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22.4.2015 A8-0101/15 

Alteração  15 

Inés Ayala Sender, Georgi Pirinski, 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 

N.º 82 

 
Proposta de resolução Alteração 

82. Lamenta que o atual quadro 
legislativo não preveja sanções para a 
prestação de informações falsas ou 
incorretas104; lamenta que o atual quadro 
legislativo não preveja sanções para a 
prestação de informações falsas ou 
incorretas1 por parte dos organismos 
pagadores; 

82. Exorta a Comissão a utilizar todos os 
meios à sua disposição, incluindo o 
acompanhamento ativo do novo trabalho 
dos organismos de certificação em 
matéria de legalidade e regularidade, para 
melhorar a qualidade dos controlos dos 
Estados-Membros e, por conseguinte, a 
fiabilidade das suas estatísticas de 
controlo; 

__________________  
1 Vide a resposta da Comissão à Pergunta 
Escrita n.º 11, audição CONT com o 
Comissário Phil Hogan em 1 de dezembro 
de 2014. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/16 

Alteração  16 

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.º 90 

 
Proposta de resolução Alteração 

90. Observa que, de acordo com os dados 
fornecidos no relatório anual de 
atividades de 2013 da DG AGRI1, os 
Estados-Membros com piores 
desempenhos no que diz respeito à 
recuperação de pagamentos indevidos são 
a Bulgária, com uma taxa de recuperação 
de 4%, a Grécia, com 21%, a França, com 
25%, a Eslovénia, com 25%, a 
Eslováquia, com 27%, e a Hungria, com 
33%; manifesta apreensão face aos níveis 
preocupantemente baixos de recuperações 
em determinados domínios e solicita a 
apresentação de um relatório pela 
Comissão sobre as causas e as 
possibilidades de alcançar melhorias; 

90. Manifesta apreensão face aos níveis 
preocupantemente baixos de recuperações 
em vários domínios e solicita a 
apresentação de um relatório pela 
Comissão sobre as causas e as 
possibilidades de alcançar melhorias; 

__________________  
1 Vide relatório anual de atividades da DG 
AGRI de 2013, Anexo 10, Quadro 51: 
"novos casos abertos desde 2007". 
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22.4.2015 A8-0101/17 

Alteração  17 

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.º 107 

 
Proposta de resolução Alteração 

107. Recomenda que a Comissão 
acompanhe de forma ativa a aplicação de 
medidas corretivas no que se refere às 
deficiências detetadas no sistema de 
controlo das ajudas da União aos 
agrupamentos de produtores de fruta e 
produtos hortícolas na Polónia, na Áustria, 
nos Países Baixos e no Reino Unido; 

107. Recomenda que a Comissão 
acompanhe de forma ativa a aplicação de 
medidas corretivas no que se refere às 
deficiências detetadas no sistema de 
controlo das ajudas da União para o 
reconhecimento dos agrupamentos de 
produtores de fruta e produtos hortícolas na 
Polónia, bem como nos programas 
operacionais das organizações de 
produtores na Áustria, nos Países Baixos e 
no Reino Unido; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/18 

Alteração  18 

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.º 133 

 
Proposta de resolução Alteração 

133. Faz notar que, nas despesas do 
FEDER e do FC, os principais riscos de 
incumprimento dizem respeito a erros em 
contratos públicos (39%), 
projetos/atividades ou beneficiários 
inelegíveis (22%), inclusão de custos 
inelegíveis nas declarações de despesa 
(21%) e incumprimento das regras 
aplicáveis aos auxílios estatais; 

133. Faz notar que, nas despesas do 
FEDER e do FC, bem como da 
mobilidade, dos transportes e da energia, 
os principais riscos de erros dizem respeito 
ao incumprimento das normas da 
contratação pública, aos projetos e custos 
inelegíveis e, no caso do FEDER e do FC, 
ao incumprimento das regras aplicáveis aos 
auxílios estatais;  congratula-se com as 
medidas tomadas pela Comissão para 
atenuar estes riscos e encoraja-a a 
continuar a dar orientações e formação às 
autoridades de gestão sobre os riscos 
identificados; espera que os novos 
regulamentos e regras relativos ao 
período de programação 2014-2020 
contribuam para diminuir o risco de erros 
e para obter melhores resultados graças a 
uma maior simplificação e clarificação 
dos procedimentos; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/19 

Alteração  19 

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.º 134 

 
Proposta de resolução Alteração 

134. Observa que as autoridades dos 
Estados-Membros comunicaram, nos seus 
programas operacionais, 322 pareceres de 
auditoria a nível nacional e que os 
pareceres de auditoria detetaram em 209 
casos (65%) uma taxa de erro inferior a 
2%; nota que, nos casos em que os 
serviços da Comissão procederam à 
verificação dos dados, só foi possível 
confirmar a notificação das taxas de erro 
dos Estados-Membros em 78 pareceres 
nacionais de auditoria; observa que 244 
pareceres de auditoria necessitaram de ser 
corrigidos pela Comissão1; solicita à 
Comissão que comunique futuramente 
todos os pormenores das alterações das 
taxas de erro introduzidas pela DG 
REGIO; 

134. Observa que as autoridades dos 
Estados-Membros comunicaram, nos seus 
programas operacionais, 322 pareceres de 
auditoria a nível nacional e que os 
pareceres de auditoria detetaram em 209 
casos (65%) uma taxa de erro inferior a 
2%; sublinha que, em termos globais, a 
Direção-Geral considerou 89% das taxas 
de erro comunicadas como uma fonte de 
informação fiável para efeitos de cálculo 
do risco para os pagamentos de 2013, 
validando as taxas de erro comunicadas 
nos relatórios anuais de controlo em 68% 
dos casos comunicados, ou podendo 
recalcular a taxa de erro com base em 
todas as informações disponibilizadas 
pela autoridade de auditoria e validadas 
pelos auditores da Direção-Geral em 21% 
dos casos; observa que, no termo da sua 
análise dos RAC, a DG REGIO considera 
que pode confirmar os pareceres de 
auditoria das autoridades de auditoria 
para 304 programas (94%); 

__________________ __________________ 
1Vide relatório anual de atividades da DG 
REGIO em 2013, Anexo, p. 41. 
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22.4.2015 A8-0101/20 

Alteração  20 

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.º 135 

 
Proposta de resolução Alteração 

135. Regista que a Comissão considerou 
pouco fiáveis todas as taxas de erro 
auditadas a nível nacional nos relatórios 
apresentados pela Eslováquia, 10 das 15 
taxas de erro nos relatórios apresentados 
pela Hungria, duas das sete taxas de erro 
nos relatórios apresentados pela Bulgária 
e uma em quatro taxas de erro nos 
relatórios apresentados pela Bélgica; pede 
à Comissão que demonstre se, e de que 
modo, as correções fixas aplicadas para 
proteger o orçamento da União (25% para 
um dos programas e 10% para outros 
nove programas na Eslováquia, dois no 
caso da Bulgária e da Itália e um no caso 
da Bélgica2) remediaram o problema; 

135. Regista que a DG REGIO considerou: 

 - fiáveis todas as taxas de erro auditadas a 
nível nacional para os PO comunicadas 
por seis Estados-Membros (Áustria, 
Finlândia, França, Luxemburgo, 
Portugal e Países Baixos); 

 - «não fiáveis/taxas fixas» todas as taxas 
de erro auditadas a nível nacional para os 
PO comunicadas por dois 
Estados-Membros (Eslováquia e 
Eslovénia); 

 - fiáveis, ou fiáveis com necessidade de 
novo cálculo, as taxas de erro auditadas a 
nível nacional para os PO comunicadas 
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pela maioria dos Estados-Membros; 

 - as taxas de erro auditadas a nível 
nacional comunicadas por seis 
Estados-Membros (Bélgica, Bulgária, 
Alemanha, Hungria, Itália e Reino 
Unido) fiáveis e/ou «fiáveis/recalculadas» 
para alguns dos seus PO e «não 
fiáveis/taxas fixas» para os restantes PO; 

__________________  
2  Vide relatório anual de atividades da 
DG REGIO em 2013, Anexo, p. 42. 
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22.4.2015 A8-0101/21 

Alteração  21 

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.º 136 

 
Proposta de resolução Alteração 

136. Salienta que a comunicação dos 
erros detetados nos seguintes programas 
operacionais foi particularmente pouco 
fiável: 

Suprimido 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/22 

Alteração  22 

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.º 141 

 
Proposta de resolução Alteração 

141. Apoia plenamente a política da 
Comissão em matéria de interrupção e 
suspensão dos pagamentos; 

141. Apoia vivamente a política em 
matéria de interrupção e suspensão dos 
pagamentos estritamente utilizada pela 
Comissão como instrumento de prevenção 
de irregularidades; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/23 

Alteração  23 

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.º 146 

 
Proposta de resolução Alteração 

146. Observa que, em 2013, a Comissão 
decidiu efetuar correções financeiras no 
valor de 912 371 222 de EUR nos 
programas operacionais dos Estados-
Membros, dos quais 239,50 milhões de 
EUR dizem respeito à República Checa, 
147,21 milhões de EUR à Hungria e 
95,47 milhões de EUR à Grécia; 

146. Observa que, em 2013, de acordo 
com o relatório anual de atividades (RAA) 
da DG REGIO, a Comissão decidiu ou 
confirmou correções financeiras no valor 
de 557,2 milhões de EUR para o 
FEDER/FC relativamente a todos os 
períodos de programação, e que, em 2013, 
foi executado um total de 898,7 milhões 
de EUR correspondente a correções 
financeiras decididas/confirmadas em 
2013 e nos anos anteriores; destaca o 
papel reforçado de supervisão da DG 
REGIO após a adoção e execução do 
Plano de Ação de 2008 da Comissão e 
convida a Comissão a prosseguir o 
trabalho neste sentido; 
 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/24 

Alteração  24 

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.º 168 

 
Proposta de resolução Alteração 

168. Congratula-se com o contributo para a 
consecução destes objetivos, não só 
através dos projetos do FSE, mas também 
através da formulação de recomendações 
específicas por país contidas no Relatório 
Conjunto Anual sobre o Emprego 
elaborado como parte do processo do 
Semestre Europeu; 

168. Congratula-se com o contributo deste 
domínio de intervenção para a consecução 
dos objetivos da Estratégia UE2020 
através dos projetos do FSE, bem como de 
outros instrumentos ao abrigo do mesmo; 
sublinha a importância do FSE para o 
investimento em medidas de criação de 
emprego e de combate ao desemprego, no 
capital humano, na educação e formação, 
na inclusão social e no acesso aos 
serviços sociais; 

Or. en 

 
 


