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Alteração 1
Saskia Bricmont
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Congratula-se com o parecer do 
Tribunal de Contas («Tribunal») sobre as 
contas da União em 2018; salienta que o 
nível global de erro estimado nas despesas 
a título do orçamento da União foi de 
2,6 %, o que se situa no intervalo das 
estimativas de erro dos últimos dois anos e 
foi apenas ligeiramente superior ao 
mínimo histórico de 2,4 % em 2017; 
recorda que o limiar de materialidade 
visado é de 2 % e insta a Comissão a 
redobrar os seus esforços para atingir um 
nível global de erro inferior a esse limiar;

1. Congratula-se com o parecer do 
Tribunal de Contas («Tribunal») sobre as 
contas da União em 2018; salienta que o 
nível global de erro estimado nas despesas 
a título do orçamento da União foi de 
2,6 %, o que se situa no intervalo das 
estimativas de erro dos últimos dois anos, 
sendo ligeiramente superior a 2,4 % em 
2017; recorda que o limiar de 
materialidade visado é de 2 % e insta a 
Comissão a redobrar os seus esforços para 
atingir um nível global de erro inferior a 
esse limiar;

Or. en

Alteração 2
Saskia Bricmont
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Salienta, não obstante, a 
importância para a União de que o 
Tribunal avalie de forma sistemática e 
independente os níveis de erro de todas as 
áreas do orçamento da União;

Or. en

Alteração 3
Saskia Bricmont



PE644.915v01-00 4/10 AM\1194678PT.docx

PT

em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-B. Regista com preocupação os nove 
casos de suspeita de fraude que foram 
comunicados ao Organismo Europeu de 
Luta Antifraude (OLAF) pelo Tribunal 
em 2018;

Or. en

Alteração 4
Saskia Bricmont
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 2-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-C. Salienta que a análise de 
acompanhamento de 2018 elaborada pelo 
Tribunal abrangeu 184 recomendações; 
observa que a Comissão executou 76 % 
das recomendações na íntegra ou na 
maioria dos aspetos; lamenta que 11 
recomendações não tenham sido 
implementadas; partilha da opinião do 
Tribunal segundo a qual deve ser 
aplicado um plano de avaliação dos riscos 
mais estruturado e documentado;

Or. en

Alteração 5
Saskia Bricmont
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 2-D (novo)
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Projeto de parecer Alteração

2-D. Congratula-se com os 35 relatórios 
especiais publicados em 2018 pelo 
Tribunal sobre os vários domínios de 
despesa da União, com o objetivo de 
analisar se os objetivos de determinados 
programas e políticas da União foram 
cumpridos, se os resultados foram 
alcançados de forma eficaz e eficiente e se 
o financiamento da União representou 
um valor acrescentado;

Or. en

Alteração 6
Saskia Bricmont
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Congratula-se com os relatórios 
especiais do Tribunal sobre o Fundo 
Fiduciário de Emergência da União 
Europeia para África1 («FFUE para 
África») e sobre o Mecanismo em Favor 
dos Refugiados na Turquia2 («Mecanismo 
para a Turquia»); toma nota da 
conclusão do Tribunal de que o FFUE 
para África, que apoia atividades em 26 
países africanos, é um instrumento 
flexível que é mais rápido no lançamento 
de projetos do que os instrumentos de 
financiamento tradicionais, mas carece de 
orientação para dirigir eficazmente as 
ações para a resolução dos problemas sem 
precedentes que enfrenta; considera que a 
Comissão deve rever a conceção do 
FFUE para África, nomeadamente para 
melhorar a sua orientação e acelerar a 
sua aplicação, com vista a torná-lo mais 
eficaz; toma nota da conclusão do 
Tribunal de que a primeira parcela de 
3 mil milhões de EUR (de um total de 

Suprimido
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6 mil milhões de EUR) mobilizada ao 
abrigo do Mecanismo para a Turquia deu 
uma resposta rápida à crise dos 
refugiados, mas apenas metade dos 
projetos alcançou os resultados 
esperados; considera que a eficácia dos 
projetos de ajuda em dinheiro deve ser 
melhorada; insta a Comissão a dar 
seguimento às recomendações do 
Tribunal, nomeadamente no que se refere 
ao aumento dos investimentos em 
infraestruturas municipais e do apoio 
socioeconómico para dar resposta às 
necessidades dos refugiados e ao 
desenvolvimento de uma estratégia de 
transição da ajuda humanitária para a 
ajuda ao desenvolvimento;
_________________
1 Relatório Especial n.º 32/2018 «Fundo 
Fiduciário de Emergência da União 
Europeia para África: flexível mas pouco 
direcionado».
2 Relatório Especial n.º 27/2018 
«Mecanismo em Favor dos Refugiados na 
Turquia: um apoio útil, mas são 
necessárias melhorias para otimizar os 
recursos».

Or. en

Alteração 7
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Congratula-se com os relatórios 
especiais do Tribunal sobre o Fundo 
Fiduciário de Emergência da União 
Europeia para África1 («FFUE para 
África») e sobre o Mecanismo em Favor 
dos Refugiados na Turquia2 («Mecanismo 
para a Turquia»); toma nota da conclusão 
do Tribunal de que o FFUE para África, 

3. Regista os relatórios especiais do 
Tribunal sobre o Fundo Fiduciário de 
Emergência da União Europeia para 
África1 («FFUE para África») e sobre o 
Mecanismo em Favor dos Refugiados na 
Turquia2 («Mecanismo para a Turquia»); 
manifesta a sua preocupação 
relativamente às conclusões que 
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que apoia atividades em 26 países 
africanos, é um instrumento flexível que é 
mais rápido no lançamento de projetos do 
que os instrumentos de financiamento 
tradicionais, mas carece de orientação para 
dirigir eficazmente as ações para a 
resolução dos problemas sem precedentes 
que enfrenta; considera que a Comissão 
deve rever a conceção do FFUE para 
África, nomeadamente para melhorar a 
sua orientação e acelerar a sua aplicação, 
com vista a torná-lo mais eficaz; toma nota 
da conclusão do Tribunal de que a primeira 
parcela de 3 mil milhões de EUR (de um 
total de 6 mil milhões de EUR) mobilizada 
ao abrigo do Mecanismo para a Turquia 
deu uma resposta rápida à crise dos 
refugiados, mas apenas metade dos 
projetos alcançou os resultados esperados; 
considera que a eficácia dos projetos de 
ajuda em dinheiro deve ser melhorada; 
insta a Comissão a dar seguimento às 
recomendações do Tribunal, 
nomeadamente no que se refere ao 
aumento dos investimentos em 
infraestruturas municipais e do apoio 
socioeconómico para dar resposta às 
necessidades dos refugiados e ao 
desenvolvimento de uma estratégia de 
transição da ajuda humanitária para a 
ajuda ao desenvolvimento;

estabelecem que o FFUE para África 
carece de orientação para dirigir 
eficazmente as ações para a resolução dos 
problemas sem precedentes que enfrenta e 
que a seleção dos projetos não é 
totalmente coerente e clara; considera que 
a Comissão deve rever a conceção do 
FFUE para África, com vista a torná-lo 
mais inclusivo e sensível às necessidades 
das pessoas deslocadas, migrantes e 
comunidades de acolhimento; toma nota 
da conclusão do Tribunal de que a primeira 
parcela de 3 mil milhões de EUR (de um 
total de 6 mil milhões de EUR) mobilizada 
ao abrigo do Mecanismo para a Turquia 
deu uma resposta à crise dos refugiados, 
mas apenas metade dos projetos alcançou 
os resultados esperados; considera que a 
eficácia dos projetos de ajuda em dinheiro 
deve ser melhorada; insta a Comissão a dar 
seguimento às recomendações do Tribunal, 
nomeadamente no que se refere ao 
aumento dos investimentos em 
infraestruturas de emergência e do apoio 
socioeconómico para dar resposta aos 
direitos e necessidades dos refugiados; 
insta a Comissão a propor orientações 
claras sobre em que situações específicas 
devem ser criados mecanismos especiais e 
a fornecer informações pormenorizadas 
sobre o financiamento afetado ao abrigo 
desse mecanismo até à data;

_________________ _________________
1 Relatório Especial n.º 32/2018 «Fundo 
Fiduciário de Emergência da União 
Europeia para África: flexível mas pouco 
direcionado».

1 Relatório Especial n.º 32/2018 «Fundo 
Fiduciário de Emergência da União 
Europeia para África: flexível mas pouco 
direcionado».

2 Relatório Especial n.º 27/2018 
«Mecanismo em Favor dos Refugiados na 
Turquia: um apoio útil, mas são necessárias 
melhorias para otimizar os recursos».

2 Relatório Especial n.º 27/2018 
«Mecanismo em Favor dos Refugiados na 
Turquia: um apoio útil, mas são necessárias 
melhorias para otimizar os recursos».

Or. en

Alteração 8
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Saskia Bricmont
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Congratula-se com o relatório 
especial do Tribunal sobre o apoio da 
União aos Estados-Membros nos seus 
esforços para combater a radicalização3, 
financiado, em especial, pelo Fundo para 
a Segurança Interna (FSI) e pelo 
Programa Justiça; partilha da opinião do 
Tribunal segundo a qual a Comissão deve 
melhorar o quadro de coordenação global 
das ações financiadas pela União para 
combater a radicalização, aumentar o 
apoio prático aos profissionais e decisores 
políticos dos Estados-Membros e 
melhorar o quadro de avaliação dos 
resultados;

Suprimido

_________________
3 Relatório Especial n.º 13/2018 «Combate 
à radicalização que leva ao terrorismo: a 
Comissão deu resposta às necessidades 
dos Estados-Membros, mas com algumas 
falhas de coordenação e avaliação».

Or. en

Alteração 9
Saskia Bricmont
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Congratula-se com o facto de o 
Tribunal não ter detetado falhas graves nos 
procedimentos de apuramento da Comissão 
relativos ao Fundo para o Asilo, a 
Migração e a Integração (FAMI) e ao FSI 

5. Observa o facto de o Tribunal não 
ter detetado falhas graves nos 
procedimentos de apuramento da Comissão 
relativos ao FAMI e ao FSI e concordar 
com as decisões de apuramento de contas 
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e concordar com as decisões de 
apuramento de contas da Comissão; 
lamenta, no entanto, que três das 18 
operações examinadas pelo Tribunal 
contivessem erros, das quais uma operação 
em gestão partilhada ao abrigo do FAMI 
revelou uma taxa de erro de 9,4 %; insta a 
Comissão a corrigir as deficiências 
sistémicas identificadas pelo Tribunal, tais 
como a falta de controlos ex post dos 
documentos comprovativos em caso de 
controlos administrativos ex ante dos 
pedidos de pagamento; solicita aos 
Estados-Membros que melhorem os 
controlos da legalidade e regularidade dos 
procedimentos de adjudicação de contratos 
organizados pelos beneficiários dos fundos.

da Comissão; lamenta, no entanto, que o 
exame do Tribunal tenha revelado 
insuficiências na aplicação das regras da 
contratação pública, assim como algumas 
deficiências do sistema na gestão do 
FAMI e do FSI; lamenta que três das 18 
operações examinadas pelo Tribunal 
contivessem erros, das quais uma operação 
em gestão partilhada ao abrigo do FAMI 
revelou uma taxa de erro de 9,4 %; insta a 
Comissão a corrigir todas as deficiências 
identificadas pelo Tribunal e a seguir as 
recomendações feitas por este, tais como 
garantir que, aquando dos controlos 
administrativos ex ante dos pedidos de 
pagamento, a documentação exigida aos 
beneficiários das subvenções seja 
sistematicamente utilizada para verificar 
devidamente a legalidade e a regularidade 
dos procedimentos de adjudicação; 
solicita às autoridades dos Estados-
Membros responsáveis pelos programas 
nacionais do FAMI e do ISF que 
verifiquem devidamente a legalidade e 
regularidade dos procedimentos de 
adjudicação de contratos organizados pelos 
beneficiários destes fundos;

Or. en

Alteração 10
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Congratula-se com o facto de o 
Tribunal não ter detetado falhas graves nos 
procedimentos de apuramento da Comissão 
relativos ao Fundo para o Asilo, a 
Migração e a Integração (FAMI) e ao FSI e 
concordar com as decisões de apuramento 
de contas da Comissão; lamenta, no 
entanto, que três das 18 operações 
examinadas pelo Tribunal contivessem 

5. Congratula-se com o facto de o 
Tribunal não ter detetado falhas graves nos 
procedimentos de apuramento da Comissão 
relativos ao Fundo para o Asilo, a 
Migração e a Integração (FAMI) e ao FSI e 
concordar com as decisões de apuramento 
de contas da Comissão; lamenta, no 
entanto, que três das 18 operações 
examinadas pelo Tribunal contivessem 
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erros, das quais uma operação em gestão 
partilhada ao abrigo do FAMI revelou uma 
taxa de erro de 9,4 %; insta a Comissão a 
corrigir as deficiências sistémicas 
identificadas pelo Tribunal, tais como a 
falta de controlos ex post dos documentos 
comprovativos em caso de controlos 
administrativos ex ante dos pedidos de 
pagamento; solicita aos Estados-Membros 
que melhorem os controlos da legalidade e 
regularidade dos procedimentos de 
adjudicação de contratos organizados pelos 
beneficiários dos fundos.

erros, das quais uma operação em gestão 
partilhada ao abrigo do FAMI revelou uma 
taxa de erro altamente preocupante de 
9,4 %; insta a Comissão a corrigir as 
deficiências sistémicas identificadas pelo 
Tribunal, tais como a falta de controlos 
ex post dos documentos comprovativos em 
caso de controlos administrativos ex ante 
dos pedidos de pagamento; solicita aos 
Estados-Membros que melhorem os 
controlos da legalidade e regularidade dos 
procedimentos de adjudicação de contratos 
organizados pelos beneficiários dos fundos.

Or. en

Alteração 11
Saskia Bricmont
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Insta a Comissão a melhorar o 
cumprimento do Acordo 
Interinstitucional, de 2 de dezembro 
de 2013, sobre a disciplina orçamental, a 
cooperação em matéria orçamental e a 
boa gestão financeira;

Or. en


