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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão do Controlo Orçamental, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

Recorda à Comissão que, no actual contexto de iminentes restrições orçamentais, a 1.
protecção dos interesses financeiros das Comunidades Europeias e a luta contra fraude 
constituem uma necessidade urgente para assegurar que as contribuições financeiras dos 
Estados-Membros, que representam a maior parte do orçamento da UE, sejam utilizadas 
de maneira transparente, responsável e eficaz. 

Recorda à Comissão e a todos os Estados-Membros que a protecção dos interesses 2.
financeiros das Comunidades Europeias e a luta contra fraude permanecerão um imperativo 
fundamental e uma responsabilidade partilhada, independentemente do resultado do 
processo de ratificação da Constituição. 

Recorda à Comissão que, enquanto responsável pela execução do orçamento da UE em 3.
geral, o seu primeiro dever é combater no seu seio qualquer gestão financeira pouco 
rigorosa através de severos mecanismos de controlo e de boas práticas na gestão financeira
e na recuperação de fundos perdidos ou indevidamente pagos.

Recorda à Comissão que, embora não haja necessidade de intensificar a harmonização do 4.
direito penal ao nível da UE mediante a criação de novos órgãos administrativos, é
necessário que os Estados-Membros façam uma utilização muito mais eficaz das 
disposições jurídicas e de controlo que eles próprio aplicam para assegurar uma sã gestão 
financeira no quadro dos recursos financeiros das Comunidades Europeias ou dos Estados-
Membros. 

Convida a Comissão a aumentar os seus esforços para sensibilizar todos os 5.
Estados-Membros da UE e, nomeadamente, os dez novos Estados-Membros e os países 
candidatos, para a necessidade de se consagrarem à prossecução dos seguintes objectivos 
fundamentais para a protecção dos interesses das Comunidades Europeus e a luta contra a 
fraude: 

uma cultura reforçada de cooperação multilateral para assegurar um intercâmbio −
regular e rápido de informação actualizada entre estruturas de controlo antifraude em 
todos os Estados-Membros e o desenvolvimento de uma parceria operacional entre os 
Estados-Membros e os serviços competentes da Comissão; 

uma abordagem interinstitucional intensificada para prevenir e combater a corrupção e −
a fraude no domínio das políticas estruturais e de coesão através de uma transparência 
acrescida e de uma maior frequência das verificações in loco dos sistemas de controlo 
em vigor nos Estados-Membros e de avaliações regulares ex-ante e de verificações 
ex-post dos relatórios financeiros do Tribunal de Contas Europeu sobre os projectos; 
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1 Abreviatura de Centro Técnico e Científico Europeu.
2 Decisão 2001/923/CE do Conselho, de 17 de Dezembro de 2001, que estabelece um programa de acção em 
matéria de intercâmbios, de assistência e de formação, para a protecção do euro contra a falsificação da moeda 
(programa "PERICLES") (Jornal Oficial L 339 de 21.12.2001). 
3 O programa "Hércules" dispõe de um orçamento plurianual de 11.775.000 €, para um período de três anos, a 
partir de 2004 (JO L 143, 30.4.2004, p.9). 

6. Convida a Comissão e todos os Estados-Membros a garantir a aplicação de sistemas de 
controlo e sanções legais igualmente rigorosos aos casos de fraude lesivos dos interesses 
financeiros das Comunidades Europeias e aos casos de fraude lesivos dos interesses 
financeiros dos Estados-Membros, nomeadamente os relacionados com os projectos 
co-financiados na área das políticas estruturais e de coesão. 

7. Convida o Conselho a velar por que Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF) 
execute as suas funções independentemente da tutela da Comissão e em estreita 
cooperação com os organismos de controlo financeiros implantados em cada 
Estado-Membro para assegurar a obtenção de informação transparente sobre a utilização 
dos meios financeiros das Comunidades Europeias aos níveis nacional e da UE. 

8. Convida os Estados-Membros a continuar a desenvolver a cooperação multilateral com os 
parceiros dos países terceiros no que diz respeito ao Sistema de Informação Aduaneira e ao 
ficheiro de identificação dos processos de inquérito aduaneiro (FIDE) e a trocar 
regularmente dados através do Sistema de Informação Antifraude ("AFIS") a fim de 
impedir crimes graves e transnacionais. 

9. Convida os Estados-Membros a trabalhar em colaboração estreita com o ETSC1 na 
protecção técnica contra a contrafacção das moedas de euro e a implantar centros de 
formação e assistência no âmbito do programa "Péricles"2 a nível regional para garantir a 
participação das autoridades regionais (polícia e autoridades regionais ou nacionais 
responsáveis) na luta contra a falsificação e contrafacção de moeda. 

10. Sugere à Comissão e ao Conselho a criação de um prémio europeu que recompense um 
Estado-Membro, um organismo público ou privado, ou um indivíduo pela melhor medida 
tomada ou acção executada com vista à protecção dos interesses financeiros das 
Comunidades Europeias e à luta contra a contrafacção do euro. Este prémio, que poderia 
chamar-se "Prémio europeu Hércules" poderia ser concedido todos os anos e financiado 
pelo programa comunitário Hércules3 para a promoção de acções no campo da protecção 
dos interesses financeiros das Comunidades Europeias.


