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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Comissão do Controlo Orçamental acolhe com agrado a tentativa da Comissão de passar de 
um modelo de prestação da PAC baseado na conformidade para um modelo baseado no 
desempenho.

No entanto, tal como afirmado pelo Tribunal de Contas Europeu no seu parecer 7/2018, «essa 
mudança não eliminaria a necessidade de verificar a legalidade e a regularidade». Ao passo 
que, na proposta da Comissão, a função de supervisão dos Estados-Membros não é alterada, o 
controlo da legalidade e da regularidade efetuado pelos organismos de certificação deixa de 
ser obrigatório, de acordo com a avaliação do Tribunal de Contas. Não é claro se os controlos 
dos organismos de certificação abrangeriam as definições e os critérios de elegibilidade 
específicos estabelecidos nos planos estratégicos da PAC.   A apresentação de relatórios e a 
garantia de fiabilidade que a Comissão obtém sofrem alterações significativas. A Comissão 
deixaria de receber estatísticas de controlo dos organismos pagadores, bem como a garantia 
dos organismos de certificação relativa aos pagamentos a agricultores individuais. 

Em conformidade com o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, a Comissão 
continua a ser, em última análise, responsável pela execução do orçamento em cooperação 
com os Estados-Membros, nomeadamente no que se refere aos pagamentos efetuados nos 
Estados-Membros. A proposta da Comissão terá como efeito o enfraquecimento da 
responsabilidade da Comissão nesse domínio.  

A Comissão deixaria de poder quantificar em que medida os pagamentos violaram as regras. 
A proposta dificultaria, igualmente, a aplicação de uma abordagem de auditoria única, 
designadamente em razão do papel reduzido dos organismos de certificação.  Os recentes 
assassinatos de jornalistas de investigação lembram-nos que este não é o momento para 
enfraquecer a cadeia de controlo da UE sobre as transações financeiras até aos beneficiários 
finais.  

ALTERAÇÕES

A Comissão do Controlo Orçamental insta a Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento 
Rural, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações: 

Alteração 1

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) As despesas relativas às medidas 
previstas no Regulamento (UE) n.º 
1308/2013, cujo reembolso tenha sido 
solicitado à Comissão, são legais e estão 
regularizadas.  

(d) As despesas cujo reembolso tenha 
sido solicitado à Comissão, 
nomeadamente as relativas às medidas 
previstas no Regulamento (UE) n.º 
1308/2013, são legais e estão 
regularizadas.  
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Or. en

Justificação

É essencial que os organismos de certificação emitam um parecer sobre todas as despesas 
pagas aos beneficiários finais, cujo reembolso tenha sido solicitado à Comissão.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Tiverem sido efetuadas em 
conformidade com as regras específicas da 
União, ou

(b) Tiverem sido efetuadas em 
conformidade com as regras específicas da 
União, e

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) forem elegíveis graças a um 
resultado documentado correspondente, e

i) forem elegíveis graças a um 
resultado obtido correspondente, e

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) tiverem sido efetuadas em 
conformidade com os sistemas de 
governação aplicáveis, sem prolongar as 
condições de elegibilidade para os 
beneficiários individuais estabelecidas nos 

ii) tiverem sido efetuadas em 
conformidade com os sistemas de 
governação aplicáveis, prolongando as 
condições de elegibilidade para os 
beneficiários individuais estabelecidas nos 
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planos estratégicos nacionais da PAC. planos estratégicos nacionais da PAC.

Or. en

Justificação

Os organismos pagadores têm de garantir o cumprimento de todas as condições de 
elegibilidade para os beneficiários individuais, incluindo as estabelecidas nos planos 
estratégicos nacionais, em conformidade com o princípio da auditoria única.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No caso de deficiências graves no bom 
funcionamento dos sistemas de 
governação, a Comissão pode solicitar ao 
Estado-Membro em causa que aplique as 
medidas corretivas necessárias, de acordo 
com um plano de ação com indicadores de 
progresso claros a estabelecer após 
consulta da Comissão.

No caso de deficiências graves no bom 
funcionamento dos sistemas de 
governação, a Comissão solicitará, sempre 
que necessário, ao Estado-Membro em 
causa que aplique as medidas corretivas 
necessárias, de acordo com um plano de 
ação com indicadores de progresso claros a 
estabelecer após consulta da Comissão.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do disposto no artigo 127.º do 
Regulamento Financeiro, a Comissão 
basear-se-á no trabalho dos organismos de 
certificação referidos no artigo 11.º do 
presente regulamento, salvo no caso de ter 
informado o Estado-Membro de que não 
pode confiar no trabalho do organismo de 
certificação para um dado exercício e a 
Comissão terá esses elementos em conta na 
avaliação de riscos da necessidade de 
realizar auditorias no Estado-Membro em 

Para efeitos do disposto no artigo 127.º do 
Regulamento Financeiro, a Comissão pode 
basear-se no trabalho dos organismos de 
certificação referidos no artigo 11.º do 
presente regulamento, salvo no caso de ter 
informado o Estado-Membro de que não 
pode confiar no trabalho do organismo de 
certificação para um dado exercício e a 
Comissão terá esses elementos em conta na 
avaliação de riscos da necessidade de
realizar auditorias no Estado-Membro em 
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causa. causa.

Or. en

Justificação

O regime de auditoria única não implica que a Comissão seja obrigada a basear-se no 
trabalho dos organismos dos Estados-Membros.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No entanto, no que diz respeito aos tipos 
de intervenções referidas no Regulamento 
(UE)… /… [Regulamento Plano 
Estratégico da PAC], as exclusões do 
financiamento da União referidas no 
primeiro parágrafo só são aplicáveis em 
caso de deficiências graves no 
funcionamento do sistema de governação 
dos Estados-Membros.

No que diz respeito aos tipos de 
intervenções referidas no Regulamento 
(UE)… /… [Regulamento Plano 
Estratégico da PAC], as exclusões do 
financiamento da União referidas no 
primeiro parágrafo são aplicáveis em caso 
de deficiências graves no funcionamento 
do sistema de governação dos Estados-
Membros.

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O primeiro parágrafo não se aplica aos 
casos de incumprimento das condições de 
elegibilidade para os beneficiários 
individuais estabelecidos nos planos 
estratégicos nacionais da PAC e nas regras 
nacionais.

O primeiro parágrafo aplica-se 
igualmente, se necessário, aos casos de 
incumprimento das condições de 
elegibilidade para os beneficiários 
individuais estabelecidos nos planos 
estratégicos nacionais da PAC e nas regras 
nacionais.

Or. en
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Justificação

É essencial que a Comissão mantenha a possibilidade de verificar o cumprimento das 
condições de elegibilidade para os beneficiários individuais. Os assassinatos de jornalistas 
de investigação mostraram que os controlos dos organismos dos Estados-Membros nem 
sempre são neutros e eficazes.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 57 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros tomarão as medidas 
adequadas para garantir que as sanções 
aplicadas referidas no n.º 1, alínea d), são 
proporcionais e têm um grau adequado em 
função da gravidade, alcance, duração e 
recorrência do incumprimento detetado.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os controlos das atividades que recebem 
ajuda de instrumentos financeiros 
conforme referido no [artigo 52.º do RDC] 
do Regulamento (UE) n.º .../... são 
realizados apenas a nível dos organismos 
que executam os instrumentos financeiros.

Os controlos das atividades que recebem 
ajuda de instrumentos financeiros 
conforme referido no [artigo 52.º do RDC] 
do Regulamento (UE) n.º .../... são 
realizados a nível dos organismos que 
executam os instrumentos financeiros.

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 2 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Não são efetuados controlos ao nível do 
BEI ou de outras instituições financeiras 
internacionais de que um Estado-Membro 
seja acionista.

Podem igualmente ser efetuados controlos 
ao nível do BEI ou de outras instituições 
financeiras internacionais de que um 
Estado-Membro seja acionista.

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo das responsabilidades 
dos Estados-Membros na implantação e 
aplicação do sistema integrado, a Comissão 
pode recorrer a pessoas ou organismos 
especializados para facilitar a realização, o 
acompanhamento e a exploração do 
sistema integrado, nomeadamente para dar 
parecer técnico às autoridades competentes 
dos Estados-Membros.

3. Sem prejuízo das responsabilidades 
dos Estados-Membros na implantação e 
aplicação do sistema integrado, a Comissão 
recorre, sempre que necessário, a pessoas 
ou organismos especializados para facilitar 
a realização, o acompanhamento e a 
exploração do sistema integrado, 
nomeadamente para dar parecer técnico às 
autoridades competentes dos Estados-
Membros.

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem registar e 
manter quaisquer dados e documentação 
sobre os resultados anuais comunicados no 
contexto do apuramento anual do 
desempenho a que se refere o artigo 52.º, e 
os progressos registados em relação aos 
objetivos definidos no plano estratégico da 
PAC e controlados em conformidade com 

Os Estados-Membros devem registar e 
manter quaisquer dados e documentação 
sobre os resultados anuais obtidos no 
contexto do apuramento anual do 
desempenho a que se refere o artigo 52.º, e 
os progressos alcançados em relação aos 
objetivos definidos no plano estratégico da 
PAC e controlados em conformidade com 
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o artigo 115.º do Regulamento ( UE)… /… 
[Regulamento Plano Estratégico da PAC].

o artigo 115.º do Regulamento ( UE)… /… 
[Regulamento Plano Estratégico da PAC].

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem limitar 
o acesso do público aos conjuntos de dados 
referidos no n.º 3 e no n.º 4, quando tal 
acesso possa afetar negativamente a 
confidencialidade dos dados pessoais, em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
2016/679.

5. Os Estados-Membros podem
limitar o acesso do público aos conjuntos 
de dados referidos no n.º 3 e no n.º 4, 
quando tal acesso possa afetar 
negativamente a confidencialidade dos 
dados pessoais, em conformidade com o 
Regulamento (UE) 2016/679.

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 84 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem utilizar os 
sistemas e administração de controlo 
existentes para garantir o cumprimento das 
regras relativas à condicionalidade.

Os Estados-Membros devem utilizar os 
sistemas e administração de controlo 
existentes para garantir o cumprimento das 
regras relativas à condicionalidade.

Or. en
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