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Amendamentul 1
Clare Daly

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că criminalitatea 
organizată a demonstrat un grad ridicat de 
infiltrare în structura socială, economică, 
antreprenorială și administrativă a statelor 
membre, precum și capacitatea de a spăla 
în economia legală veniturile uriașe ale 
infracțiunilor, inclusiv ale celor comise 
împotriva intereselor financiare ale UE, 
reprezentând astfel o amenințare gravă la 
adresa libertăților cetățenilor UE, precum 
și la adresa democrației și a statului de 
drept și necesitând un răspuns comun și 
coordonat din partea UE și a statelor sale 
membre; salută, în acest sens, strategia 
UE de combatere a criminalității 
organizate pentru perioada 2021-2025, 
prezentată de Comisie la 14 aprilie 2021;

1. subliniază că criminalitatea 
organizată a demonstrat un grad ridicat de 
infiltrare în structura socială, economică, 
antreprenorială și administrativă a statelor 
membre, precum și capacitatea de a spăla 
în economia legală veniturile uriașe ale 
infracțiunilor, inclusiv ale celor comise 
împotriva intereselor financiare ale UE, 
reprezentând astfel o amenințare gravă la 
adresa libertăților cetățenilor UE; 
subliniază, de asemenea, că legătura 
dintre criminalitatea organizată și stat 
reprezintă o amenințare gravă la adresa 
democrației și a statului de drept și că 
lupta împotriva corupției sistemice și a 
infiltrării criminalității organizate în 
economia legală este esențială pentru a 
garanta egalitatea de tratament în fața 
legii, a proteja drepturile și bunăstarea 
cetățenilor, a preveni abuzurile și a 
asigura că funcționarii publici răspund 
pentru faptele lor;

Or. en

Amendamentul 2
Sabrina Pignedoli

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că criminalitatea 
organizată a demonstrat un grad ridicat de 
infiltrare în structura socială, economică, 
antreprenorială și administrativă a statelor 
membre, precum și capacitatea de a spăla 
în economia legală veniturile uriașe ale 

1. subliniază că criminalitatea 
organizată a demonstrat un grad ridicat de 
infiltrare în structura socială, politică, 
economică, financiară, antreprenorială și 
administrativă a statelor membre, precum 
și capacitatea de a spăla în economia legală 
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infracțiunilor, inclusiv ale celor comise 
împotriva intereselor financiare ale UE, 
reprezentând astfel o amenințare gravă la 
adresa libertăților cetățenilor UE, precum 
și la adresa democrației și a statului de 
drept și necesitând un răspuns comun și 
coordonat din partea UE și a statelor sale 
membre; salută, în acest sens, strategia UE 
de combatere a criminalității organizate 
pentru perioada 2021-2025, prezentată de 
Comisie la 14 aprilie 2021;

veniturile uriașe ale infracțiunilor, inclusiv 
ale celor comise împotriva intereselor 
financiare ale UE, reprezentând astfel o 
amenințare gravă la adresa libertăților 
cetățenilor UE, precum și la adresa 
democrației și a statului de drept și 
necesitând un răspuns comun și coordonat 
din partea UE și a statelor sale membre; 
salută, în acest sens, strategia UE de 
combatere a criminalității organizate 
pentru perioada 2021-2025, prezentată de 
Comisie la 14 aprilie 2021;

Or. it

Amendamentul 3
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că criminalitatea 
organizată se implică în activități 
frauduloase tot mai sofisticate, ca de pildă 
criminalitatea informatică, care sustrag 
resurse importante din economia legală, 
în special într-o perioadă dificilă cum este 
cea actuală; reamintește că pierderile 
cauzate statelor membre ale UE de 
criminalitatea informatică se ridică la 265 
de miliarde EUR pe an1 a și că această 
formă de criminalitate are un efect 
devastator asupra fiecărui stat membru al 
Uniunii Europene;
_________________
1 a 
https://www.thehaguesecuritydelta.com/pa
rtners/partner/137-europol

Or. fr

Amendamentul 4
Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Sophia in 't 
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Veld, Ramona Strugariu, Malik Azmani

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1 a. constată că, în studiul său, 
Comisia identifică nouă piețe 
infracționale principale și estimează că 
veniturile anuale de pe aceste piețe s-au 
ridicat la 139 de miliarde EUR în 2019; 
subliniază, în special, că piețele pentru 
traficul de persoane în scopul exploatării 
sexuale și al introducerii ilegale de 
migranți reprezintă 7,185 de miliarde și, 
respectiv, 289 de milioane; subliniază că 
este important ca agențiile competente să 
colecteze date pentru a evalua mai bine 
situația;

Or. en

Amendamentul 5
Clare Daly

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1 a. subliniază că este de dorit un 
răspuns comun și coordonat la 
criminalitatea organizată din partea UE și 
a statelor sale membre; ia act, în acest 
sens, de strategia UE de combatere a 
criminalității organizate pentru perioada 
2021-2025, prezentată de Comisie la 14 
aprilie 2021;

Or. en

Amendamentul 6
Assita Kanko

Proiect de aviz
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Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1 a. subliniază că este necesar să se 
evalueze impactul criminalității 
organizate asupra fondurilor și resurselor 
proprii ale UE și să se răspundă în mod 
adecvat acestei probleme în toate statele 
membre;

Or. en

Amendamentul 7
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. reamintește că în sectorul public 
din Uniune se înregistrează cel puțin 20 
de milioane de acte de mică corupție și că, 
în mod evident, acest fenomen afectează și 
serviciile din administrația publică a 
statelor membre responsabile cu 
gestionarea fondurilor Uniunii Europene 
și a altor interese financiare;

Or. fr

Amendamentul 8
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că grupurile 
infracționale organizate profită de 
diferitele legislații din fiecare stat membru 
și că dezvoltarea unei abordări antifraudă 
armonizate la nivelul UE este îngreunată 
de definiții diferite ale criminalității 

2. subliniază importanța cooperării 
dintre diferitele sisteme judiciare din 
statele membre pentru a face mai eficace 
lupta împotriva criminalității organizate;
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organizate; reiterează, prin urmare, 
solicitările sale anterioare de revizuire a 
Deciziei-cadru 2008/841/JAI a Consiliului 
din 24 octombrie 2008 și necesitatea de a 
stabili o definiție comună a criminalității 
organizate, care ar trebui să ia în 
considerare, de asemenea, utilizarea 
violenței, a corupției sau a intimidării de 
către grupurile infracționale pentru a 
obține controlul asupra activităților 
economice sau a achizițiilor publice sau 
pentru a influența procesele democratice;

Or. fr

Amendamentul 9
Sabrina Pignedoli

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că grupurile infracționale 
organizate profită de diferitele legislații din 
fiecare stat membru și că dezvoltarea unei 
abordări antifraudă armonizate la nivelul 
UE este îngreunată de definiții diferite ale 
criminalității organizate; reiterează, prin 
urmare, solicitările sale anterioare de 
revizuire a Deciziei-cadru 2008/841/JAI a 
Consiliului din 24 octombrie 2008 și 
necesitatea de a stabili o definiție comună a 
criminalității organizate, care ar trebui să ia 
în considerare, de asemenea, utilizarea 
violenței, a corupției sau a intimidării de 
către grupurile infracționale pentru a obține 
controlul asupra activităților economice 
sau a achizițiilor publice sau pentru a 
influența procesele democratice;

2. subliniază că grupurile infracționale 
organizate profită de diferitele legislații din 
fiecare stat membru și că dezvoltarea unei 
abordări antifraudă armonizate la nivelul 
UE este îngreunată de definiții diferite ale 
criminalității organizate; reiterează, prin 
urmare, solicitările sale anterioare de 
revizuire a Deciziei-cadru 2008/841/JAI a 
Consiliului din 24 octombrie 2008 și 
necesitatea de a stabili o definiție comună a 
criminalității organizate, care ar trebui să ia 
în considerare, de asemenea, utilizarea 
violenței, a corupției sau a intimidării de 
către grupurile infracționale, precum și 
trăsăturile specifice ale organizațiilor de 
tip mafiot, care se folosesc de afilieri 
forțate și creează un climat de supunere 
pentru a prelua, direct sau indirect, 
managementul sau controlul asupra 
activităților economice, concesiunilor, 
autorizațiilor, achizițiilor și serviciilor 
publice sau pentru a accesa fondurile 
europene;

Or. it
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Amendamentul 10
Clare Daly

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că grupurile infracționale 
organizate profită de diferitele legislații din 
fiecare stat membru și că dezvoltarea unei 
abordări antifraudă armonizate la nivelul 
UE este îngreunată de definiții diferite ale 
criminalității organizate; reiterează, prin 
urmare, solicitările sale anterioare de 
revizuire a Deciziei-cadru 2008/841/JAI a 
Consiliului din 24 octombrie 2008 și 
necesitatea de a stabili o definiție comună a 
criminalității organizate, care ar trebui să ia 
în considerare, de asemenea, utilizarea 
violenței, a corupției sau a intimidării de 
către grupurile infracționale pentru a obține 
controlul asupra activităților economice 
sau a achizițiilor publice sau pentru a 
influența procesele democratice;

2. subliniază că grupurile infracționale 
organizate profită de diferitele legislații din 
fiecare stat membru și că dezvoltarea unei 
abordări antifraudă armonizate la nivelul 
UE este îngreunată de definiții diferite ale 
criminalității organizate; reiterează, prin 
urmare, solicitările sale anterioare de 
revizuire a Deciziei-cadru 2008/841/JAI a 
Consiliului din 24 octombrie 2008 și 
necesitatea de a stabili o definiție comună a 
criminalității organizate, care ar trebui să ia 
în considerare, de asemenea, utilizarea 
violenței, a corupției sau a intimidării de 
către grupurile infracționale pentru a obține 
controlul asupra activităților economice 
sau a achizițiilor publice sau pentru a 
influența procesele democratice; subliniază 
că ar trebui să se acorde o atenție 
deosebită garantării faptului că orice 
propunere de combatere a criminalității 
organizate respectă drepturile 
fundamentale și statul de drept;

Or. en

Amendamentul 11
Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Sophia in 't 
Veld, Ramona Strugariu, Malik Azmani

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că grupurile infracționale 
organizate profită de diferitele legislații din 
fiecare stat membru și că dezvoltarea unei 
abordări antifraudă armonizate la nivelul 

2. regretă lipsa de armonizare a 
legislațiilor naționale pentru combaterea 
criminalității organizate; subliniază că 
grupurile infracționale organizate profită 
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UE este îngreunată de definiții diferite ale 
criminalității organizate; reiterează, prin 
urmare, solicitările sale anterioare de 
revizuire a Deciziei-cadru 2008/841/JAI a 
Consiliului din 24 octombrie 2008 și 
necesitatea de a stabili o definiție comună a 
criminalității organizate, care ar trebui să ia 
în considerare, de asemenea, utilizarea 
violenței, a corupției sau a intimidării de 
către grupurile infracționale pentru a obține 
controlul asupra activităților economice 
sau a achizițiilor publice sau pentru a 
influența procesele democratice;

de diferitele legislații din fiecare stat 
membru și că dezvoltarea unei abordări 
antifraudă armonizate la nivelul UE este 
îngreunată de definiții diferite ale 
criminalității organizate; reiterează, prin 
urmare, solicitările sale anterioare de 
revizuire a Deciziei-cadru 2008/841/JAI a 
Consiliului din 24 octombrie 2008 și 
necesitatea de a stabili o definiție comună a 
criminalității organizate, care ar trebui să ia 
în considerare, de asemenea, utilizarea 
noilor tehnologii și utilizarea violenței, a 
corupției sau a intimidării de către 
grupurile infracționale pentru a obține 
controlul asupra activităților economice 
sau a achizițiilor publice sau pentru a 
influența procesele democratice;

Or. en

Amendamentul 12
Clare Daly

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2 a. subliniază că criminalitatea 
organizată este favorizată în primul rând 
de corupția la nivelul statului și că 
corupția reprezintă o amenințare gravă la 
adresa democrației, a statului de drept și a 
tratamentului echitabil pentru toți 
cetățenii; recunoaște că corupția statului 
este adesea rezultatul unor deficiențe 
sistematice sau structurale ale sistemelor 
guvernamentale și, prin urmare, este 
impermeabilă la reformele anticorupție 
sau ale sistemului judiciar care sunt 
realizate doar de formă; subliniază că este 
necesar să se diagnosticheze formele 
sistemice de corupție a statului pentru a 
promova responsabilitatea deplină în 
eforturile de combatere a criminalității 
organizate;

Or. en
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Amendamentul 13
Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Sophia in 't 
Veld, Ramona Strugariu, Malik Azmani

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2 a. observă că studiul Comisiei 
identifică șase amenințări principale care 
ar putea, în termen de cinci ani, să 
modifice în mod semnificativ modul de 
funcționare al criminalității organizate; 
subliniază, printre acestea, impactul 
coronavirusului, care a determinat o 
schimbare a modului de operare a 
celulelor de criminalitate organizată; 
constată că acest lucru este legat, de 
asemenea, de utilizarea accelerată a 
criptomonedelor și a plăților nebancare; 
constată, de asemenea, că Europol a 
observat o creștere a activităților 
infracționale legate de coronavirus sub 
forma criminalității online, a fraudelor 
sau a contrafacerilor;

Or. en

Amendamentul 14
Assita Kanko

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2 a. subliniază necesitatea de a furniza 
resurse suficiente pentru sistemul judiciar 
și de a se utiliza toate instrumentele 
disponibile în mod coerent în toate statele 
membre pentru a detecta și a combate 
frauda și criminalitatea financiară și 
economică;

Or. en
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Amendamentul 15
Clare Daly

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2 b. subliniază că grupurile 
infracționale organizate au nevoie de 
activități de corupție pentru a rămâne în 
afaceri ilicite și a se implica fără 
întrerupere în activități infracționale 
continue, inclusiv în utilizarea abuzivă a 
fondurilor UE, și că funcționarii publici 
corupți protejează grupurile infracționale 
organizate de aplicarea legii și de 
întreruperi ale activităților lor; își 
exprimă convingerea fermă că corupția în 
aplicarea legii este deosebit de periculoasă 
și ar trebui abordată în mod eficace de 
statele membre, deoarece are un impact 
asupra siguranței cetățenilor și asupra 
aspirațiilor lor legate de justiție, inclusiv 
în cazurile de corupție politică și de 
abuzuri comise de poliție; observă că, pe 
lângă pericolele evidente pentru politicile 
publice și siguranța publică reprezentate 
de formele de violență care sunt tipice 
pentru organizațiile criminale, 
criminalitatea organizată provoacă, de 
asemenea, probleme grave sub forma 
pătrunderii în economia legală și a 
comportamentului aferent care corupe 
funcționari publici, având drept 
consecință infiltrarea instituțiilor și a 
administrației publice;

Or. en

Amendamentul 16
Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Sophia in 't 
Veld, Ramona Strugariu, Malik Azmani

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2 b. reamintește că, pentru a combate 
pandemia de coronavirus și pentru a 
asigura tranziția sustenabilă a 
economiilor noastre, Comisia pune la 
dispoziție 672,5 de miliarde EUR sub 
formă de împrumuturi și granturi pentru 
a sprijini reformele și investițiile realizate 
de statele membre prin intermediul 
Mecanismului de redresare și reziliență; 
subliniază necesitatea de a se asigura în 
mod proactiv că fondurile sunt bine 
utilizate, dar și de a furniza resursele 
necesare instituțiilor de control și de 
audit, pentru a se asigura că banii sunt 
utilizați în interesul tuturor cetățenilor 
europeni;

Or. en

Amendamentul 17
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută începerea activității 
Parchetului European (EPPO) la 1 iunie 
2021; reiterează necesitatea de a se 
asigura că Parchetul European dispune 
de toate resursele necesare pentru a-și 
îndeplini funcțiile, pentru a proteja 
interesele financiare ale UE;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 18
Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută începerea activității 
Parchetului European (EPPO) la 1 iunie 
2021; reiterează necesitatea de a se asigura 
că Parchetul European dispune de toate 
resursele necesare pentru a-și îndeplini 
funcțiile, pentru a proteja interesele 
financiare ale UE;

3. salută începerea activității 
Parchetului European (EPPO) la 1 iunie 
2021; reiterează necesitatea de a se asigura 
că Parchetul European dispune de toate 
resursele necesare pentru a-și îndeplini 
funcțiile, pentru a proteja interesele 
financiare ale UE; ia act de faptul că, la 
doar șase săptămâni de la înființare, 
EPPO a prelucrat deja 1 000 de rapoarte 
de fraudă care afectează interesele 
financiare ale Uniunii Europene; 
subliniază că, odată cu instituirea 
fondului „Next Generation EU”, este 
probabil ca volumul de muncă al EPPO 
să crească și mai mult; reamintește 
declarațiile procurorului-șef european din 
cadrul Comisiei LIBE cu privire la nevoia 
de resurse suplimentare pentru a angaja 
suficienți anchetatori financiari și analiști 
de caz pentru ca parchetul să își 
îndeplinească sarcinile în mod 
satisfăcător; invită Comisia Europeană și 
statele membre să asigure o finanțare 
suficientă pentru ca Parchetul European 
să își îndeplinească sarcinile;

Or. en

Amendamentul 19
Sabrina Pignedoli

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută începerea activității 
Parchetului European (EPPO) la 1 iunie 
2021; reiterează necesitatea de a se asigura 
că Parchetul European dispune de toate 
resursele necesare pentru a-și îndeplini 
funcțiile, pentru a proteja interesele 
financiare ale UE;

3. salută începerea activității 
Parchetului European (EPPO) la 1 iunie 
2021; reiterează necesitatea de a se asigura 
că Parchetul European dispune de toate 
resursele necesare pentru a-și îndeplini 
funcțiile, pentru a proteja interesele 
financiare ale UE; solicită Comisiei să își 
intensifice monitorizarea utilizării 
fondurilor de către statele membre care 
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nu s-au alăturat EPPO, pentru a preveni 
fraudele și a proteja interesele financiare 
ale UE; solicită, de asemenea, să se 
asigure resurse financiare suficiente și 
pentru celelalte agenții și organisme 
competente ale UE, cum ar fi Europol și 
Eurojust, implicate în combaterea 
criminalității economice și financiare;

Or. it

Amendamentul 20
Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Sophia in 't 
Veld, Ramona Strugariu, Malik Azmani

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută începerea activității 
Parchetului European (EPPO) la 1 iunie 
2021; reiterează necesitatea de a se asigura 
că Parchetul European dispune de toate 
resursele necesare pentru a-și îndeplini 
funcțiile, pentru a proteja interesele 
financiare ale UE;

3. salută începerea activității 
Parchetului European (EPPO) la 1 iunie 
2021, responsabil cu investigarea, 
urmărirea penală și trimiterea în judecată 
a infracțiunilor împotriva intereselor 
financiare ale UE, inclusiv a mai multor 
tipuri de fraudă, a fraudei în domeniul 
TVA cu daune de peste 10 milioane de 
euro, a spălării banilor, a corupției etc.; 
reiterează necesitatea de a se asigura că 
Parchetul European dispune de toate 
resursele necesare pentru a-și îndeplini 
funcțiile, pentru a proteja interesele 
financiare ale UE; regretă că cinci state 
membre nu s-au alăturat încă EPPO; 
reamintește importanța cooperării cu alte 
organisme și agenții ale UE, cum ar fi 
OLAF, Eurojust și Europol;

Or. en

Amendamentul 21
Assita Kanko

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută începerea activității 
Parchetului European (EPPO) la 1 iunie 
2021; reiterează necesitatea de a se asigura 
că Parchetul European dispune de toate 
resursele necesare pentru a-și îndeplini 
funcțiile, pentru a proteja interesele 
financiare ale UE;

3. salută începerea activității 
Parchetului European (EPPO) la 1 iunie 
2021; reiterează necesitatea de a se asigura 
că Parchetul European dispune de toate 
resursele necesare pentru a-și îndeplini 
funcțiile, pentru a proteja interesele 
financiare ale UE; invită toate statele 
membre neparticipante să revină asupra 
deciziei, să numească procurori europeni 
delegați și să se alăture luptei împotriva 
infracțiunilor care aduc atingere 
intereselor financiare ale Uniunii, cum ar 
fi frauda, corupția, spălarea de bani sau 
frauda transfrontalieră în domeniul TVA;

Or. en

Amendamentul 22
Caterina Chinnici

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3 a. subliniază că eforturile de 
redresare economică post-COVID 
necesită cel mai înalt nivel de vigilență 
pentru a preveni și a contracara 
infiltrările criminalității organizate în 
economia legală; subliniază, în acest sens, 
că, în cadrul unei abordări coordonate la 
nivelul UE, agențiile și organismele UE, 
cum ar fi EPPO, Eurojust, Europol și 
OLAF, ar trebui să își intensifice 
cooperarea operațională pentru a 
contribui în mod eficace la combaterea 
activităților de criminalitate organizată și 
a potențialelor fraude din bugetul de 
redresare al UE; salută, în acest sens, 
încheierea recentă a unui acord de lucru 
între EPPO și OLAF;

Or. en
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Amendamentul 23
Caterina Chinnici

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3 b. salută instituirea Forumului Next 
Generation EU – Aplicarea legii, care va 
avea loc la Roma, la 21 septembrie 2021; 
forumul, coprezidat de Italia și Europol, 
își propune să prezinte criteriile și cele 
mai bune practici pentru a preveni orice 
utilizare abuzivă a NGEU – Fondul de 
redresare, inclusiv de către grupurile 
infracționale organizate;

Or. en

Amendamentul 24
Sabrina Pignedoli

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că fondurile gestionate în 
comun de UE și de statele membre, și 
anume fondurile în „gestiune partajată”, 
pentru care Comisia încredințează în 
prezent statelor membre programe de 
punere în aplicare la nivel național, trebuie 
să fie mai bine evaluate și monitorizate; 
invită statele membre să instituie un sistem 
fiabil și eficace de gestionare și control 
pentru alocarea acestor fonduri către 
destinatarii finali, inclusiv în vederea 
prevenirii, a detectării și a corectării 
neregulilor;

4. consideră că fondurile gestionate în 
comun de UE și de statele membre, și 
anume fondurile în „gestiune partajată”, 
pentru care Comisia încredințează în 
prezent statelor membre programe de 
punere în aplicare la nivel național, trebuie 
să fie mai bine evaluate și monitorizate; 
invită statele membre să instituie un sistem 
fiabil și eficace de gestionare și control 
pentru alocarea acestor fonduri către 
destinatarii finali, inclusiv în vederea 
prevenirii, a detectării și a corectării 
neregulilor; astfel de sisteme de gestiune și 
control ar trebui armonizate la nivelul 
UE, pentru a facilita comparațiile și 
verificările;

Or. it
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Amendamentul 25
Clare Daly

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că ar trebui instituite 
garanții solide pentru a preveni abuzurile la 
nivel național și european, cu proceduri 
solide de diligență și transparență în ceea 
ce privește beneficiarii fondurilor UE, 
pentru a împiedica infractorii să 
beneficieze în mod ilegal de fonduri UE;

5. observă că grupările criminale au 
acces la politicieni și administratori 
pentru a se conecta la resursele 
financiare de care dispune administrația 
publică și pentru a influența activitățile 
acesteia în asociere cu politicieni, 
funcționari și oameni de afaceri și că 
influența lor asupra politicienilor și 
administratorilor se face resimțită cel mai 
mult în toate sectoarele achizițiilor 
publice și lucrărilor publice, finanțării 
publice și contractelor directe pentru 
achiziționarea tuturor tipurilor de bunuri 
și gestionarea serviciilor; constată că 
fraudele care implică fonduri UE 
reprezintă un flux de venituri profitabil, 
dar mai puțin riscant pentru 
criminalitatea organizată decât activități 
precum vânzarea de droguri sau traficul 
de ființe umane, făcând astfel din 
fondurile UE o țintă atractivă pentru 
deturnare; consideră, prin urmare, că ar 
trebui instituite garanții solide pentru a 
preveni abuzurile la nivel național și 
european, cu proceduri solide de diligență 
și transparență în ceea ce privește 
beneficiarii fondurilor UE, pentru a 
împiedica infractorii să beneficieze în mod 
ilegal de fonduri UE;

Or. en

Amendamentul 26
Sabrina Pignedoli

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că ar trebui instituite 
garanții solide pentru a preveni abuzurile la 
nivel național și european, cu proceduri 
solide de diligență și transparență în ceea 
ce privește beneficiarii fondurilor UE, 
pentru a împiedica infractorii să 
beneficieze în mod ilegal de fonduri UE;

5. consideră că ar trebui instituite 
garanții solide pentru a preveni abuzurile la 
nivel național și european, cu proceduri 
solide de diligență și transparență în ceea 
ce privește beneficiarii fondurilor UE, 
precum și schimbul efectiv de informații 
bancare între statele membre, pentru a 
împiedica infractorii să beneficieze în mod 
ilegal de fonduri UE;

Or. it

Amendamentul 27
Assita Kanko

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că prevenirea fraudei și 
combaterea fraudei de către criminalitatea 
organizată ar trebui să constituie o 
prioritate a autorităților de gestionare, 
certificare și audit, precum și să facă 
obiectul unor anchete financiare 
specializate; consideră că lupta împotriva 
grupurilor infracționale organizate 
necesită, de asemenea, norme și măsuri 
consolidate privind înghețarea și 
confiscarea activelor;

6. consideră că prevenirea fraudei și 
combaterea fraudei de către criminalitatea 
organizată ar trebui să constituie o 
prioritate a autorităților de gestionare, 
certificare și audit, precum și să facă 
obiectul unor anchete financiare 
specializate; consideră că lupta împotriva 
grupurilor infracționale organizate 
necesită, de asemenea, norme și măsuri 
consolidate privind înghețarea și 
confiscarea activelor; sprijină ferm 
anchete mai eficiente pentru a destructura 
structurile de criminalitate organizată și 
subliniază că autoritățile de aplicare a 
legii trebuie să le-o ia înaintea 
infractorilor care utilizează din ce în ce 
mai mult noile tehnologii și care profită 
de orice ocazie pentru a-și extinde 
activitățile ilegale, online sau offline;

Or. en

Amendamentul 28
Sabrina Pignedoli
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Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că prevenirea fraudei și 
combaterea fraudei de către criminalitatea 
organizată ar trebui să constituie o 
prioritate a autorităților de gestionare, 
certificare și audit, precum și să facă 
obiectul unor anchete financiare 
specializate; consideră că lupta împotriva 
grupurilor infracționale organizate 
necesită, de asemenea, norme și măsuri 
consolidate privind înghețarea și 
confiscarea activelor;

6. consideră că prevenirea fraudei și 
combaterea fraudei de către criminalitatea 
organizată ar trebui să constituie o 
prioritate a autorităților de gestionare, 
certificare și audit, precum și să facă 
obiectul unor anchete financiare 
specializate; consideră că lupta împotriva 
grupurilor infracționale organizate 
necesită, de asemenea, norme și măsuri 
consolidate privind înghețarea și 
confiscarea activelor, inclusiv posibilitatea 
sechestrului preventiv asupra bunurilor 
având o valoare echivalentă produselor 
provenit din săvârșirea de infracțiuni; 
reamintește că este esențial să se depună 
toate eforturile pentru a se recupera 
fondurile UE sustrase prin fraudă;

Or. it

Amendamentul 29
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că prevenirea fraudei și 
combaterea fraudei de către criminalitatea 
organizată ar trebui să constituie o 
prioritate a autorităților de gestionare, 
certificare și audit, precum și să facă 
obiectul unor anchete financiare 
specializate; consideră că lupta împotriva 
grupurilor infracționale organizate 
necesită, de asemenea, norme și măsuri 
consolidate privind înghețarea și 
confiscarea activelor;

6. consideră că prevenirea fraudei și 
combaterea fraudei de către criminalitatea 
organizată ar trebui să constituie o 
prioritate a autorităților de gestionare, 
certificare și audit, precum și să facă 
obiectul unor anchete financiare 
specializate; consideră că lupta împotriva 
grupurilor infracționale organizate 
necesită, de asemenea, norme și măsuri 
consolidate privind înghețarea și 
confiscarea activelor; solicită statelor 
membre să dezvolte cooperarea 
administrativă, judiciară și polițienească 
pentru a depista bunurile obținute prin 
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mijloace infracționale de pe întreg 
teritoriul UE, în scopul sechestrării și 
confiscării lor;

Or. fr

Amendamentul 30
Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că ar trebui să aibă loc 
schimburi de informații privind neregulile 
în utilizarea fondurilor între administrațiile 
naționale și cele ale UE competente, 
precum și între autoritățile de aplicare a 
legii și autoritățile judiciare relevante.

7. subliniază că ar trebui să aibă loc 
schimburi de informații privind neregulile 
în utilizarea fondurilor între administrațiile 
naționale și cele ale UE competente, 
precum și între autoritățile de aplicare a 
legii și autoritățile judiciare relevante. 
regretă că cinci state membre nu participă 
în prezent la EPPO; salută acordurile de 
lucru dintre EPPO și Ungaria; invită 
celelalte state membre neparticipante să 
stabilească de urgență acorduri de lucru 
cu EPPO, precum și pentru a evita 
lacunele în detectarea criminalității 
organizate și a fraudei; regretă că, deși 
Slovenia este un stat membru participant 
la EPPO, aceasta nu își îndeplinește în 
prezent obligațiile prin faptul că nu își 
numește procurorii europeni delegați; 
subliniază că guvernul sloven subminează 
astfel activitatea eficace a EPPO și 
afectează grav și direct buna gestiune 
financiară a bugetului UE și protecția 
intereselor financiare ale Uniunii 
Europene; invită autoritățile slovene să 
propună imediat procurorii europeni 
delegați; invită Comisia să utilizeze 
instrumentele de care dispune pentru a se 
asigura că statele membre respectă 
obligațiile prevăzute în Regulamentul 
privind EPPO;

Or. en
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Amendamentul 31
Caterina Chinnici

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că ar trebui să aibă loc 
schimburi de informații privind neregulile 
în utilizarea fondurilor între administrațiile 
naționale și cele ale UE competente, 
precum și între autoritățile de aplicare a 
legii și autoritățile judiciare relevante.

7. subliniază că ar trebui să aibă loc 
schimburi de informații periodice și 
structurate privind neregulile în utilizarea 
fondurilor între administrațiile naționale și 
cele ale UE competente, precum și între 
autoritățile de aplicare a legii și autoritățile 
judiciare relevante de la nivelul UE și de 
la nivel național.

Or. en

Amendamentul 32
Clare Daly

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. invită statele membre să evite 
reformele care consolidează sau creează o 
influență executivă puternică asupra 
sistemului judiciar și să garanteze 
independența corespunzătoare a 
judecătorilor, ca o modalitate de a evita o 
influență politică nejustificată asupra 
sistemului judiciar, care poate conduce la 
hotărâri părtinitoare și corupte care 
servesc altor interese decât cele ale 
publicului;

Or. en

Amendamentul 33
Tineke Strik
în numele Grupului Verts/ALE
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Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. constată că rapoartele periodice 
ale Europol privind „Evaluarea 
amenințării pe care o reprezintă formele 
grave de criminalitate și criminalitatea 
organizată” (SOCTA) nu acoperă 
criminalitatea organizată cu fonduri UE; 
încurajează Europol să includă această 
chestiune în viitoarele rapoarte SOCTA.

Or. en

Amendamentul 34
Clare Daly

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. invită statele membre să asigure 
independența organelor de urmărire 
penală, având în vedere că această 
independență are implicații importante 
pentru capacitatea de combatere a 
criminalității organizate; invită, de 
asemenea, statele membre să se asigure că 
funcționarii publici acționează cu 
integritate și evită angajamentele care ar 
putea genera un conflict de interese și un 
risc crescut de corupție;

Or. en

Amendamentul 35
Clare Daly

Proiect de aviz
Punctul 7 c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

7c. invită statele membre să pună 
rapid în aplicare Directiva privind 
avertizorii și să includă, ca parte a 
procesului de punere în aplicare, garanții 
juridice pentru persoanele fizice și 
organismele independente care expun 
corupția, inclusiv jurnaliști, avertizori, 
mass-media independentă și ONG-uri 
anticorupție; invită toate statele membre 
să instituie cadre cuprinzătoare de 
protecție a avertizorilor; reiterează 
caracterul urgent al acestei cereri, având 
în vedere relatările privind intensificarea 
atacurilor fizice asupra jurnaliștilor, 
apariția unor procese SLAPP și utilizarea 
unor legi accelerate în materie de 
securitate în anumite state membre, care 
incriminează difuzarea imaginilor sau a 
datelor referitoare la agenții de aplicare a 
legii, blocând astfel activitatea jurnalistică 
și limitând responsabilitatea autorităților 
naționale;

Or. en

Amendamentul 36
Clare Daly

Proiect de aviz
Punctul 7 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7d. își reiterează apelul ca UE să 
devină membru cu drepturi depline al 
GRECO fără întârziere.

Or. en


