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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. Constata, uma vez mais, que o conceito de gestão partilhada não funciona; considera que, 
devido ao carácter plurianual das despesas e das recuperações, assim como ao pequeno 
número de amostras examinadas no âmbito da DAS, será quase impossível obter uma 
DAS positiva no que diz respeito aos Fundos Estruturais; considera que o Tribunal de 
Contas deverá distinguir mais claramente onde é que as faltas ocorrem no que diz respeito 
às despesas dos Fundos Estruturais;

2. Lamenta a incapacidade dos Estados-Membros para controlarem e gerirem o dinheiro dos 
contribuintes, pelo qual são responsáveis, e salienta a hipocrisia de alguns 
Estados-Membros que acusam a Comissão de incapacidade de controlar as despesas pelas 
quais eles próprios são responsáveis;

3. Sublinha que o Parlamento está a perder a paciência com os Estados-Membros e que não 
dará o seu acordo às futuras Perspectivas Financeiras ou quaisquer regulamentos gerais 
sobre os Fundos Estruturais enquanto os Estados-Membros

a) não acordarem em apresentar uma declaração anual de fiabilidade sobre a legalidade e 
a regularidade das operações e despesas dos Fundos Estruturais por eles geridas e que 
possa ser objecto de auditoria,

b) não aperfeiçoarem os sistemas de auditoria, de forma a conformá-los com as normas 
acordadas para o conjunto da União, e que tenham sido objecto de verificação ex-ante,

c) não acordarem sobre um mínimo de recuperação de 50% de quaisquer montantes 
indevidamente pagos e que devem ser devolvidos à Comissão;

4. Verifica que o Tribunal de Contas não encontrou faltas ao nível dos mecanismos de 
controlo interno da Comissão e que constatou melhorias; lamenta o facto de que, devido à 
insuficiência de recursos, apenas um número limitado de sistemas dos Estados-Membros 
tenha sido objecto de controlos in loco;

5. Solicita à Comissão que informe o Parlamento sobre quais os países que não tenham 
implementado rapidamente as melhorias acordadas dos seus sistemas de controlo e que 
continuem a apresentar declarações "artigo 8°" incompletas;

6. Encoraja a Comissão a suspender os pagamentos intercalares aos Estados-Membros 
quando forem constatadas irregularidades graves ou deficiências importantes ao nível dos 
seus sistemas de controlo.  


