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10.5.2017 A8-0159/12 

Alteração  12 

Gilles Pargneaux 

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 25 

 
Proposta de resolução Alteração 

25. Regista os 241 casos de 

contrabando de tabaco comunicados, dos 

quais resultou uma perda de RPT avaliada 

em 31 milhões de EUR; questiona a 

vigilância exercida pelos serviços 

aduaneiros dos Estados-Membros que não 

comunicaram qualquer caso de 

contrabando de tabaco em 2015 (República 

Checa, Malta, Chipre, Luxemburgo, 

Países Baixos, Portugal e Suécia) e realça 

a necessidade de melhorar os serviços 

aduaneiros nesses Estados-Membros; 

observa ainda, neste contexto, que as 

estatísticas existentes não estabelecem 

uma distinção entre contrabando «dentro 

da UE» e contrabando «para a UE»; 

25. Regista os 241 casos de 

contrabando de tabaco comunicados, dos 

quais resultou uma perda de RPT avaliada 

em 31 milhões de EUR; põe em causa a 

vigilância exercida pelos serviços 

aduaneiros de alguns Estados-Membros 

que não comunicaram qualquer caso de 

contrabando de tabaco em 2015; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0159/13 

Alteração  13 

Gilles Pargneaux 

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 51 

 
Proposta de resolução Alteração 

51. Apoia a abordagem da Comissão no 

sentido de recomendar um reforço do 

trabalho desenvolvido pelos 

Estados-Membros que continuam a 

comunicar um número muito reduzido de 

irregularidades fraudulentas no domínio da 

deteção e/ou comunicação de fraudes 

(Áustria, Bélgica, França, Lituânia, 

Malta, Espanha, Suécia e Reino Unido), 

em particular pelos Estados-Membros que 

não comunicaram nenhum caso nos 

últimos cinco anos: Eslováquia e 

Finlândia no domínio da agricultura, bem 

como a Dinamarca e o Luxemburgo no 

domínio da política de coesão; 

51. Apoia a abordagem da Comissão no 

sentido de recomendar um reforço do 

trabalho desenvolvido pelos 

Estados-Membros, que continuam a 

comunicar um número muito reduzido de 

irregularidades fraudulentas, no domínio da 

deteção e/ou comunicação de fraudes; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0159/14 

Alteração  14 

Gilles Pargneaux 

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 56 

 
Proposta de resolução Alteração 

56. Saúda o facto de os «controlos 

comunitários» ex ante e ex post detetarem 

um número crescente de casos de 

irregularidades; considera, porém, que a 

prevenção continua a ser uma alternativa 

mais simples do que a recuperação de 

perdas e que todos os projetos a financiar 

devem ser objeto de uma avaliação 

independente ex ante; exorta, por 

conseguinte, os Estados-Membros a 

melhorarem os controlos ex ante, com a 

assistência da Comissão, e a utilizarem 

todas as informações disponíveis para 

evitar erros e pagamentos irregulares 

relacionados com os fundos da UE; 

recorda, a este respeito, que as restrições 

orçamentais não podem servir de 

justificação para reduzir o pessoal afetado 

a estes controlos ex ante, já que os ganhos 

resultantes da prevenção de 

irregularidades são superiores às despesas 

que lhes estão associadas; 

56. Saúda o facto de os «controlos 

comunitários» ex ante e ex post detetarem 

um número crescente de casos de 

irregularidades e considera, por isso, que 

estes controlos devem ser reforçados; 

considera, porém, que a prevenção 

continua a ser uma alternativa mais simples 

do que a recuperação de perdas; exorta, por 

conseguinte, os Estados-Membros a 

melhorarem os controlos ex ante, com a 

assistência da Comissão, e a utilizarem 

todas as informações disponíveis para 

evitar erros e pagamentos irregulares 

relacionados com os fundos da UE; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0159/15 

Alteração  15 

Gilles Pargneaux 

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 71 

 
Proposta de resolução Alteração 

71. Observa que, em 2015, a luta contra 

a corrupção permaneceu uma prioridade no 

âmbito do Semestre Europeu e do processo 

associado de governação económica; 

acolhe com satisfação as medidas tomadas 

no âmbito desta luta, como a organização 

de reuniões com os pontos de contacto 

nacionais dos Estados-Membros, o 

lançamento do programa de intercâmbio de 

experiências para Estados-Membros e a 

participação do OLAF, em representação 

da Comissão, nas instâncias europeias e 

internacionais de luta contra a corrupção; 

71. Observa com agrado que, em 2015, 

a luta contra a corrupção permaneceu uma 

prioridade no âmbito do Semestre Europeu 

e do processo associado de governação 

económica; acolhe com satisfação as 

medidas tomadas no âmbito desta luta, 

como a organização de reuniões com os 

pontos de contacto nacionais dos Estados-

Membros, o lançamento do programa de 

intercâmbio de experiências para Estados-

Membros e a participação do OLAF, em 

representação da Comissão, nas instâncias 

europeias e internacionais de luta contra a 

corrupção; 

Or. en 

 


