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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. Lamenta que, dos 95 projectos auditados durante o período de financiamento em curso, 60 
sejam afectados por erros materiais das despesas declaradas dos projectos, representando 
isto um aumento do número de irregularidades em relação ao ano precedente; considera 
que deve ser auditado um maior número de projectos, para que as conclusões obtidas 
permitam formular recomendações claras com vista a melhorar a gestão financeira;

2. Observa que a complexidade do quadro legislativo contribui em parte para que os 
Estados-Membros incorram em irregularidades e deve portanto incentivar a Comissão a 
prosseguir a sua simplificação;

3. Verifica que os procedimentos de encerramento dos projectos, nomeadamente as 
auditorias ex-post, podem ser muito morosos; incentiva a Comissão a analisar e 
simplificar os seus procedimentos, para que o encerramento dos projectos relativos ao 
período de 2000-2006 possa ser realizado sem atrasos excessivos, garantindo a 
observância das mais elevadas normas de gestão financeira;

4. Salienta novamente que os Estados-Membros devem garantir a adequação dos seus 
mecanismos de controlo financeiro;

5. Sublinha a responsabilidade directa dos Estados-Membros em recuperar os fundos pagos 
irregularmente; reitera o seu apoio à Comissão para que suspenda os pagamentos 
intercalares aos Estados-Membros no caso de se verificarem irregularidades graves e 
reconhece a necessidade de uma reacção apropriada no caso de uma insuficiência dos 
sistemas de controlo de gestão de um Estado-Membro;

6. Lamenta a ausência de um conjunto claro e transparente de disposições comunitárias em 
matéria da gestão dos sistemas de controlo; considera que a noção fundamental de "nível 
de risco admissível" deve ser definida de uma forma mais precisa, a fim de prever 
orientações claras que respondam às expectativas legítimas dos Estados-Membros, das 
administrações regionais e dos adjudicatários.


