
  

Bruxelles, 17 octombrie 2018 

 

 

Stimate Domnule Președinte al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, 

Stimate Domnule Prim-Vicepreşedinte al Comisiei Europene, Frans 

Timmermans,  
 

Având în vedere importanţa şi rolul respectării statului de drept şi a luptei împotriva corupţiei 

la nivel european, în calitate de membru al Parlamentului European care reprezintă România, 

doresc să vă semnalez câteva aspecte esenţiale prin intermediul acestei scrisori deschise. 

 

Cu toții suntem de acord că fenomenul corupţiei este foarte important şi aduce prejudicii 

grave economiei și societății în ansamblul său. Tocmai fiind conştientă de gravitatea 

fenomenului corupţiei, Comisia Europeană a adoptat, în iunie 2011, Comunicarea privind 

combaterea corupției în UE, în care s-a anunţat elaborarea Raportului Anticorupție al UE, 

menit să monitorizeze și să evalueze eforturile statelor membre în acest domeniu. 

Raportul a fost publicat o singură dată în 2014, stabilindu-se atunci că vor fi publicate alte 

rapoarte o dată la doi ani. În 2017, Raportul a fost oprit de la publicare, dar România şi 

Bulgaria au rămas cu Mecanismul de Cooperare şi Verificare.  

 

Domnule Președinte al Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, Domnule Prim-

Vicepreşedinte al Comisiei Europene, Frans Timmerms, rezultatele Raportului 

Anticorupţie ne arată foarte clar că, la nivelul percepţiei publice a cetăţenilor privind 

corupţia (percepția cetățenilor cu privire la nivelul de corupție din statul în care locuiesc), 

România stă mai bine decât alte ţări, aflându-se la acelaşi nivel cu Germania (un procent 

în jur de 50%). În alte ţări dezvoltate precum Portugalia, Slovenia, Spania și Italia, percepția 

despre corupţie este la un nivel extrem de ridicat, cu procent între 90 şi 97%. În aceste condiţii, 

este nedrept ca doar România şi Bulgaria să beneficieze de Mecanismul de Cooperare şi 

Verificare.   

 

Toate statele UE au drepturi egale şi este necesar să fie tratate ca atare. Drept urmare,  dacă 

se menţine MCV, de ce nu extindem acest Mecanism pentru toate ţările membre UE şi de 

ce nu reluăm publicarea unor astfel de raportări privind corupţia în statele Uniunii 

Europene? 

Probleme legate de corupţie există în toate ţările membre ale Uniunii Europene. În aceste 

condiţii, ne întrebăm de ce la nivelul UE se foloseşte DUBLA MĂSURĂ atunci când vine 

vorba despre analize şi evaluări legate de fenomenul corupţiei. Se vorbeşte tot mai multe despre 

menținerea UNITĂȚII în Uniunea Europeană. La acest moment, consider că Uniunea 

Europeană are nevoie de o viziune care să se bazeze pe mai mult sprijin din partea 

instituțiilor europene față de statele membre, în toate domeniile de activitate, decât pe 

condiționarea și constrângerea acestora în ceea ce privește problemele de politică internă 

sau impunerea de condiționalități în accesarea fondurilor europene.  
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În calitate de eurodeputat care reprezintă România, consider că este total inoportună discuţia 

care există la nivel european privind acordarea fondurilor europene în funcţie de 

respectarea principiilor ce ţin de statul de drept. Este de datoria mea să precizez că o astfel 

de abordare este discriminatorie şi nedreaptă.   

Mă bazez pe bunele dumneavoastră intenții de a lua deciziile corecte în perioada următoare. 

Știu că sunteți foarte interesat de problema corupției şi a respectării statului de drept în ţările 

membre UE, dar acest interes trebuie să se manifeste într-un mod echilibrat față de 

respectarea acestor principii la nivelul tuturor statelor membre, pentru că așa cum am văzut 

și după cum arată diversele rapoarte realizate la nivelul UE, fenomenul corupției este prezent 

la nivelul tuturor statelor UE.  

 

De asemenea, atașez acestei scrisori întrebarea cu solicitare de răspuns scris înaintă Comisiei 

Europene în baza articolul 131 din Regulamentul de procedură.  

 

 

Cu deosebită considerație,          

 

Claudia Țapardel 

 

 

Membru al Parlamentului European, Comisia pentru Transporturi și Turism 

Co-Președinte al Intergrupului pentru Dezvoltarea Turismului și Patrimoniul Cultural 
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Bruxelles, 17 October 2018 

 

Honourable President of the European Commission, Mr. Jean-Claude 

Juncker, 

Honourable First-Vice President of the European Commission, Mr. Frans 

Timmermans, 
 
 

Considering the role and importance of respecting the rule of law and fighting against 

corruption at European level, I am addressing to you, in my capacity as Member of the 

European Parliament from Romania, to bring to your attention important aspects in this 

regard through this open letter. 

 

It is well known that the acts of corruptions bring severe prejudices to the economy and to 

the society in general. In this context, and precisely for being aware of the gravity of the 

corruption phenomenon, the European Commission adopted in June 2011 the Communication 

for “Fighting Corruption in the EU”, in which it was announced that a “EU Anti-

Corruption Report”, meant to monitor and assess the efforts of Member States in fighting 

corruption, would be instated.  

 

The report has been published only once, in 2014, stating then that following reports are to be 

published every two years. In 2017, the Report has been withdrawn from publication, but 

Romania and Bulgaria have remained under the Cooperation and Verification 

Mechanism.  

 

Honourable President of the European Commission, Jean-Claude Juncker, Honourable First-

Vice President of the European Commission, Frans Timmerms, results of the “EU Anti-

Corruption Report” show us very clearly that at the level of the public perception of 

corruption (perception of citizens on the level of corruption in the Member States they 

reside), Romania scores at the same level with Germany (approximately 50%). In other 

developed countries such as Portugal, Spain, Slovenia, and Italy, the perception of corruption 

is at a very high level, ranging between 90% to 97%. Under these circumstances, it is unjust 

that Romania and Bulgaria “benefit” from the Cooperation and Verification Mechanism. 

 

All Member States of EU have equal rights and they must be treated as such. Therefore, if the 

CVM is maintained, why should it not be extended to all Member States of the EU and 

also why not re-instate the publication of such Anti-Corruption Reports in EU Member 

States? 

Problems of corruption exist in all Member States of the European Union. Under these 

circumstances, we are asking why at the EU level there are DOUBLE STANDARDS when 

it comes to analyses and assessments regarding the corruption phenomenon. We are  
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speaking more and more about the necessity to maintain the UNITY at the European Union 

level. At this moment, I believe the EU needs a vision based on more support from the part 

of European institutions for the Member States, in all areas of activity, and not conditions 

and constraints regarding matters of internal politics or conditionalities in accessing EU 

funds. 

In my capacity as Member of the European Parliament, I consider the discussion that is in 

currently in place at European level regarding the granting of European funds according 

to the principles of the rule of law is highly inappropriate. It is my duty to point out that 

such approach is discriminatory and unjust.  

I am counting on your good intentions to make the right decisions in the following weeks. 

I know you have a keen interest in the problems of corruption and respecting the principles of 

rule of law, but this interest must be expressed in a balanced manner towards all Member 

States because, as we have seen and several EU reports demonstrate, the phenomenon of 

corruption is present at the level of all EU Member States. 

 

I am taking this opportunity to attach to this open letter the question for written answer I have 

sent to the European Commission, according to article 130 from Rules of Procedure.  

 

 

With highest consideration,      
     

Claudia Țapardel 
 

 

Member of the European Parliament, Committee for Transport and Tourism 
Co-Chair of the Intergroup for Tourism Development and Cultural Heritage 
 
 

www.L
um

ea
Ju

sti
tie

i.r
o


