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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. 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%;

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;

3. Toma nota do relatório do Tribunal de Contas Europeu sobre a execução do orçamento 
2008 e lamenta que a taxa de insucesso de reembolsos 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;

4. Lamenta que, em aproximadamente 18% dos casos, os relatórios relativos a irregularidades 
continuem a acusar um atraso de mais de dois anos; insiste em que importa reduzir o lapso 
de tempo existente entre a detecção de irregularidades e o relatório correspondente, a fim 
de permitir à Comissão analisar correctamente e em tempo útil a evolução das tendências e 
dos tipos de irregularidades e de fraudes;

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");

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.


