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Alteração 1
Ricardo Cortés Lastra

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Constata com apreensão que as 
irregularidades comunicadas à Comissão 
relativas aos Fundos Estruturais 
aumentaram 6,7 % em 2008 em relação a 
2007, reportando-se a percentagem mais 
elevada destas irregulares, como nos anos 
anteriores, ao FEDER e ao FSE; verifica, 
porém, com regozijo que o seu impacto 
financeiro diminuiu 27%;

1. Constata que as irregularidades 
comunicadas à Comissão relativas aos 
Fundos Estruturais aumentaram 6,7 % em 
2008 em relação a 2007, reportando-se a 
percentagem mais elevada destas 
irregulares, como nos anos anteriores, ao 
FEDER e ao FSE; verifica, porém, com 
regozijo que o seu impacto financeiro 
diminuiu 27%;

Or. es

Alteração 2
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Considera o aumento global das 
irregularidades comunicadas como um 
sinal dos esforços envidados pelos 
Estados-Membros para melhorarem os seus 
sistemas de controlo, estando convicto de 
que as novas disposições estabelecidas 
pelos regulamentos dos Fundos Estruturais 
para o período 2007-2013 contribuirão para 
reduzir o nível de irregularidades nos 
próximos anos;

2. Considera o aumento global das 
irregularidades comunicadas como um 
sinal dos esforços envidados pelos 
Estados-Membros para melhorarem os seus 
sistemas de controlo, estando convicto de 
que as novas disposições estabelecidas 
pelos regulamentos dos Fundos Estruturais 
para o período 2007-2013 contribuirão para 
reduzir o nível de irregularidades nos 
próximos anos; reitera a sua exigência de 
controlo reforçado pelos tribunais de 
contas nacionais e outros órgãos de 
controlo, o que garantirá um maior 
avanço rumo à transparência na 
utilização dos Fundos Europeus e uma 
limitação ao máximo possível de abusos 
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neste âmbito;

Or. bg

Alteração 3
Michail Tremopoulos

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Considera o aumento global das 
irregularidades comunicadas como um 
sinal dos esforços envidados pelos 
Estados-Membros para melhorarem os seus 
sistemas de controlo, estando convicto de 
que as novas disposições estabelecidas 
pelos regulamentos dos Fundos Estruturais 
para o período 2007-2013 contribuirão para 
reduzir o nível de irregularidades nos 
próximos anos;

2. Considera o aumento global das 
irregularidades comunicadas como um 
sinal dos esforços envidados pelos 
Estados-Membros para melhorarem os seus 
sistemas de controlo, estando convicto de 
que as novas disposições estabelecidas 
pelos regulamentos dos Fundos Estruturais 
para o período 2007-2013 contribuirão para 
reduzir o nível de irregularidades nos 
próximos anos; nota, no entanto, que as 
avaliações sobre o funcionamento efectivo 
dos sistemas de gestão e controlo de 545 
programas operacionais, elaboradas pelas 
Direcções-Gerais da Política Regional e 
do Emprego, dos Assuntos Sociais e da 
Igualdade de Oportunidades da Comissão 
concluíram que, em 2008, apenas 31% 
destes sistemas funcionaram bem, e que 
são necessários esforços substanciais por 
parte dos Estados-Membros para 
melhorar o desempenho dos seus sistemas 
de gestão e controlo; 

Or. en

Alteração 4
Erminia Mazzoni

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração
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2. Considera o aumento global das 
irregularidades comunicadas como um 
sinal dos esforços envidados pelos 
Estados-Membros para melhorarem os seus 
sistemas de controlo, estando convicto de 
que as novas disposições estabelecidas 
pelos regulamentos dos Fundos Estruturais 
para o período 2007-2013 contribuirão para 
reduzir o nível de irregularidades nos 
próximos anos;

2. Considera o aumento global das 
irregularidades comunicadas como um 
sinal dos esforços envidados pelos 
Estados-Membros para melhorarem os seus 
sistemas de controlo, estando convicto de 
que as novas disposições estabelecidas 
pelos regulamentos dos Fundos Estruturais 
para o período 2007-2013 contribuirão para 
reduzir o nível de irregularidades nos 
próximos anos; recorda que, para uma 
correcta comparação entre 
Estados-Membros dos dados relativos a 
irregularidades, a Comissão salientou que 
montantes irregulares elevados não 
implicam necessariamente que ocorram, 
no país em questão, mais fraudes e 
irregularidades do que noutros, posto que 
o motivo poderia ser um maior número de 
controlos1;
---------
1 SEC(2009)1003, p.  87.

Or. it

Alteração 5
Jan Olbrycht

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Toma nota do relatório do Tribunal de 
Contas Europeu sobre a execução do 
orçamento 2008 e lamenta que a taxa de
reembolsos com erros atinja 11% no 
respeitante à política de coesão; considera 
que tal se fica, em parte, a dever a 
procedimentos administrativos pesados e 
insiste no facto de ser imprescindível, no 
contexto do processo de melhoria do 
desempenho, operar uma simplificação 
dos quadros legislativos nacional e 
comunitário que regem os Fundos 
Estruturais, em particular no que respeita 

3. Toma nota do relatório do Tribunal de 
Contas Europeu sobre a execução do 
orçamento 2008 e lamenta a estimativa de 
11% de reembolsos com erros, 
apresentada pelo Tribunal de Contas, no 
respeitante à política de coesão; sublinha 
que as irregularidades detectadas pelo 
Tribunal de Contas podem, em 
determinadas situações, dar azo a fraude 
e, neste contexto, considera necessário 
empreender medidas consequentes com 
vista à redução dos índices de erros;
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aos processos de gestão e de controlo;

Or. pl

Alteração 6
Vasilica Viorica Dăncilă

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Toma nota do relatório do Tribunal de 
Contas Europeu sobre a execução do 
orçamento 2008 e lamenta que a taxa de 
reembolsos com erros atinja 11% no 
respeitante à política de coesão; considera 
que tal se fica, em parte ,a dever a 
procedimentos administrativos pesados e 
insiste no facto de ser imprescindível, no 
contexto do processo de melhoria do 
desempenho, operar uma simplificação 
dos quadros legislativos nacional e 
comunitário que regem os Fundos 
Estruturais, em particular no que respeita 
aos processos de gestão e de controlo;

3. Toma nota do relatório do Tribunal de 
Contas Europeu sobre a execução do 
orçamento 2008, correspondente ao 
período de pré-adesão da Roménia e da 
Bulgária e que, portanto, não tem em 
conta os desenvolvimentos recentes 
relativos à simplificação das normas e 
regulamentações em vigor a nível da 
União e lamenta que a taxa de reembolsos 
com erros atinja 11% no respeitante à 
política de coesão;

Or. ro

Alteração 7
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Toma nota do relatório do Tribunal de 
Contas Europeu sobre a execução do 
orçamento 2008 e lamenta que a taxa de 
reembolsos com erros atinja 11% no 
respeitante à política de coesão; considera 
que tal se fica, em parte, a dever a 
procedimentos administrativos pesados e 
insiste no facto de ser imprescindível, no 

3. Toma nota do relatório do Tribunal de 
Contas Europeu sobre a execução do 
orçamento 2008 e lamenta que a taxa de 
reembolsos com erros atinja 11% no 
respeitante à política de coesão; considera 
que tal se fica, em parte, a dever a 
procedimentos administrativos pesados, 
nomeadamente os cadernos de encargos, 
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contexto do processo de melhoria do 
desempenho, operar uma simplificação dos 
quadros legislativos nacional e comunitário 
que regem os Fundos Estruturais, em 
particular no que respeita aos processos de 
gestão e de controlo;

e insiste no facto de ser imprescindível, no 
contexto do processo de melhoria do 
desempenho, operar uma simplificação dos 
quadros legislativos nacional e comunitário 
que regem os Fundos Estruturais, em 
particular no que respeita aos processos de 
gestão e de controlo;

Or. de

Alteração 8
Ricardo Cortés Lastra

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Toma nota do relatório do Tribunal de 
Contas Europeu sobre a execução do 
orçamento 2008 e lamenta que a taxa de 
reembolsos com erros atinja 11% no 
respeitante à política de coesão; considera 
que tal se fica, em parte, a dever a 
procedimentos administrativos pesados e 
insiste no facto de ser imprescindível, no 
contexto do processo de melhoria do 
desempenho, operar uma simplificação dos 
quadros legislativos nacional e comunitário 
que regem os Fundos Estruturais, em 
particular no que respeita aos processos de 
gestão e de controlo;

3. Toma nota do relatório do Tribunal de 
Contas Europeu sobre a execução do 
orçamento 2008 e lamenta que a taxa de 
reembolsos com erros atinja 11% no 
respeitante à política de coesão; considera 
que tal se fica, em parte, a dever a 
procedimentos administrativos pesados e 
insiste no facto de ser imprescindível, no 
contexto do processo de melhoria do 
desempenho, operar uma simplificação dos 
quadros legislativos nacional e comunitário 
que regem os Fundos Estruturais, em 
particular no que respeita aos processos de 
gestão e de controlo; tem em conta, no 
entanto, que o relatório do Tribunal de 
Contas Europeu sobre a execução do 
orçamento 2008 não analisa o período de 
2007-2013, durante o qual se registou 
uma melhoria dos mecanismos de 
controlo;

Or. es

Alteração 9
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projecto de parecer
N.º 3-A (novo)
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Projecto de parecer Alteração

3-A. Reconhece que a absorção efectiva 
dos Fundos Estruturais colocou desafios 
importantes, especialmente aos novos 
Estados-Membros, uma vez que são 
obrigados a respeitar requisitos estritos e 
frequentemente complexos para a sua 
utilização; congratula-se, por esse motivo, 
com os esforços envidados por estes 
Estados-Membros para melhorar a sua 
capacidade de execução e convida-os a 
intensificarem esse trabalho de molde a 
poderem apresentar resultados concretos 
dentro de um prazo razoável;

Or. en

Alteração 10
Michail Tremopoulos

Projecto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

3-A. Toma igualmente nota de que, 
segundo um relatório do Tribunal de 
Contas Europeu sobre a execução do 
orçamento para 2008, uma grande parte 
da taxa de erro prevista é imputável a 
erros de elegibilidade; sublinha que, 
relativamente a estes factores de risco, 
como as questões de elegibilidade e as 
violações das normas que regem a 
celebração de contratos públicos, a 
Comissão não só deve orientar o seu 
próprio trabalho de auditoria para as 
mesmas, como também deve elaborar 
directrizes preventivas para os 
Estados-Membros e respectivas 
autoridades regionais e locais sobre o 
modo de aplicação correcta destas 
normas;
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Or. en

Alteração 11
Michail Tremopoulos

Projecto de parecer
N.º 3-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

3-B. Toma nota da resposta à observação 
6.17 do Tribunal de Contas, na qual a 
Comissão afirma que a maioria dos 
projectos com uma elevada taxa de erros 
quantificáveis se concentra unicamente 
em três Estados-Membros e na qual insta 
a Comissão a tomar medidas paliativas 
adequadas relativamente a estes 
Estados-Membros; 

Or. en

Alteração 12
Michail Tremopoulos

Projecto de parecer
N.º 3-C (novo)

Projecto de parecer Alteração

3-C. Insiste que a Comissão deve 
restringir a prática salientada pelo 
Tribunal de Contas em que os 
Estados-Membros substituem, sem uma 
verificação ex-ante eficaz, as despesas 
inelegíveis rejeitadas pela Comissão por 
novas despesas igualmente inelegíveis; 

Or. en

Alteração 13
Erminia Mazzoni
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Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração

5. Saúda a comunicação da Comissão de 
16 de Dezembro de 2008 intitulada "Para 
um entendimento comum do conceito de 
risco de erro admissível" 
(COM(2008)0866), bem como as 
melhorias operadas por alguns 
Estados-Membros para harmonizarem os 
seus sistemas de comunicação de 
irregularidades graças a um recurso mais 
frequente ao sistema de informações 
anti-fraude ("AFIS");

5. Saúda a comunicação da Comissão de 
16 de Dezembro de 2008 intitulada "Para 
um entendimento comum do conceito de 
risco de erro admissível" 
(COM(2008)0866) e partilha da opinião 
de que seria necessário definir o nível de 
erro tolerável diferenciado para cada 
sector, tendo em devida consideração as 
respectivas características e regras; 
concorda com o nível de risco tolerável de 
5% para os Fundos estruturais, 
recomendando, todavia, que seja 
permitido um nível de tolerância superior 
para os projectos inovadores, que, devido 
à sua natureza experimental, estão mais 
sujeitos ao risco de erro, a fim de não 
prejudicar o seu potencial;

Or. it

Alteração 14
Erminia Mazzoni

Projecto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

5-A. Acolhe favoravelmente as melhorias 
operadas por alguns Estados-Membros
para harmonizarem os seus sistemas de 
comunicação de irregularidades graças a 
um recurso mais frequente ao sistema de 
informações anti-fraude ("AFIS"); insta 
os Estados-Membros que ainda deles não 
dispõem a dotar-se sem demora de 
sistemas de comunicação electrónica, 
tendo em conta os bons resultados que os 
mesmos asseguraram em termos de 
qualidade dos dados e de respeito dos 
prazos para a prestação da informação;
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Or. it

Alteração 15
Jan Olbrycht

Projecto de parecer
N.º 6

Projecto de parecer Alteração

6. Exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a actuarem de forma 
plenamente responsável e a intensificarem 
os seus esforços, a fim de evitar as 
irregularidades, os erros e as omissões 
administrativos e solicita que seja operada 
uma distinção mais clara entre os conceitos 
de irregularidade e de suspeita de fraude.

6. Exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a actuarem de forma 
plenamente responsável e a intensificarem 
os seus esforços, a fim de evitar as 
irregularidades, os erros e as omissões 
administrativos e solicita que seja operada 
uma distinção mais clara entre os conceitos 
de irregularidade, de erro e de suspeita de 
fraude.

Or. pl

Alteração 16
Michail Tremopoulos

Projecto de parecer
N.º 6

Projecto de parecer Alteração

6. Exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a actuarem de forma 
plenamente responsável e a intensificarem 
os seus esforços, a fim de evitar as 
irregularidades, os erros e as omissões 
administrativos e solicita que seja operada 
uma distinção mais clara entre os conceitos 
de irregularidade e de suspeita de fraude. 

6. Exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a actuarem de forma 
plenamente responsável e a intensificarem 
os seus esforços, a fim de evitar as 
irregularidades, os erros e as omissões 
administrativos e solicita que seja operada 
uma distinção mais clara entre os conceitos 
de irregularidade e de suspeita de fraude. 
Insta os Estados-Membros a reforçar a 
reforma judicial e a luta contra a fraude, 
e insta a Comissão a tomar medidas 
correctivas sempre que sejam detectadas 
irregularidades e de molde a prevenir o 
surgimento de novos erros resultantes 
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deste processo;

Or. en

Alteração 17
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Projecto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

6-A. Critica o facto de os poucos 
Estados-Membros particularmente 
afectados não terem sido nomeados mais 
cedo, nem punidos com mais severidade; 
considera urgentes e necessários, no caso 
dos Estados-Membros que se destaquem 
pelas suas recidivas, mecanismos de 
avaliação e de controlo da Comissão, do 
Tribunal de Contas, das autoridades do 
OLAF e do Parlamento especificamente 
adaptados a cada Estado-Membro;

Or. de

Alteração 18
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Projecto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

6-B. Insta a Comissão e o Tribunal de 
Contas a reforçar o controlo das 
obrigações de publicação das subvenções 
ao abrigo dos Fundos Estruturais da UE; 
insta a Comissão a reforçar o controlo da 
legalidade das subvenções igualmente em 
conformidade com o Regulamento 
relativo aos Fundos Estruturais da UE;
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Or. de


