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Alteração 1
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Observa que, tal como indicado no 
relatório anual do Tribunal de Contas 
sobre o exercício de 2018, o nível 
estimado de erro nas despesas relativas à 
«Coesão económica, social e territorial» 
aumentou, passando de 3 % em 2017 para 
5 % em 2018; lamenta que a tendência 
positiva dos últimos anos se tenha 
invertido, embora cumpra sublinhar que 
os erros na execução do orçamento não 
implicam necessariamente a existência de 
fraude;

1. Insiste na importância de 
simplificar e flexibilizar as regras e os 
procedimentos, evitando obstáculos 
administrativos desnecessários para 
prevenir ou detetar e corrigir uma boa 
partes dos erros, bem como melhorar a 
capacidade de absorção dos Estados-
Membros;

Or. es

Alteração 2
Isabel Carvalhais, Pedro Marques

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Observa que, tal como indicado no 
relatório anual do Tribunal de Contas sobre 
o exercício de 2018, o nível estimado de 
erro nas despesas relativas à «Coesão 
económica, social e territorial» aumentou, 
passando de 3 % em 2017 para 5 % em 
2018; lamenta que a tendência positiva dos 
últimos anos se tenha invertido, embora 
cumpra sublinhar que os erros na 
execução do orçamento não implicam 
necessariamente a existência de fraude;

1. Observa que, tal como indicado no 
relatório anual do Tribunal de Contas sobre 
o exercício de 2018, o nível estimado de 
erro nas despesas relativas à «Coesão 
económica, social e territorial» aumentou, 
passando de 3 % em 2017 para 5 % em 
2018; lamenta que a tendência positiva dos 
últimos anos se tenha invertido;

Or. pt
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Alteração 3
Bronis Ropė
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Observa que, tal como indicado no 
relatório anual do Tribunal de Contas sobre 
o exercício de 2018, o nível estimado de 
erro nas despesas relativas à «Coesão 
económica, social e territorial» aumentou, 
passando de 3 % em 2017 para 5 % em 
2018; lamenta que a tendência positiva dos 
últimos anos se tenha invertido, embora 
cumpra sublinhar que os erros na execução 
do orçamento não implicam 
necessariamente a existência de fraude;

1. Observa que, tal como indicado no 
relatório anual do Tribunal de Contas sobre 
o exercício de 2018, o nível estimado de 
erro nas despesas relativas à «Coesão 
económica, social e territorial» aumentou, 
passando de 3 % em 2017 para 5 % em 
2018; lamenta que a tendência positiva dos 
últimos anos se tenha invertido, embora 
cumpra sublinhar que os erros na execução 
do orçamento não implicam 
necessariamente a existência de fraude; 
considera alarmante, além disso, que o 
nível de erros relacionados com contratos 
públicos, regras relativas a auxílios 
estatais e à concessão de subvenções 
tenha contribuído em 2018 para 16 % do 
nível de erro estimado pelo TCE para as 
despesas de alto risco, ao passo que em 
2017 o seu impacto foi de apenas 1 %;

Or. en

Alteração 4
Francesca Donato

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Observa que, tal como indicado no 
relatório anual do Tribunal de Contas sobre 
o exercício de 2018, o nível estimado de 
erro nas despesas relativas à «Coesão 
económica, social e territorial» aumentou, 
passando de 3 % em 2017 para 5 % em 
2018; lamenta que a tendência positiva dos 
últimos anos se tenha invertido, embora 
cumpra sublinhar que os erros na execução 

1. Lamenta que, tal como indicado no 
relatório anual do Tribunal de Contas sobre 
o exercício de 2018, o nível estimado de 
erro nas despesas relativas à «Coesão 
económica, social e territorial» aumentou, 
passando de 3 % em 2017 para 5 % em 
2018; lamenta que a tendência positiva dos 
últimos anos se tenha invertido, com um 
elevado prejuízo para os cidadãos 
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do orçamento não implicam 
necessariamente a existência de fraude;

europeus, embora cumpra sublinhar que os 
erros na execução do orçamento não 
implicam necessariamente a existência de 
fraude;

Or. en

Alteração 5
Alessandro Panza

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Observa que, tal como indicado no 
relatório anual do Tribunal de Contas sobre 
o exercício de 2018, o nível estimado de 
erro nas despesas relativas à «Coesão 
económica, social e territorial» aumentou, 
passando de 3 % em 2017 para 5 % em 
2018; lamenta que a tendência positiva dos 
últimos anos se tenha invertido, embora 
cumpra sublinhar que os erros na execução 
do orçamento não implicam 
necessariamente a existência de fraude;

1. Lamenta que, tal como indicado no 
relatório anual do Tribunal de Contas sobre 
o exercício de 2018, o nível estimado de 
erro nas despesas relativas à «Coesão 
económica, social e territorial» aumentou, 
passando de 3 % em 2017 para 5 % em 
2018; lamenta que a tendência positiva dos 
últimos anos se tenha invertido, com um 
elevado prejuízo para os cidadãos 
europeus, embora cumpra sublinhar que os 
erros na execução do orçamento não 
implicam necessariamente a existência de 
fraude;

Or. en

Alteração 6
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Observa que o montante auditado 
pelo Tribunal de Contas Europeu para o 
exercício de 2018 no domínio da «Coesão 
económica, social e territorial» foi de 
23 600 milhões de EUR (mais 
16 500 milhões de EUR de anos 
anteriores compensados ou aceites pela 
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Comissão em 2018), significativamente 
mais elevado do que em 2017 (8 000 
milhões de EUR), o que justifica 
amplamente que a taxa de erro estimada 
em despesas tenha passado de 3 % em 
2017 para 5 % em 2018; alerta para o 
aumento do risco de erro no final do atual 
Quadro Financeiro Plurianual devido à 
pressão para absorver rapidamente os 
fundos quando existe a possibilidade de 
perder o financiamento da União;

Or. es

Alteração 7
Tsvetelina Penkova

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Incentiva a Comissão a reduzir a 
interpretação divergente das regras 
nacionais ou da UE aplicáveis no que se 
refere ao desacordo com as avaliações 
efetuadas pelo Tribunal de Contas no seu 
relatório anual no respeitante à natureza 
dos erros cometidos, a fim de evitar essa 
situação no futuro e a existência de 
diferentes interpretações das regras 
aplicáveis;

Or. en

Alteração 8
Isabel Carvalhais, Pedro Marques

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1 A. Destaca o trabalho feito pelas 
entidades de auditoria, mas importa 
sublinhar que os erros na execução do 
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orçamento não implicam necessariamente 
a existência de fraude; salienta que é 
necessária uma análise exaustiva dos 
resultados da auditoria antes de ser 
deduzida acusação contra os 
beneficiários;

Or. pt

Alteração 9
Martina Michels

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Toma nota de que esses erros 
resultam principalmente de reembolsos de 
custos não elegíveis, de infrações às regras 
do mercado interno e da falta de 
documentação de apoio, mas também se 
devem às baixas taxas globais de 
reembolso e pagamentos do ano anterior, 
bem como ao menor número de 
instrumentos financeiros incluídos na 
auditoria;

2. Toma nota de que esses erros, tanto 
no que respeita às subvenções como aos - 
menos auditados - instrumentos 
financeiros, resultam principalmente de 
reembolsos de custos não elegíveis, bem 
como de infrações às regras do mercado 
interno e da falta de documentação de 
apoio, mas também se devem às baixas 
taxas globais de reembolso e pagamentos 
do ano anterior, bem como ao menor 
número de instrumentos financeiros 
incluídos na auditoria;

Or. de

Alteração 10
Bronis Ropė
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Toma nota de que esses erros 
resultam principalmente de reembolsos de 
custos não elegíveis, de infrações às regras 
do mercado interno e da falta de 
documentação de apoio, mas também se 

2. Toma nota de que esses erros 
resultam principalmente de reembolsos de 
custos não elegíveis, de infrações às regras 
do mercado interno e da falta de 
documentação de apoio, mas também se 
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devem às baixas taxas globais de 
reembolso e pagamentos do ano anterior, 
bem como ao menor número de 
instrumentos financeiros incluídos na 
auditoria;

devem às baixas taxas globais de 
reembolso e pagamentos do ano anterior, 
bem como ao menor número de 
instrumentos financeiros incluídos na 
auditoria; salienta, além disso, que a 
auditoria baseada no desempenho não 
capta a totalidade das despesas no âmbito 
da política de coesão, que assenta numa 
série de princípios horizontais, como a 
igualdade de género, a não discriminação 
e o desenvolvimento sustentável, e que se 
baseia no princípio da parceria, sendo 
difícil medir os efeitos secundários 
importantes, especialmente no domínio 
social, pelo que seria preferível um leque 
mais vasto de indicadores; salienta 
igualmente que as alterações dos 
respetivos sistemas administrativos 
realizadas por alguns Estados-Membros 
(classificação NUTS) devem também ser 
tidas em conta durante a recolha de 
dados;

Or. en

Alteração 11
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Toma nota de que esses erros 
resultam principalmente de reembolsos de 
custos não elegíveis, de infrações às regras 
do mercado interno e da falta de 
documentação de apoio, mas também se 
devem às baixas taxas globais de 
reembolso e pagamentos do ano anterior, 
bem como ao menor número de 
instrumentos financeiros incluídos na 
auditoria;

2. Toma nota de que esses erros 
resultam principalmente de reembolsos de 
custos não elegíveis, de infrações às regras 
do mercado interno e da falta de 
documentação de apoio, mas também se 
devem às baixas taxas globais de 
reembolso e pagamentos do ano anterior, 
bem como ao menor número de 
instrumentos financeiros incluídos na 
auditoria; observa, tal como indicado no 
relatório anual do Tribunal de Contas 
relativo ao exercício de 2018, que o 
reembolso do IVA é propenso a erros e 
nem sempre conduz a uma utilização 
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ótima dos fundos da UE;

Or. es

Alteração 12
Tamás Deutsch, Isabel Benjumea Benjumea

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Toma nota de que esses erros 
resultam principalmente de reembolsos de 
custos não elegíveis, de infrações às regras 
do mercado interno e da falta de 
documentação de apoio, mas também se 
devem às baixas taxas globais de 
reembolso e pagamentos do ano anterior, 
bem como ao menor número de 
instrumentos financeiros incluídos na 
auditoria;

2. Toma nota de que esses erros 
resultam principalmente de reembolsos de 
custos não elegíveis, de infrações às regras 
do mercado interno e da falta de 
documentação de apoio, mas também se 
devem às baixas taxas globais de 
reembolso e pagamentos do ano anterior, 
bem como ao menor número de 
instrumentos financeiros incluídos na 
auditoria; recorda que a simplificação das 
regras de um modo geral pode contribuir 
em grande medida para uma utilização 
mais eficaz dos fundos e para a redução 
da taxa de erro;

Or. en

Alteração 13
Viktor Uspaskich

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Toma nota de que esses erros 
resultam principalmente de reembolsos de 
custos não elegíveis, de infrações às regras 
do mercado interno e da falta de 
documentação de apoio, mas também se 
devem às baixas taxas globais de 
reembolso e pagamentos do ano anterior, 
bem como ao menor número de 
instrumentos financeiros incluídos na 

2. Toma nota de que esses erros 
resultam principalmente de reembolsos de 
custos não elegíveis (44 %), de infrações às 
regras do mercado interno (40 %)e da falta 
de documentação de apoio (11 %), mas 
também se devem às baixas taxas globais 
de reembolso e pagamentos do ano 
anterior, bem como ao menor número de 
instrumentos financeiros incluídos na 
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auditoria; auditoria;

Or. en

Alteração 14
Martina Michels

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Observa que a União recorre cada 
vez mais aos instrumentos financeiros e 
às garantias orçamentais concedidas ao 
Grupo BEI, nomeadamente através da 
introdução da garantia do Fundo 
Europeu para Investimentos Estratégicos 
(FEIE), aumentando assim a exposição 
ao risco a que está sujeito o orçamento da 
União;
apoia a posição do Tribunal de Contas 
Europeu de que o Tribunal deve ser 
mandatado para auditar todas as 
operações do BEI, incluindo aquelas em 
que o BEI utiliza fundos do orçamento de 
países terceiros para realizar as suas 
operações;

Or. de

Alteração 15
Viktor Uspaskich

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Lamenta que os dois maiores 
grupos de erro para o FEDER/FC/FSE 
tenham sido 
«Projetos/beneficiários/atividades 
inelegíveis» (21 %) e «Incumprimento das 
regras em matéria de auxílios estatais» 
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(25 %);

Or. en

Alteração 16
Bronis Ropė
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Chama a atenção para o facto de as 
despesas de alto risco estarem 
frequentemente sujeitas a regras e 
condições de elegibilidade complexas que 
dão origem a erros e que alguns destes 
erros são agravados por uma camada 
suplementar que é acrescentada pelas 
autoridades nacionais; recorda que a 
simplificação das regras nacionais de 
elegibilidade poderia contribuir para a 
redução desta fonte de erro e fazer diminuir 
os encargos administrativos para os 
beneficiários;

3. Chama a atenção para o facto de as 
despesas de alto risco estarem 
frequentemente sujeitas a regras e 
condições de elegibilidade complexas que 
dão origem a erros e que alguns destes 
erros são agravados por uma camada 
suplementar que é acrescentada pelas 
autoridades nacionais; recorda que a 
simplificação das regras nacionais de 
elegibilidade poderia contribuir para a 
redução desta fonte de erro e fazer diminuir 
os encargos administrativos para os 
beneficiários; apela à utilização das 
medidas de simplificação já introduzidas 
pelo Regulamento (UE, Euratom) 
2018/1046 do Parlamento Europeu e do 
Conselho; apela, além disso, aos órgãos 
de poder local e regional, bem como aos 
parlamentos nacionais e regionais, para 
que desempenhem um papel mais ativo ao 
estabelecerem as regras nacionais 
específicas; frisa, uma vez mais, a 
necessidade de reduzir os encargos 
administrativos sempre que possível, 
assegurando ao mesmo tempo a plena 
transparência dos processos;

Or. en

Alteração 17
Francesca Donato

Projeto de parecer
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N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Chama a atenção para o facto de as 
despesas de alto risco estarem 
frequentemente sujeitas a regras e 
condições de elegibilidade complexas que 
dão origem a erros e que alguns destes 
erros são agravados por uma camada 
suplementar que é acrescentada pelas 
autoridades nacionais; recorda que a 
simplificação das regras nacionais de 
elegibilidade poderia contribuir para a 
redução desta fonte de erro e fazer diminuir 
os encargos administrativos para os 
beneficiários;

3. Chama a atenção para o facto de as 
despesas de alto risco estarem 
frequentemente sujeitas a regras e 
condições de elegibilidade complexas que 
dão origem a erros e que alguns destes 
erros são agravados por uma camada 
suplementar que é acrescentada pelas 
autoridades nacionais e da União; recorda 
que a simplificação das regras de 
elegibilidade poderia contribuir para a 
redução desta fonte de erro e fazer diminuir 
os encargos administrativos para os 
beneficiários; convida a Comissão a tomar 
nota do problema e a encontrar melhores 
soluções para evitar os encargos 
administrativos e promover procedimentos 
simplificados;

Or. en

Alteração 18
Alessandro Panza

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Chama a atenção para o facto de as 
despesas de alto risco estarem 
frequentemente sujeitas a regras e 
condições de elegibilidade complexas que 
dão origem a erros e que alguns destes 
erros são agravados por uma camada 
suplementar que é acrescentada pelas 
autoridades nacionais; recorda que a 
simplificação das regras nacionais de 
elegibilidade poderia contribuir para a 
redução desta fonte de erro e fazer diminuir 
os encargos administrativos para os 
beneficiários;

3. Chama a atenção para o facto de as 
despesas de alto risco estarem 
frequentemente sujeitas a regras e 
condições de elegibilidade complexas que 
dão origem a erros e que alguns destes 
erros são agravados por uma camada 
suplementar que é acrescentada pelas 
autoridades nacionais e da União; recorda 
que a simplificação das regras de 
elegibilidade poderia contribuir para a 
redução desta fonte de erro e fazer diminuir 
os encargos administrativos para os 
beneficiários; convidam a Comissão a 
tomar nota do problema e a encontrar 
melhores soluções para evitar os encargos 
administrativos e promover procedimentos 
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simplificados;

Or. en

Alteração 19
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Chama a atenção para o facto de as 
despesas de alto risco estarem 
frequentemente sujeitas a regras e 
condições de elegibilidade complexas que 
dão origem a erros e que alguns destes 
erros são agravados por uma camada 
suplementar que é acrescentada pelas 
autoridades nacionais; recorda que a 
simplificação das regras nacionais de 
elegibilidade poderia contribuir para a 
redução desta fonte de erro e fazer 
diminuir os encargos administrativos para 
os beneficiários;

3. Chama a atenção para o facto de as 
despesas de alto risco estarem 
frequentemente sujeitas a regras e 
condições de elegibilidade complexas que 
dão origem a erros e que alguns destes 
erros são agravados por uma camada 
suplementar que é acrescentada pelas 
autoridades nacionais; insiste em que uma 
simplificação das regras nacionais de 
elegibilidade poderia contribuir para a 
redução desta fonte de erro e resultaria, 
sem dúvida, numa diminuição dos 
encargos administrativos para os 
beneficiários; lamenta as dificuldades 
sentidas por alguns Estados-Membros e 
algumas regiões na execução dos fundos 
devido à excessiva rigidez e aos requisitos 
dos regulamentos aplicáveis;

Or. es

Alteração 20
Tamás Deutsch, Isabel Benjumea Benjumea

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Chama a atenção para o facto de as 
despesas de alto risco estarem 
frequentemente sujeitas a regras e 
condições de elegibilidade complexas que 
dão origem a erros e que alguns destes 

3. Chama a atenção para o facto de as 
despesas de alto risco estarem 
frequentemente sujeitas a regras e 
condições de elegibilidade complexas que 
dão origem a erros e que alguns destes 
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erros são agravados por uma camada 
suplementar que é acrescentada pelas 
autoridades nacionais; recorda que a 
simplificação das regras nacionais de 
elegibilidade poderia contribuir para a 
redução desta fonte de erro e fazer diminuir 
os encargos administrativos para os 
beneficiários;

erros são agravados por uma camada 
suplementar que é acrescentada pelas 
autoridades nacionais; recorda que a 
simplificação das regras nacionais de 
elegibilidade poderia contribuir para a 
redução desta fonte de erro e fazer diminuir 
os encargos administrativos para os 
beneficiários; salienta que a flexibilidade 
pode contribuir para uma utilização mais 
rápida e eficiente dos fundos;

Or. en

Alteração 21
Viktor Uspaskich

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Chama a atenção para o facto de as 
despesas de alto risco estarem 
frequentemente sujeitas a regras e 
condições de elegibilidade complexas que 
dão origem a erros e que alguns destes 
erros são agravados por uma camada 
suplementar que é acrescentada pelas 
autoridades nacionais; recorda que a 
simplificação das regras nacionais de 
elegibilidade poderia contribuir para a 
redução desta fonte de erro e fazer diminuir 
os encargos administrativos para os 
beneficiários;

3. Chama a atenção para o facto de as 
despesas de alto risco estarem 
frequentemente sujeitas a regras e 
condições de elegibilidade complexas que 
dão origem a erros e que alguns destes 
erros são agravados por uma camada 
suplementar que é acrescentada pelas 
autoridades nacionais; concorda com a 
conclusão do Tribunal de Contas de que a 
simplificação das regras nacionais de 
elegibilidade poderia contribuir para a 
redução desta fonte de erro e fazer diminuir 
os encargos administrativos para os 
beneficiários;

Or. en

Alteração 22
Tsvetelina Penkova

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração
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3-A. Sublinha que, uma vez que as 
medidas específicas de prevenção da 
fraude são uma ação-chave da nova 
Estratégia Antifraude da Comissão, esta 
deve continuar a apoiar ativamente e a 
assistir os Estados-Membros na aplicação 
de medidas antifraude, bem como a 
melhorar a análise das irregularidades 
comunicadas pelos Estados-Membros no 
âmbito do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional e do Fundo de 
Coesão;

Or. en

Alteração 23
Francesca Donato

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que a absorção dos Fundos 
Europeus Estruturais e de Investimento 
(«FEEI») continuou a ser mais lenta do que 
o previsto - até ao final de 2018, apenas 
27,3 %; observa que este valor é mesmo 
inferior à taxa de absorção de 2011, o ano 
correspondente do anterior Quadro 
Financeiro Plurianual;

4. Salienta que a absorção dos Fundos 
Europeus Estruturais e de Investimento 
(«FEEI») continuou a ser mais lenta do que 
o previsto - até ao final de 2018, apenas 
27,3 %; observa que este valor é mesmo 
inferior à taxa de absorção de 2011, o ano 
correspondente do anterior Quadro 
Financeiro Plurianual; sugere que, para 
melhorar a utilização dos FEEI, seja 
efetuada uma análise SWOT do 
funcionamento desses fundos e da sua 
taxa de absorção durante o período de 
execução;

Or. en

Alteração 24
Alessandro Panza

Projeto de parecer
N.º 4
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Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que a absorção dos Fundos 
Europeus Estruturais e de Investimento 
(«FEEI») continuou a ser mais lenta do que 
o previsto - até ao final de 2018, apenas 
27,3 %; observa que este valor é mesmo 
inferior à taxa de absorção de 2011, o ano 
correspondente do anterior Quadro 
Financeiro Plurianual;

4. Salienta que a absorção dos Fundos 
Europeus Estruturais e de Investimento 
(«FEEI») continuou a ser mais lenta do que 
o previsto - até ao final de 2018, apenas 
27,3 %; observa que este valor é mesmo 
inferior à taxa de absorção de 2011, o ano 
correspondente do anterior Quadro 
Financeiro Plurianual;

sugere que, para melhorar a utilização 
dos FEEI, seja efetuada uma análise 
SWOT do funcionamento desses fundos e 
da sua taxa de absorção durante o período 
de execução;

Or. en

Alteração 25
Bronis Ropė
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que a absorção dos Fundos 
Europeus Estruturais e de Investimento 
(«FEEI») continuou a ser mais lenta do que 
o previsto - até ao final de 2018, apenas 
27,3 %; observa que este valor é mesmo 
inferior à taxa de absorção de 2011, o ano 
correspondente do anterior Quadro 
Financeiro Plurianual;

4. Salienta que a absorção dos Fundos 
Europeus Estruturais e de Investimento 
(«FEEI») continuou a ser mais lenta do que 
o previsto - até ao final de 2018, apenas 
27,3 %; observa que este valor é mesmo 
inferior à taxa de absorção de 2011, o ano 
correspondente do anterior Quadro 
Financeiro Plurianual; faz notar que tal 
poderia eventualmente conduzir a uma 
despesa apressada no final do período de 
programação, o que comprometeria a 
realização dos objetivos de coesão;

Or. en

Alteração 26
Isabel Carvalhais, Pedro Marques

Projeto de parecer
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N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que a absorção dos Fundos 
Europeus Estruturais e de Investimento 
(«FEEI») continuou a ser mais lenta do que 
o previsto - até ao final de 2018, apenas 
27,3 %; observa que este valor é mesmo 
inferior à taxa de absorção de 2011, o ano 
correspondente do anterior Quadro 
Financeiro Plurianual;

4. Salienta que a absorção dos Fundos 
Europeus Estruturais e de Investimento 
(«FEEI») continuou a ser mais lenta do que 
o previsto - até ao final de 2018, apenas 
27,3 %; observa que este valor é mesmo 
inferior à taxa de absorção de 2011, o ano 
correspondente do anterior Quadro 
Financeiro Plurianual; recorda que a 
simplificação das regras, poderá ser o 
ímpeto para estimular a absorção dos 
FEEI;

Or. pt

Alteração 27
Viktor Uspaskich

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que a absorção dos Fundos 
Europeus Estruturais e de Investimento 
(«FEEI») continuou a ser mais lenta do que 
o previsto - até ao final de 2018, apenas 
27,3 %; observa que este valor é mesmo 
inferior à taxa de absorção de 2011, o ano 
correspondente do anterior Quadro 
Financeiro Plurianual;

4. Salienta que a absorção dos Fundos 
Europeus Estruturais e de Investimento 
(«FEEI») continuou a ser mais lenta do que 
o previsto - até ao final de 2018, apenas 
27,3 %; observa que este valor é mesmo 
inferior à taxa de absorção de 33,4 % em 
2011, o ano correspondente do anterior 
Quadro Financeiro Plurianual;

Or. en

Alteração 28
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Salienta que, para facilitar o 
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acesso aos fundos, estes não deveriam 
estar sujeitos ao cumprimento de 
parâmetros macroeconómicos 
(macrocondicionalidade), e os fundos 
recebidos não deviam ser contabilizados 
no cálculo do défice;

Or. es

Alteração 29
Bronis Ropė
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Recorda que esta baixa taxa de 
absorção não se deve apenas à metodologia 
de anulação (a chamada «regra n +3»), mas 
também à adoção tardia do quadro 
legislativo que permite a execução da 
política de coesão; solicita, por 
conseguinte, à Comissão e ao Conselho 
que garantam a tomada de medidas 
adequadas no próximo período de 
programação 2021-2027, a fim de evitar a 
repetição dos atrasos na execução dos 
FEEI e do seu efeito de dominó.

5. Recorda que esta baixa taxa de 
absorção não se deve apenas à metodologia 
de anulação (a chamada «regra n +3»), mas 
também à adoção tardia do quadro 
legislativo que permite a execução da 
política de coesão; solicita, por 
conseguinte, à Comissão e ao Conselho 
que garantam a tomada de medidas 
adequadas no próximo período de 
programação 2021-2027, a fim de evitar a 
repetição dos atrasos na execução dos 
FEEI e do seu efeito de dominó; relembra 
que os atrasos registados no início do 
período de programação podem provocar 
atrasos nos pedidos de pagamento 
futuros; frisa que, embora as taxas de 
seleção dos projetos sejam elevadas e que 
tenha sido alcançada uma taxa de 
absorção positiva até ao final do período 
de programação, deverá procurar-se que 
os projetos respeitem os critérios de 
elevada qualidade e respeito pelo clima; 
salienta, neste contexto, a importância dos 
compromissos decorrentes do Acordo de 
Paris e da consecução dos objetivos da 
União em matéria de clima e energia, bem 
como de uma União com impacto neutro 
no clima;

Or. en
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Alteração 30
Tamás Deutsch, Isabel Benjumea Benjumea

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Recorda que esta baixa taxa de 
absorção não se deve apenas à metodologia 
de anulação (a chamada «regra n +3»), mas 
também à adoção tardia do quadro 
legislativo que permite a execução da 
política de coesão; solicita, por 
conseguinte, à Comissão e ao Conselho 
que garantam a tomada de medidas 
adequadas no próximo período de 
programação 2021-2027, a fim de evitar a 
repetição dos atrasos na execução dos 
FEEI e do seu efeito de dominó.

5. Recorda que esta baixa taxa de 
absorção não se deve apenas à metodologia 
de anulação (a chamada «regra n +3»), mas 
também à adoção tardia do quadro 
legislativo que permite a execução da 
política de coesão, que deve ser evitada no 
futuro; solicita, por conseguinte, ao 
Conselho e às suas sucessivas 
presidências que acompanhem o ritmo e 
as prioridades do Parlamento no processo 
legislativo em curso no respeitante à 
adoção dos regulamentos relativos ao 
QFP e à política de coesão para o 
próximo período de programação 2021-
2027; solicita, além disso, à Comissão e ao 
Conselho que garantam a tomada de 
medidas adequadas no (próximo) período 
de programação 2021-2027, a fim de evitar 
a repetição dos atrasos na execução dos 
FEEI e do seu efeito de dominó;

Or. en

Alteração 31
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Recorda que esta baixa taxa de 
absorção não se deve apenas à metodologia 
de anulação (a chamada «regra n +3»), mas 
também à adoção tardia do quadro 
legislativo que permite a execução da 
política de coesão; solicita, por 
conseguinte, à Comissão e ao Conselho 

5. Recorda que as razões que 
explicam esta baixa taxa de absorção não 
se devem apenas à metodologia de 
anulação (a chamada «regra n+3»), mas 
também à adoção tardia do quadro 
legislativo que permite a execução da 
política de coesão; solicita, por 



PE644.954v01-00 20/25 AM\1194885PT.docx

PT

que garantam a tomada de medidas 
adequadas no próximo período de 
programação 2021-2027, a fim de evitar a 
repetição dos atrasos na execução dos 
FEEI e do seu efeito de dominó.

conseguinte, à Comissão e ao Conselho 
que garantam a tomada de medidas 
adequadas no próximo período de 
programação 2021-2027, a fim de evitar a 
repetição dos atrasos na execução dos 
FEEI e do seu efeito de dominó, e 
apresentem o plano de ação para reduzir 
os pagamentos em atraso durante o 
Quadro Financeiro Plurianual 2021-
2027;

Or. es

Alteração 32
Martina Michels

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Recorda que esta baixa taxa de 
absorção não se deve apenas à 
metodologia de anulação (a chamada 
«regra n +3»), mas também à adoção 
tardia do quadro legislativo que permite a 
execução da política de coesão; solicita, 
por conseguinte, à Comissão e ao Conselho 
que garantam a tomada de medidas 
adequadas no próximo período de 
programação 2021-2027, a fim de evitar a 
repetição dos atrasos na execução dos 
FEEI e do seu efeito de dominó.

5. Recorda que esta baixa taxa de 
absorção se deve principalmente à adoção 
tardia do quadro legislativo que permite a 
execução da política de coesão; solicita, 
por conseguinte, à Comissão e ao Conselho 
que garantam a tomada de medidas 
adequadas no próximo período de 
programação 2021-2027, a fim de evitar a 
repetição dos atrasos na execução dos 
FEEI e do seu efeito de dominó;

Or. de

Alteração 33
Alessandro Panza

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Recorda que esta baixa taxa de 
absorção não se deve apenas à 

5. Recorda que esta baixa taxa de 
absorção se deve à adoção tardia do quadro 
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metodologia de anulação (a chamada 
«regra n +3»), mas também à adoção 
tardia do quadro legislativo que permite a 
execução da política de coesão; solicita, 
por conseguinte, à Comissão e ao Conselho 
que garantam a tomada de medidas 
adequadas no próximo período de 
programação 2021-2027, a fim de evitar a 
repetição dos atrasos na execução dos 
FEEI e do seu efeito de dominó.

legislativo que permite a execução da 
política de coesão; solicita, por 
conseguinte, à Comissão e ao Conselho 
que garantam a tomada de medidas 
adequadas no próximo período de 
programação 2021-2027, a fim de evitar a 
repetição dos atrasos na execução dos 
FEEI e do seu efeito de dominó;

Or. en

Alteração 34
Francesca Donato

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Recorda que esta baixa taxa de 
absorção não se deve apenas à 
metodologia de anulação (a chamada 
«regra n +3»), mas também à adoção 
tardia do quadro legislativo que permite a 
execução da política de coesão; solicita, 
por conseguinte, à Comissão e ao Conselho 
que garantam a tomada de medidas 
adequadas no próximo período de 
programação 2021-2027, a fim de evitar a 
repetição dos atrasos na execução dos 
FEEI e do seu efeito de dominó.

5. Recorda que esta baixa taxa de 
absorção se deve à adoção tardia do quadro 
legislativo que permite a execução da 
política de coesão; solicita, por 
conseguinte, à Comissão e ao Conselho 
que garantam a tomada de medidas 
adequadas no próximo período de 
programação 2021-2027, a fim de evitar a 
repetição dos atrasos na execução dos 
FEEI e do seu efeito de dominó;

Or. en

Alteração 35
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Insta a Comissão a apresentar 
uma análise aprofundada das razões pelas 
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quais algumas regiões ainda apresentam 
baixas taxas de absorção e a avaliar 
formas específicas de resolver os 
problemas estruturais subjacentes a estes 
desequilíbrios; insta igualmente a 
Comissão a aumentar a assistência 
técnica no local para melhorar a 
capacidade de absorção nos Estados-
Membros que enfrentam dificuldades a 
este respeito;

Or. es

Alteração 36
Josianne Cutajar

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Considera que a UE tem recorrido 
cada vez mais aos instrumentos 
financeiros e às garantias orçamentais 
concedidas ao Grupo do Banco Europeu 
de Investimento (BEI) e que se espera que 
esta tendência se mantenha durante o 
próximo QFP; reitera, por conseguinte, o 
apoio à proposta do Tribunal de que deve 
auditar também as operações do BEI não 
relacionadas com o orçamento da UE, tal 
como indicado na resolução do 
Parlamento sobre o relatório anual sobre 
o controlo das atividades financeiras do 
BEI em 2017;

Or. en

Alteração 37
Pedro Marques, Josianne Cutajar

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração
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5-A. Recorda a importância de 
alcançar um acordo político rápido entre 
as instituições sobre o QFP 2021-2027, de 
forma a não atrasar a execução dos FEEI 
no próximo período de programação;

Or. en

Alteração 38
Viktor Uspaskich

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Observa que nem todos os 
Estados-Membros cumprem a obrigação 
de pagar aos beneficiários a totalidade da 
contribuição pública o mais tardar 90 dias 
após o pedido de pagamento;

Or. en

Alteração 39
Isabel Carvalhais, Pedro Marques

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5 A. Destaca a necessidade de se 
analisar os indicadores de desempenho 
financeiro, como impulsionadores de 
tomada de decisão;

Or. pt

Alteração 40
Pedro Marques, Josianne Cutajar

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)
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Projeto de parecer Alteração

5-B. Insta a Comissão e o Conselho a 
estabelecerem um plano de ação no 
primeiro semestre de 2020 para acelerar a 
execução dos FEEI no atual período de 
programação, com incentivos claros para 
a absorção rápida e eficaz dos fundos 
disponíveis, reforçando os objetivos 
estratégicos da União, nomeadamente no 
que respeita à luta contra as alterações 
climáticas e à coesão social e territorial;

Or. en

Alteração 41
Josianne Cutajar

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Sublinha o papel fundamental 
desempenhado pelas autoridades 
nacionais de auditoria, juntamente com o 
Tribunal de Contas Europeu, no controlo 
da utilização dos Fundos de Coesão; 
apela a uma melhoria dos métodos de 
trabalho de auditoria estabelecidos a nível 
nacional; incentiva o desenvolvimento de 
boas práticas neste domínio;

Or. en

Alteração 42
Josianne Cutajar

Projeto de parecer
N.º 5-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-C. Reitera a importância de sistemas 
fiáveis de medição do desempenho, 
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assentes em dados de alta qualidade; insta 
a Comissão Europeia a desenvolver e 
alinhar metodologias de auditoria, a fim 
de harmonizar os diferentes sistemas de 
medição do desempenho das autoridades 
dos Estados-Membros;

Or. en


