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Raport A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Raportul anual pe 2014 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei 

2015/2128(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. este preocupat de gaura TVA-ului 

neîncasat și de pierderile estimate privind 

colectarea TVA, care s-au ridicat la 168 de 

miliarde în 2013; subliniază faptul că, în 13 

din cele 26 de state membre examinate în 

2014, pierderile medii estimate de TVA au 

depășit 15,2 %; subliniază faptul că 

Comisia nu are acces la informațiile 

transmise între statele membre pentru a 

preveni și a combate așa-numita fraudă de 

tip „carusel”; invită toate statele membre 

să participe la toate domeniile de 

activitate ale Eurofisc, astfel încât să 

faciliteze schimbul de informații pentru a 

contribui la combaterea fraudei; 

subliniază încă o dată că serviciile 

Comisiei au competența de a controla și a 

supraveghea măsurile luate de statele 

membre; invită Comisia să-și utilizeze pe 

deplin prerogativele executive atât pentru 

a controla, cât și pentru a ajuta statele 

membre în eforturile lor de combatere a 

fraudei în materie de TVA și a eludării 

fiscale; ia act de faptul că, din 2013, 

Comisia folosește mecanismul de reacție 

rapidă pentru a aborda frauda masivă și 

neprevăzută în materie de TVA; 

11. este preocupat de pierderile estimate 

privind colectarea TVA, care s-au ridicat la 

168 de miliarde în 2013; subliniază faptul 

că, în 13 din cele 26 de state membre 

examinate în 2014, pierderile medii 

estimate de TVA au depășit 15,2 %; 

subliniază faptul că Comisia nu are acces la 

informațiile transmise între statele membre 

pentru a preveni și a combate așa-numita 

fraudă de tip „carusel”;  

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/2 

Amendamentul  2 

Louis Aliot 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Raportul anual pe 2014 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei 

2015/2128(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. salută reducerea globală a neregulilor 

raportate în cadrul asistenței pentru 

preaderare; regretă tendința de creștere 

constantă din 2010 încoace a neregulilor 

din cadrul instrumentului de asistență 

pentru preaderare (IPA), atât în ceea ce 

privește sumele, cât și numărul cazurilor, 

Turcia contribuind cel mai mult la acest 

fenomen negativ, și invită Comisia să facă 

tot ce îi stă în putință pentru a îmbunătăți 

situația, în special în contextul viitoarelor 

eforturi de dezvoltare a cooperării UE-

Turcia; 

22. salută reducerea globală a neregulilor 

raportate în cadrul asistenței pentru 

preaderare; regretă tendința de creștere 

constantă din 2010 încoace a neregulilor 

din cadrul Instrumentului de asistență 

pentru preaderare (IPA), atât în ceea ce 

privește sumele, cât și numărul cazurilor, 

Turcia contribuind cel mai mult la acest 

fenomen negativ, și invită Comisia să facă 

tot ce îi stă în putință pentru a identifica 

motivele care duc la producerea acestor 

nereguli; 

Or. en 
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Amendamentul  3 

Louis Aliot 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Raportul anual pe 2014 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei 

2015/2128(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. invită Comisia să armonizeze cadrul de 

raportare a „suspiciunilor de fraudă” și să 

stabilească norme privind raportarea 

tuturor acțiunilor judiciare întreprinse în 

statele membre în legătură cu posibila 

utilizare frauduloasă a resurselor UE, 

cerând să se indice în mod specific în 

cadrul raportării acțiunile judiciare 

bazate pe recomandările judiciare ale 

OLAF; 

25. invită Comisia să armonizeze cadrul de 

raportare a „suspiciunilor de fraudă” și să 

stabilească norme privind raportarea 

tuturor acțiunilor judiciare întreprinse în 

statele membre în legătură cu posibila 

utilizare frauduloasă a resurselor UE; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/4 

Amendamentul  4 

Louis Aliot 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Raportul anual pe 2014 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei 

2015/2128(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

36. solicită din nou ca toate curțile de 

conturi ale statelor membre să publice 

declarații naționale indicând modul în 

care au fost cheltuite fondurile UE; 

 

eliminat 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/5 

Amendamentul  5 

Louis Aliot 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Raportul anual pe 2014 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei 

2015/2128(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 41 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

41. încurajează Comisia să-și consolideze 

în continuare rolul de supraveghere prin 

activități de audit, control și inspecție, prin 

planuri de acțiune de remediere și scrisori 

de pre-avertizare; solicită statelor membre 

să-și intensifice eforturile și să-și 

folosească la maximum capacitățile de 

depistare și corectare a erorilor înainte de a 

solicita rambursarea din partea Comisiei; 

subliniază, în acest sens, valoarea deosebită 

a acțiunilor preventive în evitarea plăților, 

eliminându-se astfel nevoia de acțiuni 

ulterioare de recuperare a fondurilor 

necuvenite; 

41. încurajează Comisia să-și consolideze 

în continuare rolul de supraveghere prin 

activități de audit, control și inspecție în 

ceea ce privește bugetul, de a cărui 

execuție este responsabilă; solicită statelor 

membre să-și intensifice eforturile și să-și 

folosească la maximum capacitățile de 

depistare și corectare a erorilor înainte de a 

solicita rambursarea din partea Comisiei; 

subliniază, în acest sens, valoarea deosebită 

a acțiunilor preventive în evitarea plăților, 

eliminându-se astfel nevoia de acțiuni 

ulterioare de recuperare a fondurilor 

necuvenite; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/6 

Amendamentul  6 

Louis Aliot 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Raportul anual pe 2014 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei 

2015/2128(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 52 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

52. salută declarația Comisiei din 

Raportul său anual pe 2014 privind 

protejarea intereselor financiare ale UE, 

care reamintește că atât Directiva privind 

protejarea intereselor financiare (PIF), 

cât și Regulamentul privind Parchetul 

European (EPPO) „urmează să 

completeze și să consolideze cadrul 

juridic, contribuind în mod considerabil 

la intensificarea luptei împotriva 

fraudei”; își reiterează poziția potrivit 

căreia este nevoie urgentă să se adopte cât 

mai curând posibil Directiva PIF, care ar 

trebui să includă TVA-ul în domeniul său 

de aplicare și să prevadă o definiție clară 

a infracțiunilor de tip PIF, norme minime 

privind termenele maxime aplicabile 

pentru sancțiunile cu închisoarea și 

norme minime privind termenul de 

prescripție, cât mai curând posibil; 

reamintește cauza Taricco, în care Curtea 

de Justiție a atras atenția că frauda în 

materie de TVA este într-adevăr inclusă 

în definiția infracțiunilor PIF din 

Convenția PIF din 1995; 

eliminat 

Or. en 



 

AM\1088367RO.doc  PE579.737v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

2.3.2016 A8-0026/7 

Amendamentul  7 

Louis Aliot 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Raportul anual pe 2014 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei 

2015/2128(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 53 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

53. subliniază că ar trebui adoptat rapid și 

regulamentul privind EPPO și invită 

Consiliul să explice motivul amânării 

negocierilor; 

eliminat 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/8 

Amendamentul  8 

Louis Aliot 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Raportul anual pe 2014 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei 

2015/2128(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 59 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

59. subliniază că, în situațiile de urgență, 

spre exemplu în cazul execuției fondurilor 

pentru refugiați, se aplică adesea derogări 

de la procedurile obișnuite de achiziții 

publice, acest lucru presupunând accesul 

direct la fonduri; regretă faptul că această 

situație a generat, adesea, apariția unor 

abuzuri; invită Comisia să monitorizeze 

mai riguros utilizarea acestor derogări, 

precum și practicile larg răspândite de 

fracționare a contractelor de achiziții 

publice pentru a evita depășirea pragurilor, 

eludând, astfel, normele referitoare la 

organizarea de proceduri obișnuite de 

achiziții publice; 

59. este preocupat de faptul că, în situațiile 

de urgență, spre exemplu în cazul execuției 

fondurilor pentru refugiați, se aplică adesea 

derogări de la procedurile obișnuite de 

achiziții publice, acest lucru presupunând 

accesul direct la fonduri; avertizează că 

această situație a generat, adesea, apariția 

unor abuzuri; reamintește că o urgență nu 

justifică, în niciun caz, un abuz sau 

utilizarea necorespunzătoare; reamintește 

că orice utilizare a fondurilor, chiar și în 

cazul unei extreme urgențe, ar trebui să 

se facă în conformitate cu normele și 

respectând în mod corespunzător 

interesele financiare ale UE și ale statelor 

membre; invită Comisia să monitorizeze 

mai riguros utilizarea acestor derogări, 

precum și practicile larg răspândite de 

fracționare a contractelor de achiziții 

publice pentru a evita depășirea pragurilor, 

eludând, astfel, normele referitoare la 

organizarea de proceduri obișnuite de 

achiziții publice; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/9 

Amendamentul  9 

Louis Aliot 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Raportul anual pe 2014 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei 

2015/2128(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 75 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

75. solicită din nou ca, în ceea ce privește 

raportul anual pe 2013 privind protejarea 

intereselor financiare ale UE
1
, să se 

soluționeze rapid chestiunile nerezolvate 

încă între OLAF și comitetul său de 

supraveghere; repetă că nici OLAF, nici 

Comitetul său de supraveghere nu își pot 

îndeplini cu eficacitate îndatoririle juridice 

în condițiile actuale de colaborare redusă 

între ele; constată cu îngrijorare că nu se 

înregistrează progrese și consideră, prin 

urmare, că situația actuală este 

inacceptabilă; invită Comisia să-și asume 

în întregime rolul și să caute activ o soluție 

pe termen lung care să fie pusă în practică 

fără întârziere; 

______________ 
1
Texte adoptate, P8_TA(2015)0062. 

75. solicită din nou ca, în ceea ce privește 

raportul anual pe 2013 privind protejarea 

intereselor financiare ale UE
1
, să se 

soluționeze rapid chestiunile nerezolvate 

încă între OLAF și comitetul său de 

supraveghere; repetă că nici OLAF, nici 

Comitetul său de supraveghere nu își pot 

îndeplini cu eficacitate îndatoririle juridice 

în condițiile actuale de colaborare redusă 

între ele; constată cu îngrijorare că nu se 

înregistrează progrese și consideră, prin 

urmare, că situația actuală este 

inacceptabilă; invită Comisia să-și asume 

în întregime rolul și să caute activ o soluție 

pe termen lung care să fie pusă în practică 

fără întârziere; este preocupat de faptul că, 

având în vedere conflictul intern care 

există între OLAF și Comitetul său de 

supraveghere, deciziile ar putea fi afectate 

de îndoieli serioase în ceea ce privește 

sinceritatea și legitimitatea; 

_____________ 
1
Texte adoptate, P8_TA(2015)0062. 

Or. en 

 

 


