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Comunicat de presă

Transparency International susţine blocarea fondurilor europene pentru Bulgaria şi militează pentru accelerarea 
reformelor în România, dar şi în alte state membre UE

Bruxelles / Berlin, 23 iulie 2008 – Transparency International (TI) îşi exprimă adânca îngrijorare cu privire la corupţia la 
nivel înalt, crima organizată şi administrarea deficitară a fondurilor publice în Bulgaria şi susţine decizia Comisiei Europene 
de a îngheţa ajutorul financiar în valoare de milioane de Euro destinat acestei ţări, în urma rapoartelor de monitorizare 
publicate astăzi. 

Inconsecvenţa care a caracterizat reformele anticorupţie în Bulgaria şi România după aderarea la UE în ianuarie 2007 arată 
că apartenenţa la Uniunea Europeană nu este un panaceu. Rapoartele Comisiei Europene sunt foarte critice atât la adresa 
României, cât şi a Bulgariei, deşi numai Bulgaria va suporta sancţiuni financiare. România s-a bucurat de un tratament 
relativ indulgent în această rundă de evaluări, dar are nevoie urgentă de a accelera reformele anticorupţie. 

Deficienţele semnalate de rapoartele Comisiei Europene se înscriu pe aceeaşi linie cu evaluările TI pentru ambele ţări. 
„Lipsa capacităţii administrative şi a voinţei politice de a adopta măsuri anticorupţie substanţiale se reflectă negativ asupra 
implementării şi succesului acestora. Este nevoie de adoptarea unor măsuri imediate pentru stoparea fraudării fondurilor 
europene şi investigarea infracţiunilor de corupţie, declară Diana Kovatcheva, Director Executiv al TI Bulgaria.

“Cea mai mare problemă în România este că lupta împotriva corupţiei a devenit un instrument în disputele pentru putere 
dintre partidele politice”, a explicat Victor Alistar, Director Executiv al TI România. “Acesta este motivul pentru care nu a 
putut fi asigurat un consens naţional asupra politicilor anticorupţie şi care explică, totodată, lipsa condamnărilor în dosarele 
de corupţie la nivel înalt. Considerăm că noile reforme anticorupţie trebuie să fie concepute pe baze exclusiv tehnice şi 
susţinute de o puternică voinţă politică.”

TI recomandă efectuarea de rapoarte de monitorizare, similare cu cele lansate astăzi, pentru toate statele membre ale UE. 
România şi Bulgaria nu sunt singurele state membre care au înregistrat scoruri scăzute în Indicele de Percepţie a Corupţiei 
(IPC), ceea ce arată nevoia unor sisteme solide de control şi monitorizare anticorupţie extinse la nivelul întregii Uniuni.

Pentru prevenirea acestor tipuri de probleme în viitor, Transparency International s-a angajat în demersuri pe lângă Comisia 
Europeană pentru a permite o implicare mai substanţială a societăţii civile în procesul aderării – acţiune care are o relevanţă 
imediată pentru Croaţia şi alte ţări candidate. Această măsură va facilita creşterea transparenţei şi a participării în procesul 
de aderare, în acelaşi timp asigurând o bază solidă pe care organizaţiile societăţii civile pot trage la răspundere autorităţile 
înainte şi după aderarea la UE. 

“O Uniune Europeană care să lucreze în serviciul cetăţenilor trebuie să fie liberă de corupţie” a declarat Jana Mittermaier, 
Şefă a Biroului din Bruxelles al Transparency International. “Lupta împotriva corupţiei în orice stat membru al Uniunii, 
inclusiv în România şi Bulgaria, este relevantă pentru integritatea publică la nivelul întregii Uniuni şi are incidenţă asupra 
dreptului cetăţenilor de a beneficia de instituţii publice deschise, predictibile şi juste” 

###

Transparency International este organizaţia societăţii civile care conduce lupta împotriva corupţiei 
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