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Alteração 1
Frédéric Daerden, Ilda Figueiredo

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Lamenta que ainda não seja possível 
proceder a uma avaliação do Plano de 
Acção da Comissão para a melhoria da 
gestão dos Fundos Estruturais; assinala 
que 82% das correcções financeiras 
efectuadas no âmbito do FSE de 2000 a 
2006 disseram respeito à Itália e à 
Espanha; considera necessário centrar os 
esforços em objectivos precisos, em 
cooperação com os Estados-Membros 
envolvidos, e prever um sistema modulado
de informações e sanções, com vista a 
eliminar mais rapidamente os erros e a 
basear uma boa utilização dos recursos em 
exemplos de "boas e más práticas";

3. Lamenta que ainda não seja possível 
proceder a uma avaliação do Plano de 
Acção da Comissão para a melhoria da 
gestão dos Fundos Estruturais; considera 
necessário centrar os esforços em 
objectivos precisos, em cooperação com os 
Estados-Membros envolvidos, e prever um 
sistema de informações, com vista a 
eliminar mais rapidamente os erros e a 
basear uma boa utilização dos recursos em 
exemplos de "boas e más práticas"; 

Or. fr

Alteração 2
Marian Harkin

Projecto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

4-A. Assinala que o nível de erros não 
está necessariamente relacionado com 
fraudes e pede, por isso, que, no futuro, 
seja estabelecida uma distinção entre 
fraude e taxas de erro;

Or. en
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Alteração 3
Frédéric Daerden, Ilda Figueiredo

Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração

5. Saúda os esforços da Comissão para 
obter de todos os Estados-Membros uma 
completa prestação de contas mediante 
relatórios anuais dos serviços de auditoria e 
relatórios anuais de síntese; solicita que a 
obrigação de prestação de contas seja 
objecto de uma análise, a fim de evitar que 
as informações sejam solicitadas duas 
vezes; considera que relatórios de 
prestação de contas omissos ou 
incompletos dos organismos nacionais de 
gestão e controlo, bem como a violação 
dos requisitos mínimos da regulamentação 
financeira, são inaceitáveis e passíveis de 
sanções; exorta, por conseguinte, a 
Comissão a elaborar propostas para 
melhorar e alargar a actual obrigação de 
informação, instaurando um mecanismo 
de aplicação de sanções;

5. Saúda os esforços da Comissão para 
obter de todos os Estados-Membros uma 
completa prestação de contas mediante 
relatórios anuais dos serviços de auditoria e 
relatórios anuais de síntese; solicita que a 
obrigação de prestação de contas seja 
objecto de uma análise, a fim de evitar que 
as informações sejam solicitadas duas 
vezes; considera que relatórios de 
prestação de contas omissos ou 
incompletos dos organismos nacionais de 
gestão e controlo, bem como a violação 
dos requisitos mínimos da regulamentação 
financeira, são inaceitáveis e passíveis de 
sanções; exorta, por conseguinte, a 
Comissão a elaborar propostas para 
melhorar e alargar a actual obrigação de 
informação;

Or. fr

Alteração 4
Marian Harkin

Projecto de parecer
N.º 8-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

8-A. Nota que estas medidas de 
simplificação são fundamentais para 
reduzir a carga administrativa a nível 
nacional, regional e local; sublinha a 
importância de velar por que tais medidas 
não contribuam no futuro para um 
aumento da taxa de erro;
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Or. en


