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NOTA PONTO "I/A"
de: Grupo da Luta Antifraude
para : Comité de Representantes Permanentes/Conselho
Assunto : Relatório Especial n.º 2/2011: Acompanhamento do Relatório Especial n.º 1/2005 

relativo à gestão do Organismo Europeu de Luta Antifraude
– Projecto de conclusões do Conselho

1. Em 4 de Maio de 2011, o Conselho recebeu o relatório especial n.º 2/2011 intitulado 

"Acompanhamento do Relatório Especial n.º 1/2005 relativo à gestão do Organismo Europeu 

de Luta Antifraude1.

2. O Comité de Representantes Permanentes encarregou o Grupo da Luta Antifraude de analisar 

o referido relatório e retirar as conclusões que considerasse pertinentes2.

A 6 de Outubro de 2011, o Grupo da Luta Antifraude chegou a acordo sobre o projecto de 

conclusões do Conselho que consta do anexo à presente nota, com base numa proposta 

apresentada pela Presidência.

3. Convida-se o Comité de Representantes Permanentes a recomendar ao Conselho que aprove o 

projecto de conclusões constante do anexo como ponto "A" da ordem do dia de uma das suas 

próximas reuniões.

_______________________

  
1 Doc. 9843/11 FIN 299 ADD 7.
2 Doc. 9844/11 FIN 300 GAF 8.
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ANEXO

PROJECTO

CONCLUSÕES DO CONSELHO 

sobre o Relatório Especial n.º 2/2011 intitulado "Acompanhamento do Relatório Especial

n.º 1/2005 relativo à gestão do Organismo Europeu de Luta Antifraude"

O Conselho:

1. CONGRATULA-SE com o Relatório Especial n.º 2/2011 intitulado "Acompanhamento da 

Relatório Especial n.º 1/2005 relativo à gestão do Organismo Europeu de Luta Antifraude", 

juntamente com as respostas da Comissão, e CONSIDERA que as conclusões do Conselho 

de 8 de Novembro de 2005 sobre o Relatório Especial n.º 1/2005 continuam a ser 

extremamente pertinentes.

2. RECORDA que o Organismo Europeu de Luta Antifraude (a seguir denominado "o 

Organismo") funciona dentro de um quadro institucional complexo e SALIENTA a 

importância da independência do Organismo na condução dos seus inquéritos administrativos, 

bem como de uma coordenação eficiente no domínio da protecção dos interesses financeiros 

da União Europeia.

Melhoria da eficiência dos inquéritos

3. CONGRATULA-SE com as importantes medidas implementadas pelo Organismo a fim de 

melhorar a eficiência das suas operações, como a introdução de uma nova versão do Manual 

de Procedimentos Operacionais em 2009 e o maior desenvolvimento do sistema de gestão de 

processos.

4. LAMENTA, no entanto, que os progressos destinados a melhorar o planeamento e a 

supervisão dos inquéritos tenham sido limitados e que, em resultado disso, a duração média 

dos inquéritos bem como das avaliações iniciais continue a ser demasiado longa.
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5. APOIA o parecer do Tribunal, partilhado pela Comissão, de que a duração dos inquéritos 

constitui um indicador de desempenho essencial da eficiência do Organismo e TOMA NOTA 

do empenhamento do mesmo em reduzi-la sempre que possível.

6. APELA, portanto, ao Organismo para que intensificasse os esforços a fim de melhorar o seu 

planeamento e optimizar a utilização dos recursos e instrumentos ao seu dispor. A este 

respeito, CONGRATULA-SE com a introdução de uma abordagem de minimis no caso dos 

inquéritos externos e APOIA a aplicação de uma política semelhante aos inquéritos externos, 

permitindo uma focalização mais ampla em processos mais graves e complexos, 

especialmente em áreas em que o risco de fraude é mais alto.

7. INSISTE na necessidade de o Organismo, tendo em conta os diferentes tipos de inquéritos e a 

sua natureza específica, continuar a fixar metas para a sua duração e seguir de perto os 

inquéritos morosos e complexos, garantindo que continuem a ser tomadas medidas atempadas 

e adequadas para prevenir os atrasos.

Concentração na função de inquérito

8. CONGRATULA-SE com a constatação do Tribunal de que o Organismo tem aumentado as 

suas actividades de inquérito, realizando progressos consideráveis desde a auditoria efectuada 

pelo Tribunal em 2005.

9. SUBSCREVE, no entanto, o parecer do Tribunal de que, a fim de aumentar o número e a 

celeridade dos inquéritos, o Organismo deverá reforçar a sua função de inquérito, 

consagrando-lhe uma proporção maior dos seus recursos actuais.

Elaboração de relatórios sobre a eficácia dos inquéritos

10. Embora RECONHECENDO que os relatórios do Organismo se destinam a diferentes 

públicos e finalidades, CONCORDA com o Tribunal quanto à importância de dispor de dados 

pertinentes e fiáveis sobre o desempenho do Organismo apresentados num documento único 

susceptível de facilitar as comparações ao longo do tempo e entre diferentes sectores e tipos 

de inquéritos.
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11. DESTACA que este documento abrangente deverá fornecer informações sobre indicadores 

com base em resultados concretos e quantificáveis. Além disso, embora RECORDANDO que 

cabe às autoridades competentes dos Estados-Membros ou às instituições, órgãos e 

organismos, consoante o caso, decidir quais as medidas a tomar sobre os inquéritos 

encerrados, e que o acompanhamento financeiro não deve ser confiado ao Organismo, 

CONSIDERA que a informação sobre a recuperação de fundos é igualmente muito 

importante e deverá ser adequadamente apresentada.

Clarificar das funções do Comité de Fiscalização

12. REGISTANDO que o Comité de Fiscalização adaptou recentemente as suas regras 

processuais para ter formalmente em conta o acórdão do Tribunal de Primeira 

Instância de Julho de 2008, INSISTE em que as funções do Comité de Fiscalização não 

deverão incluir actividades operacionais, que seriam incompatíveis com o seu estatuto de 

órgão de fiscalização independente que não deve interferir no desenrolar dos inquéritos em 

curso nem no seguimento dado a processos individuais.

13. ESPERA, no entanto, que as funções do Comité de Fiscalização sejam clarificadas no 

contexto da alteração do Regulamento (CE) n.º 1073/1999.

*

* *

14. CONVIDA a Comissão a elaborar relatórios periódicos sobre os progressos realizados na 

sequência das presentes conclusões.

15. CHAMA A ATENÇÃO para as reformas em curso do quadro jurídico de funcionamento do 

Organismo, que constitui o contexto mais adequado para tratar diversas questões levantadas 

pelo Tribunal no seu Relatório Especial, como as garantias processuais, o processo de 

reapreciação e a cooperação com Eurojust e Europol.
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16. RECORDANDO as conclusões do Conselho sobre a reforma do Organismo Europeu de Luta 

Antifraude de 6 de Dezembro de 20101 e a análise da subsequente proposta alterada da 

Comissão de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 

Regulamento (CE) n.º 1073/1999 efectuada pelos órgãos preparatórios do Conselho entre 

Abril e Junho de 2011, SALIENTA que o Conselho está pronto a trabalhar com vista a chegar 

rapidamente a um acordo no âmbito do processo legislativo ordinário.

_______________________

  
1 Doc. 16833/11 GAF 16 FIN 645.


