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14.4.2010 A7-0099/17 

Alteração  17 

Marta Andreasen 

em nome do Grupo EFD 

 

Relatório A7-0099/2010 

Bogusław Liberadzki 

Quitação pela execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2008, 

Secção III – Comissão e agências de execução 

SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Manifesta, contudo, a sua preocupação 

perante as observações do Tribunal de 

Contas relativamente a insuficiências 

detectadas em determinados organismos e 

direcções-gerais da Comissão no sistema 

contabilístico relativas a 

facturas/declarações de custos e 

pré-financiamento que põem em risco a 

qualidade das informações financeiras; 

8. Manifesta, contudo, a sua preocupação 

perante as reservas do Tribunal de Contas 

relativamente a insuficiências detectadas 

em determinados organismos e direcções-

gerais da Comissão no sistema 

contabilístico relativas a 

facturas/declarações de custos e pré-

financiamento que põem em risco a 

qualidade das informações financeiras, e 

considera que essas reservas são 

essenciais para o Parlamento, no contexto 

da sua decisão sobre a quitação e 

aprovação do encerramento das contas; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0099/18 

Alteração  18 

Marta Andreasen 

em nome do Grupo EFD 

 

Relatório A7-0099/2010 

Bogusław Liberadzki 

Quitação pela execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2008, 

Secção III – Comissão e agências de execução 

SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 

 

Proposta de resolução Alteração 

20. Considera, no entanto, que uma única 

avaliação global e anual não reflecte a 

estrutura complexa das finanças das 

Comunidades Europeias, e considera 

ainda que continuar a ter uma avaliação 

anual negativa após 15 anos consecutivos 

pode ter repercussões negativas junto dos 

cidadãos que não percebem por que 

motivo o Tribunal de Contas emite sempre 

um parecer negativo; 

20. Considera ainda que continuar a ter 

uma avaliação anual negativa após 15 anos 

consecutivos tem repercussões negativas 

junto dos cidadãos; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0099/19 

Alteração  19 

Marta Andreasen 

em nome do Grupo EFD 

 

Relatório A7-0099/2010 

Bogusław Liberadzki 

Quitação pela execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2008, 

Secção III – Comissão e agências de execução 

SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 53 

 

Proposta de resolução Alteração 

53. Propõe que as instituições de controlo 

nacionais, na sua qualidade de auditores 

externos independentes e no respeito das 

normas internacionais de auditoria, 

atribuam certificados nacionais de 

auditoria relativos à gestão dos fundos 

comunitários, que constituiriam a base das 

declarações de gestão nacionais; solicita à 

Comissão que analise a possibilidade de 

modificação e adaptação do calendário de 

quitação, a fim de permitir que as 

declarações de gestão nacionais sejam 

submetidas a auditorias, em tempo útil, 

pelos auditores externos (nacionais); 

53. Propõe que as instituições de controlo 

nacionais, na sua qualidade de auditores 

externos independentes e no respeito das 

normas internacionais de auditoria, 

atribuam certificados nacionais de 

auditoria relativos à gestão dos fundos 

comunitários, que não devem ser 

confundidos com as declarações de gestão 

nacionais, dado que uns constituem uma 

declaração feita pelos destinatários dos 

fundos e os outros constituem uma 

declaração de um auditor, com todas as 

diferenças inerentes a esse facto; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0099/20 

Alteração  20 

Marta Andreasen 

em nome do Grupo EFD 

 

Relatório A7-0099/2010 

Bogusław Liberadzki 

Quitação pela execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2008, 

Secção III – Comissão e agências de execução 

SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 60 

 

Proposta de resolução Alteração 

60. Entende que este será um 

instrumento-chave para avaliar que 

melhorias poderão ser alcançadas no futuro 

e a que preço, tal como recomenda o 

Tribunal no seu Relatório Anual 2008 

(2.35, alínea a)), e para alcançar progressos 

quanto à questão do risco de erro tolerável. 

60. Entende que este será um 

instrumento-chave para avaliar que 

melhorias poderão ser alcançadas no futuro 

e a que preço, tal como recomenda o 

Tribunal no seu Relatório Anual 2008 

(2.35, alínea a)), e para alcançar progressos 

quanto à questão do risco de erro tolerável; 

considera, no entanto, que o controlo da 

utilização do dinheiro dos contribuintes 

não deve ser limitado pelas implicações 

em termos de custos desse controlo; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0099/21 

Alteração  21 

Marta Andreasen 

em nome do Grupo EFD 

 

Relatório A7-0099/2010 

Bogusław Liberadzki 

Quitação pela execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2008, 

Secção III – Comissão e agências de execução 

SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 67 

 

Proposta de resolução Alteração 

67. Considera também que a relação 

custo/benefício que existe entre os 

recursos utilizados em actividades de 

controlo e o resultado destes controlos 

deve ser um elemento fundamental a ter 

em conta pelo Tribunal de Contas 

aquando da elaboração da sua declaração 

relativa à fiabilidade das contas; 

Suprimido 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0099/22 

Alteração  22 

Marta Andreasen 

em nome do Grupo EFD 

 

Relatório A7-0099/2010 

Bogusław Liberadzki 

Quitação pela execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2008, 

Secção III – Comissão e agências de execução 

SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 91 

 

Proposta de resolução Alteração 

91. Reitera a importância de ter em conta a 

posição do Parlamento em primeira leitura, 

de 20 de Novembro 2008, sobre uma 

proposta de regulamento do Parlamento 

Europeu e do Conselho que altera o 

Regulamento (CE) n. º 1073/1999 relativo 

aos inquéritos efectuados pelo Organismo 

Europeu de Luta Antifraude (OLAF) , e 

deseja voltar a enfatizar que, em abono do 

seu futuro peso, o OLAF deve permanecer 

dentro da Comissão, conservando a sua 

independência; recorda que o artigo 317.º 

do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia atribui uma 

responsabilidade acrescida aos 

Estados-Membros e, por conseguinte, 

corrobora o apelo sistemático do 

Parlamento a um reforço da cooperação 

entre os Estados-Membros e o OLAF; 

91. Reitera a importância de ter em conta a 

posição do Parlamento em primeira leitura, 

de 20 de Novembro 2008, sobre uma 

proposta de regulamento do Parlamento 

Europeu e do Conselho que altera o 

Regulamento (CE) n. º 1073/1999 relativo 

aos inquéritos efectuados pelo Organismo 

Europeu de Luta Antifraude (OLAF), e 

deseja voltar a enfatizar que, em abono do 

seu futuro peso, o OLAF deve ser 

externalizado, pois a sua posição actual 

dentro da Comissão constitui um sério 

entrave à sua independência aos olhos de 

todos os visados, nomeadamente dos 

contribuintes, que encaram a Comissão 

como juiz e parte interessada, o que acaba 

por reflectir a realidade da situação; 

Or. en 

 

 


