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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão do Controlo Orçamental, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Assinala que, tal como indicado no relatório anual do Tribunal de Contas, o nível 
estimado de erro nas despesas com a «Coesão económica, social e territorial» diminuiu, 
passando de 4,8 % em 2016 para 3 % em 2017; regista, com satisfação, a melhoria 
sustentada verificada ao longo dos últimos quatro anos;

2. Observa que este é o primeiro ano em que vigora o quadro de controlo e garantia revisto 
para o período 2014-2020 e que apenas foi apresentado um baixo número de pacotes de 
garantia; destaca que o Relatório Anual relativo a 2017 abrange tanto as despesas 
apuradas para o período 2014-2020 como as que dizem respeito ao período 2007-2013;

3. Assinala que os erros nos instrumentos financeiros, os custos inelegíveis e as 
declarações de IVA não elegível contribuíram, em grande medida, para a estimativa de 
nível de erro referente à política de coesão; observa que alguns dos erros identificados 
pelo Tribunal diziam respeito a casos específicos relativamente aos quais já foram 
tomadas medidas de atenuação; insta a Comissão a tomar novas medidas preventivas e 
corretivas, se for caso disso;

4. Salienta que o Tribunal de Contas detetou uma série de insuficiências de importância 
variável no trabalho de algumas autoridades de auditoria no que diz respeito à 
regularidade das despesas, que podem limitar a fiabilidade das taxas de erro residual 
comunicadas; insta a Comissão e as autoridades de auditoria a continuarem a trabalhar 
em estreita colaboração para colmatar essas lacunas;

5. Considera que, após um início muito lento, a execução dos programas de 2014-2020 
atingiu agora a velocidade de cruzeiro, tendo os pagamentos efetuados em 2017 
ascendido a 41 mil milhões de EUR, correspondente a 1,5 vezes o montante de 2016; 
observa, contudo, que o nível dos pagamentos ascende a 124,7 mil milhões de euros, 
sendo consideravelmente mais baixo do que o orçamentado;

6. Insta os Estados-Membros a melhorarem a exatidão das suas previsões de pagamento, 
que são cruciais para evitar atrasos anormais; observa que a taxa média de execução das 
previsões de pagamento melhorou, passando de 52 % em 2016 para 80 % em 2017; 
observa que, paralelamente, se registaram progressos ao nível da taxa de seleção de 
projetos no terreno (55 % no final de 2017, em comparação com 20 % em 2016);

7. Manifesta preocupação pelo facto de a taxa de absorção média global para o QFP atual 
ser ainda mais baixa do que a do ano correspondente ao QFP anterior (16 %, em 
comparação com 22 %), o que se deveu principalmente ao encerramento tardio do 
anterior QFP, a atrasos na adoção dos atos jurídicos, a dificuldades na implementação 
dos novos requisitos relativos ao QFP atual, à alteração das regras de anulação de 
autorizações de n+2 para n+3 e aos encargos administrativos resultantes da 
sobreposição dos períodos do QFP;
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8. Reitera o seu apelo à Comissão e aos Estados-Membros no sentido de que intensifiquem 
os esforços com vista a possibilitar a adoção e a implementação rápida e atempada dos 
novos programas operacionais para os períodos 2021-2027, a fim de evitar problemas 
relacionados com a absorção de fundos no futuro;

9. Congratula-se com a maior flexibilidade orçamental introduzida na sequência da revisão 
intercalar do QFP; observa, no entanto, que podem revelar-se necessárias medidas 
adicionais de flexibilidade e simplificação para satisfazer de forma adequada as 
necessidades futuras;

10. Observa que foram detetadas várias insuficiências nos sistemas de avaliação do 
desempenho das autoridades dos Estados-Membros, na sua maioria relacionadas com 
projetos concluídos no âmbito do período 2007-2013; convida a Comissão a melhorar o 
sistema global de medição do desempenho, incluindo a presença de indicadores de 
resultados a nível do projeto, a fim de permitir a avaliação da contribuição de um 
determinado projeto para os objetivos específicos dos programas operacionais; observa 
que a legislação que abrange o período de programação de 2014-2020 reforçou a lógica 
de intervenção e a ênfase nos resultados.
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