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SUGESTÕES

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

1. Salienta que as políticas estruturais representam a segunda maior percentagem do 
orçamento da UE para o período de programação de 2000-2006 e constituem as principais 
políticas da UE para o período de 2007-2013;

2. Recorda que, no seu relatório anual sobre o exercício de 2006, o Tribunal de Contas
constatou que pelo menos 12 % do montante total reembolsado a título de projectos no 
âmbito das políticas estruturais não o deveria ter sido, que 44 % dos reembolsos da 
amostra continham erros e que uma percentagem significativa de projectos suscitava 
problemas de conformidade;

3. Sublinha que, no mesmo relatório, o Tribunal de Contas afirmou que os sistemas de 
controlo dos Estados-Membros eram de uma maneira geral ineficazes ou pouco eficazes;

4. Congratula-se, por conseguinte, com os esforços empreendidos para atingir os objectivos 
dos Fundos Estruturais e do Fundo de Coesão durante o período de programação actual de 
2007-2013 no âmbito dos princípios de governação e parceria1;

5. Solicita que os tribunais de contas nacionais desempenhem um papel mais determinante 
nos mecanismos de controlo, a fim de que os fundos sejam utilizados de forma adequada, 
e que assumam as suas responsabilidades e desempenhem um papel mais activo;

6. Solicita que os Estados-Membros prestem aconselhamento e formação aos promotores de 
projectos e às autoridades encarregadas da gestão e dos pagamentos e que os organismos 
de controlo velem para que todos os intervenientes conheçam as normas regulamentares 
da Comunidade e as apliquem devidamente;

7. Acolhe favoravelmente as sínteses anuais dos Estados-Membros como primeiro passo no 
sentido das declarações nacionais em matéria de gestão; insta no entanto a Comissão a 
propor a adopção das mesmas normas, orientações e notas de orientação para as políticas 
estruturais e a Política Agrícola Comum;

8. Lamenta que as disposições de aplicação dos projectos tenham, uma vez mais, sido 
adoptadas muito tarde e convida as autoridades administrativas e as autoridades de 
pagamento e controlo a preverem e aplicarem regras destinadas a simplificar os 
procedimentos de gestão (por exemplo, recorrendo mais a montantes fixos).

                                               
1 Tal como definido no artigo 11.º do Regulamento (CE) n.º 1083/2006 do Conselho - JO L 210 de 31.07.2006, 
p. 25.
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