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SUGESTÕES

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

1. Recorda que o Tribunal de Contas Europeu assinala, há vários anos, que os pagamentos na 
área da coesão são afectados por uma margem de erro superior a 5%, observando, porém, 
que esta margem sofreu um decréscimo em relação aos 11% constatados no último 
processo de quitação, tal como consta do Relatório Anual do TCE, e que os sistemas de 
supervisão e controlo são apenas parcialmente eficazes; solicita, além disso, que seja 
clarificado o método de cálculo de erros, dado que os desvios entre os dados fornecidos 
pelo Tribunal de Contas Europeu e pela Comissão constituem fonte de confusão e de 
desconfiança em relação aos números oficiais;

2. Considera, assim, que importa melhorar a eficácia dos sistemas de supervisão e controlo 
para o período após 2013 e velar por não agravar mais o ónus administrativo;

3. Exorta a que as restrições administrativas em matéria de gestão e de controlo dos fundos 
sejam atenuadas; acolhe favoravelmente os debates sobre os encerramentos contínuos de 
programas e a regra N+2, e solicita uma abordagem flexível de forma a permitir que os 
Estados-Membros usem os fundos correctamente, a evitar um comportamento 
contraproducente por parte dos Estados-Membros e a orientar os esforços de controlo em 
maior medida para os riscos, aumentando, assim, a sua eficácia;

4. Assinala que uma elevada percentagem de erros na política de coesão fica a dever-se a 
regras e procedimentos complexos; insta a Comissão a simplificá-los, levando a um 
sistema mais eficaz; observa, além disso, que cumpre conferir maior atenção às medidas 
de controlo de natureza preventiva e operar uma distinção clara entre erros, 
irregularidades e fraudes; recorda, não obstante, que os números finais apenas podem ser 
determinados para os períodos que podem ser considerados encerrados e que, para este 
efeito, apenas o período 1994-1999 foi concluído até à data;

5. Considera que normas comuns em matéria de gestão, elegibilidade, auditoria e notificação 
de projectos financiados pelo FEDER, pelo FSE e pelo Fundo de Coesão, bem como de 
projectos de apoio à diversificação económica das zonas rurais e de pesca ao abrigo do 
FEADER e FEP, desempenharão um papel essencial tendo em vista simplificar a gestão 
dos fundos, reduzir o risco de erro, facilitar a participação dos actores de dimensão mais 
modesta nos programas da política de coesão e facilitar a absorção dos financiamentos 
disponíveis;

6. Observa que a Comissão tenciona exigir que as autoridades dos Estados-Membros 
apresentem, a esse respeito, uma declaração de gestão e um parecer de auditoria 
independente; congratula-se com esta iniciativa, mas recorda que uma declaração assinada 
a nível ministerial é o objectivo a médio prazo para combater a actual falta de apropriação; 
insiste em que a Comissão e os Estados-Membros sejam obrigados a criar parcerias 
eficazes para garantir que ambas as partes cumpram as suas responsabilidades que lhes 
foram confiadas; assinala que a Comissão dispõe de meios limitados e deve 
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necessariamente recorrer aos recursos dos Estados-Membros; exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a cooperarem para o desenvolvimento de uma estrutura de controlo 
eficaz, alicerçada na utilização complementar de recursos das duas partes, a fim de 
oferecer o máximo de garantias com um mínimo de burocracia;

7. Observa que se pretende que as autoridades dos Estados-Membros passem por um 
processo de acreditação nacional; sublinha, contudo, a obrigação da Comissão, nos termos 
do artigo 317.º do TFUE, de executar o orçamento sob a sua própria responsabilidade;

8. Convida, por conseguinte, a Comissão a exercer o seu papel de supervisão, levando a cabo 
o próprio processo de acreditação e monitorizando regularmente o funcionamento correcto 
das autoridades acreditadas ao longo da duração do programa;

9. Solicita, além disso, que o papel de supervisão da Comissão seja reforçado com a 
introdução da interrupção e da suspensão automáticas de pagamentos logo que as provas 
sólidas sugiram uma deficiência significativa no funcionamento das autoridades 
acreditadas; exorta a Comissão a elaborar planos mais sólidos, a fim de melhorar a taxa de 
recuperação de pagamentos indevidos;

10. Considera que estas disposições devem ser complementadas com um catálogo de sanções 
a aplicar aos Estados-Membros e aos beneficiários finais em caso de irregularidades; 
entende ainda que o recurso a sanções deveria basear-se em regras e regulamentações 
claramente definidas; solicita que, em caso de irregularidades, as sanções sejam antes de 
mais aplicadas aos próprios beneficiários finais, por forma a que os transgressores sejam 
responsabilizados pelos seus erros; entende que as sanções contra os Estados-Membros só 
deveriam ser aplicadas em caso de má gestão ou de omissão sistemática que lhes possam 
ser imputadas, em vez de serem simplesmente aplicadas enquanto solução rápida e fácil 
para não pedir contas aos beneficiários finais;

11. Assinala que aproximadamente 43% dos erros constatados em matéria de despesas no 
domínio da política de coesão se reportam a adjudicações; exorta a Comissão a apresentar 
regras claras e transparentes em matéria de contratos, a fim de reduzir a taxa de erro.
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