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Alteração 1
Jan Olbrycht

Projecto de parecer
N.º 1 

Projecto de parecer Alteração

1. Observa que os fundos de coesão estão 
sujeitos a regras particularmente 
complexas e são implementados de forma 
diferente de outros sectores de despesas da 
UE, o que os torna mais vulneráveis a 
erros; chama a atenção para o facto de a 
taxa de erro nas despesas ligadas à coesão 
continuar a ser o maior de todos os 
pagamentos da UE, com uma taxa 
superior a 5% em 2009; está ciente do 
decréscimo na taxa de erro em 
comparação com 2008;

1. Observa que os fundos de coesão estão 
sujeitos a regras particularmente 
complexas e são implementados de forma 
diferente de outros sectores de despesas da 
UE, o que os torna mais vulneráveis a 
erros; chama a atenção para o facto de a 
taxa de erro nas despesas ligadas à coesão 
ter baixado 11% em relação a 2008, para 
se fixar numa taxa não muito superior a 
5% em 2009;

Or. en

Alteração 2
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projecto de parecer
N.º 1 

Projecto de parecer Alteração

1. Observa que os fundos de coesão estão 
sujeitos a regras particularmente 
complexas e são implementados de forma 
diferente de outros sectores de despesas da 
UE, o que os torna mais vulneráveis a 
erros; chama a atenção para o facto de a 
taxa de erro nas despesas ligadas à coesão 
continuar a ser o maior de todos os 
pagamentos da UE, com uma taxa superior 
a 5% em 2009; está ciente do decréscimo 
na taxa de erro em comparação com 2008;

1. Observa que os fundos de coesão estão 
sujeitos a regras particularmente 
complexas e são implementados de forma 
diferente de outros sectores de despesas da 
UE, o que os torna mais vulneráveis a 
erros; chama a atenção para o facto de a 
taxa de erro nas despesas ligadas à coesão 
continuar a ser o maior de todos os 
pagamentos da UE, com uma taxa superior 
a 5% em 2009; sublinha, no entanto, o 
significativo decréscimo na taxa de erro 
em comparação com 2008;
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Or. fr

Alteração 3
Luís Paulo Alves

Projecto de parecer
N.º 1 

Projecto de parecer Alteração

1. Observa que os fundos de coesão estão 
sujeitos a regras particularmente 
complexas e são implementados de forma 
diferente de outros sectores de despesas da 
UE, o que os torna mais vulneráveis a 
erros; chama a atenção para o facto de a 
taxa de erro nas despesas ligadas à coesão 
continuar a ser o maior de todos os 
pagamentos da UE, com uma taxa superior 
a 5% em 2009; está ciente do decréscimo 
na taxa de erro em comparação com 2008;

1. Observa que os fundos de coesão estão 
sujeitos a regras particularmente 
complexas e são implementados de forma 
diferente de outros sectores de despesas da 
UE, o que os torna mais vulneráveis a 
erros; chama a atenção para o facto de a 
taxa de erro nas despesas ligadas à coesão 
continuar a ser o maior de todos os 
pagamentos da UE, com uma taxa superior 
a 5% em 2009; está ciente do decréscimo 
na taxa de erro em comparação com 2008, 
solicitando-se para este efeito uma maior 
simplificação e um maior 
acompanhamento técnico capaz de dotar 
os Estados-Membros e as regiões de uma 
implementação mais eficaz; recorda-se 
que as administrações regionais devem 
ser dotadas de conhecimentos técnicos 
capazes de aumentar a eficiência e 
eficácia dos recursos que lhes são 
disponibilizados;

Or. pt

Alteração 4
Jens Geier

Projecto de parecer
N.º 3 

Projecto de parecer Alteração

3. Manifesta a sua apreensão pelo facto de 
a Direcção-Geral da Política Regional (DG 
REGIO) ter afirmado na declaração de 

(Não se aplica à versão portuguesa)



AM\858337PT.doc 5/8 PE458.855v01-00

PT

fiabilidade do seu relatório anual de 
actividades de 2009 que, relativamente a 
38 dos 79 programas envolvidos, a DG 
REGIO não pode dar uma garantia 
razoável quanto à legalidade e à 
regularidade das operações subjacentes no 
que se refere aos reembolsos, em 2009, das 
despesas declaradas; solicita mais detalhes 
sobre falta de informação quanto aos 
reembolsos de 2009; observa que os 
Estados-Membros têm a obrigação de 
prestar informações suficientes nos seus 
relatórios anuais de actividades e convida a 
Comissão a propor um sistema de sanções, 
caso as informações fornecidas não 
permitam que a Comissão garanta a 
legalidade e a regularidade;

Or. en

Alteração 5
Jan Olbrycht

Projecto de parecer
N.º 3 

Projecto de parecer Alteração

3. Manifesta a sua apreensão pelo facto de 
a Direcção-Geral da Política Regional (DG 
REGIO) ter afirmado na declaração de 
fiabilidade do seu relatório anual de 
actividades de 2009 que, relativamente a 
38 dos 79 programas envolvidos, a DG 
REGIO não pode dar uma garantia 
razoável quanto à legalidade e à 
regularidade das operações subjacentes no 
que se refere aos reembolsos, em 2009, das 
despesas declaradas; solicita mais detalhes 
sobre falta de informação quanto aos 
reembolsos de 2009; observa que os 
Estados-Membros têm a obrigação de 
prestar informações suficientes nos seus 
relatórios anuais de actividades e convida a 
Comissão a propor um sistema de sanções, 
caso as informações fornecidas não 

3. Manifesta a sua apreensão pelo facto de 
a Direcção-Geral da Política Regional (DG 
REGIO) ter afirmado na declaração de 
fiabilidade do seu relatório anual de 
actividades de 2009 que, relativamente a 
38 dos 79 programas envolvidos, a DG 
REGIO não pode dar uma garantia 
razoável quanto à legalidade e à 
regularidade das operações subjacentes no 
que se refere aos reembolsos, em 2009, das 
despesas declaradas; solicita mais detalhes 
sobre falta de informação quanto aos 
reembolsos de 2009; observa que os 
Estados-Membros têm a obrigação de 
prestar informações suficientes nos seus 
relatórios anuais de actividades e convida a 
Comissão a propor um sistema de sanções, 
caso as informações fornecidas não 



PE458.855v01-00 6/8 AM\858337PT.doc

PT

permitam que a Comissão garanta a 
legalidade e a regularidade;

permitam que a Comissão apure a 
legalidade e a regularidade;

Or. pl

Alteração 6
Tamás Deutsch

Projecto de parecer
N.º 5 

Projecto de parecer Alteração

5. No contexto da revisão do Regulamento 
Financeiro, salienta a necessidade de 
harmonizar as regras e os sistemas de 
gestão dos programas de coesão no 
âmbito da gestão partilhada; observa que 
qualquer problema de governação entre o 
Regulamento Financeiro e os regulamentos 
de coesão pode ser evitado através de um 
melhor alinhamento das regras de 
elegibilidade nas diversas políticas;

5. No contexto da revisão do Regulamento 
Financeiro, observa que quaisquer 
problemas de governação entre o 
Regulamento Financeiro e os regulamentos 
de coesão podem ser evitados através de 
um melhor alinhamento das regras de 
elegibilidade nas diversas políticas;

Or. en

Alteração 7
Jan Olbrycht

Projecto de parecer
N.º 5 

Projecto de parecer Alteração

5. No contexto da revisão do Regulamento 
Financeiro, salienta a necessidade de 
harmonizar as regras e os sistemas de 
gestão dos programas de coesão no âmbito 
da gestão partilhada; observa que qualquer 
problema de governação entre o 
Regulamento Financeiro e os regulamentos 
de coesão pode ser evitado através de um 
melhor alinhamento das regras de 
elegibilidade nas diversas políticas;

5. No contexto da revisão do Regulamento 
Financeiro, salienta a necessidade de 
harmonizar as regras e os sistemas de 
gestão dos programas de coesão no âmbito 
da gestão partilhada e acentua que, no 
âmbito da política de coesão, esse esforço 
de harmonização deve ir o mais longe 
possível; observa que qualquer problema 
de governação entre o Regulamento 
Financeiro e os regulamentos de coesão 
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pode ser evitado através de um melhor 
alinhamento das regras de elegibilidade nas 
diversas políticas;

Or. en

Alteração 8
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projecto de parecer
N.º 5 

Projecto de parecer Alteração

5. No contexto da revisão do Regulamento 
Financeiro, salienta a necessidade de 
harmonizar as regras e os sistemas de 
gestão dos programas de coesão no âmbito 
da gestão partilhada; observa que qualquer 
problema de governação entre o 
Regulamento Financeiro e os regulamentos 
de coesão pode ser evitado através de um 
melhor alinhamento das regras de 
elegibilidade nas diversas políticas;

5. No contexto da revisão do Regulamento 
Financeiro, salienta a necessidade de 
harmonizar as regras e os sistemas de 
gestão dos programas de coesão no âmbito 
da gestão partilhada, sempre que se prove 
que isso poderá comportar melhorias, mas 
também de conservar os procedimentos 
que já tenham demonstrado a sua 
eficácia; observa que qualquer problema 
de governação entre o Regulamento 
Financeiro e os regulamentos de coesão 
pode ser evitado através de um melhor 
alinhamento das regras de elegibilidade nas 
diversas políticas;

Or. fr

Alteração 9
Alain Cadec

Projecto de parecer
N.º 5 

Projecto de parecer Alteração

5. No contexto da revisão do Regulamento 
Financeiro, salienta a necessidade de 
harmonizar as regras e os sistemas de 
gestão dos programas de coesão no âmbito 
da gestão partilhada; observa que qualquer 

5. No contexto da revisão do Regulamento 
Financeiro, salienta a necessidade de 
harmonizar as regras e os sistemas de 
gestão dos programas de coesão no âmbito 
da gestão partilhada; observa que qualquer 
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problema de governação entre o 
Regulamento Financeiro e os regulamentos 
de coesão pode ser evitado através de um 
melhor alinhamento das regras de 
elegibilidade nas diversas políticas;

problema de governação entre o 
Regulamento Financeiro e os regulamentos 
de coesão pode ser evitado através de um 
melhor alinhamento das regras de 
elegibilidade nas diversas políticas;
entende, no entanto, que a simplificação, 
em particular no contexto da revisão do 
Regulamento Financeiro, deve em 
primeiro lugar contemplar a estabilidade 
das normas e dos sistemas de gestão a 
longo prazo;

Or. fr

Alteração 10
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projecto de parecer
N.º 5-A (novo) 

Projecto de parecer Alteração

5-A. Exorta a Comissão e os 
Estados--Membros a ponderarem a 
possibilidade de se desenvolver o princípio 
do "contrato de confiança", susceptível 
de permitir a redução dos controlos que 
incidem sobre os sistemas que já deram 
provas no combate aos erros e à fraude;

Or. fr


