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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 a execução orçamental no domínio da política regional foi boa, tendo sido 
efetuados pagamentos no valor de 30 557 000 000 de euros, e que a maior parte dos 
pagamentos de 2010 foram respeitantes principalmente, e pela primeira vez, à execução 
dos programas de 2007-2013 (25 550 000 000 de euros de pagamentos intermédios em 
comparação com 9 420 000 000 de euros em 2009);

2. Lamenta que a política regional tenha feito parte de um grupo muito propenso a erros, que 
foi o mais propenso a erros entre todos os domínios de intervenção da despesa da União, 
afetando os erros 49% dos 243 pagamentos auditados pelo Tribunal de Contas;  realça que 
este nível de erros tem diminuído em comparação com as taxas de erros detetadas no 
período de programação 2000-2006 e que somente uma parte dos erros terá um impacto 
financeiro;

3. Constata que a não-observância quer das regras da contratação pública quer das regras de 
elegibilidade representa uma elevada proporção da taxa de erros estimada (31% e 43%, 
respetivamente); toma nota neste contexto da recomendação do Tribunal de Contas sobre 
a identificação de áreas destinadas a uma simplificação adicional;

4. Lamenta as deficiências na execução dos instrumentos de engenharia financeira, 
nomeadamente no que respeita ao não-cumprimento de requisitos regulamentares na 
contribuição dos programas operacionais para os fundos que executam esses instrumentos, 
bem como às deficiências dos relatórios apresentados e aos requisitos de verificação 
estabelecidos;

5. Observa que num grande número de operações afetadas por erros as autoridades dos 
Estados-Membros dispunham de informações suficientes para os detetar e aplicar medidas 
corretivas antes da certificação.


