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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. 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;

2. Regista que a violação das regras em matéria de contratos públicos continua a ser um dos 
motivos mais frequentes de irregularidades, o que, em parte, se fica a dever à sua 
complexidade; recomenda a simplificação e a diminuição das regras nesta matéria, de 
molde a reduzir a incidência global de erros;

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 permitam que a Comissão garanta a legalidade e a 
regularidade;

4. Congratula-se com o Parecer N.º 1/2010 do Tribunal de Contas Europeu intitulado 
«Melhorar a gestão financeira do orçamento da União Europeia: riscos e desafios» e 
chama a atenção para a eficácia parcial de sistemas de supervisão e controlo numa série de 
áreas de alto risco no que diz respeito ao Plano de Relançamento da Economia Europeia 
(PREE), nomeadamente em matéria de coesão e desenvolvimento rural;

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;

6. Observa que os sistemas de controlo e auditoria para programas INTERREG carecem, em 
parte, de uma abordagem uniforme que seja reconhecida pelos órgãos de auditoria de 
todos os Estados-Membros participantes; exorta ao reconhecimento mútuo de um 
conjunto comum de regras e de normas entre as autoridades envolvidas dos 
Estados-Membros na fiscalização e controlo de programas de cooperação transfronteiriça.


