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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 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;

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;

3. Lamenta que em quase 18% dos casos se verifiquem atrasos de notificação superiores a 
dois anos, e salienta a importância de fechar a brecha entre a detecção e a notificação de 
irregularidades e de suspeitas de fraude a fim de permitir à Comissão analisar 
correctamente e no momento certo a evolução de tendências e padrões relacionados com 
as irregularidades e a fraude;

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;

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-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;

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 
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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;

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.
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