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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 margem de erro relativa à aplicação da política de coesão tem vindo 
progressivamente a diminuir nos últimos anos; assinala, todavia, que a política regional 
continua a ser um dos domínios de intervenção especialmente propensa a erros, com 98 
dos 168 pagamentos ao abrigo do FEDER e do Fundo de Coesão, e 70 dos 160 
pagamentos do FSE auditados pelo Tribunal de Contas para o exercício de 2011 afetados 
por diferentes tipos de erros;  

2. Chama a atenção para a plurianualidade que caracteriza o sistema de gestão da política de 
coesão e sublinha que a avaliação final das irregularidades relacionadas com a 
implementação da política apenas será possível aquando do encerramento do período de 
programação; apoia o compromisso da Comissão em focalizar os seus esforços nos 
programas e Estados-Membros que correm mais riscos e aguarda os resultados finais do 
reforço das disposições de controlo aquando do encerramento do período de programação 
2007-2013;

3. Assinala que a violação das regras aplicáveis aos contratos públicos continua a ser a causa 
mais frequente de irregularidades, juntamente com o incumprimento das regras de 
elegibilidade; chama a atenção para a diferente abordagem da Comissão e do Tribunal na 
aplicação de correções aos erros em matéria de contratos públicos e exorta a uma 
normalização da metodologia; toma nota dos esforços da Comissão para prestar formação 
e orientação a fim de melhorar o conhecimento das regras de elegibilidade no terreno;

4. Assinala que a Comissão submeteu todos os programas com uma margem de erro anual 
prevista superior a 2 % - em vez de 5 % - a uma análise em profundidade para definir 
reservas, caso necessário; saúda a estimativa da Comissão de que, na maioria dos Estados-
Membros, os sistemas de controlo reforçados e conformes são cada vez mais eficazes e 
capazes de detetar irregularidades;

5. Observa o crescente nível de suspensão e de interrupção dos pagamentos pela Comissão; 
refere que, apesar de a Comissão garantir a aplicação sistemática de ações corretoras 
sempre que sejam detetadas deficiências, o Tribunal considera que não há qualquer 
garantia de que os mecanismos de correção financeira compensem adequadamente os 
erros detetados, nem de que se evite a reprodução de tais erros;  

6. Observa, com satisfação, os contínuos esforços da Comissão para reforçar e ao mesmo 
tempo simplificar as disposições de controlo da política de coesão; considera que as 
medidas propostas para o período de programação 2014-2020, como condicionalidades 
específicas ex-ante, declarações anuais de gestão, certificação das contas anuais, pareceres 
de auditoria ou regras mais rigorosas para a substituição de despesas não elegíveis, 
deveriam contribuir para reduzir mais a margem de erro; apoia também a este respeito a 
crescente orientação para resultados e a concentração temática da política de coesão que 
devem assegurar um alto valor acrescentado das operações cofinanciadas.


