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4.3.2015 A8-0024/3 

Amendamentul 3 

Georgi Pirinski 

în numele Grupului S&D 
 

Raport A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 
Raportul anual pe 2013 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei 

2014/2155(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. ia act de raportul Comisiei intitulat 

„Protejarea intereselor financiare ale 
Uniunii Europene – Combaterea fraudei - 
Raportul anual pe 2013” (denumit în 

continuare „raportul anual al Comisiei”); 
salută gama largă de măsuri juridice și 

administrative luate de Comisie începând 
cu 2011, conturând astfel un nou peisaj 
pentru consolidarea în continuare a politicii 

pentru protejarea intereselor financiare ale 
Uniunii; subliniază faptul că actuala lipsă 
de rezultate în combaterea fraudei nu se 
datorează lipsei unei reglementări, ci lipsei 
unei puneri în aplicare; solicită Comisiei să 

răspundă mai prompt cererilor 
Parlamentului din rapoartele sale PIF 
anuale anterioare în următorul raport al 

Comisiei; 

2. ia act de raportul Comisiei intitulat 

„Protejarea intereselor financiare ale 
Uniunii Europene – Combaterea fraudei - 
Raportul anual pe 2013” (denumit în 

continuare „raportul anual al Comisiei”); 
salută gama largă de măsuri juridice și 

administrative luate de Comisie începând 
cu 2011, conturând astfel un nou peisaj 
pentru consolidarea în continuare a politicii 

pentru protejarea intereselor financiare ale 
Uniunii; subliniază faptul că natura 
nesatisfăcătoare a rezultatelor actuale în 
combaterea fraudei nu se datorează lipsei 
unei reglementări, ci unei puneri în aplicare 

nesatisfăcătoare; solicită Comisiei să 
răspundă mai prompt cererilor 
Parlamentului din rapoartele sale PIF 

anuale anterioare în următorul raport al 
Comisiei; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/4 

Amendamentul 4 

Georgi Pirinski 
în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Raportul anual pe 2013 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei 
2014/2155(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. constată că, deși impactul financiar total 
al neregulilor nefrauduloase raportate în 
2013 a scăzut până la aproape 1,84 

miliarde EUR, cu 36 % mai puțin decât în 
2012, numărul acestor nereguli a crescut, 

de fapt, cu 17 % față de exercițiul 
precedent; constată, de asemenea, că 
numărul neregulilor frauduloase raportate 

în 2013 a crescut cu 30% față de 2012, deși 
impactul lor financiar a scăzut cu 21%, 
cifrându-se la 309 milioane EUR fonduri 
UE; 

5. constată că, deși impactul financiar total 
al neregulilor nefrauduloase raportate în 
2013 a scăzut până la aproape 1,84 

miliarde EUR, cu 38 % mai puțin decât în 
2012, numărul acestor nereguli a crescut, 

de fapt, cu 16 % față de exercițiul 
precedent; constată, de asemenea, că 
numărul neregulilor frauduloase raportate 

în 2013 a crescut cu 30% față de 2012, deși 
impactul lor financiar a scăzut cu 21%, 
cifrându-se la 309 milioane EUR fonduri 
UE; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/5 

Amendamentul 5 

Georgi Pirinski 
în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Raportul anual pe 2013 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei 
2014/2155(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. este preocupat de faptul că, în 2013, rata 
de recuperare în cazurile de fraudă se 
menține la doar 23,74 %, cifră care este 

mai mică decât rata medie de 33,5 % 
pentru perioada 2008-2012; relevă că rata 

de recuperare pentru cazurile de nereguli 
raportate pentru 2013 este de 67,9 %; 
subliniază responsabilitatea autorităților 

statelor membre și a serviciilor Comisiei 
pentru recuperarea sumelor necuvenite și le 
solicită să își asume în mod adecvat această 
responsabilitate și să îmbunătățească 
substanțial rata de recuperare în cazurile de 

fraudă, aflată la un nivel foarte scăzut față 
de rata de recuperare în cazul neregulilor 
nefrauduloase; 

7. este preocupat de faptul că, în 2013, 
conform bazei de date OWNRES,, rata de 
recuperare în cazurile de fraudă s-a situat 
la doar 23,74 %, cifră care este mai mică 
decât rata medie de 33,5 % pentru perioada 

2008-2012; relevă că rata de recuperare 
pentru cazurile de nereguli raportate pentru 
2013 este de 67,9 %; subliniază, în 
general, responsabilitatea autorităților 
statelor membre și a serviciilor Comisiei 
pentru recuperarea sumelor necuvenite și le 
solicită să își asume în mod adecvat această 
responsabilitate și să îmbunătățească 

substanțial rata de recuperare în cazurile de 
fraudă, aflată, în general, la un nivel foarte 
scăzut față de rata de recuperare în cazul 

neregulilor nefrauduloase; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/6 

Amendamentul 6 

Georgi Pirinski 
în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Raportul anual pe 2013 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei 
2014/2155(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. subliniază că într-un interval de cinci 
ani rata de recuperare în cazul neregulilor 
raportate ca fiind frauduloase este de 

54,4 %, iar pentru neregulile nefrauduloase 
de 63,9 %; îndeamnă Comisia să 

îmbunătățească pe viitor procesul de 
recuperare și să facă acest lucru în timp 
util; 

10. subliniază că, în cazul cheltuielilor 
gestionate centralizat, într-un interval de 
cinci ani rata de recuperare în cazul 

neregulilor raportate ca fiind frauduloase 
este de 54,4 %, iar pentru neregulile 

nefrauduloase de 63,9 %;  îndeamnă 
Comisia să îmbunătățească pe viitor 
procesul de recuperare și să facă acest 

lucru în timp util; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/7 

Amendamentul 7 

Georgi Pirinski 
în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Raportul anual pe 2013 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei 
2014/2155(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. este preocupat de faptul că, în 2013, 
majoritatea sumelor stabilite în baza de 
date OWNRES în UE-28 au avut legătură 

cu regimul vamal de „punere în liberă 
circulație” atât pentru cazurile de fraudă 

(93 %), cât și pentru cazurile de nereguli 
(87 %); invită Comisia să ia măsuri 
corespunzătoare care să vizeze 

consolidarea regimului vamal de „punere 
în liberă circulație” pentru ca acesta din 
urmă să fie mai puțin predispus la situații 
de fraudă și nereguli; se arată preocupat 
de faptul că mai multe proiecte finanțate 
de BEI au fost afectate de corupție și 
fraudă; consideră că documentul BEI, 
datat 8 noiembrie 2013, care definește 
politica BEI privind prevenirea și 
descurajarea practicilor de corupție, 
fraudă, cârdășie, coerciție, obstrucționare, 
spălare de bani și finanțarea terorismului, 
denotă lipsa unui nivel suficient de 
control într-o serie de cazuri în timpul 
implementării proiectelor finanțate de 
BEI; de aceea, cere ca în cazurile 
dovedite de fraudă și corupție, să i se 
impună BEI să suspende și/sau să 
blocheze orice finanțare prevăzută și 
aflată în derulare pentru proiectul afectat; 

13. este preocupat de faptul că, în 2013, 
majoritatea sumelor stabilite în baza de 
date OWNRES în UE-28 au avut legătură 

cu regimul vamal de „punere în liberă 
circulație” atât pentru cazurile de fraudă 

(93 %), cât și pentru cazurile de nereguli 
(87 %); invită Comisia să ia măsuri 
corespunzătoare care să vizeze 

consolidarea regimului vamal de „punere 
în liberă circulație” pentru ca acesta din 
urmă să fie mai puțin predispus la situații 
de fraudă și nereguli;  

(textul eliminat urmează să fie inclus într-

un punct nou din cadrul titlului 

„cheltuieli”) 

 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/8 

Amendamentul 8 

Georgi Pirinski 
în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Raportul anual pe 2013 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei 
2014/2155(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

33. ia act de faptul că în 2013 Comisia a 
efectuat 217 întreruperi de plăți în 
domeniul politicii de coeziune și că 131 

erau deschise încă la sfârșitul anului, 
implicând o sumă de aproape 
2 milioane EUR; mai ia, de asemenea, act 
de adoptarea de către Comisie a patru 
decizii de suspendare în 2013 și două în 

ianuarie 2014; 

33. ia act de faptul că în 2013 Comisia a 
închis 217 cazuri de întrerupere de plăți în 
domeniul politicii de coeziune și că 131 

erau deschise încă la sfârșitul anului, 
implicând o sumă de aproape 

1,977 milioane EUR; mai ia, de asemenea, 
act de adoptarea de către Comisie a 15 
decizii de suspendare în 2013 și două în 

ianuarie 2014; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/9 

Amendamentul 9 

Georgi Pirinski 
în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Raportul anual pe 2013 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei 
2014/2155(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

36. observă că recomandările făcute de 
Comisie statelor membre în 2012 – în 
special privind serviciile de coordonare 

antifraudă, normele comune privind frauda, 
reforma în materie de achiziții publice, 

neregulile frauduloase raportate, sistemele 
de verificări și controale și de evaluare a 
riscurilor –, au fost în general 

corespunzătoare și consideră regretabil că o 
serie de probleme nu au fost pe deplin 
abordate; observă, de exemplu, că nu toate 
statele membre au început pregătirile 
pentru punerea în aplicare a Cadrului 

Financiar Multianual (CFM) 2014-2020 și 
a dispozițiilor sale privind prevenirea 
fraudei; invită statele membre să urmeze 

recomandările Comisiei făcute în 2012, să 
se asigure că cele care li se adresează în 

raportul din 2011 sunt urmate în totalitate 
și să ofere o explicație motivată în cazul în 
care nu au putut da curs acestor 

recomandări; 

36. observă că recomandările făcute de 
Comisie statelor membre în 2012 – în 
special privind serviciile de coordonare 

antifraudă, normele comune privind frauda, 
reforma în materie de achiziții publice, 

neregulile frauduloase raportate, sistemele 
de verificări și controale și de evaluare a 
riscurilor – al căror stadiu de 
implementare este prezentat în raportul 
anual al Comisiei pe 2013, au fost în 
general corespunzătoare și consideră 
regretabil că o serie de probleme nu au fost 
pe deplin abordate; observă, de exemplu, 

că nu toate statele membre au început 
pregătirile pentru punerea în aplicare a 
Cadrului Financiar Multianual (CFM) 

2014-2020 și a dispozițiilor sale privind 
prevenirea fraudei; invită statele membre 

să urmeze recomandările Comisiei făcute 
în 2012, să se asigure că cele care li se 
adresează în raportul din 2011, precum și 
cele din raportul pe 2013 sunt urmate în 
totalitate și să ofere o explicație motivată în 

cazul în care nu au putut da curs acestor 
recomandări; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/10 

Amendamentul 10 

Georgi Pirinski 
în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Raportul anual pe 2013 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei 
2014/2155(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  36a. se arată preocupat de faptul că mai 
multe proiecte finanțate de BEI au fost 
afectate de corupție și fraudă; consideră 
că documentul BEI, din data de 8 
noiembrie 2013, care definește politica 
BEI privind prevenirea și descurajarea 
practicilor de corupție, fraudă, cârdășie, 
coerciție, obstrucționare, spălare de bani 
și finanțarea terorismului denotă lipsa 
unui nivel suficient de control într-o serie 
de cazuri în timpul implementării 
proiectelor finanțate de BEI; de aceea, 
cere ca, în cazurile dovedite de fraudă și 
corupție, BEI să fie obligată să suspende 
și/sau să blocheze orice finanțare 
prevăzută și aflată în derulare pentru 
proiectul afectat; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/11 

Amendamentul 11 

Georgi Pirinski 
în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Raportul anual pe 2013 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei 
2014/2155(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 52 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

52. îndeamnă Comisia să își mențină 
politica strictă a întreruperilor și a 
suspendării plăților; 

52. îndeamnă Comisia să reia practica 
întreruperii și suspendării plăților pentru 
a preveni neregulile și riscul de eroare în 
ceea ce privește utilizarea 
corespunzătoare a fondurilor UE; solicită 
Comisiei să raporteze cu privire la meritul 
efectiv al acestor măsuri de întrerupere și 
suspendare a plăților în reducerea 
neregulilor și erorilor; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/12 

Amendamentul 12 

Georgi Pirinski 
în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Raportul anual pe 2013 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei 
2014/2155(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 59 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

59. constată că în 2013 OLAF a emis 353 
de recomandări pentru acțiuni 
administrative, disciplinare, financiare sau 

judiciare de luat de către instituțiile UE 
relevante, organismele, birourile, agențiile 
sau autoritățile naționale competente și că 
aproximativ 402,8 milioane EUR au fost 
recomandate pentru recuperare; este 

preocupat de faptul că rata de incriminare 
ca urmare a recomandărilor judiciare ale 
OLAF pentru perioada 2006-2013 este de 
doar 54 %; este îngrijorat deoarece rata 
scăzută de incriminare pune într-o lumină 
proastă calitatea și utilizabilitatea 
rezultatelor investigațiilor OLAF; invită 
Comisia să amelioreze de urgență 
eficacitatea OLAF; consideră o 
supraveghere totală și corespunzătoare a 
activităților OLAF de către Comitetul de 
supraveghere (fără a interveni în 
investigațiile în curs de desfășurare) ca 
fiind indispensabilă și, prin urmare, 
îndeamnă Comisia și OLAF să 
îmbunătățească situația actuală în care 
Comitetul de supraveghere nu poate să își 
îndeplinească scopul; mai mult, regretă 
lipsa de informare privind rata de punere 
sub acuzare în cazurile care implică 
infracțiuni la adresa bugetului Uniunii; 

59. salută rezultatele pozitive prezentate în 
raportul întocmit de OLAF pe 2013; 
constată că durata medie a anchetelor a 
scăzut treptat după cum urmează: 29,3 
luni în 2011, 23,6 luni în 2012 și 21,8 luni 
în 2013; constată că în 2013 OLAF a emis 
353 de recomandări pentru acțiuni 
administrative, disciplinare, financiare sau 

judiciare de luat de către instituțiile, 
organismele, birourile sau agențiile 
relevante ale UE sau de către autoritățile 
naționale competente și că aproximativ 
402,8 milioane EUR au fost recomandate 

pentru recuperare; este preocupat de faptul 
că rata de incriminare ca urmare a 
recomandărilor judiciare ale OLAF pentru 

perioada 2006-2013 este de doar 54 %;  

Or. en 



 

AM\1052747RO.doc  PE550.024v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
4.3.2015 A8-0024/13 

Amendamentul 13 

Georgi Pirinski 
în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Raportul anual pe 2013 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei 
2014/2155(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 61 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

61. ia act de faptul că, în 2013, OLAF a 
primit, potrivit propriilor afirmații, cea 
mai mare cantitate de informații de până 

acum și pretinde că a emis cel mai mare 
număr de recomandări; subliniază că 
metoda calculării informațiilor primite și 
a recomandărilor făcute a fost, de 
asemenea, modificată; solicită 
Comitetului de supraveghere să analizeze 
efectele acestor modificări de date și 
calitatea recomandărilor emise de OLAF; 

61. ia act de faptul că, în 2013, OLAF a 
primit cea mai mare cantitate de informații 
solicitate de până acum și a emis cel mai 

mare număr de recomandări;  

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/14 

Amendamentul 14 

Georgi Pirinski 
în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Raportul anual pe 2013 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei 
2014/2155(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 62 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

62. invită Comitetul de supraveghere al 
OLAF să informeze Parlamentul cu privire 
la durata investigațiilor OLAF și metoda de 

calculare a acesteia, întrucât această 
metodă a fost schimbată în 2012; 
subliniază că această modificare poate 
reduce în mod artificial durata aparentă a 
investigațiilor; solicită Comitetului de 

supraveghere să analizeze îndeaproape 
calitatea informațiilor furnizate de OLAF, 
inclusiv a rapoartelor către instituții; 

62. invită Comitetul de supraveghere al 
OLAF să informeze Parlamentul cu privire 
la durata investigațiilor OLAF și metoda de 

calculare a acesteia, întrucât această 
metodă a fost schimbată în 2012; solicită 

Comitetului de supraveghere să analizeze 
îndeaproape calitatea informațiilor 
furnizate de OLAF, inclusiv a rapoartelor 

către instituții; 

Or. en 

 
 


