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22.4.2015 A8-0101/5 

Alteração  5 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

em nome do Grupo S&D 
 
Relatório A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Quitação 2013: Orçamento geral da UE – Comissão Europeia e agências de execução 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Proposta de resolução 

Considerando E-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 E-A. Considerando que 2013 representa o 
final de um período de programação 
plurianual pelo qual a nova Comissão 
não pode ser considerada responsável, 
pelo que o Parlamento apenas pode 
recomendar que sejam retirados 
ensinamentos da experiência do passado, 
em particular no que respeita ao 
procedimento de quitação e à crise 
financeira e social; registando que 2013 
marca um ponto histórico em termos de 
impacto e de mudança nos desafios 
políticos e económicos, o que nos obriga a 
rever as nossas prioridades e os resultados 
alcançados; saudando os progressos 
realizados e solicitando que a Comissão, 
bem como as demais instituições adotem 
uma abordagem orientada para os 
resultados em prol da transparência e da 
boa governação na Europa; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/6 

Alteração  6 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

em nome do Grupo S&D 
 
Relatório A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Quitação 2013: Orçamento geral da UE – Comissão Europeia e agências de execução 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Proposta de resolução 

Subtítulo, após considerando E 

 
Proposta de resolução Alteração 

Gestão partilhada: deficiências na gestão 
da Comissão e dos Estados-Membros 

Gestão partilhada e descentralizada:  
deficiências na gestão da Comissão e dos 
Estados-Membros 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/7 

Alteração  7 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

em nome do Grupo S&D 
 
Relatório A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Quitação 2013: Orçamento geral da UE – Comissão Europeia e agências de execução 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Proposta de resolução 

N.° 1 

 
Proposta de resolução Alteração 

1. Não pode politicamente garantir que os 
procedimentos de controlo postos em 
prática pela Comissão e pelos Estados-
Membros deem as garantias necessárias 
quanto à legalidade e regularidade das 
operações subjacentes no domínio da 
agricultura e do desenvolvimento rural, 
tal como se comprova pelas reservas 
formuladas pelo Diretor-Geral da DG 
AGRI no seu relatório anual de atividades, 
de 31 de março de 2014: 

 

1. Manifesta preocupação com o número 
de reservas formuladas pelo Diretor-Geral 
da DG AGRI no seu relatório anual de 
atividades, de 31 de março de 2014;  

– ABB 02 – Medidas de mercado: 198,3 
milhões de EUR em risco; sete regimes de 
auxílios estatais em nove Estados-
Membros com 11 elementos de reserva: 
Polónia – 77,6 milhões de EUR; Espanha – 
54 milhões de EUR; França – 32,4 milhões 
de EUR; Países Baixos – 16,4 milhões de 
EUR; Reino Unido – 8,5 milhões de EUR; 
Itália – 5 milhões de EUR; República 
Checa – 2 milhões de EUR; Áustria – 1,9 
milhões de EUR; Suécia – 500 000 EUR; 

– ABB 02 – Medidas de mercado: 198,3 
milhões de EUR em risco; sete regimes de 
auxílios estatais em nove Estados-
Membros com 11 elementos de reserva: 
Polónia – 77,6 milhões de EUR; Espanha – 
54 milhões de EUR; França – 32,4 milhões 
de EUR; Países Baixos – 16,4 milhões de 
EUR; Reino Unido – 8,5 milhões de EUR; 
Itália – 5 milhões de EUR; República 
Checa – 2 milhões de EUR; Áustria – 1,9 
milhões de EUR; Suécia – 500 000 EUR; 

– ABB 03 – Pagamentos diretos: 652 
milhões de EUR em risco; 20 organismos 
pagadores de 6 Estados-Membros em 
causa: Espanha (15 dos 17 organismos 
pagadores), 153 milhões de EUR; França – 
203,4 milhões de EUR; Reino Unido RPA, 

– ABB 03 – Pagamentos diretos: 652 
milhões de EUR em risco; 20 organismos 
pagadores de 6 Estados-Membros em 
causa: Espanha (15 dos 17 organismos 
pagadores), 153 milhões de EUR; França – 
203,4 milhões de EUR; Reino Unido RPA, 
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Inglaterra – 118 milhões de EUR; Grécia –
117,8 milhões de EUR; Hungria – 36,6 
milhões de EUR; Portugal – 28 milhões de 
EUR; 

Inglaterra – 118 milhões de EUR; Grécia –
117,8 milhões de EUR; Hungria – 36,6 
milhões de EUR; Portugal – 28 milhões de 
EUR; 

– ABB 04 – Despesas ligadas ao 
desenvolvimento rural: 599 milhões de 
EUR em risco; 31 organismos pagadores 
de 19 Estados-Membros em causa: 
Bélgica, Bulgária (56,8 milhões de EUR), 
Chipre, Alemanha (Baviera, Brandeburgo), 
Dinamarca, Espanha (Andaluzia, Astúrias, 
"Castilla la Mancha", Castela e Leão, 
FOGGA Galiza, Madrid), Finlândia, 
França (ODARC, ASP – 70,3 milhões de 
EUR), Reino Unido (SGRPID Escócia, 
RPA Inglaterra), Grécia, Irlanda, Itália 
(AGEA – 52,6 milhões de EUR, AGREA 
Emilia-Romagna, OPR Lombardia, 
OPPAB Bolzano, ARCEA Calábria), 
Luxemburgo, Países Baixos, Polónia (56,7 
milhões de EUR), Portugal (51,7 milhões 
de EUR), Roménia (138,9 milhões de 
EUR) e Suécia; 

– ABB 04 – Despesas ligadas ao 
desenvolvimento rural: 599 milhões de 
EUR em risco; 31 organismos pagadores 
de 19 Estados-Membros em causa: 
Bélgica, Bulgária (56,8 milhões de EUR), 
Chipre, Alemanha (Baviera, Brandeburgo), 
Dinamarca, Espanha (Andaluzia, Astúrias, 
"Castilla la Mancha", Castela e Leão, 
FOGGA Galiza, Madrid), Finlândia, 
França (ODARC, ASP – 70,3 milhões de 
EUR), Reino Unido (SGRPID Escócia, 
RPA Inglaterra), Grécia, Irlanda, Itália 
(AGEA – 52,6 milhões de EUR, AGREA 
Emilia-Romagna, OPR Lombardia, 
OPPAB Bolzano, ARCEA Calábria), 
Luxemburgo, Países Baixos, Polónia (56,7 
milhões de EUR), Portugal (51,7 milhões 
de EUR), Roménia (138,9 milhões de 
EUR) e Suécia; 

– ABB 05: 2,6 milhões de EUR em risco – 
despesas ligadas ao instrumento de 
assistência de pré-adesão para o 
desenvolvimento rural (IPARD) da 
Turquia; 

– ABB 05: 2,6 milhões de EUR em risco – 
despesas ligadas ao instrumento de 
assistência de pré-adesão para o 
desenvolvimento rural (IPARD) da 
Turquia; 

 Reconhece que, embora essas reservas 
apontem para a existência de deficiências 
nos sistemas de controlo dos Estados-
Membros, são também um instrumento 
eficaz utilizado pela Comissão para 
acelerar a ação dos Estados-Membros no 
sentido de corrigir estas deficiências e, 
deste modo, proteger o orçamento da 
União;  congratula-se com o facto de as 
reservas formuladas no relatório anual de 
atividades de 2013 serem mais específicas 
do que nos anos anteriores; recomenda 
que a Comissão acompanhe a execução 
dos planos de ação iniciados na sequência 
destas reservas, continue a utilizar os seus 
próprios instrumentos preventivos e 
corretivos para proteger o orçamento da 
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União e apresente um relatório ao 
Parlamento, a fim de permitir que este 
acompanhe as medidas tomadas para 
eliminar as deficiências identificadas, de 
modo a justificar, em particular aos olhos 
do público, a decisão de concessão de 
quitação; 

Or. en 



 

AM\1058946PT.doc  PE555.121v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 
22.4.2015 A8-0101/8 

Alteração  8 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

em nome do Grupo S&D 
 
Relatório A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Quitação 2013: Orçamento geral da UE – Comissão Europeia e agências de execução 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Proposta de resolução 

N.° 37 

 
Proposta de resolução Alteração 

37. Observa que foram criados 14 IEF nos 
Estados-Membros no quadro do Fundo de 
Desenvolvimento Rural; faz notar que, até 
ao final de 2013, foram transferidos 
443,77 milhões de EUR a partir do 
orçamento da União Europeia para 
bancos na Roménia, na Bulgária, na 
Grécia, em Itália e na Lituânia; manifesta 
a sua preocupação pelo facto de, deste 
montante, nem um só euro ter chegado 
aos beneficiários finais; regista o facto de 
que, para seis dos IEF criados ao abrigo do 
Fundo Europeu das Pescas, foram 
transferidos 72,37 milhões de EUR para 
bancos, na Grécia, na Roménia, na 
Bulgária, na Estónia, na Letónia e nos 
Países Baixos; observa ainda que, só na 
Letónia, os montantes disponíveis foram 
integralmente pagos aos beneficiários 
finais, ao passo que, na Roménia, apenas 
28% dos fundos, na Bulgária, apenas 77%, 
na Estónia, apenas 91 %, e nos Países 
Baixos e na Grécia, 0%, chegaram aos 
beneficiários finais92; 

37. Observa que foram criados 14 IEF nos 
Estados-Membros no quadro do Fundo de 
Desenvolvimento Rural; faz notar que, no 
final de 2013, foram transferidos 443,77 
milhões de EUR de programas de 
desenvolvimento rural para instrumentos 
financeiros; toma nota de que 429 
milhões de EUR de um total de 510 
milhões de EUR, autorizados nos 
programas de desenvolvimento rural 
2007-2013 para instrumentos financeiros, 
foram efetivamente pagos a 1 981 
beneficiários nos respetivos seis Estados-
Membros até 31 de dezembro de 2013; 
regista o facto de que, para seis dos IEF 
criados ao abrigo do Fundo Europeu das 
Pescas, foram transferidos 72,37 milhões 
de EUR para bancos, na Grécia, na 
Roménia, na Bulgária, na Estónia, na 
Letónia e nos Países Baixos; observa ainda 
que, só na Letónia, os montantes 
disponíveis foram integralmente pagos aos 
beneficiários finais, ao passo que, na 
Roménia, apenas 28% dos fundos, na 
Bulgária, apenas 77%, na Estónia, apenas 
91 %, e nos Países Baixos e na Grécia, 0%, 
chegaram aos beneficiários finais92; 

92 Informações prestadas pela 
Vice-Presidente da Comissão, Kristalina 
Georgieva, no decurso do procedimento de 

92 Informações prestadas pela 
Vice-Presidente da Comissão, Kristalina 
Georgieva, no decurso do procedimento de 
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quitação. quitação. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/9 

Alteração  9 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

em nome do Grupo S&D 
 
Relatório A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Quitação 2013: Orçamento geral da UE – Comissão Europeia e agências de execução 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Proposta de resolução 

Subtítulo, após n.° 49 

 
Proposta de resolução Alteração 

Os Estados-Membros com pior 
desempenho 

O desempenho dos Estados-Membros: 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/10 

Alteração  10 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

em nome do Grupo S&D 
 
Relatório A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Quitação 2013: Orçamento geral da UE – Comissão Europeia e agências de execução 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Proposta de resolução 

N.° 51 

 
Proposta de resolução Alteração 

51. Salienta que, de acordo com os dados 
fornecidos pelo Tribunal de Contas no 
que se refere aos montantes e à 
percentagem de fundos em risco nos casos 
do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, do Fundo Social Europeu e do 
Fundo de Coesão (fonte dos dados 
incluída nos relatórios anuais de 
atividades de 2013 da DG Emprego, 
Assuntos Sociais e Inclusão e da DG 
Política Regional e Urbana), a 
Eslováquia, o Reino Unido e a Espanha 
são os países que apresentam as taxas de 
erro mais elevadas; 

51. Salienta que, de acordo com os 
números fornecidos no relatório anual de 
atividades de 2013 da DG Política 
Regional e Urbana, o risco de erro como 
média ponderada da estimativa para cada 
programa operacional apoiado pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional e o Fundo de Coesão é inferior 
a 1 % no Luxemburgo (0,03 %), na 
Finlândia (0,29 %), na Estónia (0,43 %), 
em Malta (0,89 %) e em Portugal (0,88 
%), e que esta percentagem é de 5 % ou 
mais na Eslovénia (5 %), em Espanha 
(6,18 %) e na Eslováquia (11,48 %); 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/11 

Alteração  11 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

em nome do Grupo S&D 
 
Relatório A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Quitação 2013: Orçamento geral da UE – Comissão Europeia e agências de execução 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Proposta de resolução 

N.° 51-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 51-A. Salienta que, de acordo com os 
números fornecidos no relatório anual de 
atividades de 2013 da DG Emprego, 
Assuntos Sociais e Inclusão, o risco de 
erro como média ponderada da estimativa 
para cada programa operacional apoiado 
pelo Fundo Social Europeu é inferior a 1 
% na Áustria e na Dinamarca (0,8 %), na 
Bulgária e na Polónia (0,6 %), na Estónia 
(0,4 %), na Finlândia (0,1 %) na Hungria 
e em Malta (0,9 %), e que esta 
percentagem é de 5 % ou mais na 
Roménia (6,6 %), no Reino Unido (8,8 %) 
e na Bélgica (9,3 %); 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/12 

Alteração  12 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

em nome do Grupo S&D 
 
Relatório A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Quitação 2013: Orçamento geral da UE – Comissão Europeia e agências de execução 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Proposta de resolução 

N.° 52 

 
Proposta de resolução Alteração 

52. Sublinha que, de acordo com os dados 
fornecidos pelo Tribunal de Contas no 
que se refere aos montantes e à 
percentagem de fundos em risco nos casos 
do Fundo Europeu Agrícola de Garantia 
e do Fundo Agrícola Europeu para o 
Desenvolvimento Regional (fonte dos 
dados incluída no relatório anual de 
atividades de 2013 da DG Agricultura e 
Desenvolvimento Rural), a Roménia, a 
Bulgária e Portugal são os países que 
apresentam as taxas de erro mais 
elevadas; 

52. Sublinha que, de acordo com os dados 
fornecidos nos anexos ao relatório anual 
de atividades de 2013 da DG AGRI, o 
risco de erro residual ajustado para cada 
setor é o seguinte:  

 - Medidas de mercado: inferior a 1 % na 
Bélgica (0,92 %), na Bulgária (0,91 %) na 
Hungria (0,41 %); na Irlanda (0,90 %); 
no Luxemburgo (0,85%); na Letónia 
(0,65 %); na Roménia (0,95 %) e na 
Eslováquia (0,08 %); superior a 5 % na 
Áustria (8,57 %); na República Checa 
(14,48 %); em Espanha (10,89 %); em 
França (6,37 %); nos Países Baixos 
(19,40%); na Polónia (19,05 %) e no 
Reino Unido (20,21 %); 

 - Pagamentos diretos: inferior a 1 % na 
Bélgica (0,14 %); na República Checa 
(0,39 %); na Alemanha (0,63 %); na 
Estónia (0,94 %); em Malta (0,03 %); na 
Polónia (0,97 %); na Suécia (0,41 %) e na 
Eslovénia (0,85 %) e superior a 5 % na 
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Grácia (5,17 %); 

 - Desenvolvimento rural: nenhum Estado-
Membro regista uma taxa de erro residual 
ajustada inferior a 1% e apenas na 
Alemanha, na Estónia e em Malta essa 
taxa é inferior a 2%; é superior a 5 % na 
Bulgária (14,36 %); na Dinamarca (6,60 
%); em França (7,26 %); na Grécia 
(12,37%); em Itália (5,10 %); no 
Luxemburgo (6,31%); nos Países Baixos 
(5,77%); em Portugal (7,87 %); na 
Roménia (11,43 %) e na Suécia (5,04 %); 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/13 

Alteração  13 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

em nome do Grupo S&D 
 
Relatório A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Quitação 2013: Orçamento geral da UE – Comissão Europeia e agências de execução 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Proposta de resolução 

N.° 70 

 
Proposta de resolução Alteração 

70. Lamenta que os pagamentos do Fundo 
Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) 
não estejam isentos de erros materiais em 
2013, devendo a taxa de erro mais provável 
calculada pelo Tribunal de Contas ser 
equivalente a 3,6% (3,8% em 2012)101, e 
que, dos cinco sistemas de controlo dos 
pagamentos analisados do ponto de vista 
dos pagamentos desembolsados, dois 
foram considerados ineficazes, dois 
parcialmente eficazes e apenas um foi 
considerado eficaz; 

70. Lamenta que os pagamentos do Fundo 
Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) 
não estejam isentos de erros materiais em 
2013, devendo a taxa de erro mais provável 
calculada pelo Tribunal de Contas ser 
equivalente a 3,6% (3,8% em 2012)101, 
mas reconhece que a taxa de erro 
diminuiu de 2012 para 2013 e solicita à 
Comissão e aos Estados-Membros que 
garantam sistemas de controlo eficazes 
dos pagamentos contabilizados como 
despesas; 

101 A frequência aumentou de forma 
bastante significativa: de 41% em 2012 
para 61% em 2013. 

101 A frequência aumentou de forma 
bastante significativa: de 41% em 2012 
para 61% em 2013. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/14 

Alteração  14 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

em nome do Grupo S&D 
 
Relatório A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Quitação 2013: Orçamento geral da UE – Comissão Europeia e agências de execução 
COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Proposta de resolução 

N.° 81 

Proposta de resolução Alteração 

81. Sublinha que os 5 organismos 
pagadores com as taxas de erro mais 
elevadas foram as seguintes: 

Suprimido 

1. Reino Unido, 
RPA 

5,66 % 
(notificação dos 
Estados-Membros 
(EM): 0,67 %) 

 

2. Grécia, 
OKEPE 

5,17 % 
(notificação do 
EM: 0,83 %) 

 

3. Espanha, 
AVGA 

4,71% (notificação 
do EM: 1,93 %) 

 

4. Portugal, 
IFAP 

4,37% (notificação 
do EM: 0,82 %) 

 

5. Roménia, 
PIAA 

4,27% (notificação 
do EM: 1,77 %) 

 

 

 

Or. en 

 
 


