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10.5.2017 A8-0159/5 

Alteração  5 

Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0159/2017 

Julia Pitera 

Relatório anual de 2015 relativo à proteção dos interesses financeiros da União Europeia – 

Luta contra a fraude 

2016/2097(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Acolhe favoravelmente o pacote da 

Comissão, composto por quatro 

regulamentos delegados e quatro 

regulamentos de execução relativos às 

disposições sobre a comunicação de 

irregularidades no domínio da gestão 

partilhada, que visa melhorar a qualidade e 

a coerência das informações relativas a 

irregularidades e fraudes comunicadas 

pelos Estados-Membros; lamenta que esses 

regulamentos não fixem prazos 

vinculativos para os Estados-Membros em 

matéria de comunicação de irregularidades; 

lamenta ainda que, em 2015, 537 das 538 

irregularidades comunicadas pela Irlanda 

estivessem relacionadas com um programa 

passado, relativo ao período de 2000-2006, 

e que 5105 das 5619 irregularidades 

comunicadas por Espanha dissessem 

respeito a irregularidades no domínio da 

política de coesão detetadas no decurso do 

período de 2007-2013 e tivessem sido 

comunicadas, na sua totalidade, em 2015; 

salienta que o facto de os Estados-

Membros não disponibilizarem dados em 

tempo oportuno ou de os dados facultados 

não serem exatos tem sido recorrente ao 

longo de muitos anos; destaca que não é 

possível proceder a comparações nem 

avaliar objetivamente a verdadeira escala 

da fraude nos Estados-Membros da União 

6. Acolhe favoravelmente o pacote da 

Comissão, composto por quatro 

regulamentos delegados e quatro 

regulamentos de execução relativos às 

disposições sobre a comunicação de 

irregularidades no domínio da gestão 

partilhada, que visa melhorar a qualidade e 

a coerência das informações relativas a 

irregularidades e fraudes comunicadas 

pelos Estados-Membros; lamenta que esses 

regulamentos não fixem prazos 

vinculativos para os Estados-Membros em 

matéria de comunicação de irregularidades; 

lamenta ainda que, no que se refere a 

irregularidades não fraudulentas 

comunicadas em 2015, 537 das 538 

irregularidades comunicadas pela Irlanda 

estivessem relacionadas com um programa 

passado, relativo ao período de 2000-2006, 

que 5105 das 5619 irregularidades 

comunicadas por Espanha dissessem 

respeito a irregularidades no domínio da 

política de coesão detetadas no decurso do 

período de 2007-2013 e tivessem sido 

comunicadas, na sua totalidade, em 2015 e 

que os Países Baixos só tivessem 

comunicado um caso no setor da pesca 

em 2014 em comparação com 53 casos em 

2015; salienta que o facto de os Estados-

Membros não disponibilizarem dados em 

tempo oportuno ou de os dados facultados 
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Europeia; não serem exatos tem sido recorrente ao 

longo de muitos anos; destaca que não é 

possível proceder a comparações nem 

avaliar objetivamente a verdadeira escala 

da fraude nos Estados-Membros da União 

Europeia; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0159/6 

Alteração  6 

Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0159/2017 

Julia Pitera 

Relatório anual de 2015 relativo à proteção dos interesses financeiros da União Europeia – 

Luta contra a fraude 

2016/2097(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 35 

 

Proposta de resolução Alteração 

35. Manifesta profunda preocupação 

pelo facto de o número de irregularidades 

fraudulentas e não fraudulentas 

comunicadas no âmbito do Fundo Europeu 

Agrícola de Garantia (FEAGA) e do Fundo 

Europeu Agrícola de Desenvolvimento 

Rural (FEADER) ter subido todos os anos 

nos últimos cinco anos consecutivos, pelo 

menos, tendo o número de casos 

comunicados aumentado de 1970, em 

2011, para 4612, em 2015; observa, 

contudo, que as irregularidades relativas ao 

FEAGA permaneceram estáveis ao longo 

do tempo (+6 % em relação a 2014 e 10 % 

em relação a 2011) e que as irregularidades 

relacionadas com o FEADER têm 

aumentado constantemente; assinala que os 

montantes envolvidos diminuíram de 211 

milhões de EUR, em 2011, para 119 

milhões de EUR, em 2012, mas 

aumentaram constantemente até ao valor 

de 394 milhões de EUR, em 2015, com o 

nível de irregularidades comunicadas no 

âmbito do FEADER a rondar os 2 % do 

montante total do fundo; exorta os Estados-

Membros com mais casos de 

irregularidades comunicadas – Roménia, 

Itália, Espanha, Polónia, Hungria, Portugal 

e Lituânia – a regularizarem a situação 

eficazmente, com caráter de urgência, a 

35. Manifesta profunda preocupação 

pelo facto de o número de irregularidades 

fraudulentas e não fraudulentas 

comunicadas no âmbito do Fundo Europeu 

Agrícola de Garantia (FEAGA) e do Fundo 

Europeu Agrícola de Desenvolvimento 

Rural (FEADER) ter subido todos os anos 

nos últimos cinco anos consecutivos, pelo 

menos, tendo o número de casos 

comunicados aumentado de 1970, em 

2011, para 4612, em 2015; observa, 

contudo, que as irregularidades relativas ao 

FEAGA permaneceram estáveis ao longo 

do tempo (+6 % em relação a 2014 e 10 % 

em relação a 2011) e que as irregularidades 

relacionadas com o FEADER têm 

aumentado constantemente; assinala que os 

montantes envolvidos diminuíram de 211 

milhões de EUR, em 2011, para 119 

milhões de EUR, em 2012, mas 

aumentaram constantemente até ao valor 

de 394 milhões de EUR, em 2015, com o 

nível de irregularidades comunicadas no 

âmbito do FEADER a rondar os 2 % do 

montante total do fundo; exorta os Estados-

Membros com mais casos de 

irregularidades não fraudulentas 

comunicadas – Roménia, Itália, Espanha, 

Polónia, Hungria, Portugal e Lituânia – a 

regularizarem a situação eficazmente, com 
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fim de inverter esta tendência; caráter de urgência, a fim de inverter esta 

tendência; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0159/7 

Alteração  7 

Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0159/2017 

Julia Pitera 

Relatório anual de 2015 relativo à proteção dos interesses financeiros da União Europeia – 

Luta contra a fraude 

2016/2097(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 69 

 

Proposta de resolução Alteração 

69. Congratula-se com o facto de o 

Parlamento, a Comissão, o Conselho, o 

Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, 

o Serviço Europeu para a Ação Externa, o 

Comité Económico e Social Europeu, o 

Comité das Regiões, o Provedor de Justiça 

Europeu e a Autoridade Europeia para a 

Proteção de Dados terem estabelecido 

regras internas sobre a proteção dos 

denunciantes, em conformidade com os 

artigos 22.º-A, 22.º-B e 22.º-C do Estatuto 

do Pessoal, e espera que se registem 

melhorias suplementares no que diz 

respeito às regras em matéria de proteção 

de denunciantes; 

69. Congratula-se com o facto de o 

Parlamento, a Comissão, o Conselho, o 

Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, 

o Serviço Europeu para a Ação Externa, o 

Comité Económico e Social Europeu, o 

Comité das Regiões, o Provedor de Justiça 

Europeu, a Autoridade Europeia para a 

Proteção de Dados e a maioria das 

agências da UE terem estabelecido regras 

internas sobre a proteção dos denunciantes, 

em conformidade com os artigos 22.º-A, 

22.º-B e 22.º-C do Estatuto do Pessoal, e 

espera que se registem melhorias 

suplementares no que diz respeito às regras 

em matéria de proteção de denunciantes; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0159/8 

Alteração  8 

Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0159/2017 

Julia Pitera 

Relatório anual de 2015 relativo à proteção dos interesses financeiros da União Europeia – 

Luta contra a fraude 

2016/2097(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 85 

 

Proposta de resolução Alteração 

85. Lamenta que, apesar de o OLAF 

garantir que está a envidar todos os 

esforços possíveis para reduzir a duração 

das suas investigações, a duração da fase 

de inquérito tem aumentado continuamente 

desde 2012, passando de 22,5 para 25,1 

meses relativamente a casos encerrados e 

de 17,3 para 18,7 meses no conjunto dos 

casos; 

85. Regista que o OLAF está a envidar 

todos os esforços possíveis para reduzir a 

duração das suas investigações; saúda o 

facto de a duração total dos casos ter 

diminuído, desde 2012, de 30 meses para 

27,9 meses relativamente a casos 

encerrados e de 23,6 meses para 21 meses 

no conjunto dos casos, embora a duração 

da fase de inquérito tenha aumentado 

continuamente desde 2012, passando de 

22,5 para 25,1 meses relativamente a casos 

encerrados, devido aos esforços do OLAF 

para concluir investigações mais antigas e 

longas, e de 17,3 para 18,7 meses no 

conjunto dos casos,  

Or. en 

 

 


