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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. Acolhe com interesse as conclusões do Relatório do Tribunal de Contas Europeu (TCE) e 
as respectivas recomendações para uma utilização correcta dos Fundos Estruturais;

2. Nota que o Relatório do TCE relativo ao exercício de 2007 ainda abrange projectos 
exclusivamente do período de 2000-2006, uma vez que 2007 constituiu essencialmente a 
fase preparatória para a implementação dos programas de 2007-2013; salienta, portanto, 
que os efeitos das novas regras estabelecidas para este último período de programação, 
que são mais simples e mais rigorosas que as em vigor até 2006, ainda não podem ser 
avaliados;

3. Salienta que a política de coesão continua a ser uma das principais políticas da UE; 
sublinha o seu importante papel na resposta da UE à crise financeira e o seu lugar central 
no Plano de Recuperação Económica Europeu; congratula-se, portanto, com as medidas 
propostas pela Comissão, destinadas a facilitar e a acelerar a implementação dos 
programas de coesão;

4. Nota que a implementação da política de coesão está exposta a um elevado nível de risco 
e salienta que este facto deverá ser tido em conta ao avaliar o nível de erro; considera que 
as medidas de controlo efectivo devem ter uma boa relação de custo-benefício e ser 
proporcionadas aos requisitos da boa gestão financeira; salienta que deverá ser evitada 
qualquer complexidade desnecessária, a fim de permitir uma implementação rápida dos 
programas;

5. Salienta a necessidade de simplificar os procedimentos de implementação dos Fundos 
Estruturais, nomeadamente os sistemas de gestão e de controlo; nota que a complexidade 
do sistema é, até certo ponto, responsável por irregularidades por parte dos 
Estados-Membros; congratula-se com as medidas de simplificação propostas pela 
Comissão na sua revisão dos regulamentos relativos aos Fundos Estruturais para o período 
de 2007-2013, em resposta à crise financeira actual; aguarda com interesse o último 
pacote de propostas da Comissão relativas às medidas de simplificação para os Fundos 
Estruturais, previsto para o início de 2009; 

6. Salienta a importância do plano de acção aprovado pela Comissão, em 19 de Fevereiro de 
2008, sobre o reforço da supervisão sob regime de gestão partilhada das acções 
estruturais, que foi concebido para reduzir os erros em matéria de pedidos de pagamento 
por parte dos Estados-Membros; espera que este novo plano de acção possa melhorar 
significativamente a situação, que mais não seja para ajudar os Estados-Membros a 
desenvolverem a sua capacidade de apreciar a elegibilidade das despesas projectadas; nota 
que os resultados iniciais constantes no primeiro relatório intercalar relativo ao plano de 
acção revelam progressos satisfatórios;

7. Aprova a posição declarada da Comissão sobre as correcções financeiras, nomeadamente 
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que as possíveis irregularidades deverão ser detectadas e corrigidas através de um sistema 
de correcção plurianual; nota que a Comissão verifica continuamente os dados 
apresentados pelos Estados-Membros no que diz respeito à sua plenitude e precisão, e que 
tem havido verdadeiros progressos na prestação de provas fiáveis para correcções pelos 
Estados-Membros;

8. Toma nota do nível de erros detectado pelo TCE e das observações sobre as diferentes 
interpretações existentes entre o TCE e a Comissão relativamente ao montante que não 
deveria ter sido reembolsado (nomeadamente, a diferença de interpretação em matéria de 
regras relativas à elegibilidade das empresas); salienta a necessidade de uma maior 
clarificação e solicita uma harmonização da interpretação das regras relativas à aplicação 
de correcções financeiras.
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