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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. Observa que o Tribunal de Contas Europeu (TCE) não calculou o nível da taxa de erro 
para as despesas da rubrica 4 para 2017; salienta que, para uma avaliação rigorosa e 
independente das transações financeiras, é essencial dispor de um tamanho de amostra 
representativo para a auditoria da «Europa Global» e apela ao tratamento célere desta 
questão, a fim de permitir uma melhor supervisão da utilização dos fundos da UE pelo 
Parlamento Europeu;

2. Congratula-se com o facto de, no seu relatório de 2017, o TCE ter procedido a uma 
avaliação dos aspetos relacionados com o desempenho, para além da verificação que 
efetuou à regularidade das operações; apoia plenamente todas as recomendações 
formuladas pelo TCE com base nas 56 operações incluídas na amostra; congratula-se 
com a disponibilidade da Comissão para dar seguimento às recomendações e apela à sua 
aplicação célere;

3. Congratula-se com o Relatório Especial n.º 22/2017 do TCE sobre as missões de 
observação eleitoral da UE (MOE) e os esforços envidados destinados a garantir a 
aplicação rápida e integral das suas recomendações pela Comissão e pelo Serviço 
Europeu para a Ação Externa (SEAE); salienta a importância de continuar a melhorar a 
racionalização, a transparência e a boa gestão financeira, juntamente com uma melhor 
orçamentação das despesas relativas a MOE individuais, nomeadamente no que diz 
respeito à contratação recorrente por prestadores de serviços; incentiva a Comissão a 
promover uma maior concorrência entre os prestadores de serviços como forma de 
baixar os custos; convida a Comissão e o SEAE a procederem a uma reflexão sobre 
como reforçar ainda mais a eficiência e a eficácia da abordagem adotada; salienta, em 
linha com as conclusões do Relatório Especial, a importância de dispor dos recursos 
necessários para poder dispor de uma visão geral das recomendações das missões de 
observação eleitoral da UE, nomeadamente de um depositário, e de avaliar 
sistematicamente o seu estado de aplicação;

4. Manifesta a sua preocupação com a falta de visibilidade do financiamento comum de 
projetos disponibilizado pela UE; exorta a Comissão a melhorar a visibilidade e a 
reforçar a complementaridade das ações dos diferentes instrumentos;

5. Considera que as capacidades administrativas dos países candidatos à adesão devem ser 
reforçadas; apela a que sejam envidados esforços sustentados para corrigir as 
deficiências na gestão indireta dos fundos da UE em alguns países beneficiários do 
Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA), em combinação com um maior rigor 
no apoio orçamental aos países parceiros da UE;  observa com preocupação que os 
fundos do IPA para a Turquia pouco contribuíram para o fomento dos valores 
fundamentais, nomeadamente para a liberdade de imprensa e a imparcialidade da 
justiça, e que a Comissão fez pouco uso da condicionalidade para apoiar as reformas 
nos setores prioritários da Turquia, onde os progressos registados em matéria de 
democracia e de Estado de direito não foram satisfatórios; salienta a importância de 
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reorientar os fundos para a sociedade civil e de recorrer de forma acrescida à gestão 
direta; solicita à Comissão que implemente todas as recomendações formuladas pelo 
TCE sobre o Mecanismo em Favor dos Refugiados na Turquia, nomeadamente no 
sentido de melhorar o acompanhamento e a apresentação de relatórios sobre os projetos 
de assistência financeira em numerário e de, em colaboração com as autoridades turcas, 
melhorar o ambiente em que as ONG(I) operam e assegurar que os fundos sejam 
corretamente orientados para projetos de refugiados e não utilizados para outros fins; 
solicita à Comissão que informe regularmente a autoridade orçamental sobre a 
compatibilidade das ações financiadas com a base jurídica subjacente;

6. Congratula-se com o Relatório Especial n.º 3/2017 do TCE, intitulado «Assistência da 
UE à Tunísia», e a sua conclusão de que a assistência da UE contribuiu 
significativamente para a transição democrática e a estabilidade económica do país; 
insta a Comissão a continuar a melhorar o foco do apoio da UE, em conformidade com 
as recomendações contidas no referido relatório;

7. Regista a publicação do Relatório Especial n.º 20/2018 do TCE, intitulado «Arquitetura 
de Paz e Segurança Africana: é necessário reorientar o apoio da UE»; insta à adoção 
célere de medidas destinadas a fazer face às deficiências identificadas nesse relatório, 
nomeadamente a necessidade de reorientar o apoio da UE, passando de uma ajuda aos 
custos operacionais para medidas de reforço das capacidades, a fim de tornar as 
intervenções consistentemente baseadas em resultados, reduzir os atrasos na contratação 
e no financiamento retroativo, melhorar o acompanhamento e utilizar de forma coerente 
os instrumentos de financiamento.
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