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Alteração 1
Antonio De Blasio

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Nota que, no seu relatório, o Tribunal de 
Contas aprecia a qualidade de mais de 70% 
das auditorias da Comissão que, na maioria 
dos casos, resultaram na detecção de 
irregularidades que têm de ser corrigidas; 
nota, além disso, que, de acordo com os 
princípios básicos, é necessário haver 
provas irrefutáveis das irregularidades, 
sejam estas formais, financeiras ou 
fraudulentas, antes de se poder tomar 
medidas;

3. Nota que, no seu relatório, o Tribunal de 
Contas aprecia a qualidade de mais de 70% 
das auditorias da Comissão que, na maioria 
dos casos, resultaram na detecção de 
irregularidades que têm de ser corrigidas; 
nota, além disso, que, de acordo com os 
princípios básicos, é necessário haver 
provas irrefutáveis das irregularidades, 
sejam estas formais, financeiras ou 
fraudulentas, antes de se poder tomar 
medidas; nota ainda que, pese embora 
todos estes factos, o número de 
irregularidades é extremamente elevado;

Or. hu

Alteração 2
Antonio De Blasio

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Nota que o exercício de 2006 deve ser 
examinado à luz das regras em vigor no 
período de programação de 1999-2006 e 
que as novas regras aplicáveis durante o 
período de 2007 2013 são mais rigorosas e 
deverão gerar melhores resultados;

4. Nota que o exercício de 2006 deve ser 
examinado à luz das regras em vigor no 
período de programação de 2000-2006 e 
que as novas regras aplicáveis durante o 
período de 2007 2013 deverão ser mais 
flexíveis e gerar melhores resultados;

Or. hu
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Alteração 3
Antonio De Blasio

Projecto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

4-A. Salienta que, à luz do relatório do 
Tribunal de Contas, um dos maiores 
problemas reside nas diferentes 
interpretações dadas pelos 
Estados-Membros ao conceito de
"procedimentos de adjudicação", e 
convida a Comissão a sugerir maneiras de 
sanar esta situação;

Or. hu

Alteração 4
Antonio De Blasio

Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração

5. Aprova a posição declarada da Comissão 
de que todas as irregularidades detectadas 
devem ser devidamente tratadas através de 
medidas de correcção, incluindo a 
suspensão dos pagamentos e a recuperação 
de montantes indevida ou incorrectamente 
pagos; nota, a este respeito, que as 
medidas de correcção referidas são 
tomadas no contexto de programas 
plurianuais e que, consequentemente, não 
deverão ser consideradas à luz de uma 
fotografia instantânea da situação em 
dado momento; considera, portanto, que a 
percentagem de 12% apresentada pelo 
Tribunal de Contas como representativa 
da dimensão dos montantes indevidamente 
pagos em 2006 é excessivamente redutora, 
levando por si própria a interpretações 
erróneas ou distorcidas;

5. Aprova a posição declarada da Comissão 
de que todas as irregularidades detectadas 
devem ser devidamente tratadas através de 
medidas de correcção, incluindo a 
suspensão dos pagamentos e a recuperação 
de montantes indevida ou incorrectamente 
pagos; nota, a este respeito, a sua 
preocupação relativamente ao número de 
irregularidades registadas em 2006, que 
ronda os 4 000 milhões de euros (12%), e 
convida a Comissão a elaborar um plano 
pormenorizado para reduzir a dimensão 
dos montantes indevidamente pagos no 
futuro;
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Or. hu

Alteração 5
Antonio De Blasio

Projecto de parecer
N.º 8

Projecto de parecer Alteração

8. Observa com preocupação o facto de a 
persistência das insuficiências dos sistemas 
de controlo e de gestão em alguns Estados-
Membros da UE-15 gerar dúvidas quanto à 
garantia da legalidade e regularidade da 
utilização dos fundos europeus, como 
referido pela Comissão e o Tribunal de 
Contas Europeu;

8. Observa com preocupação o facto de a 
persistência das insuficiências dos sistemas 
de controlo e de gestão em alguns Estados-
Membros da UE-27 gerar dúvidas quanto à 
garantia da legalidade e regularidade da 
utilização dos fundos europeus, como 
referido pela Comissão e o Tribunal de 
Contas Europeu;

Or. hu

Alteração 6
Antonio De Blasio

Projecto de parecer
N.º 9

Projecto de parecer Alteração

9. Recorda que, nos termos do artigo 274.º 
do Tratado CE, todos os Estados-Membros 
devem assumir plenamente as suas 
responsabilidades de gestão e pôr em 
prática as medidas pertinentes para 
minimizar o risco de erro nas operações 
subjacentes; insiste sobre a necessidade, já 
manifestada pelo Parlamento nas suas 
resoluções sobre a aprovação da gestão nos 
exercícios de 2003, 2004 e 2005, de 
estabelecer, ao nível nacional adequado, 
uma declaração que abranja todos os 
fundos comunitários de gestão partilhada e 
constitua uma verdadeira garantia do 
correcto funcionamento dos sistemas 

9. Recorda que, nos termos do artigo 274.º 
do Tratado CE, a Comissão Europeia -
que é responsável pela execução do
orçamento da UE - deve cooperar com os 
Estados-Membros para assegurar o 
respeito dos princípios de boa gestão 
financeira. Uma vez que as intervenções
dos Fundos Estruturais recaem no âmbito 
da competência partilhada, os 
Estados-Membros são responsáveis pela 
sua aplicação e controlo; insiste sobre a 
necessidade, já manifestada pelo 
Parlamento nas suas resoluções sobre a 
aprovação da gestão nos exercícios de 
2003, 2004 e 2005, de estabelecer, ao nível 
nacional adequado, uma declaração que 
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nacionais de gestão e controlo. abranja todos os fundos comunitários de 
gestão partilhada e constitua uma 
verdadeira garantia do correcto 
funcionamento dos sistemas nacionais de 
gestão e controlo.

Or. hu

Alteração 7
Antonio De Blasio

Projecto de parecer
N.º 9-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

9-A. Chama a atenção da Comissão para 
o facto de a qualidade dos sistemas de 
auditoria ter uma influência considerável 
na avaliação de projectos, de forma que a
regulamentação estrita da qualidade dos
procedimentos de controlo financeiro será
particularmente importante no futuro.

Or. hu
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