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SUGESTÕES

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

1. Subscreve a recomendação formulada pelo Tribunal de Contas, na secção do seu 
relatório anual dedicada às políticas internas, no que diz respeito à necessidade de 
reduzir o risco de erros, nomeadamente à luz das especificidades que caracterizam os 
beneficiários de subvenções concedidas no âmbito de programas da UE nos domínios 
da educação, cultura, juventude e meios de comunicação social;

2. Congratula-se com as respostas dadas pela Comissão, em que afirma que vai 
prosseguir os seus esforços para melhorar os seus sistemas de controlo interno através 
da implementação das acções previstas na Comunicação sobre um roteiro para um 
quadro de controlo interno integrado;

3. Salienta a importância de a Comissão a colher lições das dificuldades e obstruções 
processuais com que se deparam os beneficiários de subvenções na gestão de 
projectos; convida os serviços competentes da Comissão a identificarem soluções e a 
organizá-las sob a forma de ensinamentos a serem divulgados junto dos beneficiários, 
que deverão aprender com eles, e a serem utilizados para melhorar os contributos para 
os procedimentos internos;

4. Relembra que irá atribuir grande importância aos relatórios intercalares e de avaliação 
ex-post sobre os futuros programas "Aprendizagem ao Longo da Vida", "Cultura", 
"Meios de Comunicação Social", "Juventude" e "Cidadãos pela Europa" e defende 
uma utilização mais alargada de indicadores de avaliação;

5. Salienta a importância de reforçar os procedimentos de base multilingue em relação 
aos convites à apresentação de propostas dirigidos aos cidadãos e aos potenciais 
beneficiários dos programas da UE;

6. Regista a baixa taxa de execução de algumas rubricas orçamentais essenciais 
relacionadas com a imprensa e a comunicação e considera que tal facto compromete a 
aplicação de uma política de comunicação efectiva capaz de reflectir de forma 
adequada a necessidade actual de um debate sobre o futuro da União.
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NOTA EXPLICATIVA

1. O parecer da Comissão da Cultura e da Educação sobre o processo de quitação pelo
exercício de 2003 incidiu principalmente sobre o acompanhamento do Relatório Especial 
de 2002 apresentado pelo Tribunal de Contas (TC) e relacionado com o sistema de gestão 
aplicado pela DG EAC (Educação e Cultura) para os programas Sócrates e Juventude. 
Nomeadamente, esse parecer:

- acolheu favoravelmente as medidas adoptadas pela Comissão para superar as 
deficiências de concepção e gestão da primeira geração dos programas Sócrates e 
Juventude;

- constatou a dificuldade de conciliar a simplificação das formalidades 
administrativas que os candidatos têm de cumprir e a obrigação imposta pelo 
Regulamento Financeiro;

- sublinhou a importância dos relatórios intercalares e de avaliação;
- salientou a importância de tornar menos onerosas as obrigações contabilísticas 

impostas aos beneficiários de co-financiamento, de recorrer mais vezes ao 
pagamento fixo das subvenções, e de simplificar a documentação sobre a 
capacidade financeira dos beneficiários.

O parecer apontava, por conseguinte, a proporcionalidade como uma questão essencial a 
ter em conta na preparação dos novos programas para as Perspectivas Financeiras
pós-2007.

2. O Tribunal de Contas apresentou o seu Relatório Anual relativo ao exercício de 
2004 ao Parlamento Europeu no passado dia 15 de Novembro de 2005. A secção 
dedicada às políticas internas reveste-se de especial interesse para as áreas de 
competência da Comissão da Cultura e da Educação. Essas áreas abarcam um vasto leque 
de actividades executadas através de uma variedade de programas plurianuais que 
concedem subvenções a beneficiários privados e públicos.

A análise do Tribunal de Contas incide em particular sobre:
- a avaliação dos controlos internos sobre a legalidade e regularidade das operações, em 

especial da DG INFSO (Sociedade da Informação e Media): esta avaliação 
demonstrou que, na generalidade, os controlos internos no âmbito da INFSO 
cumpriam os requisitos globais. De notar que é só com a transferência, em 2005, dos 
serviços da política audiovisual para a DG INFSO, que esta Direcção passa a estar 
parcialmente incluída na área de responsabilidade da nossa comissão.

- a verificação de uma amostra de autorizações e pagamentos autorizados em 2004 
(tendo especialmente em atenção as DG responsáveis pelo Programa-Quadro de 
Investigação, pelo Fundo Europeu para os Refugiados e pela área da Saúde e 
Consumidores): esta parte não dizia especificamente respeito às nossas áreas de 
competência;

- os relatórios anuais de actividade e as declarações dos directores-gerais de toda a área 
das políticas internas: o resultado deste exame foi uma avaliação positiva do TC que 
confirma uma nova melhoria da estrutura, apresentação e qualidade dos relatórios 
apresentados pelos diferentes directores-gerais.
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3. Podemos destacar algumas observações gerais incluídas no Relatório do Tribunal de 
Contas:

- "...continuam a existir riscos de graus variados a nível dos organismos responsáveis 
pela execução nos países candidatos em relação a todos os programas e instrumentos" 
(ponto VI, página 13);

- "No domínio das políticas internas, apesar dos progressos registados em determinados 
aspectos, …. É provável que o risco de erros se mantenha se o quadro jurídico não for 
alterado de modo a simplificar os sistemas de reembolso de despesas e a clarificar os 
procedimentos e instruções que regem os diferentes programas" (ponto VII, alínea c), 
página 13);

- O TC identifica algumas insuficiências, nomeadamente no que se refere ao 
recrutamento de pessoal em termos de maior correcção e transparência dos processos 
de selecção, para algumas agências de execução (página 276).

4. Algumas observações específicas do Relatório do Tribunal de Contas aplicam-se 
exclusivamente à DG EAC (e, nalguns casos, à DG INFSO):

- Deveria ter sido feita uma reserva relativamente à garantia que a Direcção-Geral pode 
dar no que toca a programas geridos por agências nacionais nos Estados-Membros. A 
este respeito, é de assinalar que mais de 50% do orçamento da DG EAC são 
actualmente geridos através de agências nacionais e que em aproximadamente 10% 
das agências nacionais auditadas foram constatadas "insuficiências significativas e 
manifestas".

- Como já tinha feito no seu Relatório Anual de 2003, o TC recorda que não existem na 
DG EAC procedimentos para informar os outros serviços da Comissão sobre os casos 
de contratantes que recebem financiamento através de mais de um contrato, nem sobre 
os casos em que uma auditoria revela erros (nota de rodapé 27, página 197).

- Ao contrário de outros programas comunitários (por exemplo, Fundos Estruturais, 
etc.), os programas de interesse para a Comissão da Cultura e da Educação envolvem 
pagamentos directos aos beneficiários com base no reembolso de custos suportados 
por estes. Esta prática poderá aumentar os potenciais riscos de pagamentos excessivos 
ou insuficientes.

- Em 2004, tanto a DG EAC como a DG INFSO revelaram um aumento das correcções 
a favor da Comissão em consequência das auditorias a contratos, em percentagem do 
montante dos contratos auditados (4,5% para a DG EAC; 7,1% para a DG INFSO). 
(Quadro 6.1).

- A DG EAC auditou um número muito menor de contratos (e por um montante 
inferior) em 2004 do que em 2003. A DG INFSO, pelo contrário, aumentou 
consideravelmente (em especial em termos de montante) o número de contratos 
auditados. Tal facto deve-se também a um aumento das auditorias relacionadas com 
contratos abrangidos pela parte do Programa Investigação gerida pela DG INFSO.

Multilinguismo: O Relatório Especial n.º 1/2005 sobre as despesas de interpretação 
incorridas pelas Instituições incentiva estas a obterem mais economias evitando os 
cancelamentos de última hora, os pedidos para reuniões efectuados em cima da hora, a 
distribuição desigual das reuniões ao longo da semana e do ano, e os elevados custos de 
viagem dos intérpretes de conferência auxiliares.
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Escolas Europeias: O TC apresentou o seu relatório anual específico sobre as Escolas 
Europeias e deixou claro que não havia a registar qualquer questão importante 
relativamente ao exercício de 2004.

5. O TC fez recomendações genéricas à Comissão no sentido de reduzir o risco de erros no 
que se refere às áreas das políticas internas:
- alterar o enquadramento jurídico, utilizando pagamentos com base em "tabelas de 

custos unitários", "montantes fixos" e "montantes globais"
- clarificar os procedimentos e instruções relativos aos diferentes programas
- utilizar os erros detectados pelas auditorias ex-post para melhorar os sistemas de 

controlo e de gestão
- actuar prontamente nos casos em que as auditorias revelem uma possibilidade de 

recuperação
- garantir a efectiva aplicação das normas de controlo interno

Em resposta às recomendações do TC, a Comissão afirmou a sua intenção de apresentar, 
até ao final de 2005, um plano de acção para resolver as discrepâncias que, em seu 
entender, existem entre o quadro de controlo implementado e os princípios gerais 
identificados pelo Tribunal no seu parecer sobre o modelo de "auditoria única".

6. Execução do orçamento

Em 2004:
- A DG EAC utilizou 90,39 % das dotações para autorizações e 83,78% das dotações 

para pagamentos.
- A DG INFSO utilizou 93,6 % das dotações para autorizações e 86,34% das dotações 

para pagamentos.
- A DG Imprensa e Comunicação utilizou 85,63% das dotações para autorizações e 

79,33% das dotações para pagamentos. Cabe assinalar aqui que a percentagem de 
dotações para autorizações/pagamentos utilizadas é particularmente reduzida para as 
rubricas orçamentais 16 03 (Análise das tendências de opinião pública), 16 04 (Gestão 
integrada dos meios de comunicação), 16 05 (Coordenação das antenas e redes de 
informação na União Europeia), 26 01 (Despesas administrativas).


