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SUGESTII 

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru control bugetar, 

competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 

fi adoptată: 

1. subliniază că consolidarea credibilității, a exactității, a eficacității, a transparenței și a 

pertinenței bugetului, precum și a conformității acestuia cu principiul bunei gestiuni 

financiare, pentru a sprijini încrederea cetățenilor în instituțiile UE și identificarea lor cu 

proiectul de integrare europeană trebuie să rămână unul dintre obiectivele principale ale 

politicii de protejare a intereselor financiare ale Uniunii pe care Comisia, în acord cu 

statele membre, trebuie să le urmărească în temeiul articolului 325 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene; solicită, în acest scop, o cooperare consolidată între 

instituțiile UE, pentru o mai mare transparență; 

2. este profund îngrijorat în legătură cu validitatea și calitatea datelor transmise de statele 

membre cu privire la venitul lor național brut (VNB), cu numărul de cazuri deschise și 

închise și cu lipsa unor răspunsuri la solicitările de clarificări din partea Comisiei sau a 

Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF); 

3. constată, în special, că frauda și corupția care afectează bugetul Uniunii sunt direct 

proporționale cu lipsa de transparență a procedurilor de alocare, administrare și cheltuire a 

fondurilor UE; solicită, prin urmare, îmbunătățirea comunicării dintre instituțiile UE și 

statele membre privind aceste proceduri, care ar trebui să implice reguli mai puține, dar 

mai transparente, ceea ce ar face practic imposibilă frauda; solicită, în acest scop, să se 

disemineze la o scară cât mai largă bunele practici; 

4. salută faptul că Comisia a adoptat o strategie multianuală de combatere a fraudei care 

contribuie la eliminarea diferențelor importante în ceea ce privește numărul de nereguli 

raportat de fiecare stat membru; 

5. solicită din nou ca toate curțile de conturi ale statelor membre să publice declarații 

naționale pentru a indica modul în care au fost cheltuite fondurile UE; 

6. solicită, în mod expres, să se facă o distincție clară între fraudă și eroare și să se 

disemineze informații privind cele mai frecvente tipuri de fraudă și eroare, oferind în 

același timp exemple concrete, astfel încât utilizatorii de fonduri UE și autoritățile de 

management al acestora să fie mai bine informați, inclusiv cu privire la gravitatea 

consecințelor la care riscă să se expună; subliniază că este esențial, de asemenea, să se 

acorde mai multă atenție rezultatelor proiectelor finanțate de Uniune, și nu numai 

exactității conturilor, pe baza unor controale efectuate la fața locului de către un personal 

calificat, independent și în afara oricăror conflicte de interese; 

7. subliniază importanța acordării unei atenții deosebite fraudei și infracțiunilor comise în 

dauna bugetului UE care prezintă un caracter transnațional, săvârșite de grupările de crimă 

organizată; 

8. dorește, de asemenea, consolidarea cooperării între statele membre și Comisie cu privire 

la modurile în care sunt gestionate fondurile; solicită asigurarea unei formări 
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cuprinzătoare pentru personalul autorităților implicate în gestionarea fondurilor, în special 

pentru personalul serviciilor de coordonare antifraudă (AFCOS), pentru a-și dezvolta 

propriile strategii naționale de luptă împotriva fraudei; 

9. solicită Comisiei să adauge un capitol privind performanțele instituțiilor UE în viitorul 

Raport UE privind combaterea corupției, ce urmează a fi publicat la începutul lui 2016; 

10. solicită, prin urmare, punerea în aplicare în mod transversal a articolului 325 din TFUE în 

toate politicile Uniunii, precum și luarea de măsuri nu doar ca răspuns la cazurile de 

fraudă, ci și pentru a le preveni; solicită să se respecte articolul 325 din TFUE, și în 

special alineatul (5) referitor la rapoartele anuale, care au în prezent un an de întârziere; 

solicită să se simplifice, în special, utilizarea subvențiilor europene în cadrul politicii de 

coeziune; solicită respectarea procedurilor convenite și ratificarea acordurilor privind 

combaterea fraudei la nivel regional și internațional care au fost încheiate între Uniune și 

țările sau organizațiile terțe; solicită să se dea curs planului de acțiune și recomandărilor 

cuprinse în Rezoluția Parlamentului European din 23 octombrie 2013 referitoare la crima 

organizată, corupție și spălarea de bani: recomandări cu privire la acțiunile și inițiativele 

care se impun, în special recomandarea 130 privind vizibilitatea măsurilor luate de către 

statele membre pentru combaterea fraudei și a crimei organizate, precum și recomandarea 

131 privind planul de acțiune general pentru perioada 2014-2019 de eradicare a crimei 

organizate, a corupției și a spălării banilor – punctele (i)-(xxi); solicită să se prezinte 

primele rezultate ale punerii în aplicare a Directivei privind falsificarea de monedă; 

solicită, în plus, să se ofere mai multe informații cu privire la instrumentele de combatere 

a corupției utilizate de OLAF și cu privire la coordonarea procedurilor statelor membre de 

recuperare a sumelor încasate în mod fraudulos; 

11. subliniază importanța creării unui sistem european coerent și eficace de cercetare și 

urmărire penală a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale Uniunii și solicită 

să se depună toate eforturile în vederea adoptării, cât mai curând posibil, a planului 

privind instituirea Parchetului European și a Directivei privind combaterea fraudelor 

îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal 

(așa-numita „Directivă PIF”); solicită Consiliului să acorde prioritate acestor dosare 

esențiale și să informeze în mod constant Parlamentul cu privire la situația actuală a 

negocierilor privind Parchetul European; subliniază că Curtea de Justiție a Uniunii 

Europene a constatat, în hotărârea sa în cauza C-105/14 din 8 septembrie 2015, faptul că 

există o legătură directă între colectarea TVA-ului în statele membre și interesele 

financiare ale UE; reafirmă, așadar, că Directiva PIF ar trebui să se refere și la fraudele în 

materie de TVA pentru a conferi unui viitor Parchet European competența de a cerceta 

astfel de infracțiuni și a-i urmări penal pe presupușii făptuitori; consideră că aceste acțiuni 

și altele de acest gen ar putea contribui la restabilirea încrederii populației în gestionarea 

eficace a fondurilor UE; 

12. solicită din nou Comisiei să prezinte rapid o propunere legislativă privind nivelul minim 

de protecție ce trebuie asigurat în Uniunea Europeană pentru avertizorii de integritate; 

13. ține seama de complexitatea legislației UE și solicită simplificarea regulamentelor 

aplicabile bugetului UE pentru a preveni fraudele și/sau neregulile care afectează 

fondurile UE; 

14. îndeamnă Comisia să publice imediat evaluarea privind toate acordurile încheiate cu 
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societățile care produc articole din tutun pentru a stabili cât de eficiente sunt acestea în 

lupta împotriva fraudei și a activităților de contrafacere, care afectează interesele 

financiare ale UE, și pentru a evalua în ce măsură este oportun ca aceste tipuri de acorduri 

să fie reînnoite. 
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