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SUGESTÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão do 
Controlo Orçamental, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Congratula-se com o parecer do Tribunal de Contas («Tribunal») sobre as contas da 
União em 2019; manifesta a sua satisfação com a taxa de execução global, por parte da 
Comissão, das rubricas orçamentais relativas à justiça, aos direitos, à igualdade, à 
cidadania, à migração e aos assuntos internos em 2019;

2. Lamenta que o Tribunal não tenha dado resposta ao pedido reiterado do Parlamento de 
um cálculo do nível de erro estimado especificamente nas despesas da categoria 3 
(Segurança e Cidadania); 

3. 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 Fundo para a Segurança Interna (FSI) e concordar com as 
decisões de apuramento de contas da Comissão; lamenta, contudo, que sete das 
dezanove operações examinadas pelo Tribunal contivessem erros, dos quais três eram 
erros quantificáveis que tiveram um impacto financeiro sobre os montantes imputados 
ao orçamento da UE; 

4. Observa que a DG Justiça e Consumidores manteve a sua reserva relativa a uma taxa de 
erro significativa nas subvenções em regime de gestão direta, que corresponde a uma 
taxa de erro residual de 2,65%; regista o compromisso da Comissão de adaptar a sua 
metodologia para o cálculo da taxa de erro das subvenções nos programas «Direitos, 
Igualdade e Cidadania» e «Justiça» em conformidade com as observações do Tribunal, 
começando pela execução da campanha de auditoria ex post de 2020;

5. Salienta que a DG Migração e Assuntos Internos manteve duas reservas em gestão 
partilhada (uma em relação ao FAMI e ao FSI, e uma em relação aos Fundos SOLID 
para o período 2007-2013, ambas sob reserva em alguns Estados-Membros) e uma 
reserva em subvenções em regime de gestão direta devido a um nível de erro 
significativo correspondente a uma taxa de erro residual de 4,11% e a um impacto 
estimado de 7,21 milhões de EUR; assinala que a taxa de erro residual média no FAMI 
e no FSI é de 0,4 %, ou seja, bastante inferior ao limiar de materialidade de 2 %; 
manifesta-se preocupado face à execução do projeto de ajuda de emergência 
«Reinforcement of border control activities at the external border section of Croatia due 
to increased migratory pressure» (Reforço das atividades de controlo nas fronteiras 
externas da Croácia devido ao aumento da pressão migratória), de setembro de 2018 até 
ao final de 2019; toma nota da reabertura do processo 1598/2020/MMO pela Provedora 
de Justiça Europeia.


