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SUGESTÕES 

A Comissão dos Assuntos Externos insta a Comissão do Controlo Orçamental, competente 

quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 

aprovar: 

1. Regista com satisfação a diminuição da taxa de erros materiais na categoria 4 no 

exercício de 2016, em comparação com 2015 (de 2,8 % para 2,1 %), tal como calculado 

pelo Tribunal de Contas Europeu (TCE) no seu relatório anual; apoia todas as 

recomendações formuladas pelo Tribunal de Contas e insta a Comissão a aplicá-las 

rapidamente; 

2. Sublinha que, se excluirmos as operações de apoio orçamental e os projetos financiados 

por diversos doadores, o nível de erro estimado é significativamente mais elevado; 

salienta que a Comissão poderia ter reduzido o nível de erro estimado em mais 0,7 %, se 

tivesse utilizado todas as informações ao seu dispor; insta a que as operações de apoio 

orçamental estejam ligadas a uma luta ativa contra a corrupção; 

3. Salienta que a maior parte dos erros (37 %) se deve à ausência de documentos 

comprovativos essenciais; recorda a importância de melhorar o controlo das subvenções 

e a assistência técnica prestada para este efeito; insta a Comissão a tomar as medidas 

necessárias nesse sentido; 

4. Sublinha que a comunicação geral de informações sobre as despesas em matéria de 

migração e crise dos refugiados tem de ser mais coerente e exaustiva; manifesta 

apreensão, neste contexto, com o facto de a utilização de outros mecanismos financeiros 

a par do orçamento da UE para a realização das políticas da UE, tais como fundos 

fiduciários e o Mecanismo em Favor dos Refugiados na Turquia, ter o risco de 

comprometer a prestação de contas e a transparência; 

5. Constata com preocupação as insuficiências das autoridades de auditoria que trabalham 

na gestão indireta em alguns países beneficiários do segundo Instrumento de Assistência 

de Pré-Adesão (IPA II); insta a DG NEAR a apoiar de perto as autoridades nacionais 

em causa na superação das insuficiências e, mais especificamente, na melhoria da 

metodologia de auditoria, da supervisão e do planeamento, assim como da formação e 

do recrutamento do seu pessoal; recorda que a atribuição dos fundos de pré-adesão deve 

estar associada a um compromisso com a realização de reformas e a um avanço destas 

reformas nos países beneficiários; 

6. Regista o relatório final sobre a avaliação externa do Instrumento Europeu para a 

Democracia e os Direitos Humanos (IEDDH), publicado em junho de 2017; saúda as 

indicações de que a observação eleitoral está a contribuir para os objetivos gerais e 

específicos do IEDDH; sublinha a importância de garantir um apoio contínuo entre as 

populações locais no que toca às missões de observação eleitoral; para o efeito, chama a 

atenção para a necessidade de garantir uma boa relação custo-eficácia e de introduzir a 

proporcionalidade entre os recursos utilizados nas missões de observação eleitoral e o 

seguimento das suas recomendações; insta a Comissão a tomar em consideração as 

propostas apresentadas no relatório final sobre a avaliação externa do IEDDH, a fim de 

reforçar o seguimento das recomendações que resultam da observação de eleições; 
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7. Congratula-se com os progressos realizados, mas assinala que 4 das 10 missões civis no 

âmbito da Política Comum de Segurança e Defesa (PCSD) ainda não foram 

reconhecidas pela Comissão como estando conformes com o artigo 60.º do 

Regulamento Financeiro; insta a Comissão a intensificar os trabalhos a fim de acreditar 

todas as missões civis realizadas no âmbito da PCSD, em consonância com a 

recomendação do Tribunal de Contas Europeu, para que lhes possam ser atribuídas 

tarefas de execução orçamental em regime de gestão indireta. 

8. Congratula-se com o relatório especial do Tribunal de Contas sobre a «Assistência da 

UE à Tunísia» e regista com agrado que, através do seu financiamento, a UE deu um 

contributo significativo e oportuno para a transição democrática e o desenvolvimento 

económico do país num contexto difícil; congratula-se com as recomendações do 

Tribunal de Contas e insta a Comissão a aplicá-las, incluindo a abordagem «mais por 

mais» e a necessidade de reduzir o número de prioridades, a fim de aumentar o impacto 

da ajuda da UE; insta a Comissão a explorar opções para acelerar os procedimentos de 

aprovação da assistência macrofinanceira, nomeadamente para o financiamento de 

emergência; 

9. Regista o relatório especial n.º 11/2017 do TCE sobre o fundo fiduciário Bêkou da UE 

para a República Centro-Africana; congratula-se com todas as recomendações do TCE e 

incentiva a Comissão a aplicá-las; neste contexto, sublinha em particular a importância 

de abordar as preocupações relativas à coordenação entre as partes interessadas, a 

atração de novos doadores, a transparência e a eficácia em termos de custos, bem como 

a necessidade de desenvolver plenamente os mecanismos de acompanhamento e de 

avaliação; 

10. Saúda igualmente o relatório especial do Tribunal de Contas Europeu sobre o «Apoio da 

UE na luta contra o tráfico de seres humanos no Sul e Sudeste Asiático»; exorta a 

Comissão, em coordenação com o SEAE, a prosseguir o desenvolvimento do quadro 

estratégico relativo à luta contra o tráfico de seres humanos, que diga também respeito à 

Ásia do Sul e ao Sudeste Asiático, para otimizar o impacto dos projetos realizados neste 

domínio e assegurar a sustentabilidade dos seus resultados; 

11. À luz do considerável apoio bilateral prestado à Líbia numa série de setores, incluindo a 

sociedade civil, a governação, a saúde, a educação, a migração e a proteção, o apoio ao 

processo político, a segurança e a mediação, solicita ao TCE que publique um Relatório 

Especial sobre a assistência da UE à Líbia. 
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