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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. Congratula-se com a redução do número e do impacto financeiro das irregularidades 
detetadas no que diz respeito aos fundos de pré-adesão examinados no Relatório 2011; 
congratula-se com o facto de a taxas de recuperação de recursos da UE indevidamente 
pagos a título de assistência de pré-adesão terem melhorado significativamente, 
reconhecendo embora as importantes diferenças que existem entre os beneficiários em 
termos de irregularidades detetadas, o que constitui principalmente uma medida da fase de 
aprovação e implementação do Mecanismo de Gestão de Irregularidades (MGI); solicita 
portanto à Comissão que continue a acompanhar de perto a implementação do MGI em 
todos os países que beneficiam do instrumento;

2. Nota com preocupação que, no Capítulo 7 ("Relações externas, ajuda e alargamento") do 
Relatório anual do Tribunal de Contas relativo à execução do orçamento de 2011, este 
último aponta erros nos pagamentos finais que não foram detetados pelos controlos da 
Comissão, tendo concluído que os controlos efetuados por esta última não são 
inteiramente eficientes; solicita à Comissão que melhore os seus mecanismos de 
monitorização, a fim de assegurar a despesa eficiente e adequada dos fundos;

3. Congratula-se com a iniciativa do Gabinete Europeu de Luta Antifraude (OLAF) que tem 
como um dos seus objetivos principais o reforço da cooperação com países terceiros; nota 
que esta reforma virá, inter alia, dotar o OLAF da possibilidade de concluir acordos 
administrativos com autoridades competentes de países terceiros e organizações 
internacionais, reforçando a sua capacidade para lutar contra a fraude em domínios que 
pertencem à dimensão política externa da UE;

4. Acolhe favoravelmente o Plano de ação para a luta contra o contrabando de cigarros e 
álcool ao longo da fronteira oriental da UE e nota que esta atividade ilegal está a provocar 
importantes perdas financeiras para o orçamento da UE e os orçamentos dos 
Estados-Membros (estimadas em 10 mil milhões €); salienta que esta atividade constitui 
uma importante fonte de financiamento para organizações criminosas internacionalmente 
estruturadas, pelo que sublinha a importância de reforçar a dimensão externa do 
anteriormente referido Plano de ação;

5. Congratula-se com a inclusão de disposições antifraude em acordos bilaterais novos ou 
renegociados e solicita à Comissão e ao Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE) 
que alarguem a inclusão destas disposições a outros acordos bilaterais com países 
terceiros;

6. Sugere que as conclusões e recomendações do Tribunal de Contas relativas às ações 
externas da UE e, em particular, às missões da UE, sejam tidas em conta aquando da 
avaliação do seu progresso em relação aos objetivos estabelecidos e ao examinar o 
prolongamento do seu mandato, a fim de assegurar uma utilização eficiente e adequada 
dos recursos atribuídos.


