
AM\752694PT.doc PE415.250v01-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 










 2009

Comissão do Desenvolvimento Regional

2008/2242(INI)

14.11.2008

ALTERAÇÕES
1 - 24

Projecto de parecer
Bart Staes
(PE414.934v01-00)

sobre a protecção dos interesses financeiros das Comunidades - Luta contra a 
fraude - Relatório anual 2007
(2008/2242(INI))



PE415.250v01-00 2/17 AM\752694PT.doc

PT

AM_Com_NonLegOpinion



AM\752694PT.doc 3/17 PE415.250v01-00

PT

Alteração 1
Petru Filip

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Constata que os Estados-Membros 
comunicaram 3832 irregularidades em 
2007 (um aumento de 19,2% em relação a 
2006), que o respectivo montante total em 
2007 foi de cerca de 828 milhões de euros, 
que as suspeitas de fraude em 2007 
representam cerca de 12-15% do número 
total das irregularidades comunicadas e que 
o montante total irregular relativo ao 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional aumentou 48% em relação a 
2006; salienta mais uma vez que os 
Estados-Membros deverão velar pela 
adequação dos seus mecanismos de 
controlo financeiro e realça a importância 
da acção preventiva dos Estados-Membros 
para se aumentar a detecção de 
irregularidades antes de se efectuar 
qualquer pagamento aos beneficiários;

1. Reconhece que, num número elevado 
de Estados-Membros, se registam 
irregularidades na utilização de fundos da 
UE relacionadas com má gestão e, por 
vezes, mesmo fraude. Constata que os 
Estados-Membros comunicaram 3832 
irregularidades em 2007 (um aumento de 
19,2% em relação a 2006), que o 
respectivo montante total em 2007 foi de 
cerca de 828 milhões de euros, que as 
suspeitas de fraude em 2007 representam 
cerca de 12-15% do número total das 
irregularidades comunicadas e que o 
montante total irregular relativo ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional 
aumentou 48% em relação a 2006; salienta 
mais uma vez que os Estados-Membros 
deverão velar pela adequação dos seus 
mecanismos de controlo financeiro e realça 
a importância da acção preventiva dos 
Estados-Membros para se aumentar a 
detecção de irregularidades antes de se 
efectuar qualquer pagamento aos 
beneficiários; salienta que a luta contra a 
fraude e a corrupção é uma 
responsabilidade constante de todos os 
Estados-Membros e que é necessário um 
esforço concertado para alcançar 
melhorias reais;

Or. en

Alteração 2
Maria Petre

Projecto de parecer
N.º 1



PE415.250v01-00 4/17 AM\752694PT.doc

PT

Projecto de parecer Alteração

1. Constata que os Estados-Membros 
comunicaram 3832 irregularidades em 
2007 (um aumento de 19,2% em relação a 
2006), que o respectivo montante total em 
2007 foi de cerca de 828 milhões de euros, 
que as suspeitas de fraude em 2007 
representam cerca de 12-15% do número 
total das irregularidades comunicadas e que 
o montante total irregular relativo ao 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional aumentou 48% em relação a 
2006; salienta mais uma vez que os 
Estados-Membros deverão velar pela 
adequação dos seus mecanismos de 
controlo financeiro e realça a importância 
da acção preventiva dos Estados-Membros 
para se aumentar a detecção de 
irregularidades antes de se efectuar 
qualquer pagamento aos beneficiários;

1. Constata que os Estados-Membros 
comunicaram 3832 irregularidades em 
2007 (um aumento de 19,2% em relação a 
2006), que o respectivo montante total em 
2007 foi de cerca de 828.000.000 milhões 
de euros, que as suspeitas de fraude em 
2007 representam cerca de 12-15% do 
número total das irregularidades 
comunicadas e que o montante total 
irregular relativo ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional aumentou 48% 
em relação a 2006; congratula-se com os 
esforços já realizados pelos 
Estados-Membros, salientando, porém,
mais uma vez que estes deverão velar pela 
adequação dos seus mecanismos de 
controlo financeiro e realça a importância 
da acção preventiva dos Estados-Membros 
para se aumentar a detecção de 
irregularidades antes de se efectuar 
qualquer pagamento aos beneficiários;

Or. fr

Alteração 3
Iratxe García Pérez 

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Constata que os Estados-Membros 
comunicaram 3832 irregularidades em 
2007 (um aumento de 19,2% em relação a 
2006), que o respectivo montante total em 
2007 foi de cerca de 828 milhões de euros, 
que as suspeitas de fraude em 2007 
representam cerca de 12-15% do número 
total das irregularidades comunicadas e 
que o montante total irregular relativo ao 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional aumentou 48% em relação a 

1. Constata que os Estados-Membros 
comunicaram 3832 irregularidades em 
2007 (um aumento de 19,2% em relação a 
2006), que o respectivo montante total em 
2007 foi de cerca de 828 milhões de euros 
(o que equivale um montante ligeiramente 
inferior a 1,83% das dotações para 
autorizações), que as suspeitas de fraude 
em 2007 representaram cerca de 12-15% 
do número total das irregularidades 
comunicadas, com um impacto financeiro 
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2006; salienta mais uma vez que os 
Estados-Membros deverão velar pela 
adequação dos seus mecanismos de 
controlo financeiro e realça a importância 
da acção preventiva dos Estados-Membros 
para se aumentar a detecção de 
irregularidades antes de se efectuar 
qualquer pagamento aos beneficiários;

avaliado em 141 milhões de euros (que 
representa 0,31% do total das dotações 
para autorizações, o que constitui uma 
descida em relação aos 157,56 milhões de 
euros de 2006, equivalentes a 0,41% do 
total das dotações para autorizações); 
salienta mais uma vez que os Estados-
Membros deverão velar pela adequação 
dos seus mecanismos de controlo 
financeiro e realça a importância da acção 
preventiva dos Estados-Membros para se 
aumentar a detecção de irregularidades 
antes de se efectuar qualquer pagamento 
aos beneficiários;

Or. es

Alteração 4
James Nicholson

Projecto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

1-A. Salienta a importância do plano de 
acção para reforçar o papel de supervisão 
no âmbito da gestão partilhada de acções 
estruturais, adoptado pela Comissão em 
19 de Fevereiro de 2008, que visa reduzir 
os erros nos pedidos de pagamento dos 
Estados-Membros; confia em que este 
novo plano de acção possa melhorar 
significativamente a situação, ajudando 
sobretudo os Estados-Membros a 
desenvolverem a sua capacidade de 
verificação da elegibilidade das despesas 
ligadas aos projectos;  constata que o 
primeiro relatório intercalar sobre o plano 
de acção apresenta alguns primeiros 
resultados positivos.

Or. en
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Alteração 5
Maria Petre

Projecto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

1-A. Salienta a necessidade de estabelecer 
uma distinção entre os conceitos de 
fraude e má gestão, dado que o primeiro 
contém um elemento de premeditação 
enquanto o segundo aponta para a prática 
de erros não intencionais. 

Or. fr

Alteração 6
Petru Filip

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Constata que a Comissão publicou um 
conjunto de relatórios que analisam os 
progressos da Bulgária e da Roménia na
reforma judicial e na luta contra a 
corrupção no âmbito dos mecanismos de 
cooperação e de verificação, bem como um 
outro relatório sobre a gestão dos fundos 
da UE na Bulgária, que evidenciam a 
necessidade de empenho político 
sustentado e de aplicação no terreno para 
se atingir plenamente os objectivos de 
referência estabelecidos aquando da 
adesão; constata também que, no caso 
específico da Bulgária, a Comissão 
suspendeu provisoriamente os fundos da 
UE devido às irregularidades detectadas 
pelo seu sistema de controlo e auditoria;
convida, por conseguinte, estes Estados-
Membros a tomarem medidas urgentes
para darem seguimento às acções concretas 
indicadas nestes relatórios; 

2. Constata que a Comissão publicou um 
conjunto de relatórios que analisam os 
progressos da Bulgária e da Roménia na 
reforma judicial e na luta contra a 
corrupção no âmbito dos mecanismos de 
cooperação e de verificação; encoraja, por 
conseguinte, estes Estados-Membros a 
tomarem medidas coerentes para darem 
seguimento às acções concretas indicadas 
nestes relatórios; 
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Or. en

Alteração 7
Rumiana Jeleva

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Constata que a Comissão publicou um 
conjunto de relatórios que analisam os 
progressos da Bulgária e da Roménia na 
reforma judicial e na luta contra a 
corrupção no âmbito dos mecanismos de 
cooperação e de verificação, bem como um 
outro relatório sobre a gestão dos fundos da 
UE na Bulgária, que evidenciam a 
necessidade de empenho político 
sustentado e de aplicação no terreno para 
se atingir plenamente os objectivos de 
referência estabelecidos aquando da 
adesão; constata também que, no caso 
específico da Bulgária, a Comissão
suspendeu provisoriamente os fundos da 
UE devido às irregularidades detectadas 
pelo seu sistema de controlo e auditoria; 
convida, por conseguinte, estes Estados-
Membros a tomarem medidas urgentes 
para darem seguimento às acções concretas 
indicadas nestes relatórios;

2. Constata que a Comissão publicou um 
conjunto de relatórios detalhados e 
aprofundados que analisam criticamente 
os progressos da Bulgária e da Roménia na 
reforma judicial e na luta contra a 
corrupção no âmbito dos mecanismos de 
cooperação e de verificação, bem como um 
outro relatório sobre a gestão dos fundos da 
UE na Bulgária, que evidenciam a 
necessidade de empenho político 
sustentado e de aplicação no terreno para 
se atingir plenamente os objectivos de 
referência estabelecidos aquando da 
adesão; constata também que, no caso da 
Bulgária, a Comissão suspendeu 
provisoriamente os fundos da UE devido às 
irregularidades detectadas pelo seu sistema 
de controlo e auditoria; convida, por 
conseguinte, estes Estados-Membros a 
tomarem medidas urgentes para darem 
seguimento às acções concretas indicadas 
nestes relatórios;

Or. en

Alteração 8
Maria Petre

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Constata que a Comissão publicou um 
conjunto de relatórios que analisam os 

2. Constata que a Comissão publicou um 
conjunto de relatórios que analisam os 
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progressos da Bulgária e da Roménia na 
reforma judicial e na luta contra a 
corrupção no âmbito dos mecanismos de 
cooperação e de verificação, bem como 
um outro relatório sobre a gestão dos 
fundos da UE na Bulgária, que evidenciam 
a necessidade de empenho político 
sustentado e de aplicação no terreno para 
se atingir plenamente os objectivos de 
referência estabelecidos aquando da 
adesão; constata também que, no caso 
específico da Bulgária, a Comissão 
suspendeu provisoriamente os fundos da 
UE devido às irregularidades detectadas 
pelo seu sistema de controlo e auditoria;
convida, por conseguinte, estes Estados-
Membros a tomarem medidas urgentes 
para darem seguimento às acções concretas 
indicadas nestes relatórios;

progressos da Bulgária e da Roménia, bem 
como um outro relatório sobre a gestão dos 
fundos da UE na Bulgária, que evidenciam 
a necessidade de empenho político 
sustentado e de aplicação no terreno para 
se atingir plenamente os objectivos de 
referência estabelecidos aquando da 
adesão; convida, por conseguinte, estes 
Estados-Membros a tomarem medidas 
urgentes para darem seguimento às acções 
concretas indicadas nestes relatórios;

Or. fr

Alteração 9
James Nicholson

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Constata que a Comissão publicou um 
conjunto de relatórios que analisam os 
progressos da Bulgária e da Roménia na 
reforma judicial e na luta contra a 
corrupção no âmbito dos mecanismos de 
cooperação e de verificação, bem como um 
outro relatório sobre a gestão dos fundos da 
UE na Bulgária, que evidenciam a 
necessidade de empenho político 
sustentado e de aplicação no terreno para 
se atingir plenamente os objectivos de 
referência estabelecidos aquando da 
adesão; constata também que, no caso 
específico da Bulgária, a Comissão 
suspendeu provisoriamente os fundos da 
UE devido às irregularidades detectadas 

2. Constata que a Comissão publicou um 
conjunto de relatórios que analisam os 
progressos da Bulgária e da Roménia na 
reforma judicial e na luta contra a 
corrupção no âmbito dos mecanismos de 
cooperação e de verificação, bem como um 
outro relatório sobre a gestão dos fundos da 
UE na Bulgária, que evidenciam a 
necessidade de empenho político 
sustentado e de aplicação no terreno para 
se atingir plenamente os objectivos de 
referência estabelecidos aquando da 
adesão; constata também que, no caso 
específico da Bulgária, a Comissão 
suspendeu provisoriamente os fundos da 
UE  destinados a um programa 
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pelo seu sistema de controlo e auditoria; 
convida, por conseguinte, estes Estados-
Membros a tomarem medidas urgentes 
para darem seguimento às acções concretas 
indicadas nestes relatórios;

operacional devido às irregularidades 
detectadas pelo seu sistema de controlo e 
auditoria; convida, por conseguinte, estes 
Estados-Membros a tomarem medidas 
urgentes para darem seguimento às acções 
concretas indicadas nestes relatórios;

Or. en

Alteração 10
Emmanouil Angelakas

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Constata que a Comissão publicou um 
conjunto de relatórios que analisam os 
progressos da Bulgária e da Roménia na 
reforma judicial e na luta contra a 
corrupção no âmbito dos mecanismos de 
cooperação e de verificação, bem como um 
outro relatório sobre a gestão dos fundos da 
UE na Bulgária, que evidenciam a 
necessidade de empenho político 
sustentado e de aplicação no terreno para 
se atingir plenamente os objectivos de 
referência estabelecidos aquando da 
adesão; constata também que, no caso 
específico da Bulgária, a Comissão 
suspendeu provisoriamente os fundos da 
UE devido às irregularidades detectadas 
pelo seu sistema de controlo e auditoria; 
convida, por conseguinte, estes Estados-
Membros a tomarem medidas urgentes 
para darem seguimento às acções concretas 
indicadas nestes relatórios;

2. Constata que a Comissão publicou um 
conjunto de relatórios que analisam os 
progressos da Bulgária e da Roménia na 
reforma judicial e na luta contra a 
corrupção no âmbito dos mecanismos de 
cooperação e de verificação, bem como um 
outro relatório sobre a gestão dos fundos da 
UE na Bulgária, que evidenciam a 
necessidade de empenho político 
sustentado e de aplicação no terreno para 
se atingir plenamente os objectivos de
referência estabelecidos aquando da 
adesão; constata também que, no caso 
específico da Bulgária, a Comissão 
suspendeu provisoriamente os fundos da 
UE devido às irregularidades detectadas 
pelo seu sistema de controlo e auditoria; 
convida, por conseguinte, estes Estados-
Membros a tomarem medidas urgentes 
para darem seguimento às acções concretas 
indicadas nestes relatórios; por fim, 
encoraja os esforços desenvolvidos por 
esses Estados-Membros e convida-os a 
promoverem todas as medidas necessárias 
nesse sentido;

Or. el
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Alteração 11
Miloš Koterec

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Constata que a Comissão publicou um 
conjunto de relatórios que analisam os 
progressos da Bulgária e da Roménia na 
reforma judicial e na luta contra a 
corrupção no âmbito dos mecanismos de 
cooperação e de verificação, bem como um 
outro relatório sobre a gestão dos fundos da 
UE na Bulgária, que evidenciam a 
necessidade de empenho político 
sustentado e de aplicação no terreno para 
se atingir plenamente os objectivos de 
referência estabelecidos aquando da 
adesão; constata também que, no caso 
específico da Bulgária, a Comissão 
suspendeu provisoriamente os fundos da 
UE devido às irregularidades detectadas 
pelo seu sistema de controlo e auditoria; 
convida, por conseguinte, estes Estados-
Membros a tomarem medidas urgentes 
para darem seguimento às acções concretas 
indicadas nestes relatórios;

2. Constata que a Comissão publicou um 
conjunto de relatórios que analisam os 
progressos da Bulgária e da Roménia na 
reforma judicial e na luta contra a 
corrupção no âmbito dos mecanismos de 
cooperação e de verificação, bem como um 
outro relatório sobre a gestão dos fundos da 
UE na Bulgária, que evidenciam a 
necessidade de empenho político 
sustentado e de aplicação no terreno para 
se atingir plenamente os objectivos de 
referência estabelecidos aquando da 
adesão; constata também que, no caso 
específico da Bulgária, a Comissão 
suspendeu provisoriamente os fundos da 
UE devido às irregularidades detectadas 
pelo seu sistema de controlo e auditoria; 
convida, por conseguinte, estes Estados-
Membros que ainda não o fizeram a 
tomarem medidas urgentes para darem 
seguimento às acções concretas indicadas 
nestes relatórios;

Or. en

Alteração 12
James Nicholson

Projecto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

2-A. Reconhece que a absorção efectiva 
dos Fundos Estruturais colocou desafios 
significativos, especialmente aos novos 
Estados-Membros, uma vez que são 
obrigados a respeitar requisitos estritos e 
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frequentemente complexos para a sua 
utilização;  congratula-se, por esse 
motivo, com os esforços envidados por 
estes Estados-Membros para melhorar a 
sua capacidade de execução e convida-os 
a intensificarem esse trabalho de molde a 
poderem apresentar resultados tangíveis 
dentro de um prazo razoável;

Or. en

Alteração 13
James Nicholson

Projecto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

3-A. Considera que a complexidade do 
quadro legislativo que rege os Fundos 
Estruturais, especialmente no que se 
refere à gestão e aos procedimentos de 
controlo, é, até certo ponto, responsável 
pelas irregularidades por parte dos 
Estados-Membros; insta, por esse motivo, 
a Comissão a intensificar os seus esforços 
para continuar a simplificar o sistema;

Or. en

Alteração 14
Markus Pieper

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Insta os oito Estados-Membros (Estónia, 
França, Alemanha, Irlanda, Luxemburgo, 
Letónia, Espanha e Suécia) que ainda não 
utilizam os módulos electrónicos do 
sistema AFIS/ECR para notificação 

4. Insta os sete Estados-Membros (Estónia, 
França, Irlanda, Luxemburgo, Letónia, 
Espanha e Suécia) que ainda não utilizam 
os módulos electrónicos do sistema 
AFIS/ECR para notificação electrónica a 
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electrónica a que o façam rapidamente a 
fim de melhorarem a qualidade dos seus 
dados e a rapidez de notificação até ao 
final de 2009;

que o façam rapidamente a fim de 
melhorarem a qualidade dos seus dados e a 
rapidez de notificação até ao final de 2009; 
congratula-se, neste contexto, com o facto 
de a Alemanha estar a implementar, 
juntamente com o OLAF, um 
projecto-piloto para a introdução de um 
sistema de notificação baseado na 
Internet;

Or. en

Alteração 15
Iratxe García Pérez

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Insta os oito Estados-Membros (Estónia, 
França, Alemanha, Irlanda, 
Luxemburgo, Letónia, Espanha e Suécia)
que ainda não utilizam os módulos 
electrónicos do sistema AFIS/ECR para 
notificação electrónica a que o façam 
rapidamente a fim de melhorarem a 
qualidade dos seus dados e a rapidez de 
notificação até ao final de 2009;

4. Insta os Estados-Membros que ainda não 
utilizam os módulos electrónicos do 
sistema AFIS/ECR para notificação 
electrónica a que o façam rapidamente a 
fim de melhorarem a qualidade dos seus 
dados e a rapidez de notificação até ao 
final de 2009;

Or. es

Alteração 16
Iratxe García Pérez

Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração

5. Salienta que a classificação da 
irregularidade (indicação se esta constitui, 
ou não, um caso de suspeita de fraude) é 
um elemento da notificação pelos Estados-

5. Salienta que a classificação da 
irregularidade (indicação se esta constitui, 
ou não, um caso de suspeita de fraude) é 
um elemento da notificação pelos Estados-
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Membros a ser reforçado, porque quatro
Estados-Membros (França, Irlanda, 
Luxemburgo e Espanha) ainda não 
forneceram qualquer qualificação e três
outros Estados-Membros (Dinamarca, 
Alemanha e Suécia) só puderam fornecer 
esta classificação para uma parte limitada 
das respectivas irregularidades notificadas.

Membros a ser reforçado, porque vários
Estados-Membros ainda não forneceram 
qualquer qualificação e outros Estados-
Membros só puderam fornecer esta 
classificação para uma parte limitada das 
respectivas irregularidades notificadas.

Or. es

Alteração 17
Giovanni Robusti

Projecto de parecer
N.º 6

Projecto de parecer Alteração

6. Lamenta que, apesar de todos os 
beneficiários directos da política de coesão 
da UE deverem ser objecto de publicação 
pelas autoridades de gestão, em
conformidade com o disposto pelas normas 
de execução dos Fundos, 2007-2013 
(Regulamento (CE) n.º 1828/2006 da 
Comissão), a respectiva base de dados no 
sítio da Comissão na Internet se encontre 
incompleta; exorta, por conseguinte, os 
Estados-Membros e a Comissão a 
cumprirem plena e oportunamente esta 
obrigação de transparência até Junho de 
2009, conforme o prazo fixado pela 
resolução do Parlamento;

6. Lamenta que, apesar de todos os 
beneficiários directos da política de coesão 
da UE deverem ser objecto de publicação 
pelas autoridades de gestão, em 
conformidade com o disposto pelas normas 
de execução dos Fundos, 2007-2013 
(Regulamento (CE) n.º 1828/2006 da 
Comissão), a respectiva base de dados no 
sítio da Comissão na Internet se encontre 
incompleta; exorta, por conseguinte, os 
Estados-Membros a cumprirem plena e 
oportunamente esta obrigação de 
transparência até Junho de 2009, conforme 
o prazo fixado pela resolução do 
Parlamento, e insta a Comissão a 
estabelecer sanções para as autoridades 
responsáveis em caso de atrasos no 
cumprimento ou de não cumprimento 
dessa obrigação de transparência.

Or. it
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Alteração 18
Emmanouil Angelakas

Projecto de parecer
N.º 6

Projecto de parecer Alteração

6. Lamenta que, apesar de todos os 
beneficiários directos da política de coesão 
da UE deverem ser objecto de publicação 
pelas autoridades de gestão, em 
conformidade com o disposto pelas normas 
de execução dos Fundos, 2007-2013 
(Regulamento (CE) n.º 1828/2006 da 
Comissão), a respectiva base de dados no 
sítio da Comissão na Internet se encontre 
incompleta; exorta, por conseguinte, os 
Estados-Membros e a Comissão a 
cumprirem plena e oportunamente esta 
obrigação de transparência até Junho de 
2009, conforme o prazo fixado pela 
resolução do Parlamento;

6. Lamenta que, apesar de todos os 
beneficiários directos da política de coesão 
da UE deverem ser objecto de publicação 
pelas autoridades de gestão, em 
conformidade com o disposto pelas normas 
de execução dos Fundos, 2007-2013 
(Regulamento (CE) n.º 1828/2006 da 
Comissão), a respectiva base de dados no 
sítio da Comissão na Internet se encontre 
incompleta; por conseguinte, convida a 
Comissão a colaborar com os Estados-
Membros, de modo a acelerar o ritmo de 
actualização das bases de dados com vista 
ao seu funcionamento mais eficaz num 
quadro de transparência; exorta 
igualmente os Estados-Membros e a 
Comissão a cumprirem plena e 
oportunamente esta obrigação de 
transparência até Junho de 2009, conforme 
o prazo fixado pela resolução do 
Parlamento;

Or. el

Alteração 19
James Nicholson

Projecto de parecer
N.º 7

Projecto de parecer Alteração

7. Perfilha a posição da Comissão segundo 
a qual, sempre que sejam detectadas 
irregularidades, serão tomadas medidas 
correctivas, nomeadamente a suspensão de 
pagamentos e a recuperação dos 
pagamentos não devidos ou erróneos, e 

7. Perfilha a posição da Comissão segundo 
a qual, sempre que sejam detectadas 
irregularidades, serão tomadas medidas 
correctivas, nomeadamente a suspensão de 
pagamentos e a recuperação dos 
pagamentos não devidos ou erróneos; 
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apresentará ao Parlamento, pelo menos 
duas vezes por ano, um relatório sobre as 
medidas adoptadas a este respeito;

recorda que a Comissão deve informar, 
quatro vezes por ano, sobre os progressos 
alcançados na implementação do seu 
plano de acção;

Or. en

Alteração 20
Emmanouil Angelakas

Projecto de parecer
N.º 7

Projecto de parecer Alteração

7. Perfilha a posição da Comissão segundo 
a qual, sempre que sejam detectadas 
irregularidades, serão tomadas medidas 
correctivas, nomeadamente a suspensão de 
pagamentos e a recuperação dos 
pagamentos não devidos ou erróneos, e 
apresentará ao Parlamento, pelo menos 
duas vezes por ano, um relatório sobre as 
medidas adoptadas a este respeito.

7. Perfilha a posição da Comissão segundo 
a qual, sempre que sejam detectadas 
irregularidades graves, serão tomadas 
medidas correctivas, nomeadamente a 
suspensão de pagamentos e a recuperação 
dos pagamentos não devidos ou erróneos, e 
apresentará ao Parlamento, pelo menos 
duas vezes por ano, um relatório sobre as 
medidas adoptadas a este respeito; no 
entanto, convida a Comissão e 
intensificar os seus esforços para apoiar 
os Estados-Membros no domínio da 
prevenção das irregularidades e na 
transferência dos conhecimentos 
necessários para as autoridades nacionais 
e regionais competentes.

Or. el

Alteração 21
Emmanouil Angelakas

Projecto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

7-A. Solicita à Comissão que tenha em 
consideração o custo de gestão que as 
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administrações nacionais, regionais e 
locais terão que suportar com a aplicação 
das exigências frequentemente complexas 
e onerosas relativas ao acompanhamento 
e controlo das acções co-financiadas;

Or. el

Alteração 22
Jean Marie Beaupuy

Projecto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

7-A. Congratula-se com a qualidade dos 
resultados obtidos na quase totalidade dos 
projectos e, para não prejudicar a boa 
aplicação dos fundos estruturais, chama a 
atenção para a necessidade de não 
confundir:
– as irregularidades administrativas, que 
devem ser corrigidas,
– as fraudes (ou seja, 0,16% dos 
pagamentos efectuados pela Comissão 
entre 2000 e 2007), que devem ser 
sancionadas;

Or. fr

Alteração 23
Emmanouil Angelakas

Projecto de parecer
N.º 7-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

7-B. Assinala que a indispensável 
melhoria da situação em termos de boa 
gestão orçamental se deve basear na 
simplificação geral das regras e 
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procedimentos que regem a utilização dos 
fundos comunitários.

Or. el

Alteração 24
Emmanouil Angelakas

Projecto de parecer
N.º 7-C (novo)

Projecto de parecer Alteração

7-C. Nesse sentido, solicita, tanto à 
Comissão como aos Estados-Membros, 
que trabalhem metodicamente para 
recomendar formas para evitar as 
irregularidades e os erros e falhas 
administrativas;

Or. el
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