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SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru control 
bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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 
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autoritățile de aplicare a legii și autoritățile judiciare relevante.


