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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional 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, 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; 

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;

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;

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; 

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.


