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Alteração 1
Michael Theurer

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que existe uma diferença 
significativa entre os tipos de erro e que 
deve ser feita uma distinção entre os erros 
mais graves, como os pagamentos em 
excesso ou por defeito ou a fraude, e os 
erros menores e de escrita, uma vez que 
apenas 0,42 % dos erros declarados pelos
Estados-Membros resultam, 
alegadamente, de fraudes aos programas 
do FEDER, do Fundo de Coesão e do 
FSE no período de programação de 
2007-2013;

2. Recorda aos Estados-Membros que, 
para 56 % das operações no domínio da 
política regional afetadas por erros, o 
Tribunal de Contas Europeu considera 
que as autoridades dos Estados-Membros 
dispunham de informações suficientes 
para detetar e corrigir um ou vários erros, 
antes de certificarem as despesas 
comunicadas à Comissão;

Or. en

Alteração 2
Georgios Stavrakakis

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Assinala que qualquer erro, 
independentemente da sua dimensão ou 
gravidade, num processo de adjudicação 
de contratos públicos, conduz o Tribunal 
de Contas a classificar enquanto erro a 
totalidade da despesa nesse processo, 
mesmo que não tenha havido prejuízo 
financeiro e que o projeto tenha sido 
executado conforme previsto;

Or. en
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Alteração 3
Jan Olbrycht

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Chama a atenção para a abordagem 
diferente da Comissão e do Tribunal para 
o cálculo da taxa de erro em matéria de 
transações às quais a Comissão aplicou 
correções forfetárias e exorta a uma 
normalização da metodologia;

Or. en

Alteração 4
Michael Theurer

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Assinala que o cúmulo de correções 
financeiras aplicadas até final de 2012 aos 
programas do FEDER, do Fundo de 
Coesão e do FSE, no atual período de 
programação, ascende a 0,2 %;

3. Assinala que as correções financeiras e 
recuperações aplicadas em 2012 aos 
programas do FEDER, do Fundo de 
Coesão e do FSE são superiores a 3 mil 
milhões de euros e que os montantes 
individuais por domínio político ascendem 
a 8,8 % dos pagamentos do FEDER, 
2,2 % dos pagamentos ao abrigo do 
Fundo de Coesão e 3,8 % dos pagamentos 
do FSE;

Or. en

Alteração 5
Jan Olbrycht

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

4-A. Chama a atenção para a 
plurianualidade que caracteriza o sistema 
de gestão da política de coesão e sublinha 
que a avaliação final das irregularidades 
relacionadas com a execução da política 
apenas será possível aquando do 
encerramento do período de 
programação;

Or. en

Alteração 6
Georgios Stavrakakis

Draft opinion
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Regozija-se com as novas regras para o 
período de programação de 2014-2020, 
aprovadas por codecisão, incluindo 
medidas como designações de autoridades 
de auditoria e de certificação, acreditações 
de autoridades de auditoria, fiscalização e 
aprovação de contas pelos auditores, 
correções financeiras e correções 
financeiras líquidas, controlo proporcional 
e condições ex ante, que visam contribuir 
mais eficazmente para a redução do nível 
de erro;

5. Regozija-se com as novas regras para o 
período de programação de 2014-2020, 
aprovadas por codecisão, incluindo 
medidas como designações de autoridades 
de auditoria e de certificação, acreditações 
de autoridades de auditoria, fiscalização e 
aprovação de contas pelos auditores, 
correções financeiras e correções 
financeiras líquidas, controlo proporcional 
e condições ex ante, que visam contribuir 
mais eficazmente para a redução do nível 
de erro; apoia também, a este respeito, a 
crescente orientação para resultados e a 
concentração temática da política de 
coesão que devem assegurar o alto valor 
acrescentado das operações 
cofinanciadas.

Or. en

Alteração 7
Jan Olbrycht
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Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Regozija-se com as novas regras para o 
período de programação de 2014-2020, 
aprovadas por codecisão, incluindo 
medidas como designações de autoridades 
de auditoria e de certificação, acreditações 
de autoridades de auditoria, fiscalização e 
aprovação de contas pelos auditores, 
correções financeiras e correções 
financeiras líquidas, controlo proporcional 
e condições ex ante, que visam contribuir 
mais eficazmente para a redução do nível 
de erro;

5. Regozija-se com as novas regras para o 
período de programação de 2014-2020, 
aprovadas por codecisão, incluindo 
medidas como designações de autoridades 
de auditoria e de certificação, acreditações 
de autoridades de auditoria, fiscalização e 
aprovação de contas pelos auditores, 
correções financeiras e correções 
financeiras líquidas, controlo proporcional 
e condições ex ante, que visam contribuir 
mais eficazmente para a redução do nível 
de erro; regozija-se ainda com a definição 
de deficiência grave e com o aumento 
previsto do nível das correções por 
deficiências sucessivas;

Or. en

Alteração 8
Michael Theurer

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Regozija-se com as novas regras para o 
período de programação de 2014-2020, 
aprovadas por codecisão, incluindo 
medidas como designações de autoridades 
de auditoria e de certificação, acreditações 
de autoridades de auditoria, fiscalização e 
aprovação de contas pelos auditores, 
correções financeiras e correções 
financeiras líquidas, controlo proporcional 
e condições ex ante, que visam contribuir 
mais eficazmente para a redução do nível 
de erro;

5. Regozija-se com as novas regras para o 
período de programação de 2014-2020, 
aprovadas por codecisão, incluindo 
medidas como designações de autoridades 
de auditoria e de certificação, acreditações 
de autoridades de auditoria, fiscalização e 
aprovação de contas pelos auditores, 
correções financeiras e correções 
financeiras líquidas, controlo proporcional 
e condições ex ante, que visam contribuir 
mais eficazmente para a redução do nível 
de erro; recorda que o processo de 
auditoria se deve orientar para os 
resultados.
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Or. en

Alteração 9
Jan Olbrycht

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Saúda a recente comunicação da 
Comissão que define a abordagem para a 
aplicação de correções financeiras 
líquidas nos domínios da agricultura e da 
política de coesão no próximo período de 
programação; aguarda o ato delegado que 
estabelece as regras pormenorizadas para 
os critérios aplicáveis à avaliação do 
funcionamento de sistemas de gestão e 
controlo, ao estabelecimento do montante 
de correções financeiras a aplicar e à 
aplicação de correções forfetárias;

Or. en


