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ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão dos Orçamentos, competente quanto à 
matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Artigo 29 – parágrafo -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Quando apresentar propostas de despesa, 
revistas ou novas, a Comissão estima o 
custo dos sistemas administrativos e de 
controlo, bem como um risco de erro 
tolerável, com a legislação proposta, por 
fundos. 

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A autoridade legislativa decide, em 
conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 322.° do TFUE, sobre o 
nível de risco de erro tolerável, para um 
grau de agregação adequado das rubricas 
orçamentais. Essa decisão deve ser tida em 
conta durante o processo anual de quitação, 
em conformidade com o artigo 157.º, n.º 2. 

A autoridade legislativa decide sobre o 
nível de risco de erro tolerável, para um 
grau de agregação adequado das rubricas 
orçamentais. Essa decisão deve ser tida em 
conta durante o processo anual de quitação, 
em conformidade com o artigo 157.º, n.º 2. 

Or. en
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem respeitar 
os princípios da boa gestão financeira, da 
transparência e da não discriminação, 
bem como garantir a visibilidade da acção 
da União, sempre que gerem fundos da 
União. Para o efeito, devem cumprir as 
suas obrigações em matéria de controlo e 
auditoria e assumir as responsabilidades 
que delas decorrem, estabelecidas no 
presente regulamento. Podem ser 
previstas disposições complementares nas 
regras sectoriais.

1. Quando a Comissão executar o 
orçamento em regime de gestão 
partilhada, são delegadas tarefas de 
execução nos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem prevenir, 
detectar e corrigir irregularidades e 
fraudes no âmbito da realização das 
tarefas relacionadas com a execução do 
orçamento. Para este efeito, procedem a 
controlos ex ante e ex post, incluindo, se 
for caso disso, controlos no local, a fim de 
assegurar que as acções financiadas pelo 
orçamento são efectivamente realizadas e 
correctamente executadas, recuperam os 
montantes indevidamente pagos e 
instauram acções judiciais, se necessário.

2. Sem prejuízo de disposições 
complementares incluídas na 
regulamentação sectorial pertinente e a 
fim de garantir, no quadro da gestão 
partilhada, a utilização dos fundos em 
conformidade com a regulamentação e os 
princípios aplicáveis, os 
Estados-Membros tomam as medidas 
legislativas, regulamentares, 
administrativas ou de outro tipo 
necessárias para a protecção dos 
interesses financeiros da União. Para o 
efeito, devem designadamente:

Os Estados-Membros devem aplicar 
sanções efectivas, dissuasivas e 
proporcionadas em relação aos 

(a) Certificar-se de que as acções 
financiadas pelo orçamento são 
efectivamente realizadas e velar por que 
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beneficiários, de acordo com o previsto 
nas regras sectoriais e no direito nacional.

estas sejam correctamente executadas;

(b) Prevenir, detectar e corrigir 
irregularidades e fraudes;
(c) Recuperar os fundos pagos 
indevidamente ou utilizados 
incorrectamente e as importâncias 
perdidas em consequência de 
irregularidades ou erros;
A Comissão examina os sistemas 
instituídos nos Estados-Membros a pedido 
de um Estado-Membro, ou com base na 
sua própria avaliação de risco, ou em 
aplicação de disposições sectoriais.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A autoridade responsável pela acreditação 
é responsável pela supervisão do 
organismo e pela tomada de todas as 
medidas necessárias para corrigir as 
eventuais deficiências no seu 
funcionamento, incluindo a suspensão ou 
a retirada da acreditação.

A autoridade responsável pela acreditação 
é responsável pelo controlo do 
cumprimento dos critérios de acreditação 
pelos organismos acreditados, com base 
nas conclusões de auditorias e controlos 
disponíveis. A autoridade responsável pela 
acreditação toma todas as medidas 
necessárias para corrigir eventuais 
deficiências na execução das tarefas 
confiadas aos organismos que acreditou,
incluindo a suspensão ou a retirada da 
acreditação.

Os organismos acreditados nos 
Estados-Membros:
(a) Efectuam verificações e instituem um 
sistema de controlo interno eficaz e 
eficiente;
(b) Apresentam à Comissão, até 1 de 
Março do exercício subsequente:
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(i) As suas contas anuais relativas às 
despesas incorridas no âmbito da 
execução das tarefas confiadas e 
apresentadas à Comissão para reembolso, 
incluindo as importâncias pagas aos 
beneficiários que sejam objecto de um 
processo de cobrança em curso;
(ii) Um resumo das conclusões das 
auditorias disponíveis e das verificações 
realizadas, incluindo uma análise das 
deficiências sistémicas ou recorrentes, 
bem como das medidas correctivas 
adoptadas ou previstas e dos seus 
resultados;
(iii) Uma declaração de gestão que dê 
garantias razoáveis de que: 
- As informações contidas nas contas 
apresentam uma imagem verdadeira e 
apropriada;
- As despesas referidas nas contas foram 
contraídas para os fins previstos e de 
acordo com o princípio da boa gestão 
financeira; 
- Os procedimentos de controlo postos em 
prática dão as garantias necessárias 
quanto à legalidade e à regularidade das 
operações subjacentes. 
Estes documentos são acompanhados por 
um parecer de um organismo de auditoria 
independente, elaborado em 
conformidade com as normas de auditoria 
aceites internacionalmente, sobre o teor 
da declaração de gestão. O organismo de 
auditoria indica se o exame põe em 
dúvida as asserções constantes da 
declaração de gestão. Em anexo ao 
parecer são apresentadas a taxa de erro 
por fundos e uma análise dos erros, bem 
como as reservas;
(c) Asseguram, em conformidade com o 
artigo 31.º, n.º 2, a publicação ex post 
anual dos beneficiários de fundos da 
União; e
(d) Asseguram uma protecção dos dados 
pessoais, que satisfaça os princípios 
estabelecidos na Directiva 95/46/CE.
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Se um Estado-Membro tiver acreditado 
mais de um organismo por domínio de 
intervenção, apresenta à Comissão, até 15 
de Março do exercício seguinte, um 
relatório de síntese que consiste numa 
panorâmica a nível nacional de todas as 
declarações de fiabilidade da gestão e 
respectivos pareceres de auditoria 
independentes, elaborados para o domínio 
de intervenção em causa.
Os Estados-Membros instauram acções 
judiciais, se necessário e conforme 
adequado.
Desde que notifiquem de imediato à 
Comissão e corrijam os erros e/ou 
irregularidades que detectem, os 
Estados-Membros ficam isentos de 
correcções financeiras relativas a estes 
erros e/ou irregularidades.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os organismos acreditados, nos termos 
do n.º 3:

4. A fim de assegurar que a utilização dos 
fundos seja feita em conformidade com as 
regras aplicáveis, a Comissão:

(a) Instituem e asseguram o 
funcionamento de um sistema de controlo 
interno eficaz e eficiente;

(a) Controla o modo como os Estados-
Membros desempenham as suas 
responsabilidades, em especial mediante a 
realização de auditorias durante a 
execução do programa;

(b) Utilizam um sistema de contas anuais 
que forneça informações rigorosas, 
completas e fiáveis, em tempo oportuno;

(b) Aplica os procedimentos adequados 
para um apuramento atempado das 
contas dos organismos acreditados, que 
estabeleçam se as contas são completas, 
correctas e verdadeiras;

(c) São objecto de uma auditoria externa 
independente, realizada em conformidade 

(c) Exclui do financiamento da União as 
despesas cujo desembolso tenha sido 
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com as normas de auditoria aceites 
internacionalmente por um serviço de 
auditoria funcionalmente independente 
do organismo acreditado;

efectuado em infracção do direito da 
União.

(d) Asseguram, em conformidade com o 
artigo 31.º, n.º 2, a publicação anual ex 
post dos beneficiários de fundos da 
União;

As regras sectoriais regem as condições 
em que os pagamentos efectuados aos 
Estados-Membros podem ser suspensos 
pela Comissão ou interrompidos pelo 
gestor orçamental delegado.

(f) Asseguram uma protecção dos dados 
pessoais, que satisfaça os princípios 
estabelecidos na Directiva 95/46/CE.

A Comissão pode decidir levantar total ou 
parcialmente a interrupção ou suspensão 
dos pagamentos após um Estado-Membro 
apresentar as suas observações. A decisão 
de levantamento da interrupção ou 
suspensão é apensa ao relatório anual de 
actividades do gestor orçamental delegado 
competente.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os organismos acreditados nos termos 
do n.º 3 apresentam à Comissão, antes de 
1 de Fevereiro do exercício subsequente:

Suprimido

(a) As contas relativas às despesas 
incorridas no âmbito da execução das 
tarefas confiadas;
(b) Um resumo das conclusões de todos os 
controlos e auditorias realizados, 
incluindo uma análise das deficiências 
sistemáticas ou recorrentes, bem como 
das medidas correctivas adoptadas ou 
previstas;
(c) Uma declaração de fiabilidade da 
gestão quanto à integralidade, exactidão e 
veracidade das contas apresentadas, ao 
bom funcionamento dos sistemas de 
controlo interno, bem como à legalidade e 
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regularidade das operações subjacentes e 
ao respeito pelo princípio da boa gestão 
financeira; 
(d) O parecer de um organismo de 
auditoria independente sobre a 
declaração de fiabilidade da gestão 
referida na alínea c), cobrindo todos os 
seus elementos.
Se um Estado-Membro tiver acreditado 
mais de um organismo por domínio de 
intervenção, apresenta à Comissão, até 15 
de Fevereiro do exercício seguinte, um 
relatório de síntese que consiste numa 
panorâmica a nível nacional de todas as 
declarações de fiabilidade da gestão e 
respectivos pareceres de auditoria 
independentes, elaborados para o domínio 
de intervenção em causa.

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão: Suprimido
(a) Aplica os procedimentos adequados 
para um apuramento atempado das 
contas dos organismos acreditados, que 
garantam que as contas são completas, 
correctas e verdadeiras e prevendo uma 
regularização atempada dos casos de 
irregularidade;
(b) Exclui do financiamento da União os 
desembolsos efectuados em infracção do 
direito da União.
As regras sectoriais regem as condições 
em que os pagamentos efectuados aos 
Estados-Membros podem ser suspensos 
pela Comissão ou interrompidos pelo 
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gestor orçamental delegado. 

Or. en


