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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão do Controlo Orçamental, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Assinala que o Tribunal de Contas concluiu, no que diz respeito à política regional, que 
a proporção de transações testadas isentas de erro aumentou, em relação a 2011, 
enquanto o número de transações com um ou mais erros diminuiu, e que a taxa de erro 
mais provável para 2012 é de 6,8 % (em comparação com 6 % em 2011); recorda que os 
erros são, muitas vezes, administrativos e que não significam, necessariamente, que os 
fundos tenham desaparecido, sido perdidos ou gastos inutilmente, nem que tenha sido 
cometida fraude;

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; 

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 %;

4. Reconhece o crescente nível de suspensão e de interrupção dos pagamentos pela 
Comissão, que garante que as ações corretivas sejam executadas sistematicamente nos 
casos em que são identificadas deficiências;

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. 


