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Alteração 1
Derek Vaughan

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Observa que a margem de erro relativa à 
aplicação da política de coesão tem vindo 
progressivamente a diminuir nos últimos 
anos; assinala, todavia, que a política 
regional continua a ser um dos domínios de 
intervenção especialmente propensa a 
erros, com 98 dos 168 pagamentos ao 
abrigo do FEDER e do Fundo de Coesão, e 
70 dos 160 pagamentos do FSE auditados 
pelo Tribunal de Contas para o exercício de 
2011 afetados por diferentes tipos de erros;

1. Observa que a margem de erro relativa à 
aplicação da política de coesão tem vindo 
progressivamente a diminuir nos últimos 
anos; realça a distinção entre erro e 
fraude e salienta que apenas 0,6 % dos 
erros notificados pelos Estados-Membros 
foram considerados como decorrentes de 
fraudes nos programas do FEDER, do 
Fundo de Coesão e do FSE para o 
período 2007-2013; assinala, todavia, que 
a política regional continua a ser um dos 
domínios de intervenção especialmente 
propensa a erros, com 98 dos 168 
pagamentos ao abrigo do FEDER e do 
Fundo de Coesão, e 70 dos 160 
pagamentos do FSE auditados pelo 
Tribunal de Contas para o exercício de 
2011 afetados por diferentes tipos de erros; 
destaca, contudo, que estes montantes 
podem ser explicados pelo facto de, em 
2011, terem sido efetuadas duas vezes 
mais pagamentos do que em 2010, devido 
à conclusão dos programas;

Or. en

Alteração 2
Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Recorda que um erro ocorre quando 
uma operação não é efetuada em 
conformidade com as disposições legais e 
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regulamentares, tornando assim 
irregulares as despesas declaradas (e 
reembolsadas); observa que um erro não 
significa necessariamente que os fundos 
desapareceram, se perderam ou foram 
gastos inutilmente, ou que foi cometida 
uma fraude;

Or. en

Alteração 3
Derek Vaughan

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Destaca, todavia, que não existe 
qualquer diferença entre grandes e 
pequenos erros, uma vez que alguns erros 
de menor importância, como o não 
preenchimento correto de um formulário, 
têm um peso igual aos erros mais graves, 
como os pagamentos excessivos ou 
insuficientes;

Or. en

Alteração 4
Michael Theurer

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. 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 implementação da 
política apenas será possível aquando do 
encerramento do período de programação; 

2. 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 implementação da 
política apenas será possível aquando do 
encerramento do período de programação; 
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apoia o compromisso da Comissão em 
focalizar os seus esforços nos programas e 
Estados-Membros que correm mais riscos e 
aguarda os resultados finais do reforço das 
disposições de controlo aquando do 
encerramento do período de programação 
2007-2013;

apoia o compromisso da Comissão em 
focalizar os seus esforços nos programas e 
Estados-Membros que correm mais riscos e 
aguarda os resultados finais do reforço das 
disposições de controlo aquando do 
encerramento do período de programação 
2007-2013; propõe que os procedimentos 
de controlo incluam, para além da 
verificação da conformidade das despesas, 
a análise dos seus efeitos na economia 
regional;

Or. de

Alteração 5
Derek Vaughan

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. 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 implementação da 
política apenas será possível aquando do 
encerramento do período de programação; 
apoia o compromisso da Comissão em 
focalizar os seus esforços nos programas e 
Estados-Membros que correm mais riscos
e aguarda os resultados finais do reforço 
das disposições de controlo aquando do 
encerramento do período de programação 
2007-2013;

2. 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 implementação da 
política apenas será possível aquando do 
encerramento do período de programação; 
apoia o compromisso da Comissão em 
focalizar os seus esforços nos programas e 
Estados-Membros de maior risco para que 
reforcem as capacidades administrativas e 
optem por um mínimo adequado de 
efetivos, sempre que necessário; aguarda 
os resultados finais do reforço das 
disposições de controlo aquando do 
encerramento do período de programação 
2007-2013;

Or. en



PE504.157v01-00 6/11 AM\925214PT.doc

PT

Alteração 6
Derek Vaughan

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Observa que 80 % do financiamento 
é administrado a nível de cada 
Estado-Membro e que o Tribunal de 
Contas Europeu considerou que, no caso 
da grande maioria dos erros verificados 
em transações relativas à política 
regional, os Estados-Membros dispunham 
de informações suficientes para 
identificarem esses erros por meios 
próprios; salienta, por conseguinte, que os 
Estados-Membros deviam aplicar medidas 
como a melhoria da capacidade 
administrativa, a racionalização das 
regras aplicáveis aos contratos públicos e 
das regras de elegibilidade, bem como 
uma abordagem centrada na 
simplificação e na avaliação dos riscos;

Or. en

Alteração 7
Derek Vaughan

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Assinala que a violação das regras 
aplicáveis aos contratos públicos continua 
a ser a causa mais frequente de 
irregularidades, juntamente com o 
incumprimento das regras de elegibilidade; 
chama a atenção para a diferente 
abordagem da Comissão e do Tribunal na 
aplicação de correções aos erros em 
matéria de contratos públicos e exorta a 
uma normalização da metodologia; toma 

3. Assinala que a violação das regras 
aplicáveis aos contratos públicos continua 
a ser a causa mais frequente de 
irregularidades, juntamente com o 
incumprimento das regras de elegibilidade; 
chama a atenção para a diferente 
abordagem da Comissão e do Tribunal na 
aplicação de correções às irregularidades
em matéria de contratos públicos e exorta a 
uma normalização da metodologia; toma 
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nota dos esforços da Comissão para prestar 
formação e orientação a fim de melhorar o 
conhecimento das regras de elegibilidade 
no terreno;

nota dos esforços da Comissão para prestar 
formação e orientação a fim de melhorar o 
conhecimento das regras de elegibilidade 
no terreno;

Or. en

Alteração 8
Petru Constantin Luhan

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Assinala que a violação das regras 
aplicáveis aos contratos públicos continua 
a ser a causa mais frequente de 
irregularidades, juntamente com o 
incumprimento das regras de elegibilidade; 
chama a atenção para a diferente 
abordagem da Comissão e do Tribunal na 
aplicação de correções aos erros em 
matéria de contratos públicos e exorta a 
uma normalização da metodologia; toma 
nota dos esforços da Comissão para prestar 
formação e orientação a fim de melhorar o 
conhecimento das regras de elegibilidade 
no terreno;

3. Assinala que a violação das regras 
aplicáveis aos contratos públicos continua 
a ser a causa mais frequente de 
irregularidades, juntamente com o 
incumprimento das regras de elegibilidade; 
solicita à Comissão que seja eficaz na 
resolução das graves deficiências relativas 
ao cumprimento das regras aplicáveis aos 
contratos públicos, repetidamente 
identificadas pelo Tribunal de Contas no 
âmbito da execução dos projetos 
financiados através do FEDER e do 
Fundo de Coesão; chama a atenção para a 
diferente abordagem da Comissão e do 
Tribunal na aplicação de correções aos 
erros em matéria de contratos públicos e 
exorta a uma normalização da 
metodologia; toma nota dos esforços da 
Comissão para prestar formação e 
orientação a fim de melhorar o 
conhecimento das regras de elegibilidade 
no terreno;

Or. ro

Alteração 9
Markus Pieper
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Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Solicita que os pagamentos a título 
dos fundos estruturais também sejam 
objeto de uma maior condicionalidade e 
monitorização da condicionalidade, a fim 
de garantir que as regras aplicáveis aos
processos de adjudicação de contratos 
públicos e outras relacionadas com a 
utilização correta dos fundos estruturais 
sejam respeitadas em todos os 
Estados-Membros; solicita que os fundos 
só sejam pagos aos Estados-Membros em 
caso de comprovado cumprimento da 
regulamentação pertinente;

Or. de

Alteração 10
Markus Pieper

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Solicita uma política de suspensão 
mais rigorosa, à imagem da já aplicada 
com êxito no âmbito do FSE, que em 
tempo útil permita evitar a utilização 
indevida de fundos estruturais, 
promovendo uma atitude de tolerância 
zero por parte da Comissão; recomenda 
que a Comissão examine a adoção da 
regra de 50% - ou mesmo 100%, como já 
é prática comum no setor agrícola - para 
os fundos estruturais, obrigando os 
Estados-Membros a devolverem até 100% 
dos montantes dos recursos próprios 
indevidamente utilizados;

Or. de
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Alteração 11
François Alfonsi

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Observa o crescente nível de suspensão 
e de interrupção dos pagamentos pela 
Comissão; refere que, apesar de a 
Comissão garantir a aplicação sistemática 
de ações corretoras sempre que sejam 
detetadas deficiências, o Tribunal 
considera que não há qualquer garantia de 
que os mecanismos de correção financeira 
compensem adequadamente os erros 
detetados, nem de que se evite a 
reprodução de tais erros;

5. Observa o crescente nível de suspensão 
e de interrupção dos pagamentos pela 
Comissão; refere que, apesar de a 
Comissão garantir a aplicação sistemática 
de ações corretoras sempre que sejam 
detetadas deficiências, o Tribunal 
considera que não há qualquer garantia de 
que os mecanismos de correção financeira 
compensem adequadamente os erros 
detetados, nem de que se evite a 
reprodução de tais erros; solicita, por 
conseguinte, uma melhor definição e 
adaptação dos procedimentos que levam à 
suspensão ou à interrupção dos 
pagamentos;

Or. fr

Alteração 12
Derek Vaughan

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Observa o crescente nível de suspensão 
e de interrupção dos pagamentos pela 
Comissão; refere que, apesar de a 
Comissão garantir a aplicação sistemática 
de ações corretoras sempre que sejam 
detetadas deficiências, o Tribunal 
considera que não há qualquer garantia de 
que os mecanismos de correção financeira 
compensem adequadamente os erros 
detetados, nem de que se evite a 
reprodução de tais erros;

5. Observa o crescente nível de suspensão 
e de interrupção dos pagamentos pela 
Comissão; refere que, apesar de a 
Comissão garantir a aplicação sistemática 
de ações corretoras sempre que sejam 
detetadas deficiências, o Tribunal 
considera que não há qualquer garantia de 
que os mecanismos de correção financeira 
compensem adequadamente os erros 
detetados, nem de que se evite a 
reprodução de tais erros; destaca a 
necessidade de os Estados-Membros 
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cooperarem mais estreitamente com as 
autoridades nacionais de auditoria, de 
modo a assegurar uma melhor 
coordenação;

Or. en

Alteração 13
Petru Constantin Luhan

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Observa o crescente nível de suspensão 
e de interrupção dos pagamentos pela 
Comissão; refere que, apesar de a 
Comissão garantir a aplicação sistemática 
de ações corretoras sempre que sejam 
detetadas deficiências, o Tribunal 
considera que não há qualquer garantia de 
que os mecanismos de correção financeira 
compensem adequadamente os erros 
detetados, nem de que se evite a 
reprodução de tais erros;

5. Observa o crescente nível de suspensão 
e de interrupção dos pagamentos pela 
Comissão; refere que, apesar de a 
Comissão garantir a aplicação sistemática 
de ações corretoras sempre que sejam 
detetadas deficiências, o Tribunal 
considera que não há qualquer garantia de 
que os mecanismos de correção financeira 
compensem adequadamente os erros 
detetados, nem de que se evite a 
reprodução de tais erros; considera que as 
capacidades de controlo dos 
Estados-Membros devem ser reforçadas, 
de modo a permitir que os erros sejam 
identificados já nos controlos de primeiro 
nível;

Or. ro

Alteração 14
Markus Pieper

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Verifica que 62% dos casos de 
utilização indevida dos fundos estruturais 
podiam ter sido detetados pelos próprios 
Estados-Membros, com as autoridades 
nacionais de auditoria a revelarem-se 
particularmente problemáticas, e que 42% 
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das autoridades de auditoria 
inspecionadas patentearam deficiências, 
mostrando-se apenas “parcialmente 
eficazes", sobretudo em matéria de 
adjudicação de contratos públicos; insta, 
por isso, a Comissão a assumir uma 
maior responsabilidade na certificação 
das autoridades de auditoria, não 
deixando que esta tarefa recaia 
unicamente nos Estados-Membros.

Or. de


