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Propunerile privind lupta antifraudă a UE nu merg 
suficient de departe, arată Curtea de Conturi 
Europeană 
Potrivit unui aviz publicat astăzi de Curtea de Conturi Europeană, modificările propuse pentru Oficiul 
European de Luptă Antifraudă (OLAF) nu vor fi suficiente pentru a spori în mod semnificativ eficacitatea 
investigațiilor acestuia. În plus, potrivit Curții, deși propunerea reflectă în mod adecvat principiile de 
cooperare dintre OLAF și viitorul Parchet European (EPPO), anumite chestiuni ar putea constitui o piedică în 
calea unei colaborări eficace. Tot astăzi Curtea publică un aviz referitor la Programul UE de luptă antifraudă 
aferent perioadei 2021-2027. 

Printre obiectivele principale ale propunerii Comisiei Europene se numără adaptarea operațiunilor OLAF pentru 
a ține seama de instituirea EPPO și sporirea eficacității OLAF.  

Curtea subliniază că provocările majore care trebuie abordate în legătură cu investigațiile OLAF privesc 
necesitatea desfășurării în timp util a acestora și recuperarea fondurilor implicate. Curtea salută măsurile cu 
obiective precise formulate în număr limitat în cadrul propunerii, inclusiv noul mandat al OLAF în ceea ce 
privește investigarea fraudei în domeniul TVA, admisibilitatea probelor colectate și accesul la informații privind 
conturile bancare. Curtea recomandă însă ca investigațiile OLAF să fie examinate de Curtea de Justiție pentru 
a se asigura faptul că garanțiile procedurale sunt respectate. Curtea avertizează că, per ansamblu, propunerea 
nu rezolvă problemele legate de eficacitatea investigațiilor administrative ale OLAF. Comisia recunoaște și ea 
acest fapt, însă până în prezent nu există un calendar de continuare a reformei OLAF și nu au fost identificate în 
mod clar problemele care trebuie soluționate. 

„Sporirea eficacității investigațiilor sale continuă să reprezinte o problemă dificilă pentru OLAF”, a declarat 
doamna Eva Lindström, membra Curții de Conturi Europene responsabilă de acest aviz. „În forma sa actuală, 
reforma propusă pentru OLAF nu garantează că protecția intereselor financiare ale UE va fi consolidată în mod 
eficace”.  

În ceea ce privește OLAF și EPPO, Curtea ia notă de faptul că propunerea reflectă în mod adecvat principiile care 
guvernează raporturile viitoare dintre cele două entități sub aspectul cooperării strânse, al schimbului de 
informații, al complementarității și al evitării suprapunerii acțiunilor. Curtea a constatat însă și anumite 
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deficiențe în această privință. De exemplu, propunerea nu abordează rolul OLAF în investigarea infracțiunilor 
care aduc atingere intereselor financiare ale UE atunci când aceste infracțiuni privesc atât statele membre 
participante la EPPO, cât și pe cele neparticipante.  

Date fiind limitările propunerii, Curtea subliniază nevoia de a se lua măsuri suplimentare. Pe termen scurt, 
Comisia Europeană ar trebui să reexamineze rolul și responsabilitățile OLAF în combaterea fraudei legate de 
cheltuielile UE. În acest scop, Curtea recomandă ca OLAF să îi fie atribuit un rol strategic și de supervizare în 
acțiunile UE de luptă antifraudă. Pe termen mediu, Comisia ar trebui să evalueze cooperarea dintre OLAF și EPPO 
și, acolo unde este cazul, să propună măsuri legislative suplimentare pentru a consolida lupta UE împotriva 
infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii. 

În același timp, Curtea de Conturi Europeană a publicat un aviz referitor la planurile pentru următorul 
program al UE de luptă antifraudă. 

Programul UE de luptă antifraudă propus de Comisie pentru perioada 2021-2027 sprijină cooperarea dintre 
statele membre în vederea protejării intereselor financiare ale UE. Proiectele din cadrul acestui program includ 
formare profesională și sisteme informatice utilizate pentru raportarea neregulilor (frauduloase și 
nefrauduloase) detectate care implică fonduri ale UE. 
Curtea pune sub semnul întrebării valoarea adăugată a programului și evidențiază riscul de suprapunere cu 
programe care finanțează acțiuni similare, cum ar fi programul „Vamă”, precum și riscul unei lipse de sinergii 
între astfel de programe. De asemenea, Curtea consideră că este nevoie de un număr mai mare de obiective 
precise și măsurabile, care să fie însoțite de indicatori de evaluare suficient de robuști, precum și de norme de 
eligibilitate mai clare și de clarificări cu privire la contribuțiile statelor membre la cofinanțare. 

 

Notă către editori 

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a fost înființat în 1999, printr-o decizie a Comisiei. Sarcina sa 
principală este de a desfășura investigații administrative împotriva fraudei și a oricăror alte activități ilegale care 
afectează interesele financiare ale UE, precum și de a sprijini statele membre în lupta împotriva fraudei.  

Parchetul European (EPPO) își va începe activitatea în 2020 sau, cel mai târziu, la începutul anului 2021. Acesta 
va avea competența de a desfășura investigații penale și de a urmări penal infracțiunile care aduc atingere 
intereselor financiare ale UE. EPPO a fost instituit în cadrul modelului de cooperare consolidată. Până în prezent, 
22 de state membre participă la EPPO. 

Programul antifraudă propus pentru perioada 2021-2027 ar urma să continue majoritatea dispozițiilor 
actualului program Hercule III. El va finanța totodată două sisteme principale: Sistemul de informații antifraudă 
(AFIS), care acoperă aplicațiile informatice vamale gestionate de Comisie, precum și Sistemul de gestionare 
a neregulilor (IMS), care asistă statele membre în îndeplinirea obligației acestora de a raporta neregulile 
(frauduloase și nefrauduloase) detectate în legătură cu fonduri ale UE. 
Bugetul total propus pentru punerea în aplicare a programului este de 180 de milioane de euro pentru întreaga 
perioadă. 

Avizul nr. 8/2018 al Curții de Conturi Europene referitor la propunerea de modificare a Regulamentului 
nr. 883/2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în ceea ce privește 
cooperarea cu Parchetul European și eficacitatea investigațiilor OLAF este disponibil în prezent în limba engleză 
pe site-ul Curții eca.europa.eu – alte versiuni lingvistice ale avizului vor fi adăugate în timp util. 

Avizul nr. 9/2018 al Curții de Conturi Europene referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European 
și al Consiliului de instituire a Programului UE de luptă antifraudă este disponibil în prezent în limba engleză pe 
site-ul Curții eca.europa.eu – alte versiuni lingvistice ale avizului vor fi adăugate în timp util. 

https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/ecadefault.aspx
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Curtea de Conturi Europeană contribuie la îmbunătățirea guvernanței financiare a UE prin intermediul avizelor 
pe care le publică cu privire la propuneri legislative noi sau de modificare a legislației existente, propuneri având 
un impact financiar. Aceste avize sunt utilizate de autoritățile legislative – Parlamentul European și Consiliul – în 
cadrul activității lor. 

 


