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2.3.2016 A8-0026/1 

Alteração  1 

Louis Aliot 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Relatório Anual de 2014 sobre a proteção dos interesses financeiros da UE – Luta contra a 

fraude 

2015/2128(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Manifesta preocupação por o hiato do 

IVA e as perdas estimadas na cobrança do 

IVA ascenderem a 168 mil milhões de 

euros, em 2013; sublinha o facto de que, 

em 13 dos 26 Estados-Membros analisados 

em 2014, a média estimada de perdas do 

IVA ter excedido 15,2 %; salienta que a 

Comissão não tem acesso às informações 

trocadas entre os Estados-Membros, com 

vista a prevenir e combater a fraude de tipo 

«carrossel»; insta todos os Estados-

Membros a participarem em todos os 

domínios de atividade do EUROFISC, de 

modo a promover o intercâmbio de 

informações com o intuito de contribuir 

para a luta contra a fraude; reitera o 

facto de a Comissão ter autoridade para 

controlar e supervisionar as medidas 

aplicadas pelos Estados-Membros; insta a 

Comissão a utilizar plenamente os seus 

poderes executivos para controlar e 

auxiliar os Estados-Membros na luta 

contra a fraude em matéria de IVA e a 

elisão fiscal; reconhece que, desde 2013, a 

Comissão tem vindo a recorrer ao 

mecanismo de reação rápida para lidar 

com fraudes súbitas e em grande escala 

em matéria de IVA; 

11. Manifesta preocupação por as perdas 

estimadas na cobrança do IVA ascenderem 

a 168 mil milhões de euros, em 2013; 

sublinha o facto de que, em 13 dos 26 

Estados-Membros analisados em 2014, a 

média estimada de perdas do IVA ter 

excedido 15,2 %; salienta que a Comissão 

não tem acesso às informações trocadas 

entre os Estados-Membros, com vista a 

prevenir e combater a fraude de tipo 

«carrossel»;  

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/2 

Alteração  2 

Louis Aliot 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Relatório Anual de 2014 sobre a proteção dos interesses financeiros da UE – Luta contra a 

fraude 

2015/2128(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 

Proposta de resolução Alteração 

22. Congratula-se com a diminuição global 

das irregularidades comunicadas no âmbito 

da Assistência de Pré-Adesão (APA); 

lamenta a tendência de crescimento 

constante das irregularidades relacionadas 

com o Instrumento de Pré-Adesão (IPA) 

desde 2010, tanto nos montantes como no 

número de casos, verificando-se que a 

Turquia é quem mais contribui para esta 

evolução negativa, e insta a Comissão a 

fazer tudo o que estiver ao seu alcance para 

melhorar a situação, nomeadamente no 

contexto dos futuros esforços para 

reforçar a cooperação entre a UE e a 

Turquia; 

22. Congratula-se com a diminuição global 

das irregularidades comunicadas no âmbito 

da Assistência de Pré-Adesão (APA); 

lamenta a tendência de crescimento 

constante das irregularidades relacionadas 

com o Instrumento de Pré-Adesão (IPA) 

desde 2010, tanto nos montantes como no 

número de casos, verificando-se que a 

Turquia é quem mais contribui para esta 

evolução negativa, e insta a Comissão a 

fazer tudo o que estiver ao seu alcance para 

identificar os motivos que conduziram às 

referidas irregularidades; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/3 

Alteração  3 

Louis Aliot 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Relatório Anual de 2014 sobre a proteção dos interesses financeiros da UE – Luta contra a 

fraude 

2015/2128(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 25 

 

Proposta de resolução Alteração 

25. Solicita à Comissão que harmonize o 

quadro para a comunicação de «suspeita de 

fraude» e estabeleça regras relativas à 

comunicação de todas as ações judiciais 

instauradas nos Estados-Membros em 

relação à potencial utilização fraudulenta 

dos recursos da UE, exigindo que a 

comunicação indique especificamente as 

ações judiciais instauradas com base nas 

recomendações judiciais do OLAF; 

25. Solicita à Comissão que harmonize o 

quadro para a comunicação de «suspeita de 

fraude» e estabeleça regras relativas à 

comunicação de todas as ações judiciais 

instauradas nos Estados-Membros em 

relação à potencial utilização fraudulenta 

dos recursos da UE; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/4 

Alteração  4 

Louis Aliot 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Relatório Anual de 2014 sobre a proteção dos interesses financeiros da UE – Luta contra a 

fraude 

2015/2128(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 36 

 

Proposta de resolução Alteração 

36. Reitera o seu apelo no sentido de o 

Tribunal de Contas de cada Estado-

Membro divulgar as declarações 

nacionais destinadas a prestar contas 

sobre a utilização dos fundos da UE; 

Suprimido 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/5 

Alteração  5 

Louis Aliot 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Relatório Anual de 2014 sobre a proteção dos interesses financeiros da UE – Luta contra a 

fraude 

2015/2128(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 41 

 

Proposta de resolução Alteração 

41. Encoraja a Comissão a reforçar o seu 

papel de supervisão através de auditorias, 

de atividades de controlo e de fiscalização, 

de planos de ação com medidas corretivas 

e de cartas de advertência; exorta os 

Estados-Membros a envidarem mais 

esforços e a aproveitarem o seu potencial 

para detetar e corrigir erros antes de 

pedirem um reembolso à Comissão; 

sublinha, neste âmbito, o especial valor das 

ações preventivas, evitando pagamentos e, 

assim, eliminando a necessidade de tomar 

medidas subsequentes para recuperar os 

fundos indevidamente pagos; 

41. Encoraja a Comissão a reforçar o seu 

papel de supervisão através de auditorias, 

de atividades de controlo e de fiscalização 

relativamente ao orçamento por cuja 

execução é responsável; exorta os Estados-

Membros a envidarem mais esforços e a 

aproveitarem o seu potencial para detetar e 

corrigir erros antes de pedirem um 

reembolso à Comissão; sublinha, neste 

âmbito, o especial valor das ações 

preventivas, evitando pagamentos e, assim, 

eliminando a necessidade de tomar 

medidas subsequentes para recuperar os 

fundos indevidamente pagos; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/6 

Alteração  6 

Louis Aliot 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Relatório Anual de 2014 sobre a proteção dos interesses financeiros da UE – Luta contra a 

fraude 

2015/2128(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 52 

 

Proposta de resolução Alteração 

52. Acolhe favoravelmente a afirmação da 

Comissão contida no seu Relatório Anual 

de 2014 sobre a Proteção dos Interesses 

Financeiros (relatório PIF), que recorda 

que tanto a Diretiva PIF como o 

Regulamento que institui a Procuradoria 

Europeia (Regulamento EPPO) 

«complementariam e fortaleceriam o 

quadro jurídico e reforçariam 

consideravelmente o combate à fraude»; 

reitera a sua opinião quanto à 

necessidade urgente de adotar, o mais 

rapidamente possível, a Diretiva PIF, que 

deve incluir o IVA no seu âmbito de 

aplicação e conter uma definição clara de 

infrações à PIF, as normas mínimas em 

relação às penas de prisão máximas 

aplicáveis, bem como as normas mínimas 

sobre o regime de prescrição; recorda o 

processo Taricco, em que o Tribunal de 

Justiça chama a atenção para o facto de a 

fraude ao IVA estar efetivamente incluída 

na definição de fraude contida na 

Convenção PIF de 1995; 

Suprimido 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/7 

Alteração  7 

Louis Aliot 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Relatório Anual de 2014 sobre a proteção dos interesses financeiros da UE – Luta contra a 

fraude 

2015/2128(INI). 

Proposta de resolução 

N.º 53 

 

Proposta de resolução Alteração 

53. Realça, igualmente, que o 

Regulamento sobre a Procuradoria 

Europeia deve ser rapidamente adotado e 

solicita ao Conselho que explique os 

motivos para adiar as negociações; 

Suprimido 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/8 

Alteração  8 

Louis Aliot 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Relatório Anual de 2014 sobre a proteção dos interesses financeiros da UE – Luta contra a 

fraude 

2015/2128(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 59 

 

Proposta de resolução Alteração 

59. Salienta que, em situações de 

emergência, como a utilização de fundos 

para os refugiados, existem muitas vezes 

derrogações aos procedimentos normais de 

adjudicação de contratos, que envolvem o 

acesso direto aos fundos; lamenta que, por 

este motivo, se tenham verificado, muitas 

vezes, casos de conduta irregular; exorta a 

Comissão a supervisionar, de forma mais 

eficaz, a utilização de tais derrogações e a 

prática corrente do fracionamento dos 

contratos, de modo a que não excedam os 

limiares, evitando assim os procedimentos 

normais de contratação; 

59. Manifesta preocupação pelo facto de, 

em situações de emergência, como a 

utilização de fundos para os refugiados, 

existirem muitas vezes derrogações aos 

procedimentos normais de adjudicação de 

contratos, que envolvem o acesso direto 

aos fundos; adverte que, por este motivo, 

se verificaram, muitas vezes, casos de 

conduta irregular; recorda que o facto de 

se tratar de uma emergência não serve de 

desculpa para qualquer conduta irregular 

ou má utilização; recorda que qualquer 

utilização de fundos, mesmo em caso de 

extrema emergência, deve ser feita em 

conformidade com as regras e com o 

devido respeito pelos interesses 

financeiros da UE e dos Estados-

Membros; exorta a Comissão a 

supervisionar, de forma mais eficaz, a 

utilização de tais derrogações e a prática 

corrente do fracionamento dos contratos, 

de modo a que não excedam os limiares, 

evitando assim os procedimentos normais 

de contratação; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/9 

Alteração  9 

Louis Aliot 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Relatório Anual de 2014 sobre a proteção dos interesses financeiros da UE – Luta contra a 

fraude 

2015/2128(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 75 

 

Proposta de resolução Alteração 

75. Reitera o seu apelo relativo ao 

Relatório Anual de 2013 sobre a proteção 

dos interesses financeiros da União 

Europeia no sentido duma resolução rápida 

das questões pendentes entre o OLAF e o 

seu Comité de Fiscalização; reitera que 

nem o OLAF nem o seu Comité de 

Fiscalização podem cumprir eficazmente 

as obrigações jurídicas no quadro de 

circunstâncias da sua atual cooperação 

limitada; regista com preocupação a falta 

de progressos e considera, por conseguinte, 

que a atual situação é inaceitável; solicita à 

Comissão que desempenhe plenamente o 

seu papel e que trabalhe ativamente em 

prol de uma solução a longo prazo que 

deverá ser posta em prática sem demora; 

 

75. Reitera o seu apelo relativo ao 

Relatório Anual de 2013 sobre a proteção 

dos interesses financeiros da União 

Europeia no sentido duma resolução rápida 

das questões pendentes entre o OLAF e o 

seu Comité de Fiscalização; reitera que 

nem o OLAF nem o seu Comité de 

Fiscalização podem cumprir eficazmente 

as obrigações jurídicas no quadro de 

circunstâncias da sua atual cooperação 

limitada; regista com preocupação a falta 

de progressos e considera, por conseguinte, 

que a atual situação é inaceitável; solicita à 

Comissão que desempenhe plenamente o 

seu papel e que trabalhe ativamente em 

prol de uma solução a longo prazo que 

deverá ser posta em prática sem demora; 

manifesta apreensão pelo facto de, devido 

ao conflito interno existente entre o 

OLAF e o Comité de Fiscalização, as 

decisões poderem ficar marcadas por 

dúvidas graves quanto à sinceridade e à 

legitimidade; 

______________ 

1
 Textos Aprovados, P8_TA(2015)0062. 

_____________ 

1
 Textos Aprovados, P8_TA(2015)0062. 

Or. en 

 


