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É necessário uma "abordagem totalmente 
nova" para o investimento e as despesas da UE, 
afirmam os auditores da UE 
No seu relatório anual sobre o orçamento da UE, publicado hoje, o Tribunal de Contas Europeu 
(TCE) considera necessária uma abordagem totalmente nova para a gestão do investimento e 
das despesas da UE. É necessária uma mudança substancial por parte de todos os responsáveis 
pela forma como os fundos da UE são geridos. Segundo a apresentação do relatório efetuada 
pelo TCE ao Parlamento Europeu, os decisores da UE devem harmonizar melhor o orçamento 
com as prioridades estratégicas da UE a longo prazo, tornando-o mais reativo em situações de 
crise. Os legisladores da UE devem garantir que os regimes de despesas são claros quanto aos 
resultados a alcançar e os riscos que é aceitável correr, e os responsáveis pela gestão financeira 
devem garantir que os fundos são despendidos em conformidade com as regras e obtêm os 
resultados pretendidos. 

Enquanto auditor independente, o TCE aprovou as contas da União Europeia relativas a 2014, 
como tem feito todos os anos desde 2007. No seu relatório mais recente, afirma que a próxima 
revisão do atual ciclo de despesas da UE constitui uma oportunidade para repensar as 
prioridades e avisa que, para a UE dar resposta aos desafios prementes que enfrenta, deve gerir 
melhor o orçamento. A UE tem de resolver vários atrasos financeiros para conseguir libertar 
fundos que possam ser utilizados nos domínios em que são mais necessários. Alguns 
Estados-Membros têm dificuldades em absolver os fundos da UE que lhes foram atribuídos. A 
Comissão colocou fundos à disposição dos Estados-Membros sem ter suficientemente em conta a 
respetiva capacidade de os investir. Simultaneamente, as novas formas de financiar as políticas 
da UE não devem colocar os riscos financeiros acima do escrutínio e da auditoria públicos. 

Vítor Caldeira, Presidente do TCE, afirmou: "A UE deve investir melhor o seu dinheiro. Deve 
garantir que os seus investimentos estão mais em consonância com as suas prioridades, que são 
instituídas regras simplificadas para obter resultados e que os recursos são geridos de forma mais 
eficiente." 

No relatório, os auditores apresentam uma opinião favorável sobre as contas. Concluem ainda 
que a cobrança das receitas da UE estava isenta de erros. Contudo, a taxa de erro estimada pelo 
TCE no que respeita às despesas era de 4,4% (em comparação com 4,5% em 2013). Esta 
estimativa não constitui uma quantificação de fraudes, de falta de eficiência ou de desperdícios;  
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trata-se de uma estimativa dos montantes que não deveriam ter sido pagos porque não foram 
utilizados inteiramente em conformidade com as regras da UE. 

Os auditores detetaram o mesmo nível de erro estimado (4,6%), tanto na modalidade de gestão 
partilhada com os Estados-Membros, como nas despesas geridas diretamente pela Comissão. 
Detetaram-se os níveis mais elevados de erro nas despesas dos domínios da "coesão económica, 
social e territorial" (5,7%) e da "competitividade para o crescimento e o emprego" (5,6%). As 
despesas administrativas apresentaram o nível de erro estimado mais baixo (0,5%). 

As medidas corretivas e de recuperação tomadas pelas autoridades dos Estados-Membros e pela 
Comissão nos domínios de gestão partilhada tiveram um impacto positivo na taxa de erro 
estimada. Sem essas medidas, afirmam os auditores, a taxa de erro do conjunto das despesas 
teria sido de 5,5% e não de 4,4%. No entanto, acrescentam que teria sido possível corrigir mais 
erros e instam a Comissão a utilizar plenamente as suas prerrogativas para reduzir ainda mais o 
número de erros e recuperar os fundos indevidamente utilizados. 

 

Notas aos diretores das publicações: 

O Tribunal de Contas Europeu é a instituição de auditoria independente da União Europeia. Os 
relatórios e pareceres de auditoria do TCE são um elemento essencial da cadeia de prestação de 
contas da UE. As suas realizações são utilizadas para pedir contas - especialmente no âmbito do 
procedimento de quitação anual - aos responsáveis pela gestão do orçamento da UE. Esta 
responsabilidade cabe sobretudo à Comissão Europeia, assim como às restantes instituições e 
organismos da UE. Mas relativamente a cerca de 80% das despesas – principalmente nos 
domínios da agricultura e da coesão – essa responsabilidade é partilhada com os 
Estados-Membros. O TCE testa amostras de operações de modo a fornecer estimativas baseadas 
em estatísticas da medida em que as receitas e os diferentes domínios de despesas (grupos de 
domínios de intervenção) estão afetados por erros. 

As despesas orçamentais da UE totalizaram 142,5 mil milhões de euros em 2014, ou seja, cerca 
de 300 euros por cidadão. Estas despesas correspondem a cerca de 1% do rendimento nacional 
bruto da UE e representam aproximadamente 2% do total das despesas públicas dos 
Estados-Membros da UE.  

O texto integral do Relatório Anual do Tribunal de Contas Europeu relativo ao exercício de 2014, 
encontra-se em www.eca.europa.eu/pt/Pages/AR2014.aspx 

 

http://www.eca.europa.eu/pt/Pages/AR2014.aspx�

