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Alteração 1
François Alfonsi

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Lamenta que a política regional tenha 
feito parte de um grupo muito propenso a 
erros, que foi o mais propenso a erros 
entre todos os domínios de intervenção da 
despesa da União, afetando os erros 49% 
dos 243 pagamentos auditados pelo 
Tribunal de Contas; realça que este nível 
de erros tem diminuído em comparação 
com as taxas de erros detetadas no período 
de programação 2000-2006 e que somente 
uma parte dos erros terá um impacto 
financeiro;

2. Realça que o nível de erros tem 
diminuído de forma muito significativa em 
comparação com as taxas de erros 
detetadas no período de programação 
2000-2006 e que somente uma parte dos 
erros terá um impacto financeiro;

Or. fr

Alteração 2
Georgios Stavrakakis

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Lamenta que a política regional tenha 
feito parte de um grupo muito propenso a 
erros, que foi o mais propenso a erros 
entre todos os domínios de intervenção da 
despesa da União, afetando os erros 49% 
dos 243 pagamentos auditados pelo 
Tribunal de Contas; realça que este nível 
de erros tem diminuído em comparação 
com as taxas de erros detetadas no período 
de programação 2000-2006 e que somente 
uma parte dos erros terá um impacto 
financeiro;

2. Lamenta que a política regional tenha 
feito parte de um grupo muito propenso a 
erros, afetando os erros 49% dos 243 
pagamentos auditados pelo Tribunal de 
Contas; nota, porém, que apenas parte dos 
erros terão impacto financeiro e que a 
frequência de 49% é mais baixa que no 
período de 2000-2006; salienta que a taxa 
de erros detetados tem diminuído em 
comparação com as taxas de erros 
detetados no período de programação de 
2000-2006;
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Or. en

Alteração 3
Jens Geier e Georgios Stavrakakis

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Lamenta que a política regional tenha 
feito parte de um grupo muito propenso a 
erros, que foi o mais propenso a erros entre 
todos os domínios de intervenção da 
despesa da União, afetando os erros 49% 
dos 243 pagamentos auditados pelo 
Tribunal de Contas; realça que este nível 
de erros tem diminuído em comparação 
com as taxas de erros detetadas no período 
de programação 2000-2006 e que somente 
uma parte dos erros terá um impacto 
financeiro;

2. Lamenta que a política regional tenha 
feito parte de um grupo muito propenso a 
erros, que foi o mais propenso a erros entre 
todos os domínios de intervenção da 
despesa da União, afetando os erros 49% 
dos 243 pagamentos auditados pelo 
Tribunal de Contas; realça que este nível 
de erros tem diminuído em comparação 
com as taxas de erros detetadas no período 
de programação 2000-2006 e que somente 
uma parte dos erros terá um impacto 
financeiro; solicita à Comissão que 
assegure uma tendência para a redução 
consistente da taxa de erro;

Or. en

Alteração 4
Georgios Stavrakakis

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Recorda que um erro ocorre quando 
uma operação não é efetuada em
conformidade com as disposições legais e 
regulamentares, tornando assim 
irregulares as despesas declaradas (e 
reembolsadas); nota também que um erro 
não significa necessariamente que os 
fundos tenham desaparecido, que tenham 
sido perdidos ou gastos inutilmente, nem 
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que tenha sido cometida uma fraude;

Or. en

Alteração 5
Jan Olbrycht

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Nota as diferentes abordagens 
adotadas pelo Tribunal de Contas e pela 
Comissão para quantificar erros; solicita 
uma harmonização de metodologia, a fim 
de garantir a transparência;

Or. en

Alteração 6
Jan Olbrycht

Projeto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-B. Nota a falta de precisão da 
Comunicação do Tribunal de Contas 
sobre o nível de erro mais provável 
durante os últimos anos, bem como 
referências, tanto a limites de erro mais 
baixos, como a limites de erro médios 
calculados pelo Tribunal de Contas; 
solicita que seja aplicada uma 
metodologia clara e coerente neste 
domínio, a fim de assegurar a 
comparabilidade e uma análise fiável da 
evolução dos dados ao longo dos anos;

Or. en
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Alteração 7
Ramona Nicole Mănescu

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Constata que a não-observância quer das 
regras da contratação pública quer das 
regras de elegibilidade representa uma 
elevada proporção da taxa de erros 
estimada (31% e 43%, respetivamente); 
toma nota neste contexto da recomendação 
do Tribunal de Contas sobre a identificação 
de áreas destinadas a uma simplificação 
adicional;

3. Constata que a não-observância quer das 
regras da contratação pública quer das 
regras de elegibilidade representa uma 
elevada proporção da taxa de erros 
estimada (31% e 43%, respetivamente); 
toma nota neste contexto da recomendação 
do Tribunal de Contas sobre a identificação 
de áreas destinadas a uma simplificação 
adicional; salienta a necessidade de a 
Comissão simplificar as regras, a fim de 
assegurar procedimentos mais conviviais 
e de não desencorajar os beneficiários 
potenciais de participarem nos projetos; 
exorta os Estados-Membros a 
simplificarem as suas disposições 
nacionais, que muitas vezes acrescentam 
encargos administrativos não exigidos 
pelas regras da União.

Or. en

Alteração 8
Rosa Estaràs Ferragut

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Constata que a não-observância quer das 
regras da contratação pública quer das 
regras de elegibilidade representa uma 
elevada proporção da taxa de erros 
estimada (31% e 43%, respetivamente); 
toma nota neste contexto da recomendação 
do Tribunal de Contas sobre a identificação 
de áreas destinadas a uma simplificação 
adicional;

3. Constata que a não-observância quer das 
regras da contratação pública quer das 
regras de elegibilidade representa uma 
elevada proporção da taxa de erros 
estimada (31% e 43%, respetivamente); 
toma nota neste contexto da recomendação 
do Tribunal de Contas sobre a identificação 
de áreas destinadas a uma simplificação 
adicional; solicita, portanto, que seja 
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examinada a necessidade de reforçar os 
aspetos da assistência técnica e, em todo o 
caso, a necessidade de manter os 
elementos de controlo financeiro com 
plena capacidade operacional;

Or. es

Alteração 9
François Alfonsi

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Considera, portanto, que devem ser 
prosseguidos de forma rigorosa os 
esforços para reduzir ainda mais esta taxa 
de erro;

Or. fr

Alteração 10
Ramona Nicole Mănescu

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Lamenta as deficiências na execução dos 
instrumentos de engenharia financeira, 
nomeadamente no que respeita ao não-
cumprimento de requisitos regulamentares 
na contribuição dos programas 
operacionais para os fundos que executam 
esses instrumentos, bem como às 
deficiências dos relatórios apresentados e 
aos requisitos de verificação estabelecidos;

4. Lamenta as deficiências na execução dos 
instrumentos de engenharia financeira, 
nomeadamente no que respeita ao não-
cumprimento de requisitos regulamentares 
na contribuição dos programas 
operacionais para os fundos que executam 
esses instrumentos, bem como às 
deficiências dos relatórios apresentados e 
aos requisitos de verificação estabelecidos;
nota que o potencial dos instrumentos de 
engenharia financeira deve continuar a 
ser desenvolvido, a fim de permitir, 
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respetivamente, o desenvolvimento de 
projetos estratégicos qualitativos e a 
participação de atores e capitais privados, 
especialmente PME, nos projetos 
europeus; incita a Comissão a simplificar 
as regras de funcionamento destes 
instrumentos, cuja atual complexidade 
restringe a sua utilização;

Or. en

Alteração 11
Rosa Estaràs Ferragut

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Lamenta as deficiências na execução dos 
instrumentos de engenharia financeira, 
nomeadamente no que respeita ao não-
cumprimento de requisitos regulamentares 
na contribuição dos programas 
operacionais para os fundos que executam 
esses instrumentos, bem como às 
deficiências dos relatórios apresentados e 
aos requisitos de verificação estabelecidos;

4. Lamenta as deficiências na execução dos 
instrumentos de engenharia financeira, 
nomeadamente no que respeita ao não-
cumprimento de requisitos regulamentares 
na contribuição dos programas 
operacionais para os fundos que executam 
esses instrumentos, bem como às 
deficiências dos relatórios apresentados e 
aos requisitos de verificação estabelecidos;
recomenda a realização de análises mais 
pormenorizadas que avaliem o efeito real 
destes instrumentos e as orientações para 
a melhoria da sua aplicação;

Or. es

Alteração 12
Jens Geier e Georgios Stavrakakis

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Lamenta as deficiências na execução dos 4. Lamenta as deficiências na execução dos 
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instrumentos de engenharia financeira, 
nomeadamente no que respeita ao não-
cumprimento de requisitos regulamentares 
na contribuição dos programas 
operacionais para os fundos que executam 
esses instrumentos, bem como às 
deficiências dos relatórios apresentados e 
aos requisitos de verificação estabelecidos;

instrumentos de engenharia financeira, 
nomeadamente no que respeita ao não-
cumprimento de requisitos regulamentares 
na contribuição dos programas 
operacionais para os fundos que executam 
esses instrumentos, bem como às 
deficiências dos relatórios apresentados e 
aos requisitos de verificação estabelecidos;
insta os Estados-Membros a cumprirem 
as suas obrigações de relato;

Or. en

Alteração 13
Ramona Nicole Mănescu

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Observa que num grande número de 
operações afetadas por erros as autoridades 
dos Estados-Membros dispunham de 
informações suficientes para os detetar e 
aplicar medidas corretivas antes da 
certificação.

5. Observa que num grande número de 
operações afetadas por erros as autoridades 
dos Estados-Membros dispunham de 
informações suficientes para os detetar e 
aplicar medidas corretivas antes da 
certificação; solicita à Comissão que 
reforce da assistência da Comissão às AG 
(visto que a maioria dos erros ocorre no 
controlo de primeiro nível) através de 
workshops específicos, notas de 
orientação, divulgação de boas práticas e 
formação dos funcionários responsáveis 
pela gestão; salienta que deve ser 
promovido um acompanhamento 
constante da transferência real de 
medidas de formação dirigidas às AG, a 
fim de se garantir a transmissão efetiva de 
conhecimentos, com especial relevo para 
o nível local;

Or. en

Alteração 14
Rosa Estaràs Ferragut
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Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Observa que num grande número de 
operações afetadas por erros as autoridades 
dos Estados-Membros dispunham de 
informações suficientes para os detetar e 
aplicar medidas corretivas antes da 
certificação.

5. Observa que num grande número de 
operações afetadas por erros as autoridades 
dos Estados-Membros dispunham de 
informações suficientes para os detetar e 
aplicar medidas corretivas antes da 
certificação; solicita o estabelecimento de 
mecanismos de correção, incluindo a 
aplicação de medidas sancionadoras em 
caso de negligência manifesta;

Or. es

Alteração 15
Jan Olbrycht

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Congratula-se com a explicação da 
Comissão, segundo a qual, pela primeira 
vez, a grande maioria dos erros se 
concentra em apenas três 
Estados-Membros e apenas em alguns 
programas operacionais.

Or. en


