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BREVE JUSTIFICAÇÃO

No que diz respeito às competências de controlo financeiro desta comissão, a presente 
proposta, conjuntamente com a proposta relativa ao financiamento da política agrícola 
comum, constitui parte central das propostas legislativas sobre as Perspectivas Financeiras 
para 2007-2013.

Na fase de arranque do período das novas Perspectivas Financeiras, o relator de parecer 
considera essencial uma nova abordagem às questões do controlo financeiro. Importantes 
diferenças como as dotações não diferenciadas na agricultura e dotações diferenciadas nas 
acções estruturais limitam, obviamente, o conjunto de comparações possíveis. Porém, o 
relator de parecer considera que alguns aspectos relativos ao funcionamento da gestão 
partilhada no domínio da agricultura e das acções estruturais se aplicam horizontalmente. Isto 
é particularmente verdade no que diz respeito ao conceito de declarações de fiabilidade 
anuais ex-ante pelos Estados-Membros. Este conceito destina-se a resolver dificuldades 
específicas resultantes da repartição de responsabilidades no domínio da gestão partilhada e 
está actualmente a ser desenvolvido por esta comissão no âmbito dos debates sobre a quitação 
à Comissão relativa ao exercício de 2003.

A proposta da Comissão obrigará os Estados-Membros a transmitirem a esta última 
descrições dos seus sistemas de gestão financeira e de controlo ex-ante. Não obstante, tendo 
em conta as conclusões do Tribunal de Contas Europeu sobre a existência de deficiências 
persistentes ao nível dos sistemas de supervisão e de controlo dos Estados-Membros1, o 
relator continua preocupado. As medidas propostas podem não ser suficientes. 
Consequentemente, recomenda a introdução de um compromisso político adicional, i.e., uma 
declaração de fiabilidade anual.

O relator acolhe favoravelmente a proposta de cooperação da Comissão com as autoridades 
de auditoria nacionais. Nesta perspectiva, o reforço da cooperação e da coordenação entre a 
Comissão e as instituições de auditoria nacionais, assim como destas últimas entre si próprias, 
constituirá mais uma avanço para um quadro de controlo interno comunitário2.

  
1 Relatório anual do Tribunal de Contas, relativo ao exercício de 2003, pontos 5. 67 - 5.69.
2 Parecer nº 2/2004 do Tribunal de Contas.



PE 355.607v02-00 4/6 AD\567206PT.doc

PT

ALTERAÇÕES

A Comissão do Controlo Orçamental insta a Comissão do Desenvolvimento Regional, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Artigo 12, nº 2 bis (novo)

2 bis. Sem prejuízo das obrigações previstas no 
nº 1, cada Estado-Membro emitirá 
anualmente, antes de receber o financiamento 
relativo ao ano N, uma declaração de 
fiabilidade ex-ante em que declarará que as 
estruturas de controlo financeiro exigidas pela 
Comunidade estão estabelecidas e em 
funcionamento. A referida declaração será 
assinada pela autoridade de mais elevado nível 
político e de gestão do Estado-Membro 
(ministro das finanças).

Alteração 2
Artigo 45, nº 1, parágrafo 2 

As avaliações terão como objectivo 
melhorar a qualidade, a eficácia e a 
coerência da assistência dos Fundos e a 
execução nos programas operacionais. 
Apreciarão igualmente o seu impacto em 
relação aos objectivos estratégicos da 
Comunidade, ao artigo 158º do Tratado e 
aos problemas estruturais específicos que 
afectam os Estados-Membros e as regiões 
em causa, tendo em conta as exigências de 
desenvolvimento sustentável e da legislação 
comunitária relevante em matéria de impacto 
ambiental e de avaliação ambiental 
estratégica.

As avaliações terão como objectivo melhorar a 
qualidade, a eficácia e a coerência da 
assistência dos Fundos e a execução nos 
programas operacionais. Avaliarão os custos e 
benefícios locais, nacionais e comunitários, 
respectivamente. Apreciarão igualmente o 
impacto dos referidos programas em relação 
aos objectivos estratégicos da Comunidade, ao 
artigo 158º do Tratado e aos problemas 
estruturais específicos que afectam os 
Estados-Membros e as regiões em causa, tendo 
em conta as exigências de desenvolvimento 
sustentável e da legislação comunitária 
relevante em matéria de impacto ambiental e 
de avaliação ambiental estratégica.

Alteração 3
  

1 Ainda não publicado em JO.
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Artigo 46, nº 3, parágrafo 3

A avaliação ex-ante terá por objectivo 
optimizar a atribuição de recursos 
orçamentais a título dos programas 
operacionais e melhorar a qualidade de 
programação. Identificará e apreciará as 
necessidades a médio e a longo prazo, os 
objectivos a alcançar, os resultados 
esperados, os objectivos quantificados, a 
coerência, se necessário, da estratégia 
proposta para a região, o valor acrescentado 
comunitário, em que medida as prioridades 
da Comunidade foram tomadas em 
consideração, as lições retiradas da 
experiência da programação anterior e a 
qualidade dos procedimentos para a 
execução, o acompanhamento, a avaliação e 
a gestão financeira.

A avaliação ex-ante terá por objectivo 
optimizar a atribuição de recursos orçamentais 
a título dos programas operacionais e 
melhorar a qualidade de programação. 
Identificará e apreciará as necessidades a 
médio e a longo prazo, os objectivos a 
alcançar, os resultados esperados, os 
objectivos quantificados, a coerência da 
estratégia proposta para a região, os custos e 
benefícios locais e comunitários, o valor 
acrescentado comunitário, em que medida as 
prioridades da Comunidade foram tomadas 
em consideração, as lições retiradas da 
experiência da programação anterior e a 
qualidade dos procedimentos para a execução, 
o acompanhamento, a avaliação e a gestão 
financeira.

Alteração 4
Artigo 75, nº 3

Anualmente, o mais tardar até 31 de Janeiro, 
os Estados-Membros enviarão à Comissão 
uma actualização das previsões relativas aos 
pedidos de pagamento para o exercício 
financeiro em curso, bem como para o 
exercício seguinte.

Anualmente, o mais tardar até 31 de Janeiro, os 
Estados-Membros enviarão à Comissão uma 
actualização das previsões relativas aos pedidos 
de pagamento para o exercício financeiro em 
curso, bem como para o exercício seguinte. As 
previsões deverão reflectir uma avaliação 
realista das capacidades de execução de 
despesas dos Estados-Membros durante os 
períodos em causa.

Alteração 5
Artigo 92, nº 3 bis (novo)

3 bis. A Comissão apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, de três 
em três anos, a partir de 2007, uma análise 
sobre a eficácia das disposições relativas à 
anulação automática de dotações.
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