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Alteração 1
Csaba Őry

Projeto de parecer
N.° 1

Proposta de resolução Alteração

1. Congratula-se com o facto de que, pela 
primeira vez em 2011, o domínio do 
emprego e dos assuntos sociais foi 
analisado e avaliado separadamente do 
capítulo da política de coesão; 
congratula-se com a baixa da taxa de erro 
neste domínio, que é de 2,2% em 
comparação com a média de 3,9% para 
todas as áreas políticas;

1. Congratula-se com o facto de que, pela 
primeira vez em 2011, o domínio do 
emprego e dos assuntos sociais foi 
analisado e avaliado separadamente do 
capítulo da política de coesão; 
congratula-se com a baixa da taxa de erro 
neste domínio, que é de 2,2% em 
comparação com a média de 3,9% para 
todas as áreas políticas; observa, contudo, 
que foram reembolsadas despesas 
inelegíveis;

Or. en

Alteração 2
Csaba Őry

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-A. Assinala, contudo, que a observância 
das regras de elegibilidade deve ser 
controlada de forma mais intensiva;

Or. en

Alteração 3
Csaba Őry

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

5-A. Salienta que há que melhorar a 
eficácia e a qualidade do trabalho das 
instituições de auditoria do FSE;

Or. en

Alteração 4
Csaba Őry

Projeto de parecer
N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Reitera o seu apelo a que seja 
acelerada a execução das autorizações 
por liquidar (65% do volume total dos 
Fundos de Coesão) para que não seja 
necessário pagar durante anos obrigações 
do orçamento atribuído ao período de 
programação 2007-2013.

Or. en


