responsável em 2009 por perdas extrapoladas no valor 
aproximado de 2 200 milhões de euros4 nos sete Estados-Membros onde o Tribunal levou 
a cabo auditorias, representando 29% do IVA teoricamente aplicável ao montante passível 
de tributação de todas as importações realizadas ao abrigo do procedimento aduaneiro 42 
nesses sete países, em 2009;

18. Manifesta profunda preocupação com a fraude generalizada ao IVA; assinala que, desde a 
sua introdução, o modelo de cobrança do IVA permaneceu inalterado; reafirma que este 
modelo se encontra ultrapassado, dadas as inúmeras mudanças registadas no ambiente 
tecnológico e económico; salienta que as iniciativas no domínio da tributação direta 
exigem uma decisão unânime do Conselho; deplora o facto de duas importantes iniciativas 
destinadas a combater a fraude no IVA, nomeadamente a proposta de Diretiva do 
Conselho que altera a Diretiva 2006/112/CE relativa ao sistema comum do imposto sobre 
o valor acrescentado no que diz respeito ao mecanismo de reação rápida contra a fraude 
no IVA (COM(2012)0428) e a proposta de Diretiva do Conselho que altera a Diretiva 
2006/112/CE relativa à aplicação facultativa e temporária de um sistema de 

                                               
1 Rede para a troca rápida de informações específicas entre os Estados-Membros, estabelecida com base no 
Regulamento n.º 904/2010.
2 Estudo do Parlamento Europeu: «Roadmap to Digital Single Market» (Roteiro para o Mercado Único Digital), 

disponível no seguinte endereço: 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120914ATT51402/20120914ATT51402
EN.pdf

3 Regime utilizado por um importador de modo a obter a isenção de IVA nos casos em que os artigos importados 
irão ser transportados para outro Estado-Membro e em que o IVA é cobrado no Estado-Membro de destino.
4 Dos quais 1 800 milhões de euros nos sete Estados-Membros selecionados e 400 milhões nos 21 Estados-
Membros de destino dos artigos importados na amostra.
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autoliquidação ao fornecimento ou prestação de certos bens e serviços que apresentam um 
risco de fraude (COM(2009)0511), estarem atualmente bloqueadas no Conselho1;

19. Considera que a eliminação de transações não registadas pode contribuir para reduzir os 
montantes de IVA que não são cobrados;

Contrabando de cigarros
20. Reconhece que o contrabando de bens de imposto elevado causa importantes perdas de 

receitas à UE e aos Estados-Membros, e que a perda direta em matéria de receita 
aduaneira resultante do contrabando de cigarros está avaliada, por si só, em mais de 10 mil 
milhões de euros por ano;

21. Reconhece que a fronteira oriental representa, neste contexto, uma zona geográfica 
particularmente problemática; saúda a publicação, por parte da Comissão, de um plano de 
ação para combater o contrabando de cigarros e de álcool ao longo da fronteira oriental da 
UE2;

22. Saúda as atividades do OLAF na aplicação do acima referido plano de ação; saúda, 
designadamente, o resultado positivo da «Operation Barrel», que envolveu a cooperação 
de 24 Estados-Membros, Noruega, Suíça, Croácia e Turquia, assim como o apoio ativo da 
DG Fiscalidade e União Aduaneira, Europol, Frontex e Organização Mundial das 
Alfândegas, e que resultou na apreensão de 1,2 milhões de cigarros;

23. Saúda a aprovação, a 12 de novembro de 2012, do Protocolo sobre a eliminação do 
comércio ilícito de produtos do tabaco na 5.a sessão da Conferência das Partes na 
Convenção-Quadro da OMS sobre o Controlo do Tabaco;

Despesa
24. Relembra que 94 % do orçamento da UE é investido nos Estados-Membros, e que nestes 

tempos económicos difíceis é vital que todo o dinheiro seja bem gasto; considera, 
consequentemente, que a luta contra a fraude ao orçamento da UE em todos os programas 
de financiamento, a fim de facilitar a recuperação de fundos perdidos, deve constituir uma 
prioridade, de modo a assegurar que o orçamento da UE seja gasto nos seus principais 
objetivos, tais como a criação de emprego e o crescimento;

Agricultura
25. Manifesta preocupação por, no relatório anual da Comissão, esta última não dar uma 

resposta definitiva à questão de saber se as baixas taxas de suspeita fraude comunicadas 
por França, Alemanha, Espanha e pelo Reino Unido resultam do incumprimento de 
princípios de comunicação, ou da capacidade de os sistemas de controlo introduzidos por 
estes Estados-Membros detetarem fraudes; 

26. Saúda o facto de os Países Baixos, a Polónia e a Finlândia terem melhorado o 
cumprimento em termos de comunicação coerente, e de a taxa geral de cumprimento da 
UE-27 se situar em cerca de 93 %, o que representa um aumento em comparação com a 
taxa de 90 % em 2010;

Política de Coesão

                                               
1 Respostas do Comissário Semeta ao questionário apresentado pela Comissão CONT – disponíveis em:  
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/cont/publications.html?id=CONT00004#menuzone
2 SEC(2011)0791.
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27. Assinala que determinados grandes Estados-Membros, como França, não comunicaram 
irregularidades fraudulentas no domínio da política de coesão em 2011; solicita à 
Comissão que investigue as razões deste facto e que determine se os sistemas de controlo 
e supervisão dos Estados-Membros que não comunicam fraudes funcionam de forma 
eficaz;

28. Saúda o facto de França ter sido capaz de concluir a implementação do sistema de gestão 
de irregularidades (SGI);

Fundos de pré-adesão
29. Saúda o facto de a taxa de recuperação no domínio da assistência de pré-adesão ter 

melhorado em 2011, em comparação com os anos anteriores; salienta, no entanto, que a 
taxa de recuperação geral cumulativa (situada acima dos 60 %) continua a não ser 
satisfatória;

30. Saúda o objetivo da Comissão de apoiar a Croácia e a antiga República jugoslava da 
Macedónia nos seus esforços para aplicar o SGI;

OLAF
31. Reitera que é necessário continuar a fortalecer a independência, a eficácia e a eficiência do 

OLAF; saúda os progressos realizados nas negociações sobre a proposta de Regulamento 
do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 1073/1999 
relativo aos inquéritos efetuados pelo Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF) e 
que revoga o Regulamento (Euratom) n.º 1074/1999 (COM(2011)135);

32. Reitera o seu apelo à Comissão e aos Estados-Membros para que assegurem a aplicação 
eficaz e atempada das recomendações feitas, assim que os processos tenham sido 
investigados pelo OLAF;

33. Considera que os Estados-Membros devem ser obrigados a comunicar anualmente o 
seguimento dado aos processos remetidos às respetivas autoridades judiciais pelo OLAF, 
incluindo as sanções penais e financeiras impostas nesses processos;

Iniciativas da Comissão no domínio da atividade antifraude
34. Saúda a Estratégia Antifraude da Comissão1, que visa melhorar a prevenção e a deteção da 

fraude a nível da UE;
35. Saúda proposta, apresentada pela Comissão, 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 – proposta de Diretiva PIF), destinada a substituir a 
Convenção relativa à proteção dos interesses financeiros das Comunidades Europeias e os 
protocolos que a acompanham;

36. Saúda, nomeadamente, o facto de a definição dos interesses financeiros da União na 
proposta de Diretiva PIF abranger o IVA, em conformidade com o acórdão do Tribunal de 
Justiça Europeu, que confirmou2 a existência de uma ligação direta entre, por um lado, a 
cobrança das receitas do Imposto sobre o Valor Acrescentado em conformidade com a 
legislação europeia aplicável e, por outro, a disponibilidade dos recursos do Imposto sobre 

                                               
1 COM(2011)0376.
2 Acórdão de 15 de novembro de 2011 no processo C-539/09, Comissão contra Alemanha (JO C 25 de 
28.1.2012, p. 5).
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o Valor Acrescentado correspondentes para o orçamento da União, uma vez que qualquer 
falha na cobrança das primeiras causa, potencialmente, uma diminuição dos segundos;

37. Saúda a proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao 
programa Hercule III para a promoção de ações no domínio da proteção dos interesses 
financeiros da União (COM(2011)0914), que será o sucessor do programa Hercule II, cuja 
avaliação intercalar demonstrou o respetivo valor acrescentado;

38. Aguarda com expectativa a apresentação por parte da Comissão da proposta legislativa 
sobre a criação da Procuradoria Europeia, que será responsável por investigar, processar 
judicialmente e levar a julgamento aqueles que deteriorarem ativos geridos pela UE ou por 
sua conta, tal como anunciado para junho de 2013 pela Comissão;

o
o     o

39. 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 Comité de 
Fiscalização do OLAF e ao OLAF.


