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Conferência de alto nível sobre a melhoria da prestação 
de contas da UE: o TCE promove o diálogo com as partes 
interessadas tanto a nível da UE como nacional  
O Tribunal de Contas Europeu (TCE) realizou hoje uma conferência de alto nível, que reuniu um grande 
número de partes interessadas em garantir que a União Europeia presta contas pelos fundos públicos 
utilizados para concretizar os objetivos da UE. Decisores políticos, deputados, auditores nacionais e da 
UE, bem como membros de grupos de reflexão e académicos examinaram as atuais disposições em 
matéria de prestação de contas na UE, tendo apresentado reflexões críticas sobre as possíveis 
modalidades de evolução dessas disposições nos próximos anos. É necessária uma maior cooperação 
entre as autoridades governamentais, os parlamentos e os auditores tanto a nível da UE como nacional 
para poder dar aos cidadãos uma imagem mais exata do desempenho das políticas e programas da UE. 

"Um controlo democrático eficaz deve ser acompanhado de uma auditoria pública eficiente. Ambos 
contribuem para a legitimidade, deixando bem claro aos cidadãos da UE quais os progressos que estão a 
ser realizados, por exemplo para melhorar a economia, aumentar as perspetivas de emprego, garantir a 
segurança das fronteiras da União ou proteger o ambiente, bem como os seus custos" declarou o 
Presidente do TCE, Vítor Caldeira. "Porém, para que isso aconteça, é necessário criar as disposições 
adequadas em matéria de prestação de contas tanto a nível da UE como nacional". 

Kevin Cardiff, o Membro do TCE responsável pela apresentação do exame panorâmico, que presidiu à 
conferência, afirmou: "Muitas das estruturas para prestação de contas na UE estão definidas nos Tratados 
e na legislação e não serão alteradas de um momento para o outro. No entanto, o exame panorâmico do 
TCE e a conferência hoje realizada têm como objetivo lançar uma discussão sobre as mudanças necessárias 
e a forma de as pôr em prática". 

O Vice-Presidente do Parlamento Europeu, Olli Rehn, comentou: "Congratulo-me com a importante 
análise efetuada pelo TCE no seu exame panorâmico, que apropriadamente salienta a necessidade de 
clareza das regras e das responsabilidades aos diferentes níveis. Na UE, os mecanismos 
intergovernamentais, como o Mecanismo Europeu de Estabilidade, devem ser integrados nas estruturas da 
União e incluídos no mandato dos auditores da UE". 

Ingeborg Grässle, Presidente da Comissão do Controlo Orçamental do Parlamento Europeu, concluiu: 
"Agradeço ao TCE ter-nos mostrado até que ponto o sistema da UE se tornou complexo. Gostaria de 
garantir-vos que as mensagens hoje transmitidas não ficarão esquecidas e serão utilizadas para alimentar 
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as nossas reflexões na Comissão do Controlo Orçamental do Parlamento. Gostaria igualmente de apelar a 
todas as instituições da UE para que aumentem os seus esforços em matéria de prestação de contas". 

 

Notas aos diretores das publicações 

Na sua qualidade de instituição da UE responsável pela salvaguarda dos interesses financeiros 
dos cidadãos da UE, o TCE compromete-se a garantir e melhorar a prestação de contas pelas 
despesas da UE. 

Os auditores da UE examinaram recentemente as disposições da UE em matéria de prestação de 
contas e de auditoria, tendo identificado a existência de lacunas, sobreposições e desafios. A 
conferência constituiu uma plataforma para a realização de um debate entre os Deputados 
Europeus, a Comissão Europeia, o TCE, o Banco Central Europeu, o Banco Europeu de 
Investimento, o Mecanismo Europeu de Estabilidade, as Instituições Nacionais de Controlo e o 
meio académico sobre a forma como essas disposições devem evoluir para dar resposta às 
alterações ao nível da integração económica, orçamental e monetária. As discussões incidiram 
principalmente na prestação de contas na UE, em especial no que se refere aos bancos centrais e 
aos supervisores, às estruturas durante e após a crise, à alavancagem dos fundos da UE com 
participação externa e ao reforço da ênfase no desempenho da UE. 

A conferência abordou as lacunas, sobreposições e desafios que possam existir ao nível da UE e 
dos Estados-Membros, referidos no exame panorâmico sobre as disposições da UE em matéria 
de prestação de contas e de auditoria pública recentemente publicado pelo TCE. No seu primeiro 
exame panorâmico, o TCE apresenta um modelo de prestação de contas baseado em seis 
elementos:  

1) clara definição de funções e responsabilidades; 
2) apresentação de garantias públicas aos cidadãos sobre o cumprimento dos objetivos das 
políticas da UE; 
3) controlo democrático pelos parlamentos; 
4) criação de mecanismos de reação que permitam realizar melhorias ao longo do tempo; 
5) atribuição de mandatos sólidos de auditoria externa independente de organismos da UE no 
que se refere às contas e ao desempenho; 
6) definição de disposições adequadas para que as recomendações de auditoria sejam 
executadas e tenham seguimento. 

Oradores da conferência: 

Christopher Bovis, Universidade de Hull 
Vítor Caldeira, Presidente do Tribunal de Contas Europeu 
Manfred Kraff, Comissão Europeia, Direção-Geral do Orçamento 
Kevin Cardiff, Membro do Tribunal de Contas Europeu 
Ingeborg Grässle, Presidente da Comissão do Controlo Orçamental do Parlamento Europeu 
Mark Hallerberg, Hertie School of Governance 
Kalin Anev Janse, Mecanismo Europeu de Estabilidade 
Brigid Laffan, European University Institute 
Neven Mates, Membro do Tribunal de Contas Europeu 
Gay Mitchell, antigo Deputado do Parlamento Europeu 
Gilles Noblet, Banco Central Europeu 
Claes Norgren, Tribunal de Contas da Suécia 
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Henrik Otbo, Membro do Tribunal de Contas Europeu 
Olli Rehn, Vice-Presidente do Parlamento Europeu 
Jacques Sciberras, auditor do Tribunal de Contas Europeu 
Julie Smith, Universidade de Cambridge 
Igor Šoltes, Vice-Presidente da Comissão do Controlo Orçamental do Parlamento Europeu 
Jonathan Taylor, Banco Europeu de Investimento 
Gijs de Vries, St Antony's College Oxford, antigo Membro do Tribunal de Contas Europeu 
 
Em novembro de 2014, o TCE publicará o seu segundo exame panorâmico, no qual os auditores 
da UE pretendem identificar os riscos que se colocam à gestão financeira do orçamento da UE. Os 
exames panorâmicos do TCE, bem como os seus relatórios anuais, relatórios especiais e 
pareceres, contribuem para melhorar o modo de funcionamento da União Europeia. 

Os resultados da conferência, bem como os discursos e as contribuições dos oradores estão disponíveis no 
sítio Internet do Tribunal eca.europa.eu. Um breve vídeo explicativo encontra-se disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=ozAOxSpdDec&feature=youtu.be  

 

 

 


