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Os planos de despesas dos Estados-Membros estão orientados 
para os objetivos da Estratégia Europa 2020, mas as medidas 
relativas ao desempenho são demasiado complexas, afirmam os 
auditores 

Segundo um novo relatório do Tribunal de Contas Europeu, apesar de algumas dificuldades 
iniciais, os planos de despesas acordados entre a Comissão Europeia e os Estados-Membros da 
UE conseguiram identificar as necessidades de investimento nacionais, os objetivos e os 
resultados esperados. Foram igualmente orientados para apoiar a Estratégia Europa 2020 de 
crescimento e emprego. No entanto, foi criado um número demasiado elevado de indicadores 
de desempenho e não foram harmonizadas várias definições importantes. 

Os Estados-Membros da UE assinaram "acordos de parceria" com a Comissão Europeia. Trata-se 
de planos de investimento estratégico que indicam as prioridades de investimento nacionais no 
âmbito do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, do Fundo de Coesão e do Fundo Social 
Europeu. Espera-se que os investimentos apoiados por estes três fundos e executados por 
intermédio de programas operacionais atinjam um total de cerca de 350 mil milhões de euros 
entre 2014 e 2020, o que representa aproximadamente um terço do orçamento da UE. 

Os auditores examinaram se a Comissão tinha negociado de forma eficaz estes acordos e 
programas operacionais, de modo a orientar melhor o financiamento da UE para as prioridades 
da Estratégia Europa 2020 e se a definição das condições de desempenho tinha sido adequada. 
Visitaram Espanha, Irlanda, Croácia, Polónia, Roménia e Dinamarca. 

"A legislação relativa à política de coesão foi adotada imediatamente antes do início do período 
de programação de 2014-2020", declarou Ladislav Balko, o Membro do Tribunal de Contas 
Europeu responsável pelo relatório. "Apesar desta dificuldade, a Comissão foi eficaz na adoção 
dos acordos de parceria e dos programas operacionais, bem como na concentração dos fundos da 
UE nos objetivos de crescimento e emprego promovidos pela Estratégia Europa 2020. Mas a 
concretização dos resultados exigirá igualmente uma contribuição substancial dos orçamentos 
nacionais, além de reformas estruturais. Este facto demonstra que a Comissão recorre cada vez 

http://www.eca.europa.eu/�


PT 

 
 
 

 

2 

mais à utilização destes fundos para influenciar a governação económica nos Estados-Membros." 

Em relação à maioria dos programas examinados do período de 2014-2020, afirmam os 
auditores, a Comissão e os Estados-Membros conseguiram estabelecer objetivos específicos e a 
forma como deverão ser atingidos. Porém, não existe uma definição comum dos termos 
"realização" e "resultado", nem uma abordagem harmonizada entre os diversos fundos no que 
diz respeito à utilização de indicadores comuns. Além disso, milhares de indicadores de 
desempenho específicos criados pelos Estados-Membros não podem ser agregados a nível da UE. 
Acresce que a estrutura dos programas leva a um aumento do volume de dados a recolher, o que 
fará aumentar os encargos administrativos, mas ainda se desconhece a utilização que será dada a 
esses dados. 

Os auditores formulam várias recomendações à Comissão e aos Estados-Membros no sentido de 
melhorar o funcionamento dos acordos de parceria e dos programas operacionais. 

Os Estados-Membros devem: 

• facultar à Comissão as informações financeiras necessárias para controlar de forma eficaz 
o cumprimento das regras aplicáveis às despesas; 

• deixar de utilizar os indicadores específicos dos programas que se tornem 
desnecessários; 

• assegurar a recolha dos dados pertinentes para determinar os efeitos das intervenções 
cofinanciadas. 

A Comissão deve: 

• assegurar que as suas propostas legislativas para o período pós-2020 são apresentadas 
em tempo oportuno; 

• assegurar que os Estados-Membros respeitam as regras aplicáveis às despesas; 

• definir uma terminologia comum para os conceitos de "realização" e "resultado" e 
propor a sua inclusão no Regulamento Financeiro; 

• identificar os indicadores mais adequados para determinar o impacto do financiamento 
da UE no período de 2014-2020; 

• divulgar as boas práticas dos Estados-Membros no que diz respeito às avaliações do 
impacto das intervenções da UE e promover análises comparativas; 

• caso necessário, aplicar o conceito de orçamento baseado no desempenho, que associa 
os recursos aos resultados.  

O Relatório Especial nº 2/2017, "Negociação, pela Comissão, dos acordos de parceria e 
programas do domínio da coesão para 2014-2020: despesas mais orientadas para as prioridades 
da Estratégia Europa 2020, mas crescente complexidade das disposições de avaliação do 
desempenho", está disponível em 23 línguas da UE. 

 


