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SUGESTÕES

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão do Controlo 
Orçamental, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Congratula-se com as conclusões do Tribunal de Contas, que confirmam que o nível de 
erro continuou a diminuir, uma vez que a taxa de erro passou de 2,5 % em 2016 para 2,4 
% em 2017 no domínio dos «Recursos naturais» e que o seu impacto financeiro é mais 
reduzido através de correções financeiras e recuperações, uma vez que as quantias pagas 
indevidamente são devolvidas ao orçamento; regista que as políticas agrícola e de 
desenvolvimento rural representam 98 % das despesas neste domínio e que, no seu 
relatório, o Tribunal de Contas utilizou uma amostra totalizando 230 operações em 21 
Estados-Membros; espera que a taxa de erro continue a diminuir, à medida que os 
beneficiários se vão adaptando às novas regras do período da política agrícola comum 
(PAC) em curso;

2. Regista as recomendações do Tribunal de Contas sobre as medidas visando o 
rejuvenescimento dos agricultores e a necessidade de focalizar mais os programas para 
este objetivo;

3. Recorda à Comissão que o risco de erros involuntários devido a uma regulamentação 
complexa prejudica, em última análise, o beneficiário; recorda que existe uma diferença 
significativa nos tipos e na escala dos erros, ou seja, entre a omissão sem dolo, que é de 
natureza administrativa, e os casos de fraude, e que, regra geral, as omissões não 
causam prejuízos financeiros ao contribuinte, o que também deve ser tido em conta na 
estimativa da taxa de erro real; salienta que é desejável uma maior racionalização no 
método de cálculo do erro; solicita igualmente uma distinção mais clara entre os 
diferentes tipos de erros, uma vez que alguns erros detetados não têm qualquer 
incidência financeira negativa; sugere a classificação desses erros em quatro categorias: 
1. erros sem incidência financeira negativa, 2. negligência, 3. negligência grosseira, 4. 
fraude;

4. Incentiva a Comissão a continuar a avançar no sentido de um sistema de auditoria única 
que permita uma redução dos encargos administrativos a todos os níveis ocasionados 
pelos controlos, mantendo ao mesmo tempo um controlo eficaz sobre a legalidade e a 
regularidade dos pagamentos;

5. Considera que a Comissão deve exigir que os planos de ação dos Estados-Membros 
incluam medidas corretivas para lidar com as causas de erro mais frequentes;

6. Assinala que a capacidade corretiva através das correções e recuperações financeiras 
aumentou para 2,10 %, em comparação com 2,04 % em 2016, reduzindo assim ainda 
mais o montante em risco para a PAC em 2017;

7. Congratula-se com o facto de o nível global de erro apurado pelo Tribunal de Contas 
estar muito próximo da taxa de erro global da PAC apresentada no relatório anual de 
atividades da DG AGRI para 2017, demonstrando a eficácia dos planos de ação 
corretores que os Estados-Membros implementaram em anos anteriores; 
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8. Observa que os pagamentos diretos do Fundo Europeu Agrícola de Garantia 
representam cerca de três quartos das despesas e estão isentos de erros materiais; 
salienta que os pagamentos diretos aos agricultores se baseiam em direitos e beneficiam 
de regras simplificadas sobre a elegibilidade das terras e de um sistema de controlo ex 
ante eficaz (SIGC) que permite controlos cruzados automatizados entre bases de dados; 
manifesta a sua preocupação com o facto de o nível de erro persistentemente elevado se 
manter nos outros domínios de despesas com o desenvolvimento rural, o ambiente, a 
ação climática e as pescas; observa, além disso, que os projetos de desenvolvimento 
rural são intrinsecamente mais complexos devido aos objetivos mais vastos 
prosseguidos e que as despesas nos três outros domínios são cofinanciadas ou 
desembolsadas através do reembolso de custos e que os beneficiários, as atividades, os 
projetos ou as despesas inelegíveis contribuem para cerca de dois terços do nível de erro 
estimado para essa rubrica do QFP;

9. Congratula-se com as conclusões do Tribunal de Contas que, após ter analisado um total 
de 29 projetos de investimento no desenvolvimento rural, considerou que 26 projetos 
estavam em conformidade com as prioridades e os domínios prioritários definidos nos 
programas de desenvolvimento rural e os Estados-Membros tinham aplicado 
procedimentos de seleção adequados; congratula-se igualmente com o facto de, na 
maioria dos casos, os beneficiários dos projetos examinados os terem realizado 
conforme previsto e os Estados-Membros terem verificado se os custos eram razoáveis; 
considera, por conseguinte, que a abordagem do desenvolvimento rural deve continuar a 
ser um elemento inteiramente apoiado, significativo e fundamental no avanço dos 
planos estratégicos da PAC;

10. Regista que, no setor agrícola, os montantes recebidos pelos beneficiários são 
relativamente pequenos em comparação com outros projetos da União e que, por 
conseguinte, os encargos administrativos para comprovar a utilização correta dos fundos 
são proporcionalmente mais elevados; 

11. Exorta a Comissão, em cooperação com os Estados-Membros, a continuar a aplicar com 
êxito o pedido de ajuda geoespacial PAG e a acompanhar os progressos realizados pelos 
organismos pagadores no apoio aos agricultores que ainda não estão a experimentar o 
PAG;

12. Congratula-se com o facto de a aplicação de novos instrumentos e processos para a 
utilização de dados sobre o desempenho, tais como as aplicações informáticas relativas 
aos dados do SIPA sobre parcelas de terreno, ter facilitado a verificação e a atualização 
da superfície agrícola declarada, tanto para os organismos pagadores dos 
Estados-Membros, como para os agricultores; tal contribuirá para a realização de 
controlos cruzados dos pedidos de ajudas diretas, bem como para a redução dos níveis 
de erro;

13. Salienta que a simplificação da legislação da União e a redução dos encargos 
administrativos para os agricultores e outros beneficiários devem prosseguir no futuro;

14. Observa que o acesso aos dados e um bom acompanhamento, em especial dos aspetos 
ambientais, são essenciais para o futuro, atendendo a que alguns recursos naturais, como 
o solo e a biodiversidade, estão na base da produtividade agrícola a longo prazo;
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15. Insta os Estados-Membros e as regiões a assegurarem que os pedidos de apoio possam 
ser preenchidos e apresentados por via eletrónica e a ajudarem os Estados-Membros a 
alcançar este objetivo;

16. Congratula-se com a publicação do relatório anual de atividades da DG AGRI de 2016, 
que mostra claramente o contributo da PAC para o aumento das taxas de emprego nas 
zonas rurais; manifesta a sua preocupação, neste contexto, com as reduções do 
orçamento da PAC previstas nas propostas para a PAC após 2020 e nas negociações em 
curso sobre o QFP, em especial para o segundo pilar do FEADER, cofinanciado pelos 
Estados-Membros, que abrange medidas de desenvolvimento rural e está fortemente 
ligado a compromissos ambientais e climáticos, a investimentos em explorações 
agrícolas e outros projetos rurais;

17. Considera que os controlos no local dos agricultores devem ser reduzidos tanto quanto 
possível e que devem ser impostos controlos por satélite e controlos administrativos;

18. Insta os Estados-Membros e as regiões a assegurarem que as autoridades obtenham a 
maior quantidade de dados e documentos possível a partir dos sistemas de registo 
nacionais e da União e que obriguem, em particular, os agricultores a prestar 
informações apenas como último recurso; insta igualmente a Comissão a ajudar os 
Estados-Membros a alcançar este objetivo.
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