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ADM: Armas de destruição maciça

AED: Agência Europeia de Defesa

AES: Autoridade Europeia de Supervisão

AIEA: Agência Internacional da Energia Atómica

ANS: Autoridades nacionais de supervisão

APD: Ajuda Pública ao Desenvolvimento

BCE: Banco Central Europeu

BdP: Mecanismo de Apoio à Balança  
de Pagamentos

BEI: Banco Europeu de Investimento

BM: Banco Mundial

CE: Comunidade Europeia

CEF: Conselho de Estabilidade Financeira

CERS: Comité Europeu do Risco Sistémico

CESE: Comité Económico e Social Europeu

CQNUAC: Convenção‑Quadro das Nações Unidas 
sobre as Alterações Climáticas

CR: Comité das Regiões

CRIS: Sistema Comum de Informação RELEX

DAS: Declaração de fiabilidade (Déclaration 
d’assurance)

DG DEVCO: Direção‑Geral do Desenvolvimento 
e da Cooperação — EuropeAid

DG ECFIN: Direção‑Geral dos Assuntos 
Económicos e Financeiros

DRFP IV: Diretiva Requisitos de Fundos Próprios IV

DRR: Diretiva Recuperação e Resolução

EBA: Autoridade Bancária Europeia

EDP: Programa de desenvolvimento do 
empreendedorismo (Entrepreneurship 
Development Programme)

EIOPA: Autoridade Europeia dos Seguros 
e Pensões Complementares de Reforma

EM: Estado‑Membro

EPSAS: Normas Europeias de Contabilidade do 
Setor Público

ESMA: Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados

EUA: Estados Unidos da América

EUSC: Centro de Satélites da União Europeia 
(European Union Satellite Centre)

FEDER: Fundo Europeu  
de Desenvolvimento Regional

FEEF: Fundo Europeu de Estabilidade Financeira

FMI: Fundo Monetário Internacional

FSE: Fundo Social Europeu

I&D: Investigação e Desenvolvimento

ICC: Instrumento de Convergência 
e Competitividade

IESUE: Instituto de Estudos de Segurança  
da União Europeia

IF: Instrumento financeiro

INC: Instituição nacional de controlo

IPSAS: Normas Internacionais de Contabilidade  
do Setor Público

ISA: Normas internacionais de auditoria 
(International Standards on auditing)

ISC: Instituição Superior de Controlo

ISSAI: Normas internacionais das Instituições 
Superiores de Controlo (International Standard for 
Supreme Audit Institutions)
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MEE: Mecanismo Europeu de Estabilidade

MEEF: Mecanismo Europeu  
de Estabilização Financeira

MUS: Mecanismo Único de Supervisão

ONU: Organização das Nações Unidas

OTPTE: Organização do Tratado de Proibição Total 
de Ensaios Nucleares

PDM: Procedimento relativo aos  
desequilíbrios macroeconómicos

PE: Parlamento Europeu

PIB: Produto interno bruto

PME: Pequenas e médias empresas

PNR: Programa nacional de reforma

PPP: Parceria público‑privada

QEC: Quadro estratégico comum

QFP: Quadro financeiro plurianual

RAL: Autorizações por liquidar (Reste à Liquider)

RCSNU 1540: Resolução 1540 do Conselho  
de Segurança das Nações Unidas

RF: Regulamento Financeiro (aplicável ao 
orçamento geral da União e às suas normas  
de execução)

RFQ: Regulamento Financeiro‑Quadro

RRFP: Regulamento Requisitos  
de Fundos Próprios

SEAE: Serviço Europeu para a Ação Externa

SEBC: Sistema Europeu de Bancos Centrais

SESF: Sistema Europeu de Supervisão Financeira

SMART: (Objetivos) específicos, mensuráveis, 
realizáveis, pertinentes e calendarizados (Specific, 
measurable, achievable, relevant and timely)

TCE: Tribunal de Contas Europeu

TECG: Tratado sobre Estabilidade, Coordenação 
e Governação na União Económica e Monetária

TFUE: Tratado sobre o Funcionamento  
da União Europeia

TI: Tecnologias da informação

TJUE: Tribunal de Justiça da União Europeia

UE: União Europeia

UEM: União Económica e Monetária
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I
Trata‑se do primeiro «exame panorâmico» produzido 
pelo Tribunal de Contas Europeu (TCE). Os exames pano‑
râmicos constituem um novo tipo de publicação do TCE. 
Abordam temas abrangentes, com base nos trabalhos 
de investigação do Tribunal e na sua experiência acumu‑
lada, que digam respeito a assuntos diretamente relacio‑
nados com o mandato do TCE. Este exame panorâmico 
incide sobre as «disposições da UE relativas à prestação 
de contas e à auditoria» e um segundo exame panorâ‑
mico, que aborda os «riscos para o orçamento geral da 
UE», será publicado nos próximos meses.

II
O presente exame tem em consideração as disposições 
relativas à prestação de contas e à auditoria para as polí‑
ticas, os instrumentos e as entidades da União Europeia 
(UE), bem como os respetivos recursos financeiros públi‑
cos e desafios inerentes. Para o efeito, a prestação de 
contas diz respeito principalmente ao controlo demo‑
crático (sobretudo parlamentar) das políticas e ativida‑
des dos organismos públicos, ao passo que a auditoria 
pública se refere às auditorias financeiras e de resulta‑
dos de políticas e respetivos fundos públicos, bem como 
à sua relação com o processo de prestação de contas.

III
Este exame visa dar a conhecer os desafios relacionados 
com as disposições da UE relativas à prestação de contas 
e à auditoria e promover uma reflexão nesta matéria. 
Como tal, não são aqui formuladas «recomendações 
de auditoria», sendo antes indicadas questões a que os 
decisores políticos, legisladores e comunidade de audi‑
toria na Europa devem dar resposta.

IV
O documento é constituído por quatro partes inter‑rela‑
cionadas. A parte I descreve as ligações entre a pres‑
tação de contas e a auditoria pública, identificando 
seis elementos essenciais para uma cadeia sólida de 
prestação de contas e auditoria. A parte II descreve 
seis domínios importantes que enfrentam desafios em 
matéria de prestação de contas e auditoria pública ao 
nível da UE. A parte III aborda as disposições relativas 
à prestação de contas e à auditoria aplicáveis aos vários 
novos instrumentos intergovernamentais e da UE, que 
se desenvolveram rapidamente em resposta à crise 
financeira. A última parte contém as conclusões do 
presente exame.

V
Os seis elementos para uma cadeia sólida de pres-
tação de contas e auditoria são: 

i) uma clara definição das funções 
e responsabilidades; 

ii) a garantia pela gestão do cumprimento dos 
objetivos das políticas (elaboração de relatórios 
financeiros e sobre o desempenho); 

iii) um controlo democrático total; 

iv) a existência de um circuito de reações que permi‑
ta aplicar medidas corretivas/melhorias; 

v) um mandato sólido de auditoria externa inde‑
pendente para verificar as contas, a conformida‑
de e os resultados; e 

vi) a aplicação das recomendações de auditoria e o 
seguimento dado à auditoria. 

Estes elementos ilustram a relação entre a prestação 
de contas e o papel da auditoria pública no apoio 
a esse processo mais geral. Podem contribuir para um 
plano pormenorizado de ensaio de novas disposições 
relativas à prestação de contas e à auditoria no futuro.

VI
Os seis domínios importantes ao nível da UE que 
enfrentam desafios em matéria de prestação de 
contas são descritos a seguir:

i) as ações coordenadas da UE e dos Esta-
dos-Membros assumem a forma de instrumen‑
tos que se inserem no quadro jurídico da UE ou 
são baseados em acordos intergovernamentais, 
ou uma combinação de ambos. Este tipo de 
estrutura surge por vários motivos, mas pode ter 
por base um sistema fragmentado de controlo 
parlamentar e de auditoria pública;

ii) os fundos da UE são geridos em parceria com 
outros intervenientes, tais como organiza‑
ções internacionais, países terceiros e parceiros 
privados. Não podem ser sujeitos a um processo 
democrático e de auditoria da UE com as mesmas 
modalidades e alcance que as despesas orça‑
mentais diretas da UE. A fim de contrabalançar 
este aspeto, os próprios sistemas de prestação 
de contas e de auditoria dos parceiros devem ser 
suficientes e fiáveis;
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iii) as políticas são aplicadas por um subconjunto 
de Estados‑Membros da UE (Europa a várias 
velocidades). A área do euro constitui um exem‑
plo de uma arquitetura política complexa e de 
disposições de governação nas quais nem todos 
os Estados‑Membros da UE participam;

iv) a estrutura institucional da UE inclui um núme‑
ro crescente de organismos. São aplicáveis dife‑
rentes disposições relativas à prestação de contas 
e auditoria aos grupos da UE, em função, por 
exemplo, das fontes de receitas. As diferenças 
nas disposições relativas à prestação de contas, 
à auditoria e à quitação podem gerar disparida‑
des no controlo, lacunas e sobreposições;

v) a gestão financeira e do desempenho do 
orçamento da UE rege‑se por inúmeras dis‑
posições de controlo parlamentar e auditoria. 
Subsistem desafios em termos de racionalização 
dos processos de governação, de prestação de 
contas e de auditoria aplicados ao nível dos 
Estados‑Membros, quer em relação às receitas 
quer, sobretudo, em relação às despesas sob 
gestão partilhada. Os controlos de primeiro nível 
continuam a apresentar deficiências nalguns 
Estados‑Membros e, apesar de sobreposições de 
auditorias onerosas, não permitem detetar nem 
corrigir os erros;

vi) as realizações, os impactos e os resultados 
das políticas assentam em instrumentos 
extraorçamentais. O orçamento da UE constitui 
apenas uma parte dos recursos utilizados a fim 
de contribuir para os resultados das iniciativas 
políticas da UE (outros recursos incluem o fi‑
nanciamento a partir dos orçamentos nacionais 
dos Estados‑Membros e o efeito de alavanca do 
financiamento privado). Além disso, as políticas 
poderão assentar unicamente em instrumentos 
legais e regulamentares. É necessário um siste‑
ma abrangente de auditoria e de prestação de 
contas centrado nos resultados para avaliar na 
globalidade todos esses aspetos políticos.

VII
A resposta da UE à crise financeira veio acelerar 
a criação de novos instrumentos da UE e intergoverna‑
mentais com disposições específicas relativas à pres‑
tação de contas e à auditoria. Determinados instru‑
mentos de base intergovernamental são financiados 
diretamente pelos Estados‑Membros (BCE, BEI, MEE, 
MUS) e, embora tenham menor importância numa 
perspetiva orçamental da UE, exigem um controlo 
democrático e uma auditoria pública abrangentes 
a níveis adequados em termos da inter‑relação entre 
esses instrumentos e o papel e funções de certas insti‑
tuições e organismos da UE, do nível de fundos públi‑
cos geridos por esses instrumentos supranacionais e da 
sua ligação com os objetivos da UE e riscos sistémicos.

VIII
Seguem-se algumas conclusões gerais sobre 
a forma de melhorar a prestação de contas e a audito‑
ria pública ao nível da UE:

 — um sistema de controlo mais colaborativo (con‑
trolo parlamentar e auditoria pública) pode ser ne‑
cessário para instrumentos coordenados ou inter‑
governamentais entre a UE e os Estados‑Membros;

 — é necessário um conjunto mais coerente 
e abrangente de disposições aplicáveis a todas 
as políticas, instrumentos e fundos da UE geridos 
por instituições e organismos da UE. Os parla‑
mentos e auditores do setor público devem poder 
avaliar todos os aspetos da boa gestão financeira 
referentes às suas atividades e a todos os fundos 
e recursos públicos sob a sua responsabilidade;

 — no que se refere às atividades e aos fundos da UE, 
a melhoria dos sistemas de gestão e de con-
trolo constitui um pré‑requisito para a transpa‑
rência, a boa governação e a prestação de contas. 
Uma melhor prestação de contas em relação ao 
orçamento da UE requer uma melhor articulação 
dos objetivos, a aplicação de controlos do cum‑
primento das regras, uma melhor medição dos 
efeitos e resultados, bem como uma melhoria nos 
correspondentes sistemas de controlo interno e de 
apresentação de relatórios. Este aspeto deve ser 
tido em consideração por todas as partes impli‑
cadas na gestão e no controlo dos fundos da UE, 
em especial pelos Estados‑Membros devido à sua 
responsabilidade ao nível das despesas dos fundos 
da UE (nomeadamente aqueles que estão sujeitos 
a gestão partilhada);
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 — é necessário dar ênfase à medição do impacto 
e dos resultados das políticas da UE nos casos 
em que, apesar de o orçamento da UE desempe‑
nhar um papel relativamente reduzido, existem 
disposições regulamentares ou legislativas signifi‑
cativas ao nível da UE. A prestação de contas rela‑
tiva a políticas da UE exige, por conseguinte, que 
tanto o Parlamento Europeu como os parlamentos 
nacionais garantam um controlo exaustivo dos ins‑
trumentos europeus. Para tal, pode ser necessário 
um nível de cooperação maior do que aquele que 
é proporcionado pela arquitetura de prestação de 
contas e de auditoria existente na UE e pelos ins‑
trumentos europeus de base intergovernamental;

 — a fim de reduzir as onerosas sobreposições na 
auditoria de políticas e fundos da UE, é necessá‑
rio explorar todas as possibilidades de evitar as 
mesmas, assegurando principalmente que, a cada 
nível específico, os auditores podem basear‑se 
devidamente no trabalho de outros auditores. 
Para alcançar esse objetivo, o TCE e as autorida‑
des públicas de auditoria teriam de reforçar a sua 
cooperação.

IX
O presente exame assinala aspetos para um possível 
diálogo e a posterior elaboração de eventuais solu‑
ções no futuro.
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01 
Enquanto auditor externo independente da União Europeia (UE), o Tribunal de 
Contas Europeu (TCE) visa contribuir para a transparência e a prestação de contas 
no âmbito da governação da UE. Este compromisso está no centro das auditorias 
periódicas do TCE às receitas e despesas da UE. No rescaldo da crise financeira, 
o momento é oportuno para fazer um balanço das atuais disposições da UE relati‑
vas à prestação de contas e à auditoria pública, com vista ao seu reforço  
no futuro.

Finalidade do exame panorâmico

02 
Os exames panorâmicos constituem um novo tipo de produto do TCE. Abordam 
temas abrangentes, com base nos trabalhos de investigação do Tribunal, bem 
como no seu conhecimento e experiência acumulados.

03 
Este é um dos dois primeiros exames do género e diz respeito ao sistema de «dis‑
posições da UE relativas à prestação de contas e à auditoria», enquanto o segun‑
do abordará os «riscos para a gestão financeira do orçamento da UE».

04 
Os exames constituem uma importante base de consulta e de diálogo com as 
partes interessadas do TCE e para os futuros trabalhos de auditoria do TCE. Per‑
mitem‑lhe formular observações sobre assuntos que, por si, podem não requerer 
necessariamente uma auditoria, mas que são, contudo, importantes para fins de 
prestação de contas e para a missão de auditoria do TCE.

05 
Ao avaliar as atuais disposições da UE relativas à prestação de contas e à auditoria 
pública e ao identificar os desafios inerentes, o presente exame visa fomentar 
a reflexão e o debate sobre um tópico verdadeiramente importante para a legi‑
timidade democrática do sistema institucional da UE. Como tal, não são formula‑
das «recomendações de auditoria» específicas, mas são referidas diversas ques‑
tões que merecem a atenção dos decisores políticos, legisladores e comunidade 
de auditoria na Europa e às quais estes devem dar resposta.
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Estrutura do relatório

06 
O presente relatório divide‑se em quatro partes:

 ο a parte I descreve as características essenciais de um quadro de prestação 
de contas, o papel da auditoria pública na melhoria da prestação de contas 
e as disposições relativas à prestação de contas e à auditoria que atualmente 
vigoram ao nível da UE;

 ο a parte II refere‑se ao debate público sobre o reforço da prestação de contas 
ao nível da UE e descreve os principais desafios ao nível da prestação de 
contas e auditoria pública detetados pelo TCE, incluindo a prestação de 
contas e a auditoria dos seguintes elementos: ação intergovernamental dos 
Estados‑Membros da UE; impacto e resultados obtidos pelas políticas da UE; 
cooperação com parceiros externos; efeito de alavanca do financiamento 
privado destinado a complementar o investimento público; novas entidades 
ou responsabilidades da UE;

 ο a parte III descreve os desafios enfrentados em consequência da crise 
financeira e da resposta dada pela UE até à data, em especial para garantir 
a estabilidade financeira, reforçar a supervisão do setor financeiro e melhorar 
o controlo orçamental e económico;

 ο a parte IV apresenta uma síntese dos desafios e das reflexões necessárias  
no futuro.
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contas e auditoria pública

Prestação de contas pública

07 
No contexto de um modelo geral (ver diagrama 1), a prestação de contas é des‑
crita como a relação entre «intervenientes» e um «fórum», na qual os intervenien‑
tes informam o fórum da sua conduta e desempenho. Além disso, o fórum é in‑
vestido de autoridade para fazer uma apreciação dos intervenientes, solicitando 
aos mesmos a adoção de medidas corretivas quando tal se revelar necessário.

Prestação de contas enquanto relação social: principais dimensões

D
ia

gr
am

a 
1

Interveniente Fórum

Informação sobre
a conduta Debate Apreciação

Consequências
Informais

Formais

© Prof. Mark A.P. Bovens (ver diagrama 1, «Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework»,  
European Law Journal, vol. 13», n.º 4, julho de 2007, p. 454).

08 
O modelo em questão ajuda a avaliar certos desafios importantes relativamente 
a quadros de prestação de contas em geral:

 — os intervenientes em instituições públicas podem enfrentar o problema de 
ter de lidar com muitos níveis e categorias de governação, implicando múlti‑
plos fóruns de controlo das ações (vários responsáveis pelo controlo);

 — os parlamentos e restantes autoridades incumbidas do controlo das instân‑
cias públicas são confrontados com estruturas executivas compostas por 
várias partes e vários níveis, tornando difícil determinar quem presta contas 
(vários intervenientes);

 — outro desafio que se coloca diz respeito aos aspetos em relação aos quais se 
devem prestar contas. Os parlamentos podem ter de escolher entre privile‑
giar o controlo dos recursos — especialmente dos recursos financeiros — ou 
centrarem a sua atenção nos impactos e resultados;

 — por fim, o desafio colocado pela prestação de contas ultrapassa o simples 
controlo regulamentar e parlamentar. As entidades públicas devem gerir as 
relações com o público em geral, mas também com os seus funcionários, 
principais clientes e outras partes interessadas.
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1 Norma ISSAI n.º 12: «Valor 
e benefícios das Instituições 
Superiores de Controlo — 
fazer a diferença na vida 
dos cidadãos»; INTOSAI; 
março de 2013; ponto 2 do 
preâmbulo.

2 Norma ISSAI n.º 1: Declaração 
de Lima.

3 Norma ISSAI n.º 12: «Valor 
e benefícios das Instituições 
Superiores de Controlo — 
fazer a diferença na vida 
dos cidadãos»; ponto 1 do 
preâmbulo; adotado pelo 
XXI congresso da INTOSAI 
(INCOSAI) em 2013.

09 
As questões apresentadas, bem como os problemas inerentes, ganham uma 
maior complexidade à escala da UE. Tal como demonstrado nas partes II e III infra, 
dada a complexidade institucional dos sistemas da UE, surgem desafios sempre 
que os papéis não são claramente definidos ou existem sobreposição de funções 
ou lacunas em termos de controlo.

10 
O preâmbulo da recente norma internacional das Instituições Superiores de 
Controlo (ISSAI) n.º 12 descreve a prestação de contas da seguinte forma: numa 
democracia, são criadas estruturas e conferidos poderes a representantes eleitos 
para pôr em prática a vontade do povo e agir em seu nome através de órgãos 
legislativos e executivos. Um risco associado às instituições do setor público 
numa democracia, e que convém ter presente, reside na eventualidade de os 
poderes e recursos serem mal geridos ou aplicados, conduzindo a uma deterio‑
ração da confiança que pode prejudicar a essência do sistema democrático. Por 
conseguinte, é fundamental que os cidadãos de um país possam responsabilizar 
os seus representantes. Os representantes eleitos democraticamente só podem 
ser responsabilizados se, por sua vez, puderem responsabilizar quem executa as 
suas decisões1.

Contributo da auditoria pública para a prestação  
de contas

11 
As instituições públicas de auditoria são um elemento importante da prestação 
de contas. O seu principal objetivo consiste em realizar um controlo independen‑
te, eficaz e credível da utilização dos recursos públicos2.

12 
A norma ISSAI n.º 12 explica da seguinte forma o papel da auditoria pública em 
termos de prestação de contas: «O controlo do setor público, tal como defendido 
pelas Instituições Superiores de Controlo (ISC), é um fator importante para fazer 
a diferença na vida dos cidadãos. O controlo da administração e dos órgãos do 
setor público pelas ISC tem um impacto positivo sobre a confiança na sociedade, 
dado que força os responsáveis pelos recursos públicos a se concentrarem na 
boa gestão desses recursos. Essa sensibilização serve de alicerce aos valores pre‑
tendidos e sustenta os mecanismos de prestação de contas, o que, por sua vez, 
se traduz em melhores decisões. Uma vez publicados os resultados das auditorias 
das ISC, os cidadãos podem atribuir responsabilidades aos guardiões dos recur‑
sos públicos. Desta forma, as ISC promovem a eficiência, a prestação de contas, 
a eficácia e a transparência da administração pública. Uma ISC independente, 
eficaz e credível constitui, por conseguinte, uma componente essencial de um 
sistema democrático em que a prestação de contas, a transparência e a integrida‑
de são partes indispensáveis de uma democracia estável»3.
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13 
A estrutura de governação da UE, composta por vários níveis, requer a coopera‑
ção e coordenação entre a UE e os Estados‑Membros, bem como entre os vários 
níveis de governação dentro dos Estados‑Membros. Requer igualmente uma 
cooperação e coordenação proporcionais entre os parlamentos e os auditores 
públicos a todos os níveis. Essa cooperação deverá conduzir a um controlo total 
dos recursos financeiros públicos, incluindo garantias da exatidão da contabi‑
lidade financeira, a avaliação da conformidade das operações com as normas 
aplicáveis e a avaliação de desempenho para os resultados obtidos (economia, 
eficiência e eficácia).

14 
O TCE identificou seis elementos essenciais da prestação de contas e auditoria 
pública (ver quadro 1). Cada elemento representa um elo numa cadeia, em que 
uma insuficiência em qualquer ponto pode prejudicar a eficácia global.

Seis elementos essenciais da prestação de contas e auditoria pública

Q
ua

dr
o 

1

1. Funções e responsabilidades →
Funções e responsabilidades atribuídas a todos os orga‑
nismos da UE e outros implicados na execução de políticas 
e na gestão de fundos.

2. Transmissão de informações 
e apresentação de relatórios

→
Requisitos aplicáveis aos gestores públicos para que 
facultem informações suficientes, pertinentes, exatas 
e oportunas, e apresentem relatórios sobre a execução 
e os resultados para efeitos de prestação de contas.

3. Controlo democrático 
e auditoria

→
Disposições e oportunidades de fiscalização e contro‑
lo democráticos dos gestores públicos por parte dos 
parlamentos. 

4. Consequências e reações → 
Mecanismos destinados a garantir que os resultados da 
fiscalização e controlo democráticos são tidos em conta 
nos processos legislativos e orçamentais.

5. Mandato das auditorias 
públicas

→ 

Nomeação de auditores externos independentes com po‑
deres para realizar uma vasta gama de auditorias públicas 
(auditorias financeiras, de conformidade e de resultados), 
direito de acesso às informações necessárias e obrigação 
de informar os parlamentos e o público.

6.
Apresentação de relatórios 
de auditoria e respetivo 
seguimento

→
Disposições relativas à apresentação de relatórios sobre 
os resultados de auditorias públicas e ao respetivo 
seguimento.

Fonte: TCE.
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Prestação de contas e auditoria aplicáveis ao orça-
mento da UE

15 
O quadro de prestação de contas relativo à gestão e ao controlo financeiro da 
UE inclui três tipos de funções essenciais: o controlo democrático, por parte do 
Parlamento Europeu e do Conselho; as funções executivas, por parte da Comissão 
e de outras instâncias da UE; e a função de auditor da UE, atribuída ao TCE (ver 
diagrama 2).

Quadro de prestação de contas pela gestão e o controlo financeiro da UE
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Responsabilidade pela execução

do orçamento da UE

ao abrigo dos Tratados

Relatórios de prestação

de contas: transparência

Tribunal de
Contas Europeu

Auditoria Comissão Europeia
e administração dos EM

Parlamento Europeu
e Conselho (EM)

Fonte: TCE.
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16 
O controlo externo e independente do TCE oferece garantias:

 — da fiabilidade das contas da UE;

 — da legalidade e regularidade das receitas e despesas subjacentes do orça‑
mento da UE;

 — da boa gestão financeira dos fundos da UE em termos de economia, eficiên‑
cia e eficácia.

17 
As auditorias do Tribunal são parte integrante de uma cadeia mais extensa de dis‑
posições relativas à prestação de contas financeira no domínio da gestão parti‑
lhada. As auditorias realizadas ao nível da UE verificam as contas que a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu. Por seu turno, a Comissão depende de um 
sistema de tomadas de posição da gestão e observações de auditoria aplicado ao 
nível dos Estados‑Membros. A utilização dos fundos da UE por parte dos Esta‑
dos‑Membros é igualmente objeto de controlo pelos respetivos parlamentos.

18 
O Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) prevê um meca‑
nismo específico de prestação de contas no que respeita ao orçamento da UE, 
conhecido por «processo de quitação». Participam nesse processo quatro das 
principais instituições da UE: o Parlamento Europeu, o Conselho, a Comissão e o 
TCE (ver diagrama 3).

D
ia

gr
am

a 
3 Processo de quitação do orçamento da UE

Artigo 319.º do TFUE:

A Comissão Europeia O Tribunal de
Contas Europeu

O Conselho da UE O Parlamento Europeu

presta contas audita aconselha dá quitação
e recomenda

«O Parlamento Europeu 
[…] dá quitação

à Comissão quanto
à execução do

orçamento. […]»

Artigo 319.º do TFUE:

«O Parlamento Europeu, 
sob recomendação do 

Conselho [...].»

Artigo 318.º do TFUE: Artigo 287.º do TFUE:

«O Tribunal de Contas 
examina as contas 
da totalidade das 

receitas e despesas
da União. [...]»

«A Comissão apresentará 
todos os anos ao 

Parlamento Europeu e ao 
Conselho as contas do ano 

financeiro findo [...].»

Fonte: TCE.
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Prestação de contas da UE além do orçamento da UE — 
controlo de entidades, instrumentos, medidas políti-
cas, execução e resultados

19 
A prestação de contas não se limita à apresentação de contas relativas à utili‑
zação dos dinheiros dos contribuintes por meio do orçamento geral da UE, mas 
incide igualmente sobre:

 — as decisões políticas tomadas e os objetivos fixados;

 — os resultados e efeitos das políticas da UE;

 — a utilização de verbas oriundas de fontes privadas ou internacionais, mobili‑
zadas para executar políticas da UE e a conformidade desses projetos com as 
estratégias da UE;

 — a eficácia das respostas da UE aos riscos sistémicos que se colocam aos inte‑
resses financeiros da União e dos seus Estados‑Membros.

20 
São vários os canais através dos quais se pode prestar contas em sentido lato. Um 
deles é a prestação de contas democrática, ou seja a prestação de contas da Co‑
missão Europeia perante o Conselho (composto por representantes ministeriais 
dos Estados‑Membros que prestam contas aos respetivos parlamentos nacionais) 
e o Parlamento Europeu. Outro canal consiste na prestação de contas perante os 
cidadãos da UE, pela qual os eleitos devem aceitar o veredicto dos eleitores ex‑
presso nos atos eleitorais e noutras formas de participação democrática em esco‑
lhas públicas. Todavia, nem todas as instâncias públicas são eleitas, mas, tal como 
aquelas que o são, devem continuar a prestar contas dos seus atos durante o seu 
mandato. Uma terceira forma de prestação de contas é o respeito do Estado de 
direito, isto é, a responsabilização legal, estabelecida pelos tribunais de justiça. 
Uma quarta forma é a prestação de contas administrativa e financeira, na qual se 
concentram os auditores públicos, incluindo o TCE.

21 
As autoridades políticas e executivas da UE assumem a responsabilidade política 
pelos objetivos fixados e pelas decisões políticas adotadas. Em geral, os auditores 
públicos, incluindo o TCE, abstêm‑se de pôr em causa os méritos dos objetivos 
políticos fixados através do processo político da UE. Por norma, esses aspetos só 
são abordados pelo TCE num âmbito restrito quando é formalmente solicitado um 
parecer por uma das outras instituições implicadas no processo legislativo da UE.
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22 
Uma das preocupações das auditorias públicas consiste em analisar os efeitos 
das políticas durante a sua execução e se esses efeitos estão relacionados com as 
intenções declaradas dessas políticas. Contudo, a avaliação da eficácia é muitas 
vezes difícil e essas dificuldades podem agravar‑se quando os objetivos declara‑
dos são vagos ou eventualmente incoerentes com as intenções reais das políticas.

23 
É, pois, difícil estabelecer uma distinção precisa entre a execução das políticas, 
que constitui uma preocupação legítima das auditorias de resultados, e os res‑
petivos méritos, que, em princípio, devem ser excluídos do âmbito de auditoria. 
É muito difícil avaliar a eficácia das políticas em termos de efeitos sem ter em 
conta até que ponto os resultados deficientes de uma política são influenciados 
pela sua conceção. Os relatórios especiais do TCE incluem várias recomendações 
nesta matéria.

24 
As questões destacadas acima são analisadas de forma mais pormenorizada no 
resto do presente exame, com o objetivo de salientar as questões que dizem res‑
peito às disposições da UE relativas à prestação de contas e à auditoria.
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Apelo para uma melhoria da prestação de contas da UE

25 
Após vários anos de crise financeira, a reputação de determinados governos 
e instituições foi severamente afetada. A qualidade da governação das eco‑
nomias altamente interdependentes da UE e o papel de certas instituições da 
UE, que em determinadas circunstâncias foi ampliado, foram postos em causa. 
A confiança do público nas instituições e políticas da UE diminuiu durante esse 
período — no outono de 2007, 48% dos cidadãos manifestavam confiança na UE4. 
Cinco anos depois, na primavera de 2012, os níveis de confiança tinham caído 
para 31%5.

26 
O TCE e as ISC dos Estados‑Membros realçaram a importância de aplicar de forma 
coerente os princípios da transparência e da prestação de contas relativamente 
a todos os fundos públicos utilizados para responder à crise6.

27 
Esse apelo foi igualmente lançado pelos Presidentes do Conselho Europeu, Co‑
missão, Eurogrupo e Banco Central Europeu nas conclusões do Conselho Europeu 
de dezembro de 2012, em que apresentaram uma visão de uma verdadeira União 
Económica e Monetária assente em quatro elementos fundamentais. Os três pri‑
meiros elementos referem‑se à elaboração de quadros da UE no plano financeiro, 
orçamental e económico, enquanto o quarto reconhece especificamente a ne‑
cessidade de assegurar a legitimidade democrática e a prestação de contas. Até 
à data, as componentes do quarto elemento fundamental têm sido abordadas 
caso a caso no que respeita aos diversos instrumentos políticos propostos.

Parte II – O desafio colocado 
pela prestação de contas e a 
auditoria ao nível da UE

4 Ver o Eurobarómetro 
Standard, primavera de 
2007, edição da primavera 
de 2012; Direção‑Geral da 
Comunicação da Comissão 
Europeia; (http://ec.europa.eu/
public_opinion/archives/eb/
eb77/eb77_publ_en.pdf).

5 60% dos inquiridos na 
sondagem do Eurobarómetro 
(primavera de 2012) afirmaram 
não confiar na UE (contra 
31% que confiam na UE). 
A sondagem do outono 
de 2012 registou uma 
ligeira melhoria (57% de 
desconfiança contra 33% de 
confiança). Ainda assim, em 20 
dos 27 Estados‑Membros 
da UE, os cidadãos que 
continuavam a não confiar na 
UE eram maioritários.

6 Ver a Declaração de 2013 
do Comité de Contacto 
das Instituições Superiores 
de Controlo da UE sobre 
a «Importância de disposições 
adequadas de auditoria 
e prestação de contas na União 
Económica e Monetária e na 
governação económica da UE» 
(www.contactcommittee.eu).

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_publ_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_publ_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_publ_en.pdf
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Principais desafios em matéria de prestação de contas 
e auditoria ao nível da UE

28 
Em resposta ao apelo para melhorar a prestação de contas, o TCE assinalou uma 
série de desafios específicos (ver quadro 2).

Seis domínios que enfrentam desafios em matéria de prestação de contas e auditoria

Q
ua

dr
o 

2

Domínios Natureza do desafio Pontos

1. Ações coordenadas entre a UE 
e os Estados‑Membros

→ Assegurar um controlo e uma auditoria públicos coordena‑
dos aos níveis nacional e da UE para as ações coordenadas. 30–42

2. Fundos geridos em parceria 
com outros intervenientes 

→

Prestação de contas relativamente aos fundos geridos em 
parceria com outros intervenientes (parceiros externos 
ou privados). Cumprimento das expetativas de transpa‑
rência e prestação de contas do público e de outras partes 
interessadas implicadas nas parcerias.

43–65

3. Arquitetura política variável/ 
/UE a várias velocidades 

→
Efetuar um controlo democrático e auditorias públicas 
abrangentes para os subconjuntos de Estados‑Membros 
e países terceiros que participam nos diferentes domínios 
ou instrumentos políticos.

66–76

4. Estrutura da UE (instituições 
e organismos)

→ Garantir uma supervisão e auditoria eficientes e eficazes 
da totalidade das instituições e organismos da UE. 77–114

5. Gestão das finanças e do 
desempenho

→ Melhorar a prestação de contas relativa à qualidade global 
da gestão das finanças e do desempenho da UE. 115–139

6. Impacto e resultados das 
políticas

→ Acompanhar e avaliar os impactos e resultados das 
políticas da UE. 140–149

Fonte: TCE.

29 
As secções da parte II infra analisam em pormenor estes domínios.
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1. Ação coordenada entre a UE e os Estados-Membros

30 
Na maioria dos domínios de intervenção abrangidos pelos Tratados da UE, as 
competências são partilhadas entre a UE e os respetivos Estados‑Membros. A tí‑
tulo de exemplo, várias políticas da UE dependem em grande medida dos recur‑
sos orçamentais dos Estados‑Membros (o orçamento da UE representa menos de 
1% do PIB da UE comparativamente a 49% do seu PIB gasto pelas administrações 
públicas em 20137); o cumprimento dos objetivos gerais dos Tratados através de 
estratégias e objetivos (por exemplo, os objetivos da estratégia «Europa 2020») 
depende essencialmente das ações dos Estados‑Membros financiadas pelos 
respetivos orçamentos nacionais; as novas disposições da UE relativas à coorde‑
nação orçamental e económica abrangem o conjunto da despesa pública na UE, 
mas todas as ações nesse domínio integram um sistema complexo de coopera‑
ção. Nesses casos, é necessária uma ação coordenada da UE, a fim de alcançar 
objetivos comuns.

31 
São, assim, criadas categorias paralelas de prestação de contas. A Comissão é res‑
ponsável perante o Parlamento Europeu e o Conselho em relação às medidas de 
coordenação sob a sua esfera de competências e pode ser auditada pelo TCE8. As 
autoridades nacionais são responsáveis perante os respetivos parlamentos pelas 
ações realizadas ao abrigo da legislação nacional e pela execução dos orçamen‑
tos nacionais, podendo ser auditadas pelas respetivas instituições superiores  
de controlo.

32 
O desafio a superar diz respeito ao facto de a prestação de contas relativa a gran‑
de parte das ações coordenadas continuar fragmentada. As responsabilidades 
são repartidas entre os respetivos parlamentos e autoridades de auditoria dos 
Estados‑Membros. Além disso, nos casos em que a ação política visa dar resposta 
a um risco sistémico supranacional, mas em que a intervenção política é coor‑
denada entre a UE e os Estados‑Membros, a UE tem dificuldade em coordenar 
a auditoria e o controlo parlamentar.

33 
Uma visão global das finanças públicas e das políticas coordenadas entre os 
Estados‑Membros e a UE requer igualmente coordenação e cooperação entre 
o conjunto das ISC e dos parlamentos. A coordenação exigida ultrapassa ampla‑
mente o nível necessário para a auditoria do orçamento da UE.

7 Dados do Eurostat relativos 
à despesa total das 
administrações públicas em 
percentagem do PIB (http://
epp.eurostat.ec.europa.eu/
tgm/table.do?tab=table&init=
1&plugin=1&language=en&pc
ode=tec00023)

8 As despesas da Comissão 
são objeto de auditoria do 
TCE, quer sejam realizadas 
indiretamente, através 
dos Estados‑Membros, ou 
diretamente.
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Coordenação da estratégia «Europa 2020»

34 
São muitos os exemplos de ações coordenadas presentes na estratégia «Euro‑
pa 2020». Conforme referido pela Comissão, o êxito da estratégia «Europa 2020» 
depende decisivamente da capacidade dos Estados‑Membros da UE para de‑
sempenharem o papel que lhes compete na execução das reformas necessárias 
ao nível nacional, a fim de fomentar o crescimento ao abrigo das sete iniciativas 
emblemáticas9.

35 
O quadro de governação da estratégia «Europa 2020»10 estipula que:

 — a orientação política compete ao Conselho Europeu;

 — a Comissão propõe a estratégia, acompanha a execução e apresenta relató‑
rios sobre os progressos efetuados;

 — os Estados‑Membros devem elaborar dois relatórios por ano, nos quais 
expliquem os esforços por si envidados para se aproximarem dos objetivos 
nacionais no âmbito da estratégia Europa 2020. Ambos os relatórios devem 
ser plenamente integrados no processo orçamental nacional e no Semestre 
Europeu, o qual foi introduzido com o intuito de melhorar a coordenação 
política em toda a UE.

36 
As disposições em matéria de governação exigem que o Parlamento Europeu 
participe no diálogo conducente às decisões finais do Conselho e incentive os 
debates quer entre os parlamentos nacionais quer no seu seio. Contudo, a estra‑
tégia não prevê explicitamente a supervisão pelos parlamentos da sua execução 
ou resultados obtidos, nem tão‑pouco estabelece uma auditoria pública coorde‑
nada ao nível da UE e dos Estados‑Membros.

Coordenação orçamental e económica ao abrigo  
do Semestre Europeu

37 
O Semestre Europeu procura racionalizar os processos de coordenação económi‑
ca e orçamental a nível nacional e da UE e inclui um calendário anual estrito para 
a recolha, análise e avaliação de uma vasta gama de indicadores económicos. Na 
parte III, os pontos 174 a 176 e o diagrama 7 descrevem as implicações deste 
papel reforçado da coordenação da UE.

9 COM(2010) 2020 final de 
3 de março de 2010, «Europa 
2020 — Estratégia para um 
crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo», 
resumo, páginas. 5 a 6, 
parágrafos 2 e 7.

10 COM(2010) 2020 final, resumo, 
p. 32, secção 5.2.
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38 
A eficácia do quadro de supervisão depende do desempenho de diversos inter‑
venientes no processo: o Conselho é responsável pelas decisões respeitantes 
à coordenação e à governação económicas, cabendo à Comissão as funções de 
coordenação e supervisão. Além disso, todos os regulamentos estabelecem que 
as informações devem ser transmitidas ao Parlamento Europeu para efeitos de 
diálogo sobre as várias constatações e recomendações.

Instrumentos intergovernamentais

39 
Analogamente, algumas medidas de resposta à crise económica e financeira tam‑
bém exigem uma ação coordenada dos Estados‑Membros, regulamentada por 
acordos ou tratados intergovernamentais. A parte III do presente exame analisa 
de forma mais completa as implicações em termos de prestação de contas e de 
auditoria públicas das medidas adotadas pela UE em resposta à crise económica 
e financeira.

40 
No seu «Plano pormenorizado para uma União Económica e Monetária efetiva 
e aprofundada»11 de 2012, a Comissão considera a legitimidade democrática a pe‑
dra angular de uma verdadeira União Económica e Monetária (UEM), baseando‑se 
em dois princípios fundamentais:

 — em primeiro lugar, a responsabilização deve ser assegurada ao mesmo nível 
em que é tomada a respetiva decisão executiva, devendo ser simultaneamen‑
te tido em conta o nível em que a decisão tem um impacto;

 — em segundo lugar, no âmbito do desenvolvimento da UEM e da integração 
da UE em geral, o nível da legitimidade democrática deve ser sempre corres‑
pondente ao grau de transferência da soberania dos Estados‑Membros para 
o nível da UE.

41 
Relativamente ao segundo princípio, o recurso à utilização ou não de mecanis‑
mos intergovernamentais fora do âmbito dos mecanismos existentes de presta‑
ção de contas da UE constitui uma escolha política e legal a efetuar em função 
das circunstâncias. No entanto, uma ampla utilização desta opção poderá suscitar 
problemas de prestação de contas e de governação, que terão de ser resolvidos 
mais tarde ou mais cedo.

42 
A Comissão recomendou que os futuros instrumentos de governação da UEM se‑
jam concebidos de acordo com o quadro jurídico e institucional da UE, que prevê, 
entre outras disposições, o controlo do Parlamento Europeu.

11 COM(2012) 777 final/2 de 30 de 
novembro 2012.
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2. Fundos geridos em parceria com outros 
intervenientes

43 
Em vários domínios de intervenção, os objetivos da UE só podem ser alcançados 
se as instituições da UE trabalharem em parceria com terceiros, quer através de 
parcerias externas (por exemplo, países terceiros ou organizações internacionais) 
ou de parcerias com o setor privado. Nesses casos, a prestação de contas assenta 
em auditorias externas, na estrutura de governação dos organismos parceiros 
e nas próprias disposições da UE relativas à auditoria e à prestação de contas.

44 
A fim de evitar sobreposições ou lacunas, os parceiros devem poder basear‑se 
num único sistema de auditoria. Para tal, os sistemas de auditoria e de elaboração 
de relatórios devem ser suficientes e fiáveis, o que pode conseguir‑se aumentan‑
do a promoção e verificação dos sistemas de auditoria internos e externos dos 
parceiros. As secções que se seguem apresentam exemplos de situações em que 
ocorre este tipo de desafio.

Parcerias externas

45 
A título de exemplo, a UE dispõe de várias parcerias com autoridades de países 
terceiros e/ou organizações internacionais (designadamente as Nações Unidas 
ou o Banco Mundial). Estas parcerias são frequentes em situações que requerem 
a ajuda da UE e dos seus Estados‑Membros para dar resposta a desafios globais, 
tais como o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio da ONU, 
as medidas de combate às alterações climáticas ou a luta contra a proliferação de 
armas de destruição maciça. As parcerias implicam a disponibilização de financia‑
mento da UE ou ações conjuntas com a participação de organismos da UE.
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46 
A Comissão reconhece que garantir a transparência e a prestação de contas 
relativamente a ações executadas em conjunto com parceiros pode constituir um 
desafio considerável12. As auditorias de resultados do TCE relativas à assistência 
da UE executada através de organizações da ONU assinalaram igualmente uma 
série de desafios (ver caixa 1).

47 
Se a UE optar por trabalhar com parceiros e basear‑se nos seus sistemas de 
controlo e de elaboração de relatórios, deverá promover e assegurar um elevado 
nível de transparência e prestação de contas.

48 
A UE utiliza o apoio orçamental para dar assistência a mais de 70 países através 
de uma transferência de fundos, programados e geridos pelos sistemas nacionais 
de gestão das finanças públicas. Quando presta apoio orçamental, a Comissão 
deve satisfazer condições específicas e demonstrar que os Estados beneficiários 
cumprem as condições gerais de elegibilidade.

49 
As ações de multidoadores coordenadas pelas Nações Unidas ou pelo Banco 
Mundial gerem fundos provenientes de doadores, os quais são agregados e não 
são afetados a utilizações específicas. Nestas circunstâncias, a Comissão baseia‑se 
nos sistemas de controlo financeiro da ONU13.

Ca
ix

a 
1 Deficiências no acompanhamento da execução e obtenção de resultados pela ONU

O Tribunal realçou, no seu Relatório Especial n.º 15/2009, que:

 ο embora a Comissão verifique os sistemas de gestão financeira dos seus parceiros da ONU (recorrendo 
a uma análise dos quatro pilares), depende dos relatórios da ONU para confirmar o funcionamento dos sis‑
temas de controlo e a obtenção de resultados. À data da auditoria, a Comissão ainda não tinha conseguido 
obter informações adequadas da ONU em relação a essa matéria (ponto IV da síntese);

 ο o Painel de Auditores Externos da ONU não forneceu à Comissão provas convincentes de que os procedi‑
mentos de controlo financeiro funcionam na prática e o TCE enfrentou dificuldades durante a auditoria da 
utilização dos fundos da UE canalizados através da ONU (ponto V da síntese).

12 Por exemplo: SEC(2010) 409 
final de 1 de abril de 2010, 
Innovative Financing at a global 
level, p. 14, secção 2.5, no 
contexto de uma cooperação 
de financiamento inovador; 
e COM(2011) 218 final de 
19 de abril de 2011, «Reforçar 
a responsabilização da UE 
em matéria de financiamento 
do desenvolvimento com 
vista à avaliação pelos 
pares da ajuda pública ao 
desenvolvimento», p. 9, 
primeiro parágrafo, no 
contexto do financiamento 
relacionado com as alterações 
climáticas.

13 Em 2012, os pagamentos 
efetuados a organizações 
internacionais a partir do 
orçamento geral ascenderam 
a 1,4 mil milhões de euros, 
tendo mais de metade sido 
executados através de projetos 
de multidoadores. Relatório 
Anual do Tribunal relativo ao 
exercício de 2012, ponto 7.6, 
nota de rodapé 3.
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50 
No seu relatório anual de 2012, o Tribunal concluiu que existem desafios em dois 
domínios particulares: o apoio orçamental e os projetos de multidoadores.

 — Relativamente ao apoio orçamental, a auditoria da regularidade realizada 
pelo TCE não pode ir além da fase em que a ajuda é paga ao país parcei‑
ro. A partir desse momento, a prestação de contas relativas a esses fundos 
baseia‑se nas disposições de prestação de contas e auditoria aplicadas pelo 
país beneficiário14.

 — Relativamente a despesas da UE abrangidas por apoio orçamental, ações 
de multidoadores e instrumentos de cooperação semelhantes, o sistema 
complexo de regras e procedimentos (designadamente no que se refere aos 
procedimentos de concurso e de adjudicação de contratos) traduz‑se em ris‑
cos elevados para a regularidade. No entanto, a natureza destes instrumentos 
e as condições de pagamento limitam a propensão para o erro das opera‑
ções, tal como definido na auditoria da regularidade realizada pelo TCE15.

Efeito de alavanca do financiamento oriundo  
do setor privado

51 
Diversas atividades da UE implicam o recurso a financiamento privado, direta 
ou indiretamente. São exemplo disso as atividades de concessão e contração de 
empréstimos de organismos da UE, nomeadamente o BEI, bem como a utiliza‑
ção do orçamento da UE para alavancar o investimento do setor privado. É de 
supor um aumento do efeito de alavanca do financiamento privado. A estratégia 
«Europa 2020» salienta que o investimento no crescimento exigirá a mobiliza‑
ção de financiamento privado e que «A Europa deve igualmente envidar todos 
os esforços para mobilizar os seus meios financeiros, explorar novas formas de 
articulação das finanças públicas e privadas e criar instrumentos inovadores para 
financiar os investimentos necessários»16. O Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 
para 2014‑2020 confere igualmente uma atenção especial ao papel do setor pri‑
vado para alavancar o investimento e ao papel dos instrumentos financeiros no 
reforço do impacto potencial do orçamento da UE17.

52 
Ao abrigo do novo Regulamento Financeiro18, a UE pode colaborar com o setor 
privado no âmbito das Parcerias Público‑Privadas (PPP), a fim de prestar assistên‑
cia financeira alternativa a atividades da UE e de apresentar ou executar projetos 
da UE. Os desafios enfrentados por esses instrumentos incluem a necessidade 
de um nível adequado de transparência e prestação de contas relativamente aos 
fundos públicos. Além disso, é igualmente necessário medir o desempenho dos 
instrumentos em função dos objetivos declarados das atividades financiadas.

14 Relatório Anual do Tribunal 
relativo ao exercício de 2012, 
pontos 7.6 a 7.8.

15 Relatório Anual do Tribunal 
relativo ao exercício de 2012, 
pontos 7.5 a 7.6.

16 COM(2010) 2020 final, p. 20.

17 COM(2011) 500 final de 28 de 
junho de 2011, «Um orçamento 
para a Europa 2020 — parte I», 
p. 9.

18 Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 
25 de outubro de 2012, relativo 
às disposições financeiras 
aplicáveis ao orçamento 
geral da União e que revoga 
o Regulamento (CE, Euratom) 
n.º 1605/2002 (JO L 298 de 
26.10.2012, p. 1) e Regulamento 
Delegado (UE) n.º 1268/2012 
da Comissão, de 29 de outubro 
de 2012, sobre as normas de 
execução do Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 966/2012 
do Parlamento Europeu 
e do Conselho, relativo às 
disposições financeiras 
aplicáveis ao orçamento 
geral da União (JO L 362 de 
31.12.2012, p. 1).
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53 
Os fundos da UE utilizados em instrumentos financeiros e PPP são auditados 
pelo TCE e fiscalizados pelo Parlamento ao abrigo do processo de quitação geral. 
Contudo, esses instrumentos colocam, pela sua natureza, desafios em termos de 
governação, auditoria e supervisão parlamentar, tal como é em seguida descrito.

54 
Os instrumentos financeiros (IF) podem assumir a forma de instrumentos de 
capital próprio/capital de risco ou de dívida (tais como empréstimos, garantias ou 
a partilha de riscos com instituições financeiras, no sentido de alavancar o impac‑
to potencial do financiamento da UE), visando dar resposta a falhas do mercado 
ou a situações de investimento abaixo do nível ótimo e produzir um efeito de 
alavanca do financiamento da UE. A execução dos IF pode fazer‑se no âmbito 
da gestão centralizada (gestão direta ou indireta) e da gestão partilhada com os 
Estados‑Membros [geralmente designados instrumentos de engenharia financei‑
ra (IEF)].

55 
Relativamente aos IF sob gestão indireta19, compete à Comissão definir os obje‑
tivos políticos e as orientações estratégicas dos fundos com gestão centralizada. 
Participa igualmente nas estruturas de governação desses instrumentos e é 
responsável, em última instância, pela aplicação dos fundos da UE.

56 
A Comissão detetou uma série de insuficiências nas disposições de prestação 
de contas e auditoria relativamente aos instrumentos financeiros no âmbito do 
anterior QFP de 2007‑201320. O TCE identificou igualmente vários desafios, em 
especial no que se refere aos IEF sob gestão partilhada com os Estados‑Membros 
(ver caixa 2).

57 
As regras recentemente adotadas para os IF21, aplicáveis no âmbito do atual QFP, 
destinam‑se a garantir a coerência das regras, das práticas de gestão, do controlo 
e dos requisitos de elaboração de relatórios para todos os instrumentos financei‑
ros. Além disso, a Comissão apresenta anualmente relatórios sobre o desempe‑
nho de todos os instrumentos financeiros ao Parlamento Europeu  
e ao Conselho22.

19 Nos termos do n.º 1, alínea c), 
do artigo 58.º e do n.º 4 do 
artigo 139.º do Regulamento 
Financeiro aplicável ao 
orçamento geral da União, 
a CE pode confiar a execução 
dos IF: «ii) a organizações 
internacionais e respetivas 
agências, iii) ao BEI e ao Fundo 
Europeu de Investimento, 
[…] v) a organismos de direito 
público, vi) a organismos 
regidos pelo direito privado 
investidos de uma missão de 
serviço público, na medida 
em que prestem garantias 
financeiras adequadas». Essas 
entidades «podem confiar, 
sob a sua responsabilidade, 
parte dessa execução 
a intermediários financeiros».

20 Comissão Europeia (2011), 
«Um quadro para a próxima 
geração de instrumentos 
financeiros inovadores — 
plataformas dos instrumentos 
de capital e de dívida da UE», 
COM(2011) 662 final.

21 Artigos 139.º e 140.º do 
título VIII do Regulamento 
Financeiro [Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 966/2012].

22 Nº 8 do artigo 140º do 
Regulamento Financeiro.
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Ca
ix

a 
2 Exemplos de insuficiências na atual cadeia de prestação de contas e auditoria em 

relação aos instrumentos de engenharia financeira

O TCE assinalou as seguintes deficiências principais23:

 ο insuficiência das disposições relativas ao efeito de alavanca e à renovação dos fundos;

 ο possibilidade de concessão excessiva de dotações aos instrumentos financeiros;

 ο possibilidade de recurso injustificado ao tratamento preferencial do setor privado;

 ο condições de elegibilidade pouco claras dos fundos de maneio.

Os instrumentos em causa apresentam riscos e problemas, por exemplo, ao nível da contabilidade da utiliza‑
ção dos fundos da UE, da sua supervisão, da apropriação dos instrumentos e da capacidade dos serviços da 
Comissão para a sua gestão.

O TCE identificou ainda insuficiências no quadro regulamentar.

23 Parecer n.º 7/2011.

58 
Com vista a cumprir os requisitos do novo Regulamento Financeiro, a Comissão 
celebrou Acordos‑Quadro Financeiros e Administrativos (AQFA) com o BEI e o 
Fundo Europeu de Investimento (FEI), que estabelecem os requisitos de comuni‑
cação de informações financeiras e operacionais, bem como de auditoria24, para 
os IF em regime de gestão centralizada a constituir no período de 2014‑2020 e a 
confiar ao BEI e ao FEI.

59 
No que se refere aos IF sob gestão partilhada, o Regulamento Disposições 
Comuns (RDC)25 define os tipos de instrumentos e os tipos de execução, bem 
como os requisitos em matéria de elaboração de relatórios, estabelecendo re‑
gras uniformizadas para os IF, no sentido de garantir a coerência da elaboração 
de relatórios e do acompanhamento dos resultados das políticas em todos os 
Estados‑Membros.

60 
É ainda cedo para afirmar se a aplicação dessas novas regras será suficiente para 
colmatar todas as insuficiências.

24 O AQFA requer que um 
auditor externo independente 
dê garantias quanto às 
declarações financeiras dos 
instrumentos, exigindo ainda 
um funcionamento correto 
dos sistemas de controlo do 
instrumento e a legalidade 
e regularidade das operações 
subjacentes.

25 Título IV do Regulamento (UE) 
n.º 1303/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 
17 de dezembro de 2013, 
que estabelece disposições 
comuns relativas ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento 
Regional, ao Fundo Social 
Europeu, ao Fundo de Coesão, 
ao Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural e ao 
Fundo Europeu dos Assuntos 
Marítimos e das Pescas, que 
estabelece disposições gerais 
relativas ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, 
ao Fundo Social Europeu, 
ao Fundo de Coesão e ao 
Fundo Europeu dos Assuntos 
Marítimos e das Pescas, e que 
revoga o Regulamento (CE) 
n.º 1083/2006 do Conselho 
(JO L 347 de 20.12.2013, p. 320) 
(«Regulamento Disposições 
Comuns»).
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61 
As parcerias público-privadas (PPP) constituem formas de cooperação entre 
autoridades públicas e o setor privado. Por norma, as PPP tradicionais são cons‑
tituídas ao nível dos Estados‑Membros para a realização de infraestruturas ou 
a prestação de serviços públicos, sendo geralmente entidades de direito privado 
Destinam‑se a promover a eficiência dos serviços públicos através da partilha dos 
riscos e do aproveitamento da experiência do setor privado.

62 
Há vários modelos de PPP, nomeadamente: de construção, manutenção da 
propriedade e exploração («Build‑Own‑Operate», ou BOO), sem transferência de 
ativos para o setor público; de compra, construção e exploração («Buy‑Build‑Ope‑
rate», ou BBO), em que são vendidos ativos públicos a uma PPP para a melhoria 
e prestação de serviços; de construção, exploração e transferência («Build‑Ope‑
rate‑Transfer», ou BOT), que prevê a construção, exploração e transferência após 
um período específico; e de conceção‑construção‑financiamento‑exploração 
(«Design‑Build‑Finance‑Operate», ou DBFO), semelhante ao modelo BOT.

63 
Ao nível da UE, as PPP são constituídas para gerir determinados fundos da UE 
(por exemplo, as empresas comuns criadas sobretudo com fins de investiga‑
ção) ou são elas próprias beneficiárias de fundos da UE. As PPP em questão são 
essencialmente uma forma de contratação pública regida pelas regras da UE em 
matéria de adjudicação de contratos públicos. Essas parcerias devem ser compa‑
tíveis com as regras da UE respeitantes ao funcionamento do mercado interno, ao 
Pacto de Estabilidade e Crescimento, à legislação da União aplicável à adjudica‑
ção de contratos públicos e concessões, bem como às regras de concorrência.

64 
Os instrumentos combinados associam diversos tipos de assistência para as 
ações externas, incluindo bonificações de juros, assistência técnica, subvenções 
diretas, garantias de empréstimos, custos e uma dotação de capital de risco. Os 
instrumentos combinados são executados principalmente pelo Banco Europeu 
de Investimento (BEI). O Parlamento solicitou em várias ocasiões uma maior 
quantidade e melhor qualidade das informações no contexto do FED ou presta‑
das pela Comissão e pelo BEI (ver ponto 107).

65 
A prestação de contas em relação às PPP e aos instrumentos combinados de‑
pende das disposições aplicáveis aos intermediários responsáveis por gerir esses 
instrumentos e das disposições específicas do próprio instrumento. Mais abaixo, 
são abordadas as questões de prestação de contas e de auditoria relativas a inter‑
mediários como o BEI e o FEI (ver pontos 103 a 110). Já a prestação de contas ao 
nível dos instrumentos exigiria uma análise caso a caso.
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3. UE a várias velocidades e arquitetura  
política variável

66 
Continuam a desenvolver‑se várias formas de integração mais profunda na UE 
e num contexto económico e político europeu alargado, mas nem todos os 
Estados‑Membros estão em condições de avançar ao mesmo ritmo ou preten‑
dem fazê‑lo. Por conseguinte, algumas iniciativas prosseguem com a participação 
de apenas um conjunto de Estados‑Membros e/ou países terceiros. Surge assim 
a chamada «Europa a várias velocidades» (ver diagrama 4).

67 
A área do euro é um exemplo significativo de um conjunto de Estados‑Membros 
que adotaram um determinado mecanismo político antes ou separadamente de 
outros Estados‑Membros, que deu origem a uma arquitetura política complexa, 
a novas disposições de governação e questões em matéria de controlo parlamen‑
tar e auditoria.

União a várias velocidades e cooperação com países terceiros

D
ia

gr
am

a 
4

Islândia, Listenstaine, Noruega 

União Aduaneira da UE (32)

União Europeia (28)

Espaço Económico Europeu (31)

Espaço Schengen (26)

Irlanda,
Chipre 

Suíça

Turquia,

Vaticano Acordo Monetário
com a UE (4)

Área do euro (18)

República Checa, 
Dinamarca, Lituânia,  
Hungria, Polónia, Suécia

Bélgica, Alemanha, Estónia, 
Grécia, Espanha, França, Itália, 
Letónia, Luxemburgo, Malta, 
Países Baixos, Áustria, Portugal, 
Eslovénia, Eslováquia e Finlândia 

Andorra, Mónaco,
São Marinho

Bulgária,
Croácia,
Roménia,
Reino Unido 

Fonte: TCE.
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Níveis diferentes de integração entre os Estados-Membros 
em vários domínios de intervenção

68 
A adesão à UE de mais Estados‑Membros dificultou a obtenção de unanimidade 
sobre várias iniciativas políticas, pelo que é de esperar que alguns desses Esta‑
dos‑Membros avancem a um ritmo diferente dos restantes. Os vários subconjun‑
tos podem resultar dos seguintes aspetos:

 — opções de participação e de autoexclusão e derrogações: os Esta‑
dos‑Membros podem optar por executar ou não certas políticas da UE26;

 — cooperação reforçada: um conjunto de países poderá acordar uma coope‑
ração em questões específicas das políticas [por exemplo, relativas à patente 
da UE27, à lei em matéria de divórcio28 e ao imposto sobre as transações finan‑
ceiras proposto (ITF)29];

 — tratados conexos: vários tratados foram assinados fora do quadro jurídico 
da UE por um conjunto de Estados‑Membros da UE. É disso exemplo o Tra‑
tado de Schengen, acordado em 1985 nestes moldes, ainda que tivesse sido 
posteriormente incorporado na legislação da UE por força do Tratado de 
Amesterdão. Outros exemplos incluem o Mecanismo Europeu de Estabili‑
dade, a Convenção de Prüm, o Pacto Orçamental e o Tribunal Unificado de 
Patentes;

 — verificação e suspensões: com base em referências para adoção de certas 
condições ou critérios da UE. O Mecanismo de Cooperação e de Verificação 
(MCV) constitui uma medida de salvaguarda a invocar pela Comissão nos 
casos em que um novo Estado‑Membro não tenha dado cumprimento a com‑
promissos assumidos durante as negociações de adesão nos domínios da 
liberdade, segurança, justiça ou política de mercado interno;

 — método aberto de cooperação: um método de governação baseado numa 
cooperação voluntária dos Estados‑Membros, que recorrem a legislação não 
vinculativa, tais como orientações e indicadores, avaliações comparativas 
e melhores práticas (por exemplo, o Pacto para o Euro Mais).

69 
Tal como é patente no diagrama 4, há igualmente políticas nas quais participam 
diferentes conjuntos de países terceiros. Foi instaurada uma arquitetura política 
e de governação complexa num ambiente a várias velocidades, em que se apli‑
cam a um conjunto de Estados‑Membros da UE iniciativas respeitantes a alguns 
domínios de intervenção. Por conseguinte, as disposições relativas à prestação de 
contas e à auditoria são igualmente complexas.

26 Atualmente, são cinco os 
Estados‑Membros que 
optaram pela autoexclusão: 
Dinamarca (quatro opções de 
autoexclusão), Irlanda (duas), 
Polónia (uma) Suécia (uma, 
mas apenas de facto) e Reino 
Unido (quatro).

27 Regulamento (UE) 
n.º 1257/2012 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 
17 de dezembro de 2012, que 
regulamenta a cooperação 
reforçada no domínio da 
criação da proteção unitária 
de patentes (JO L 361 de 
31.12.2012, p. 1), incluindo as 
alterações posteriores que lhe 
tenham sido introduzidas.

28 Regulamento (UE) 
n.º 1259/2010 do Conselho, 
de 20 de dezembro de 2010, 
que cria uma cooperação 
reforçada no domínio da 
lei aplicável em matéria de 
divórcio e separação judicial 
(JO L 343 de 29.12.2010, p. 10), 
também conhecido como 
«Regulamento Roma III».

29 Resolução legislativa do 
Parlamento Europeu, de 
12 de dezembro de 2012, 
sobre uma proposta de 
decisão do Conselho que 
autoriza a cooperação 
reforçada no domínio do 
imposto sobre as transações 
financeiras [COM(2012)0631 — 
C7‑0396/2012 — 
2012/0298(APP)].
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Euro, governação orçamental e controlo democrático

70 
A área do euro consiste num conjunto de Estados‑Membros que adota o euro 
como moeda. A sua existência tem, de longe, as implicações mais profundas para 
a UE. Além de os diversos grupos de Estados‑Membros participarem em pactos 
diferentes ou estarem sujeitos a regulamentos diferentes (ver ponto 172), acresce 
que algumas dessas medidas também se baseiam em acordos intergovernamen‑
tais celebrados entre Estados‑Membros e não no direito da UE.

71 
Em relação às medidas e instrumentos assentes no TFUE, o papel do PE foi refor‑
çado em termos do processo legislativo, mas continua a ser reduzido em termos 
de prestação de contas pelas decisões tomadas pelo Conselho. Além disso, as 
medidas adotadas ao abrigo de instrumentos intergovernamentais, como o Pacto 
Orçamental, contornam totalmente o sistema institucional da UE e os procedi‑
mentos previstos para garantir o equilíbrio de poderes.

72 
As decisões tomadas no sentido de salvaguardar o euro têm implicações de gran‑
de alcance em matéria de responsabilidade democrática pela política orçamen‑
tal. A Comissão, o Conselho e o Parlamento Europeu dispõem de amplos poderes, 
mas a maior parte das medidas de emergência foi decidida pelo «Eurogrupo», 
composto pelos ministros das Finanças da área do euro. Ao Eurogrupo, que 
estabeleceu uma plataforma de cooperação entre os governos da área do euro, 
não foi atribuído um nível análogo de supervisão democrática coordenada entre 
o Parlamento Europeu e os parlamentos nacionais, a fim de controlar, intervir 
e conferir a necessária legitimidade às decisões e medidas adotadas.

73 
Os ministros dos Negócios Estrangeiros de 11 Estados‑Membros propuseram que 
o controlo democrático sobre as políticas da área do euro fosse exercido não pelo 
PE no seu conjunto, mas apenas por eurodeputados dos países da área do euro30.

30 Ministros dos Negócios 
Estrangeiros de Áustria, 
Bélgica, Dinamarca, Espanha, 
França, Alemanha, Itália, 
Luxemburgo, Países Baixos, 
Polónia e Portugal. Final report 
on the Future of Europe Group 
(Relatório Westerwelle), 2012.
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74 
Todavia, o euro é a moeda da UE e não da área do euro (artigo 3.º do TUE) e o 
Parlamento Europeu é o parlamento da UE (artigo 14.º do TUE). O Tratado estipula 
atualmente que os Estados‑Membros da UE estão representados no Conselho de 
Ministros. Os deputados ao Parlamento Europeu não representam os respetivos 
Estados‑Membros, sendo antes «representantes dos cidadãos da União» (arti‑
go 14.º do TUE).

75 
Essas disposições levam o Parlamento Europeu31 e a Comissão32 a concluir que, 
dado o Parlamento Europeu ser o parlamento da UE e, por conseguinte, do euro, 
cabe‑lhe providenciar a necessária legitimidade democrática das decisões da UE.

76 
O facto de este debate existir demonstra a ligação entre os mecanismos de res‑
ponsabilidade democrática e o que se considera ser a legitimidade democrática. 
A abordagem a várias velocidades, em especial nos domínios de intervenção 
mais importantes, pode trazer consequências de longo prazo em matéria de 
prestação de contas.

31 Parlamento Europeu, relatório 
Thyssen, 2012.

32 COM(2012) 777 final, p. 35.
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4. Disposições relativas à prestação de contas nas 
instituições e organismos da UE

77 
O quadro institucional da UE engloba sete instituições, dois órgãos consultivos, 
o Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE), considerado uma instituição para 
efeitos do Regulamento Financeiro, o Banco Europeu de Investimento, 41 agên‑
cias33, oito empresas comuns e outras entidades34 instituídas por tratados e atos 
de direito derivado da UE. Estes organismos exercem diversas funções relacio‑
nadas com a realização dos objetivos da UE, muitas vezes em coordenação com 
entidades dos Estados‑Membros. A maioria dos organismos da UE é integral‑
mente financiada pelo orçamento da UE, mas nem todos. As diferentes fontes 
de financiamento têm implicações para as disposições aplicáveis em matéria de 
prestação de contas e de auditoria.

Processo de quitação das instituições e outros organismos da UE

78 
São objeto do processo de quitação a Comissão, a maioria das demais institui‑
ções da UE e alguns organismos da UE (ver ponto 18). Alguns organismos da UE 
não abrangidos pelo processo de quitação podem, contudo, ser objeto de outras 
formas de controlo do PE. Determinados organismos da UE devem prestar contas 
financeiras em primeira instância aos respetivos conselhos de administração.

79 
Em termos globais, a Comissão é responsável pela execução do orçamento da UE 
e deve obter a respetiva quitação do PE. No entanto, outras instituições e orga‑
nismos aplicam partes do orçamento da UE sob a sua própria autoridade e, em 
certos casos, dispõem de fontes de financiamento que não integram o orçamen‑
to da UE. Para permitir a sua responsabilização, o Parlamento toma decisões de 
quitação individuais.

33 Ver no anexo uma 
lista de 40 organismos: 
incluindo 33 organismos 
descentralizados, 6 agências 
de execução e uma agência 
Euratom. Este número inclui 
igualmente o Mecanismo 
Único de Resolução e o Fundo 
Único de Resolução, que 
estão atualmente em fase de 
constituição como organismo 
da União.

34 Provedor de Justiça Europeu, 
Autoridade Europeia 
para a Proteção de Dados 
e agências relacionadas com 
a defesa sob a alçada do 
Conselho.
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Ca
ix

a 
3 Artigo 94.º do Regimento do Parlamento Europeu

As disposições relativas ao processo de quitação à Comissão pela execução do orçamento aplicam‑se ao pro‑
cesso de quitação:

 ο ao presidente do Parlamento Europeu pela execução do orçamento do Parlamento Europeu;

 ο aos responsáveis pela execução dos orçamentos de outras instituições e organismos da União Europeia, 
tais como o Conselho (na parte relativa à sua atividade enquanto órgão executivo), o Tribunal de Justiça da 
União Europeia, o Tribunal de Contas, o Comité Económico e Social Europeu e o Comité das Regiões;

 ο à Comissão pela execução do orçamento do Fundo Europeu de Desenvolvimento;

 ο aos órgãos responsáveis pela execução do orçamento dos organismos com autonomia jurídica que rea‑
lizam tarefas da União, na medida em que as disposições aplicáveis à sua atividade prevejam a quitação 
pelo Parlamento Europeu.

80 
O Regimento do Parlamento dispõe que as quitações individuais se baseiam no 
mesmo procedimento que a quitação pela execução do orçamento geral (ver 
caixa 3).

81 
O Conselho desempenha um papel importante no processo de quitação, nomea‑
damente formulando recomendações ao Parlamento sobre a quitação anual (arti‑
go 319.º do TFUE). Todavia, embora financiado pelo orçamento da UE, o Conselho 
não participa nas discussões do Parlamento sobre a quitação dada ao próprio 
Conselho. De facto, não há um processo distinto para a prestação de contas do 
Conselho e o controlo público das suas próprias despesas.
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Âmbito do processo de quitação

Q
ua

dr
o 

3

Grupo de entidades Instituição/organismo Fonte de financiamento Processo de quitação

Instituições da UE 

Parlamento Europeu, Comissão Europeia, Tribunal de 
Justiça, Tribunal de Contas Orçamento da UE Quitação do PE1

Conselho Europeu e Conselho2 Orçamento da UE Sui Generis3

Banco Central Europeu Bancos centrais nacionais Quitação do Conselho do BCE

Outros órgãos ou organismos 
instituídos pela UE

Órgãos consultivos (CESE e CR) Orçamento da UE Quitação do PE

Agências (financiadas pelo orçamento) Orçamento da UE Quitação do PE4

Outros organismos5 Orçamento da UE Quitação do PE

Empresas comuns Contribuição do orçamento 
da UE Quitação do PE

Serviço Europeu para a Ação Externa Orçamento da UE Quitação do PE

Organismos (autofinanciados) Autofinanciamento Quitação dos conselhos de 
administração

Organismos (sob a autoridade do Conselho e relaciona‑
das com a defesa)

Contribuições dos 
Estados‑Membros

Quitação dos conselhos de 
administração

BEI Capital subscrito pelos 
Estados‑Membros

Quitação do Conselho de 
Governadores

1 Ver pontos 78 a 80.
2 Em 1 de dezembro de 2009, com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, o Conselho Europeu tornou‑se uma das sete instituições da União. 

O n.º 1 do artigo 13.º estipula que o Conselho Europeu e o seu presidente são assistidos pelo Secretariado‑Geral do Conselho, sob a autoridade 
do respetivo secretário‑geral.

3 Ver ponto 81.
4 As seis agências «de execução» não são objeto de uma decisão de quitação individual, mas são integradas na quitação dada à Comissão pelo 

orçamento geral.
5 Entre estes contam‑se o Provedor de Justiça Europeu e a Autoridade Europeia para a Proteção de Dados.
6 Capital subscrito pelos Estados‑Membros (ver ponto 105) e financiamento proveniente das suas próprias operações.

Fonte: TCE.

82 
Estão previstas exceções ao processo de quitação normal, nomeadamente para 
os casos em que os fundos públicos são disponibilizados a partir de outras fontes 
que não o orçamento da UE (ver quadro 3).
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Instituições e organismos da UE não abrangidos pelo pro-
cesso de quitação do Parlamento

83 
Alguns organismos e instituições da UE não são diretamente financiados pelo 
orçamento da UE:

 — o Banco Central Europeu (BCE) dispõe de um capital subscrito pelos bancos 
centrais nacionais e o seu fluxo de receitas provém das suas funções monetá‑
rias no seio do Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC). As suas contas são 
controladas por um auditor independente, sendo igualmente auditadas pelo 
TCE em termos da sua eficácia operacional e do MUS (ver pontos 87, 88 e 96);

 — o Banco Europeu de Investimento é autofinanciado e controlado por um 
auditor independente (ver ponto 108).

84 
No que respeita aos organismos da UE, três deles são autofinanciados (IHMI, 
ICVV35 e CdT) e auditados pelo TCE. Três organismos relacionados com a de‑
fesa (AED, IESUE e CSUE)36 e sob a alçada do Conselho são financiados através 
de contribuições dos Estados‑Membros e controlados por auditores externos 
independentes. A autoridade de quitação desses organismos é o respetivo 
conselho de administração. Uma vez que esses organismos não são financiados 
pelo orçamento da UE, não dependem do processo de quitação do Parlamento 
Europeu. Todavia, embora a fonte de financiamento não seja o orçamento da UE, 
as receitas dessas entidades provêm do exercício de uma função de autoridade 
pública ao nível da UE e os recursos utilizados são de natureza pública como os 
outros fundos da UE. Neste sentido, não há qualquer razão convincente para esse 
tratamento diferenciado.

85 
Ao invés, a nova legislação que institui o Mecanismo Único de Resolução (MUR) 
enquanto organismo da UE exige que o TCE proceda à sua auditoria nos termos 
do n.º 1 do artigo 287.º do TFUE. A referida disposição confere poderes ao TCE 
para examinar as contas, a legalidade e a regularidade das operações subjacentes 
e aspetos de boa gestão financeira (nomeadamente a economia, a eficiência e a 
eficácia), embora o MUR não seja financiado pelo orçamento geral da UE. A re‑
gulamentação exige que o TCE também apresente um relatório sobre o Fundo 
Único de Resolução, sobre passivos contingentes que possam surgir quer no MUR 
quer na Comissão e sobre outros assuntos que o Parlamento Europeu e o Conse‑
lho queiram ver abordados.

35 Instituto de Harmonização 
no Mercado Interno 
[Regulamento (CE) n.º 40/94 
do Conselho (JO L 11 de 
14.1.1994, p. 1)] e Instituto 
Comunitário das Variedades 
Vegetais [Regulamento (CE) 
n.º 2100/94 do Conselho 
(JO L 227 de 1.9.1994, p. 1)].

36 A Agência Europeia de Defesa 
(AED), o Instituto de Estudos 
de Segurança da União 
Europeia (IESUE) e o Centro de 
Satélites da União Europeia 
(CSUE).
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86 
De igual modo, embora o Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED) não seja fi‑
nanciado pelo orçamento da UE, o TCE dispõe de poderes para auditar as despe‑
sas e o desempenho dos projetos e do apoio orçamental e o Parlamento Europeu 
dá quitação pelas despesas do FED geridas pela Comissão. Um regime diferente 
é aplicável aos fundos do FED geridos pelo Banco Europeu de Investimento (BEI) 
ao abrigo da Facilidade de Investimento, representando 1,5 mil milhões de euros 
(10%) do 10.º FED. O TCE declarou no seu parecer sobre o Regulamento Financei‑
ro que rege o FED que lamenta a exclusão por parte dos legisladores (Conselho 
e Parlamento) da autoridade de quitação do Parlamento sobre essa facilidade, 
a qual é gerida por conta e risco da UE. Por conseguinte, esta exclusão criou uma 
lacuna em matéria de prestação de contas.

Prestação de contas e auditoria do Banco Central Europeu

87 
Nos termos dos artigos 130.º e 282.º do TFUE, o BCE e os bancos centrais nacio‑
nais da área do euro são independentes das demais instituições da UE e dos go‑
vernos dos Estados‑Membros. Este estatuto tem consequências importantes para 
as disposições relativas à prestação de contas e à auditoria das diversas funções  
do BCE.

88 
O artigo 127.º do TFUE e o Protocolo n.º 4 definem os objetivos e as tarefas do 
BCE. O principal objetivo é a «manutenção da estabilidade dos preços», seguin‑
do‑se o objetivo de «apoiar as políticas económicas gerais na União tendo em 
vista contribuir para a realização dos objetivos da União tal como se encontram 
definidos no artigo 3.º do Tratado da União Europeia». Mais recentemente, o BCE 
ficou com a responsabilidade do Mecanismo Único de Supervisão, ao abrigo do 
disposto no referido artigo 127.º do TFUE, que autoriza o Conselho a conferir ao 
BCE «atribuições específicas no que diz respeito às políticas relativas à supervisão 
prudencial das instituições de crédito e outras instituições financeiras».

89 
O BCE é administrado pelo seu Conselho e pela Comissão Executiva. O presi‑
dente do BCE deve enviar anualmente à Comissão, ao Conselho e ao Parlamento 
Europeu um relatório sobre as atividades do Sistema Europeu de Bancos Centrais 
(SEBC) e sobre a política monetária do ano anterior e do ano em curso, com base 
no qual se pode realizar um debate. O presidente do BCE pode, a pedido do Par‑
lamento ou por sua própria iniciativa, ser ouvido pelas comissões competentes 
do Parlamento Europeu sobre questões específicas37.

37 N.º 3 do artigo 284.º do TFUE.
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90 
O Banco Central Europeu não é financiado pelo orçamento geral da UE e o Proto‑
colo não prevê uma quitação orçamental por parte do Parlamento. Os Estatutos 
do BCE exigem que as suas contas sejam fiscalizadas por um auditor externo 
independente, designado mediante recomendação do Conselho do BCE e apro‑
vado pelo Conselho38. O TCE analisa a «eficácia operacional da gestão do BCE» ao 
abrigo das mesmas disposições do Protocolo n.º 4 do TFUE39.

91 
Há uma quantidade considerável de textos e debates sobre o facto de os bancos 
centrais deverem ou não comunicar e prestar contas das suas atividades relativas 
à política monetária, centrados frequentemente na importância dessa comunica‑
ção relativamente à eficácia da política monetária e sua transmissão aos mer‑
cados financeiros e sistemas bancários. O presente exame não pretende entrar 
nesse debate, não obstante a sua importância. Visa antes a prestação de contas 
do BCE perante o Parlamento e as disposições de auditoria aplicáveis.

92 
É justo afirmar que as disposições do Tratado relativas ao BCE e ao SEBC assegu‑
ram um grau de independência muito elevado ao BCE e aos bancos centrais que 
constituem o SEBC, mesmo em comparação com outros sistemas de bancos cen‑
trais. Talvez a ênfase dada à independência ou a visão de que as partes interessa‑
das estão mais bem colocadas para definir as suas próprias disposições, justifique 
que o Tratado seja relativamente vago no que se refere a questões de prestação 
de contas parlamentar e pública do BCE.

93 
Por força do Tratado, o BCE deve apresentar relatórios trimestrais sobre as ati‑
vidades do SEBC40 e um relatório anual sobre o SEBC e a política monetária ao 
Parlamento, ao Conselho e à Comissão. O relatório deve ser apresentado pelo 
Presidente do BCE ao Parlamento e ao Conselho, para um debate de caráter 
geral. O Tratado permite igualmente outros convites («pedidos») aos membros da 
Comissão Executiva, algo que foi desenvolvido de forma mais cabal na prática. 
O Regimento do Parlamento prevê que o presidente do BCE seja convidado a fa‑
lar perante o Parlamento quatro vezes por ano e também inclui disposições sobre 
convites ad hoc aos membros da Comissão Executiva, a fim de permitir trocas de 
pontos de vista regulares com o PE.O BCE responde igualmente a perguntas com 
pedido de resposta escrita dirigidas por deputados ao Parlamento Europeu.

94 
Em termos gerais, a medida em que os bancos centrais são sujeitos a verificações 
externas independentes por auditores públicos externos varia em função de cada 
país. No caso do BCE, as respetivas contas são auditadas, tal como referido no 
Tratado41, por auditores externos independentes e não pelo TCE. O mandato de 
auditoria do TCE «é exclusivamente aplicável à análise da eficácia operacional da 
gestão do BCE».

38 Nº 1 do artigo 27.º do 
Protocolo n.º 4 do TFUE 
relativo aos Estatutos do 
Sistema Europeu de Bancos 
Centrais e do Banco Central 
Europeu.

39 Nº 2 do artigo 27.º do 
Protocolo n.º 4 do TFUE.

40 Na prática, este requisito 
é cumprido com a publicação 
de boletins mensais pelo BCE.

41 Artigo 27.º do Protocolo n.º 4 
do TFUE.
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95 
Esta formulação atribui ao TCE um âmbito de aplicação considerável em relação 
às auditorias da boa gestão financeira (economia, eficiência e eficácia). Contudo, 
o impacto do protocolo, que limita o papel dos auditores externos, por um lado, 
ao controlo das contas e, por outro, à «análise da eficácia operacional da gestão» 
corresponde a uma diferença na definição do papel do TCE no caso do BCE em 
relação às demais instituições da UE42. Presumivelmente, para refletir a importân‑
cia da independência do processo decisório em questões monetárias e a nature‑
za especializada das funções do BCE.

96 
O Regulamento que estabelece o Mecanismo Único de Supervisão (MUS) confe‑
re ao BCE atribuições de supervisão das instituições de crédito na área do euro 
e noutros Estados‑Membros participantes43. Além disso, prevê um regime espe‑
cífico de prestação de contas. O BCE mantém a sua independência em relação 
às funções do MUS, mas a regulamentação precisa que o BCE deverá responder 
pelas suas atividades relativas ao MUS perante o Parlamento Europeu e o Con‑
selho. São previstas disposições relativas à apresentação de relatórios ao PE e ao 
Eurogrupo (com a participação de Estados‑Membros que não integram a área do 
euro).

97 
O BCE e o Parlamento Europeu celebraram um acordo interinstitucional44 relativa‑
mente abrangente, desenvolvendo mecanismos de prestação de contas aplicá‑
veis ao MUS. O BCE:

 ο apresenta um relatório todos os anos;

 ο apresenta relatórios trimestrais sobre os progressos realizados na fase de ar‑
ranque e controla o exercício das atribuições conferidas ao BCE no quadro do 
Mecanismo Único de Supervisão;o presidente do Conselho de Supervisão do 
MUS participa em audições ordinárias (duas por ano) e ad hoc das comissões 
competentes do PE;

 ο participa em reuniões confidenciais especiais organizadas em determinadas 
circunstâncias;

 ο reconhece o papel do PE no processo de seleção do presidente e do vice‑pre‑
sidente do seu Conselho de Supervisão;

 ο coopera em determinadas investigações.

42 Correspondendo às novas 
atribuições do BCE no âmbito 
do novo MUS, o TCE já indicou 
que o seu exame da «eficácia 
operacional da gestão do 
BCE» abrangerá a auditoria 
da boa gestão financeira, 
à semelhança do aplicável 
aos restantes organismos 
dentro do seu mandato 
(carta do presidente do TCE 
ao presidente do Parlamento 
Europeu de 7 de fevereiro 
de 2013).

43 Regulamento (UE) 
n.º 1024/2013 do Conselho,  
de 15 de outubro de 2013,  
que confere ao BCE atribuições 
específicas no que diz 
respeito às políticas relativas 
à supervisão prudencial 
das instituições de crédito 
(JO L 287 de 29.10.2013, p. 63).

44 Acordo Interinstitucional entre 
o Parlamento Europeu e o 
Banco Central Europeu sobre 
as modalidades práticas do 
exercício da responsabilidade 
democrática e do controlo 
sobre o exercício das 
atribuições conferidas ao BCE 
no quadro do Mecanismo 
Único de Supervisão 
(2013/694/UE).
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98 
O Comité Europeu do Risco Sistémico (CERS) não tem um orçamento próprio. 
O BCE assegura o seu secretariado, além de financiar as suas atividades. Ainda 
que o BCE tenha o seu próprio conjunto de disposições de auditoria, não existem 
disposições de auditoria específicas para avaliar o desempenho do CERS.

99 
Como ressalta claramente do acima exposto, o papel do BCE tem evoluído rapi‑
damente em reação às pressões e aos ensinamentos retirados da crise financeira, 
tendo a sua posição e experiência específicas feito com que lhe fosse conferido 
uma amplo leque de novas atribuições. O BCE teve de assumir novas funções 
num prazo relativamente curto. Na sua maioria, essas novas missões foram for‑
malmente atribuídas por meio de instrumentos legais adequados, mas, noutros 
casos, são menos formais.

100 
Um exemplo particular consiste no papel do BCE nas suas interações com os 
governos dos Estados‑Membros da área do euro durante a crise económica 
e financeira. No âmbito da chamada «troica» ou dos «parceiros do programa» res‑
ponsáveis pela supervisão dos programas de assistência da UE e do FMI a Esta‑
dos‑Membros, a UE é representada pela Comissão «em colaboração com o BCE». 
Esta fórmula, em que a Comissão trabalha «em colaboração» ou «em processo de 
consulta» com o BCE, é especificada em certos instrumentos legais [por exemplo, 
o acordo‑quadro relativo ao Fundo Europeu de Estabilidade Financeira (FEEF) 
e o Regulamento que cria um Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira 
(MEEF)]. Todavia, estes instrumentos não definem claramente o papel a desempe‑
nhar pelo BCE. Porém, é evidente que, neste contexto e de um modo mais gené‑
rico, o BCE tem um papel mais direto e com mais influente do que antes junto dos 
Estados‑Membros e respetivas autoridades políticas no que se refere à gestão 
das economias dos Estados‑Membros.

101 
A este respeito, o BCE tem efetivamente debatido, através de um diálogo re‑
gular com o Parlamento Europeu, essas novas missões e a forma como são 
levadas a cabo. Trata‑se de um aspeto importante, dada a natureza complexa 
das várias missões do BCE, tais como aconselhar a Comissão relativamente aos 
Estados‑Membros em causa, interagir diretamente com os Estados‑Membros, 
deter obrigações soberanas a título definitivo ou de garantia, fornecer liquidez 
aos bancos no seio dos Estados‑Membros, etc., ao mesmo tempo que desem‑
penha as suas funções nos domínios da política monetária da área do euro, da 
ajuda económica e (doravante) da supervisão bancária. Ainda assim, apesar de 
a «eficácia operacional da gestão do BCE» em relação a todas as suas funções seja 
objeto da auditoria do TCE, as funções que implicam o diálogo com os governos 
dos Estados‑Membros e a assistência aos mesmos, bem como a participação nas 
atividades da troica ainda não foram objeto de auditoria externa.
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102 
Tendo em conta todos as novas missões levadas a cabo pelo BCE e o ritmo a que, 
necessariamente, as mesmas se desenvolveram, as novas estruturas e a sua 
eficácia e execução terão de ser acompanhadas e avaliadas. Esse exercício deverá 
abranger a solidez e adequação das disposições de prestação de contas e audito‑
ria à luz da experiência atual. O ritmo das mudanças verificadas constitui igual‑
mente um verdadeiro desafio para a comunidade dos auditores; o TCE, que é um 
dos auditores externos do BCE, e as ISC nacionais e outros auditores externos dos 
bancos centrais no seio do sistema do SEBC devem assegurar uma atualização 
das suas competências e dos seus conhecimentos para responder às necessida‑
des de auditoria num contexto em rápida mutação.

Disposições relativas à prestação de contas e à auditoria  
do Banco Europeu de Investimento e do Fundo Europeu  
de Investimento

103 
O Banco Europeu de Investimento (BEI) é a instituição financeira da UE que 
contribui para a integração, o desenvolvimento e a coesão à escala europeia, 
financiando projetos destinados a apoiar políticas da UE. Apesar de a maioria 
dos projetos financiados pelo BEI se situarem na UE, o BEI executa igualmente 
operações fora da UE.

104 
O Fundo Europeu de Investimento (FEI) é a entidade especializada da UE em 
matéria de capital de risco e garantias, apoiando prioritariamente as PME e novas 
tecnologias. O FEI integra o Grupo BEI e é parcialmente detido pela Comissão Eu‑
ropeia. As regras aplicáveis à participação da Comissão no FEI estão fixadas numa 
decisão do Conselho.

105 
Em termos de prestação de contas, o BEI é outro «caso especial» em termos das 
disposições em vigor. Apesar de ter sido constituído como organismo da UE, os 
seus recursos de capital provêm dos Estados‑Membros. Como tal, o banco deve 
prestar contas das suas atividades ao seu Conselho de Governadores, composto 
pelos ministros da Finanças dos Estados‑Membros.

106 
Enquanto organismo da União, cabe ao BEI atuar com o maior respeito possível 
pelo princípio de abertura nos termos do artigo 15.º do TFUE. Não é explicita‑
mente disposto que o BEI deva apresentar relatórios ao Parlamento Europeu ou 
que este último tenha autoridade direta sobre o Banco e o Fundo. Contudo, o BEI 
comunica anualmente e a título voluntário informações sobre as suas atividades 
ao Parlamento, que aprova resoluções anuais sobre o desempenho do Banco.
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107 
Nos últimos anos, o PE manifestou algumas preocupações relativas à prestação 
de contas do BEI, nomeadamente:

 — o nível de supervisão prudencial a que o BEI é sujeito, que poderia ser asse‑
gurado pelo BCE, pela EBA ou pelos autoridades nacionais de supervisão;

 — a exclusão de partes da gestão pelo BEI de programas e fundos da UE do 
processo de quitação no que respeita às despesas da UE e à elaboração de 
relatórios sobre os resultados alcançados;

 — a avaliação das atividades com fortes efeitos multiplicadores garantidas pelo 
orçamento da UE;

 — a explicação dos riscos incorridos no aumento do montante das garantias dis‑
ponibilizadas pelo orçamento da UE em relação a empréstimos concedidos 
pelo BEI, bem como uma explicação da forma como são utilizadas as receitas 
geradas por essas garantias;

 — a necessidade de uma explicação pormenorizada das comissões de adminis‑
tração que o BEI recebe do orçamento da UE.

108 
No que se refere às disposições aplicáveis à auditoria pública do BEI e do seu 
fundo subsidiário, o FEI, a situação é a seguinte:

 — o BEI dispõe de um Comité de Fiscalização, que conta com seis membros de‑
signados de acordo com um mecanismo de rotação entre Estados‑Membros. 
Os membros são formalmente designados (por unanimidade) pelo Conselho 
de Governadores e devem preencher determinados critérios, designadamen‑
te experiência de auditoria financeira ou de supervisão bancária. O Comité 
de Fiscalização delega a responsabilidade pela auditoria das contas do Banco 
numa empresa externa, que responde diretamente perante o comité. Este 
apresenta aos governadores um parecer sobre as contas, juntamente com um 
relatório e recomendações;

 — o FEI dispõe de um Conselho Fiscal nomeado pelos acionistas do FEI, aos 
quais deve prestar igualmente contas (sendo o BEI o acionista maioritário). 
É composto por três membros, cada um dos quais nomeado por um dos 
grupos de acionistas: o BEI, a Comissão Europeia e as instituições financeiras. 
As nomeações para o Conselho Fiscal são válidas para três exercícios conse‑
cutivos e são renováveis, terminando no final de cada ano o mandato de um 
dos membros. À semelhança do BEI, o Conselho Fiscal do FEI recorre a uma 
empresa externa para auditar as contas da instituição e das suas filiais.
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109 
As despesas da UE geridas pelo BEI ou pelo FEI e a contribuição da UE para o ca‑
pital do FEI são objeto de auditoria do TCE, tal como define um «acordo triparti‑
do» celebrado entre o FEI, o TCE e a Comissão. Todavia, as despesas da UE geridas 
pelo FEI em nome da União não obedecem às regras previstas no acordo triparti‑
do e o TCE audita essas despesas até ao nível dos beneficiários finais, à semelhan‑
ça de todas as outras despesas financiadas pelo orçamento geral da UE.

110 
As atividades do BEI na Europa e fora da Europa têm um grande interesse para 
diversas partes interessadas. O principal desafio para todos os intervenientes 
consiste em obter e facultar informações exatas e completas que permitam 
avaliar a eficácia dos vários instrumentos financeiros no que diz respeito aos seus 
objetivos públicos definidos.

Controlo e auditoria desproporcionados em relação a entida-
des e orçamentos de menor dimensão

111 
O Tratado UE (artigo 287º do TFUE) exige que o TCE examine a execução do 
orçamento da UE e do Fundo Europeu do Desenvolvimento, bem como de outros 
órgãos ou organismos criados pela UE, na medida em que tal não seja excluído 
pela legislação que estabelece a entidade em questão.

112 
Na prática, essa disposição significa que o TCE deve realizar auditorias anuais da 
execução do orçamento da UE e do FED, bem como auditorias específicas anuais 
relativamente a todos os organismos (40 organismos em 2014: 33 organismos 
descentralizados, seis agências de execução e uma agência Euratom45) e em‑
presas comuns (seis em 2014), independentemente da dimensão dos respetivos 
orçamentos e de serem ou não sujeitos ao processo de quitação.

113 
Consequentemente, os esforços de auditoria do TCE são proporcionalmente 
maiores no caso dos organismos e empresas comuns do que no caso das institui‑
ções da UE. No futuro, a fiabilidade das contas dos organismos terá de ser exami‑
nada por empresas de auditoria privadas antes da sua apresentação à Comissão 
para efeitos de consolidação. Além disso, o TCE apresentará relatórios anuais 
específicos para cada organismo.

45 Ver anexo de uma lista integral 
de agências da UE em 2014.
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114 
As atuais disposições exigem auditorias separadas para entidades mais reduzidas, 
mas uma única auditoria global para as instituições de maior dimensão. Para uma 
abordagem de prestação de contas mais coerente, todas as instituições e órgãos 
teriam de publicar contas separadas, com relatórios de auditoria separados, ou, 
em alternativa, todos os organismos teriam de estar abrangidos por um único re‑
latório de auditoria. O equilíbrio entre essas opções depende de uma apreciação 
da importância de uma utilização dos recursos mais proporcional comparativa‑
mente à importância de garantir a aplicação de disposições de auditoria e pres‑
tação de contas separadas, a fim de refletir a natureza do sistema de governação 
dos organismos em causa.

5. Disposições da UE relativas à gestão e ao  
controlo financeiros

115 
Os Estados‑Membros participam na execução do orçamento da UE. Todavia, 
a Comissão é globalmente responsável por garantir a fiabilidade das informações 
financeiras, a legalidade e regularidade das operações, bem como a economia, 
eficiência e eficácia da gestão financeira (ou seja, uma boa gestão financeira). 
Estes três elementos são essenciais. Os trabalhos do TCE demonstram que a Co‑
missão não está em condições de fornecer garantias positivas em relação a todos 
os elementos referidos.

Fiabilidade das contas

116 
Presentemente, as contas são elaboradas segundo um conjunto de normas 
acordadas de modo independente, que proporcionam uma imagem integral dos 
ativos e passivos da União. A transparência da realidade económica subjacente às 
finanças da UE melhorou significativamente desde a introdução da contabilidade 
de exercício em 2005. A título de exemplo, as contas de vários organismos euro‑
peus passaram a ser consolidadas nas da UE, proporcionando uma imagem mais 
completa dos investimentos da UE. Além disso, também apresentam o passivo fi‑
nanceiro líquido da UE, a exposição do orçamento aos mecanismos de assistência 
financeira aos Estados‑Membros que dela necessitem, bem como em que medida 
as autorizações a longo prazo superam as dotações de pagamento anuais.

117 
Desde o exercício de 2007, o TCE emite uma opinião sem reservas declarando 
que as contas consolidadas da União Europeia refletem fielmente, em todos os 
aspetos materialmente relevantes, a situação financeira da União, os resultados 
das suas operações, os seus fluxos de caixa e a variação da situação líquida, em 
conformidade com o Regulamento Financeiro e com as normas de contabilida‑
de internacionalmente aceites para o setor público, ou seja, que as contas são 
fiáveis.
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Legalidade e regularidade das operações subjacentes

118 
O TCE apresenta uma declaração de fiabilidade sobre a legalidade e regularida‑
de das operações subjacentes, que inclui uma opinião sobre as receitas e outra 
sobre as despesas. Tanto as receitas como a gestão partilhada das despesas 
com os Estados‑Membros colocam desafios em matéria de prestação de contas 
e auditoria.

Receitas da UE

119 
As receitas da UE consistem nos recursos próprios baseados no rendimento 
nacional bruto (RNB), no imposto sobre o valor acrescentado (IVA) e nos recursos 
próprios tradicionais (direitos aduaneiros cobrados às importações e encargos de 
produção sobre o açúcar). Desde 1994 que o TCE considera que as receitas da UE 
estão isentas de erros materiais e a sua declaração de fiabilidade explica as carac‑
terísticas específicas do IVA, do RNB e dos recursos próprios tradicionais46.

120 
Os recursos próprios baseados no RNB, por exemplo, resultam da aplicação de 
uma taxa uniforme ao RNB dos Estados‑Membros. Os dados relativos ao RNB 
são o principal fator para determinar a contribuição de cada Estado‑Membro 
para as receitas da UE e são calculados ao nível nacional. Os cálculos do RNB 
são extremamente complexos e o TCE não pode dar garantias da sua exatidão. 
Qualquer subdeclaração (ou sobredeclaração) do RNB relativo a um determinado 
Estado‑Membro tem por efeito um aumento (ou redução) das contribuições dos 
demais Estados‑Membros. Por conseguinte, a repartição das contribuições da UE 
entre os Estados‑Membros depende da qualidade dos cálculos realizados pelos 
serviços nacionais de estatísticas. Embora a Comissão (Eurostat) transmita orien‑
tações e procure verificar a qualidade das estatísticas do RNB, um trabalho de 
auditoria recente do TCE sugere que esses controlos são limitados na sua nature‑
za e no seu alcance47.

121 
Como consequência para a prestação de contas da UE, as autoridades ao nível da 
UE dependem fortemente dos controlos e verificações nacionais.

46 Ver, por exemplo, a opinião 
do Tribunal sobre as receitas, 
relatório anual relativo ao 
exercício de 2012, pontos VIII 
e X, pp. 11 a 12.

47 Relatório Especial n.º 12/2012 
do Tribunal, intitulado 
«A Comissão e o Eurostat 
melhoraram o processo de 
elaboração de estatísticas 
europeias fiáveis e credíveis?» 
(http://eca.europa.eu).
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Gestão partilhada com os Estados-Membros

122 
As disposições de gestão e controlo financeiros da UE relativamente à execução 
do orçamento da UE levantam algumas questões em matéria de prestação de 
contas e auditoria, refletindo o facto de a responsabilidade pela gestão de 80% 
do orçamento da UE ser partilhada pela Comissão e pelos Estados‑Membros 
(«gestão partilhada»).

123 
A Comissão executa o orçamento em cooperação com os Estados‑Membros 
sob a sua própria responsabilidade, de acordo com os princípios da boa gestão 
financeira. Por outro lado, os Estados‑Membros devem cooperar com a Comissão, 
a fim de assegurar que as dotações são utilizadas de acordo com os princípios da 
boa gestão financeira (artigo 317.º do TFUE).

124 
No regime de gestão partilhada, os Estados‑Membros são responsáveis por gerir 
os programas e regimes de despesa, efetuar pagamentos a beneficiários e tomar 
todas as medidas necessárias (legislativas, regulamentares e administrativas) 
para proteger os interesses financeiros da UE. Em muitos casos, os fundos da UE 
são igualmente utilizados para cofinanciar projetos financiados por autorida‑
des nacionais ou regionais no Estado‑Membro. Os Estados‑Membros financiam 
os custos administrativos dos respetivos programas e regimes da UE sob a sua 
responsabilidade. Caso uma autoridade nacional ou regional não esteja a desem‑
penhar o seu papel devidamente, a Comissão pode impor correções financeiras 
e recuperações aos Estados‑Membros em causa.

125 
Este tipo de disposição cria categorias sobrepostas de prestação de contas, que 
atingem o nível das autoridades políticas tanto à escala da UE como à escala 
nacional. As autoridades de gestão nos Estados‑Membros prestam contas quer 
à Comissão quer às suas próprias autoridades nacionais.

126 
Em 2004, o TCE propôs a introdução de um sistema integrado de controlo inter‑
no48. Assinalou características importantes e necessárias para que o sistema em 
questão permitisse à Comissão cumprir com maior eficácia a sua obrigação nos 
termos do Tratado.

48 Parecer n.º 2/2004 do Tribunal.
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127 
Em 2006, a Comissão adotou um plano de ação para a execução de um quadro 
integrado de controlo interno. Foram incorporadas medidas conexas no Regula‑
mento Financeiro, incluindo resumos anuais dos pareceres de auditoria, decla‑
rações nacionais a título voluntário dos Estados‑Membros, bem como relatórios 
e certificados elaborados voluntariamente pelos organismos nacionais de audi‑
toria sobre a gestão dos fundos da UE. Ainda que tenham sido implementados 
elementos importantes do sistema integrado de controlo interno, mais poderia 
ter sido feito (ver ponto 137).

128 
O Regulamento Financeiro exige que os Estados‑Membros apresentem contas 
anuais e declarações de gestão relativas à utilização dos fundos da UE, bem como 
um resumo dos relatórios de auditoria e dos controlos realizados. Os Esta‑
dos‑Membros podem igualmente decidir emitir declarações nacionais ao nível 
político. Até ao momento, quatro Estados‑Membros (Dinamarca, Países Baixos, 
Suécia e Reino Unido) optaram por fazê‑lo.

129 
Nos domínios em regime de gestão partilhada, a Comissão dispõe de poderes 
para realizar controlos ex post do funcionamento dos sistemas de controlo e das 
despesas declaradas. Seguidamente, pode impor medidas corretivas, a saber:

 — recuperações junto dos beneficiários — a ação de recuperação é realizada 
pelas autoridades dos Estados‑Membros (relativamente às despesas cobertas 
pela gestão partilhada) e pela Comissão (nomeadamente nos domínios sob 
gestão direta). O beneficiário tem de restituir a totalidade ou uma parte dos 
fundos recebidos;

 — aplicação de correções financeiras às autoridades dos Estados‑Membros — 
a Comissão pode impor correções financeiras nos casos em que os Esta‑
dos‑Membros não detetaram e corrigiram despesas irregulares. As correções 
podem ser calculadas caso a caso, por extrapolação dos resultados dos testes 
ou mediante a imposição de uma correção forfetária (caso os outros dois 
métodos não possam ser aplicados).

130 
No seu Relatório Anual relativo ao exercício de 2012, o TCE formula uma série 
de observações sobre as recuperações e correções financeiras49, o relatório de 
síntese anual da Comissão e a avaliação dos erros que dele consta, bem como as 
recuperações e correções financeiras conexas50. O TCE explicou igualmente as im‑
plicações dessas correções sobre as suas opiniões sobre a fiabilidade das contas 
e a regularidade das operações51.

49 Relatório Anual do Tribunal 
relativo ao exercício de 2012, 
pontos 1.19 a 1.35.

50 Relatório Anual do Tribunal 
relativo ao exercício de 2012, 
pontos 1.41 a 1.45.

51 Relatório Anual do Tribunal 
relativo ao exercício de 2012, 
anexo 1.1, parte 3, ponto 22, 
p. 52.
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131 
No âmbito do atual sistema, podem decorrer até dez anos após a ocorrência 
dos erros para as correções serem efetuadas. Essas correções visam sobretudo 
proteger o orçamento da UE e não incentivar o cumprimento das regras pelos 
Estados‑Membros e beneficiários. Daí resulta que as despesas inelegíveis que não 
são recuperadas junto dos beneficiários finais continuam a ser suportadas pelos 
contribuintes nacionais. Além disso, a prestação de contas relativa a despesas 
incorretas não é efetuada durante muitos anos após a ocorrência das despesas 
irregulares52.

132 
A introdução no Regulamento Disposições Comuns53 de um procedimento de 
acreditação respeitante aos Fundos Estruturais no período de 2014‑2020 reforça‑
rá as responsabilidades dos Estados‑Membros em relação à capacidade adminis‑
trativa dos organismos nacionais de gestão e de controlo. Contudo, o TCE é de 
opinião que a Comissão, na sua qualidade de responsável em última instância 
pela execução do orçamento, deverá ter uma função de supervisão nesse proces‑
so, de modo a atenuar o risco de deteção tardia54.

Boa gestão financeira

133 
No que se refere à boa gestão financeira, a eficácia da prestação de contas relati‑
va aos resultados obtidos com o orçamento da UE carece de melhorias significati‑
vas. Os desafios enfrentados são abordados isoladamente na secção 6 a seguir.

Quadro jurídico aplicável ao orçamento da UE

134 
Desde 1 de janeiro de 2013, estão em vigor o «novo» Regulamento Financeiro55 
e as suas normas de execução56. Ainda que subsistam os principais aspetos das 
anteriores disposições de prestação de contas, foram introduzidos novos elemen‑
tos importantes, que merecem ser tidos em consideração.

135 
Nos termos do novo regulamento, a Comissão Europeia continua a ser responsá‑
vel perante o Parlamento Europeu e o Conselho, através do processo de quitação, 
pela execução do orçamento da UE, tal como já sucedia.

52 Relatório Especial n.º 7/2010 
do Tribunal intitulado 
«Auditoria do procedimento 
de apuramento das contas», 
ponto V da síntese, p. 5.

53 Regulamento 
(UE) n.º 1303/2013.

54 Parecer n.º 7/2011 do Tribunal, 
ponto 25.

55 Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012.

56 Regulamento Delegado (UE) 
n.º 1268/2012 da Comissão.
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136 
De resto, a arquitetura global do controlo financeiro manteve‑se praticamente 
inalterada. Assenta numa quadro de controlo interno principalmente concebido 
para permitir que a Comissão Europeia assuma a responsabilidade política global 
pela execução do orçamento da UE no âmbito do processo de quitação.

137 
Todavia, o novo regulamento reforçou as disposições aplicáveis às declarações de 
gestão e aos resumos anuais auditados que os Estados‑Membros devem apre‑
sentar à Comissão. Porém, em conformidade com o princípio da subsidiariedade, 
não abrange o controlo político das autoridades nacionais nos Estados‑Membros. 
Além do mais, as declarações nacionais continuam a ser facultativas.

138 
Falta ainda elaborar integralmente um certo número de novos elementos im‑
portantes previstos pelo Regulamento Disposições Comuns, tais como contratos 
de parceria nacionais, novos quadros de desempenho e reservas de desempe‑
nho57. Estes elementos e outros novos terão de ser integrados nas disposições de 
controlo interno. Além disso, continua a ser necessário que a Comissão proponha 
medidas tendentes a garantir a qualidade das novas declarações de fiabilidade 
apresentadas pelas autoridades nacionais, bem como a qualidade das informa‑
ções relativas à execução dos programas.

139 
Em conjunto com as reformas iniciadas em 2006, foram realizados progressos no 
sentido de um sistema integrado de controlo que garantirá uma maior prestação 
de contas tanto ao nível nacional como da UE sobre a utilização dos fundos da 
UE. No entanto, ainda não existe um sistema totalmente abrangente. As audi‑
torias anuais do TCE revelam que os pedidos apresentados à Comissão contêm 
muitos erros que poderiam ter sido previamente corrigidos pelas autoridades 
nacionais. Em muitos casos, o TCE constata igualmente que os pedidos certifica‑
dos pelas autoridades de auditoria contêm erros. Atendendo à situação, o TCE 
continua a efetuar auditorias até ao nível dos beneficiários finais dos fundos da 
UE. Se os sistemas melhorarem, o TCE deverá poder basear‑se mais nos trabalhos 
de outros auditores para efeitos da sua auditoria financeira.

57 Um quadro de desempenho 
consiste numa seleção de 
indicadores financeiros, de 
realizações e de resultados, 
bem como nas principais 
etapas de execução para cada 
prioridade, relativamente 
aos programas dos fundos 
estruturais europeus. 
Destina‑se a assegurar que 
os programas realizam os 
aspetos sob o controlo das 
autoridades de gestão dos 
Estados‑Membros. Uma 
reserva de desempenho 
representa 6% dos fundos 
estruturais afetados e só 
é atribuída se as prioridades 
dos programas forem 
executadas com êxito. 
Ver o Regulamento (UE) 
n.º 1303/2013 (artigos 20.º 
e 21.º).
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6. Impacto e resultados das políticas da UE

140 
As políticas da UE são levadas a cabo, em parte, por instrumentos orçamentais e, 
também em parte, por instrumentos legais e regulamentares (ver diagrama 5):

 — instrumentos orçamentais: a execução das políticas da UE depende do or‑
çamento da UE. Várias políticas são amplamente financiadas pelos orçamen‑
tos nacionais e, em menor grau, por outras fontes de financiamento (designa‑
damente o efeito de alavanca do financiamento privado);

 — instrumentos legais e regulamentares: todos os anos, a UE adota um gran‑
de número de atos legislativos e regulamentos. Grande parte dessa legislação 
implica a definição de regras ou normas em domínios como o mercado único, 
a proteção ambiental, as políticas sociais e a concorrência.

Instrumentos de execução das políticas da UE
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141 
A prestação de contas ao nível da UE é sólida nos casos em que o principal instru‑
mento de financiamento é o orçamento da UE, mas não tanto quando depende 
de outras fontes de financiamento ou formas de instrumentos. As secções que 
se seguem descrevem os principais desafios respeitantes à medição do impacto 
e dos resultados das atividades financiadas pelo orçamento da UE, bem como do 
impacto dos instrumentos regulamentares.

Fonte: TCE.
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Desafios da medição do impacto e dos resultados  
do orçamento da UE

142 
O TCE defendeu a atribuição de uma maior atenção aos resultados das operações 
orçamentais no período de 2014‑2020, tendo convidado a Comissão a repensar 
os seus sistemas de elaboração de relatórios e de prestação de contas, a fim de se 
concentrar não apenas no cumprimento das regras, mas também na obtenção de 
efeitos (resultados e impacto)58.

143 
Os Estados‑Membros devem igualmente melhorar a elaboração dos relatórios 
de desempenho. As informações financeiras fiáveis devem ser acompanhadas de 
informações não financeiras fiáveis e a ênfase dada pela UE ao cumprimento das 
regras deve ser acompanhada de uma ênfase nos resultados.

144 
Os principais desafios nesta matéria referem‑se:

a) à existência de indicadores de desempenho coerentes e informações fiáveis;

b) à aplicação de sistemas que produzem informações fiáveis sobre os 
resultados;

c) à melhoria do relatório de avaliação elaborado pela Comissão em termos dos 
resultados obtidos.

Indicadores de desempenho e qualidade da informação deficientes

145 
O TCE identificou casos de disposições de acompanhamento e de avaliação 
inadequados, tendo ainda constatado a necessidade de melhorar a pertinência, 
fiabilidade e oportunidade dos dados sobre o desempenho fornecidos pelos 
sistemas de gestão (ver caixa 4). Ainda mais especificamente, o TCE verificou em 
diversas ocasiões que os programas financiados pela UE careciam de objetivos 
claros e mensuráveis. Nos casos em que os objetivos definidos pela legislação ou 
pelos documentos de orientação não são claros ou mensuráveis, ou nos casos em 
que os objetivos estão ocultos ou implícitos, é muito difícil para os auditores ou 
outros responsáveis determinarem se as despesas da UE foram realizadas de for‑
ma económica, eficiente ou eficaz. Nestas situações, os representantes públicos 
não obter uma prestação der contas correta da Comissão ou dos Estados‑Mem‑
bros pelas despesas realizadas em seu nome.

58 Relatório Anual do Tribunal 
relativo ao exercício 
de 2012, capítulo 10, pontos 
10.25 e 10.26. Ver igualmente 
os pareceres n.º 4/2012, 
n.º 7/2011 e n.º 1/2012 do 
Tribunal, o ponto 8.54 seu 
Relatório Anual relativo 
ao exercício de 2010, e a 
resposta do Tribunal ao 
segundo relatório de avaliação 
elaborado pela Comissão no 
âmbito do artigo 318.º
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a 
4 Exemplos de deficiências nos dados sobre o desempenho

Indicadores de desempenho deficientes

 ο A função de controlo da Comissão do cumprimento efetivo dos objetivos da reforma do mercado vitiviní‑
cola foi limitada pela falta de indicadores‑chave de desempenho (Relatório Especial n.º 7/2012 do Tribunal, 
pontos 50 e 57).

 ο O TCE concluiu que, no caso dos instrumentos de engenharia financeira cofinanciados pelo FEDER, os 
instrumentos normalizados de acompanhamento da política de coesão se revelavam inadequados e desa‑
daptados para a prestação de informações relativas à boa gestão financeira dos instrumentos financeiros 
(Relatório Especial n.º 2/2012 do Tribunal, pontos 82 e 121).

Pertinência, fiabilidade e brevidade dos dados sobre o desempenho

 ο O TCE concluiu que, no caso das ajudas para a modernização das explorações agrícolas, o Quadro Comum 
de Acompanhamento e Avaliação não gerou dados relevantes para acompanhar os resultados obtidos com 
os fundos aplicados (Relatório Especial n.º 8/2012 do Tribunal, ponto 70).

 ο Na sua auditoria do Sistema Comum de Informação RELEX (CRIS), o TCE detetou informações que estavam 
em falta, eram inválidas ou desatualizadas, o que comprometia a fiabilidade do sistema enquanto ferra‑
menta de gestão (Relatório Especial n.º 5/2012 do Tribunal, ponto 79).

Relatório de avaliação da Comissão sobre os resultados obtidos

146 
Desde a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, a Comissão passou a ter de ela‑
borar um relatório de avaliação sobre os resultados dos programas de despesas 
orçamentais. O relatório integra o processo de quitação relativo à execução do 
orçamento da UE59. Todavia, os dois primeiros relatórios de avaliação não de‑
monstraram que estavam constituídos os alicerces da avaliação do desempenho. 
Em junho de 2012, o TCE emitiu o seu parecer sobre o primeiro relatório de ava‑
liação da Comissão e concluiu que o mesmo é vago e de pouca substância, sendo 
o seu valor acrescentado limitado60.

147 
Os motivos para a Comissão não estar em condições de realizar uma avaliação 
global em termos dos resultados obtidos foram documentados pelo TCE em rela‑
tórios especiais anteriores relativos ao desempenho dos diferentes instrumentos 
e políticas que colocam desafios a uma avaliação de desempenho abrangente.

59 Artigo 318.º do TFUE.

60 Parecer n.º 4/2012 do Tribunal 
relativo ao relatório da 
Comissão sobre a avaliação 
das finanças da União baseada 
nos resultados obtidos, 
formulado nos termos do 
artigo 318.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da 
União Europeia (JO C 179 de 
20.6.2012, p. 1).
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Desafio da medição do impacto dos instrumentos 
regulamentares

148 
No sentido de identificar os possíveis impactos sociais, económicos e ambientais 
das propostas, bem como os inerentes encargos administrativos para as auto‑
ridades nacionais, empresas e cidadãos, é efetuada uma avaliação de impacto 
ex ante. As avaliações de impacto ex ante da Comissão são uma fonte essencial 
de informações para os legisladores da UE, em especial para os membros das 
comissões especializadas do Parlamento Europeu e do Conselho. Porém, não 
são sistematicamente acompanhadas por avaliações de impacto ex post. O TCE 
assinalou insuficiências relativas às avaliações de impacto61:

 — em relação às avaliações ex ante:

 ο a análise do conjunto dos impactos económico, social e ambiental consti‑
tui um desafio;

 ο é muitas vezes difícil comparar diretamente as diferentes opções;

 ο a disponibilidade dos dados para avaliações de impacto continua a ser 
problemática;

 ο os aspetos relativos à execução nem sempre são suficientemente 
analisados;

 — em relação às avaliações ex post:

 ο não são sistematicamente efetuadas avaliações em todos os domínios 
legislativos;

 ο os custos de aplicação e encargos administrativos não são suficientemen‑
te quantificados.

149 
Enquanto «guardiã dos Tratados», a Comissão é responsável por controlar 
o cumprimento das leis da UE, remetendo os casos de infração para o Tribunal de 
Justiça da União Europeia. É igualmente responsável pela avaliação ex post das 
atividades da UE, incluindo as que se referem essencialmente a medidas regula‑
mentares. Todavia, a realização de avaliações ex post dos impactos económicos, 
sociais e ambientais engloba desafios consideráveis. A título de exemplo, pode 
ser difícil demonstrar as relações causais entre a regulamentação da UE e os im‑
pactos, os dados sobre os custos e os encargos administrativos podem não existir 
ou ser de difícil recolha e a coordenação com as autoridades nacionais pode não 
ser simples62.

61 Relatório Especial n.º 3/2010 
do Tribunal intitulado «A 
avaliação de impacto nas 
instituições da UE apoia 
o processo de tomada de 
decisão?», pontos 57 a 81.

62 Parecer n.º 1/2010 do Tribunal 
intitulado «Melhorar a gestão 
financeira do orçamento 
da União Europeia: riscos 
e desafios», pontos 14 a 16.
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150 
A crise financeira e as medidas adotadas em resposta à mesma colocam novos 
desafios significativos em termos de auditoria e prestação de contas aos níveis 
nacional e europeu. Surgiram novas lacunas e a UE e os seus Estados‑Membros 
devem ainda dar resposta a questões importantes sobre a prestação de contas. 
As secções infra apresentam um resumo da resposta à crise financeira e económi‑
ca e das suas implicações para a prestação de conta e auditoria públicas.

A cadeia de acontecimentos e as respostas da UE

151 
A crise iniciada em 2007 no setor bancário alastrou‑se depois a outras áreas, com 
consequências negativas para a sustentabilidade da dívida soberana, a estabili‑
dade do euro, o crescimento e a confiança do público. A resolução da crise exigiu 
medidas urgentes e extraordinárias ao nível da UE e dos Estados‑Membros. Tam‑
bém foi necessário levar a cabo reformas destinadas a uma restruturação a longo 
prazo dos quadros europeus de governação financeira, económica e política 
(ver diagrama 6).

Resposta da UE à crise financeira
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Regulação e supervisão do setor financeiro

152 
Numa primeira fase (2007‑2009), verificou‑se uma crise global no setor financeiro. 
A combinação de uma tomada de riscos excessiva e de desenvolvimentos adver‑
sos nos mercados financeiros resultou em perdas consideráveis nos investimen‑
tos, que colocou o capital regulamentar dos bancos abaixo dos níveis exigidos. 
Além disso, o mercado interbancário paralisou e, devido à interligação do setor, 
as graves dificuldades de certas instituições financeiras de grande dimensão 
colocaram sob forte pressão muitas outras instituições («risco sistémico»).

153 
A fim de evitar o colapso do sistema bancário, os Estados‑Membros utilizaram 
fundos públicos para recapitalizar os seus bancos, enquanto os bancos centrais 
injetaram liquidez no sistema bancário. A Comissão aprovou um auxílio estatal de 
mais de 5 biliões de euros destinados ao setor financeiro e formulou orientações 
sobre os seus critérios de aprovação de apoio aos bancos63. O apoio efetivamente 
concedido aos bancos pelos contribuintes ascendeu, entre 2007 e 2011, a 1,6 bi‑
liões de euros (12,8% do PIB da UE)64.

154 
A UE adotou igualmente uma série de regras aplicáveis às atividades dos opera‑
dores financeiros e mercados, resultantes sobretudo de negociações internacio‑
nais no seio do G20, do Conselho de Estabilidade Financeira (CEF) e do Comité 
de Basileia de Supervisão Bancária (reforma da regulamentação financeira). Além 
disso, a UE criou um Sistema Europeu de Supervisão Financeira (SESF), que entrou 
em vigor em 1 de janeiro de 2011 (ver caixa 5).

63 COM(2012) 778 final de 21 
de dezembro de 2012, 
SEC(2012) 443 final de 21 
de dezembro de 2012, p. 29.

64 A maior parcela foi aplicada 
em garantias, num montante 
de cerca de 1 085 mil milhões 
de euros (8,6% do PIB), 
seguindo‑se a recapitalização 
(cerca de 322 mil milhões de 
euros ou 2,6% do PIB), medidas 
de apoio a ativos depreciados 
(aproximadamente 
119,9 mil milhões de euros ou 
0,9% do PIB) e a injeções de 
liquidez (89 mil milhões de 
euros ou 0,7% do PIB).

Ca
ix

a 
5 Sistema Europeu de Supervisão Financeira (SESF)

O SESF consiste em dois elementos:

 ο a supervisão macroprudencial, da competência do Comité Europeu do Risco Sistémico (CERS), constituído, 
entre outros, pelos representantes dos bancos centrais e das autoridades nacionais de supervisão;

 ο a supervisão microprudencial, da responsabilidade das autoridades nacionais de supervisão ao nível na‑
cional e das três autoridades europeias de supervisão (AES) ao nível da UE: a Autoridade Bancária Europeia 
(EBA), a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) e a Autoridade Europeia dos 
Seguros e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA).
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155 
Em consonância com as conclusões da Cimeira da Área do Euro de junho de 2012 
e com vista a reforçar mais a supervisão bancária, o Conselho aprovou, em ou‑
tubro de 2013, a proposta da Comissão de criação de um Mecanismo Único de 
Supervisão (MUS)65. No âmbito do MUS, o BCE dispõe de poderes de supervisão 
direta sobre os bancos mais «significativos» nos Estados‑Membros em causa e de 
direitos de controlo da supervisão de outros bancos efetuada pelas respetivas 
autoridades nacionais de supervisão. Para o efeito, o caráter «significativo» de um 
banco é determinado pela sua dimensão ou por determinados outros critérios.

156 
Como etapa adicional para uma união bancária e a fim de evitar mais situações 
de resgate de bancos no futuro, a Comissão propôs, em 10 de julho de 2013, 
a criação de um Mecanismo Único de Resolução (MUR), que deverá ser adotada 
brevemente66. Esta proposta prevê que quaisquer custos das resoluções sejam 
suportados, em primeiro lugar, pelos acionistas e credores do banco em questão 
(«resgate interno») e, se necessário e em último caso, por um Fundo Único de 
Resolução Bancária financiado por contribuições do setor bancário.

157 
A crise pôs a nu falhas generalizadas na governação e no controlo do sistema 
financeiro mundial: a estrutura de incentivos à tomada de riscos pelos bancos, as 
regras contabilísticas aplicadas na avaliação e divulgação dos ativos e passivos 
financeiros, bem como o papel de analistas financeiros, agências de notação, 
auditores, reguladores e autoridades de supervisão, que estavam demasiado pró‑
ximos do setor e não devidamente concentrados em salvaguardar a estabilidade 
do mercado e os interesses dos consumidores.

158 
A resposta incluiu o resgate de muitos bancos por parte dos Estados‑Membros 
e, em certos casos, a nacionalização de bancos privados, a introdução de nova 
regulamentação da banca e dos mercados financeiros, bem como reformas 
e instauração de novos mecanismos de supervisão ao nível da UE, soluções que, 
no seu conjunto, levantam questões de governação, transparência e prestação 
de contas.

159 
Um dos desafios enfrentados durante a resposta prendeu‑se com a salvaguarda 
da legitimidade democrática na forma como a regulamentação era elaborada 
e adotada e nas modalidades de funcionamento dos novos instrumentos. Nas 
fases iniciais foi dado menos destaque às necessárias disposições de prestação de 
contas relativamente aos resultados que esses instrumentos se propõem atingir.

65 Regulamento 
(UE) n.º 1024/2013 do 
Conselho.

 Ver igualmente 
o Regulamento (UE) 
n.º 1022/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 
22 de outubro de 2013, que 
altera o Regulamento (UE) 
n.º 1093/2010 que cria uma 
Autoridade Europeia de 
Supervisão (Autoridade 
Bancária Europeia) no que 
respeita à concessão de 
atribuições específicas ao 
Banco Central Europeu nos 
termos do Regulamento (UE) 
n.º 1024/2013 do Conselho 
(JO L 287 de 29.10.2013, p. 5).

66 Em 15.4.2014 encontrava‑se 
em fase de decisão no 
Parlamento, primeira leitura/    
/leitura única; ref. 
T7‑0341/2014.
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Ações coordenadas

160 
A prestação de contas na nova arquitetura de regulação e supervisão financeiras, 
estabelecida em resposta à crise, assenta num quadro que ainda não está plena‑
mente traçado. Por exemplo, alguns sistemas ao nível da UE são, nalguns casos, 
abrangidos pelo mandato do TCE apenas de forma parcial:

 — as três autoridades europeias de supervisão (AES) são auditadas pelo TCE;

 — o MUS rege‑se por disposições específicas — descritas previamente — que 
obrigam o BCE a prestar contas ao Conselho e ao Parlamento Europeu e a 
submeter‑se a uma auditoria da boa gestão financeira pelo TCE67. Porém as 
autoridades nacionais de supervisão no âmbito do MUS não são examinadas 
pelo TCE. Não estão previstas disposições relativas à avaliação por parte de 
auditores do sistema de supervisão no seu todo. Possivelmente, um nível 
acrescido de cooperação com as ISC nos respetivos Estados‑Membros permi‑
tiria algumas avaliações mais abrangentes, mas, atualmente, não existe uma 
cooperação dessa natureza.

67 Nº 2 do artigo 27.º do 
Protocolo n.º 4 do TFUE 
relativo aos Estatutos do 
Sistema Europeu de Bancos 
Centrais e do Banco Central 
Europeu.
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Mecanismos de assistência financeira  
aos Estados-Membros

161 
A segunda fase da crise, iniciada em 2010, esteve relacionada com a dívida so‑
berana. Em janeiro de 2013, foram 20 os Estados‑Membros da UE sujeitos a uma 
decisão do Conselho no âmbito do procedimento de défice excessivo. A relação 
entre a banca e a dívida soberana afetou o desempenho orçamental dos Esta‑
dos‑Membros: por um lado, determinados governos resgataram diversos bancos 
em dificuldades financeiras, por outro, a elevada exposição da banca à dívida 
soberana fez pairar a ameaça de uma perigosa espiral que impunha uma inter‑
venção imediata ao nível da UE. Em meados de 2013, tinham sido implantados 
mecanismos de estabilidade macrofinanceira dotados de um montante acumula‑
do de 890 mil milhões de euros, dos quais 313,6 mil milhões de euros tinham sido 
utilizados até ao momento68.

162 
A crise da banca e da dívida soberana teve um impacto no desempenho econó‑
mico. As medidas de austeridade, os ajustamentos orçamentais, o aumento dos 
custos de serviço da dívida e o impacto de um setor bancário em dificuldades 
exacerbaram o impacto recessivo na economia da UE:

 — os défices orçamentais públicos, quer na área do euro quer na UE‑27, exce‑
deram 6% do PIB entre 2009 e 2010 (mais do dobro do limite acordado no 
Tratado de Maastricht);

 — a dívida pública na área do euro aumentou de 66,4% para 92,7% do PIB 
entre 2007 e 201369;

 — o crescimento do PIB tanto na área do euro como na UE caiu para um valor 
inferior ao seu potencial a longo prazo, apresentando valores negativos 
em 2009 (‑4,4% na área do euro) e 2013 (‑0,4% na área do euro). Em termos 
reais, o PIB na área do euro era em 2013 inferior ao verificado antes do início 
da crise em 2007.

163 
A UE respondeu à crise da dívida soberana disponibilizando assistência financeira 
aos Estados‑Membros em dificuldades através de uma série de mecanismos (ver 
quadro 4).

164 
As iniciativas adotadas no quadro da UE incluem:

 — o Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira (MEEF), que foi pro‑
jetado para dar assistência financeira aos Estados‑Membros com base em 
garantias orçamentais da UE (o Conselho decidiu suspender este instrumento 
em finais de 2013);

 — o apoio à Balança de Pagamentos (BdP), que é anterior à crise e disponibiliza 
igualmente empréstimos e linhas de crédito garantidos pelo orçamento da UE.

68 Valor atualizado em 30 de 
junho de 2013. Com base na 
capacidade combinada de 
concessão de empréstimos 
do Mecanismo de Apoio 
à Balança de Pagamentos, do 
Mecanismo de Concessão de 
Crédito à Grécia, do MEEF e do 
limite máximo combinado 
do FEEF e do MEE, fixado em 
700 mil milhões de euros (ver 
quadro 4).

69 Dados em linha do Eurostat: 
Estatísticas das Finanças 
Públicas, défice geral do setor 
público (em % do PIB) e dívida 
geral bruta do setor público 
(em % do PIB); ver igualmente 
o comunicado de imprensa 
do Eurostat de 22 de janeiro 
de 2014.
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Mecanismos de assistência financeira intergovernamentais e da UE

Q
ua

dr
o 

4

Instrumentos 
de assistência 

financeira

Apoio à Balança de 
Pagamentos (BDP)

Empréstimos inter‑
governamentais 
da área do euro 

à Grécia

Mecanismo Europeu 
de Estabilização 

Financeira (MEEF)

Fundo Europeu de Es‑
tabilidade Financeira 

(FEEF)

Mecanismo Europeu 
de Estabilidade (MEE)

Forma jurídica/ 
/institucional

Mecanismo da UE
Acordo 
intergovernamental

Mecanismo da UE
Empresa privada detida 
pelos países da área do euro

Organização 
intergovernamental

Estrutura do capital
Garantido pelo orçamen‑
to da UE (i.e. por todos os 
Estados‑Membros da UE)

Inexistente; emprés‑
timos bilaterais agre‑
gados pela Comissão 
Europeia

Garantido pelo orçamento 
da UE (i.e. por todos os 
Estados‑Membros da UE)

Garantias e garantias 
suplementares dos países 
da área do euro

80 mil milhões de 
euros de capital realizado 
e 620 mil milhões de euros 
de capital exigível 

Capacidade de conces‑
são de empréstimos

50 mil milhões de euros 80 mil milhões de euros 60 mil milhões de euros 440 mil milhões de euros 500 mil milhões de euros

Montantes empresta‑
dos e EM beneficiários

13,4 mil milhões de euros
(Letónia, Hungria 
e Roménia)

52,9 mil milhões de 
euros(Grécia)

43,8 mil milhões de euros
(Irlanda e Portugal)

166,1 mil milhões de euros 
(Grécia, Irlanda e Portugal)

44,3 mil milhões de euros 
(Espanha e Chipre)

Instrumentos
Empréstimos, linhas de 
crédito

Empréstimos
Empréstimos, linhas de 
crédito

Empréstimos, compra de 
obrigações nos mercados 
primário e secundário 

Empréstimos, compra de 
obrigações nos mercados 
primário e secundário

Duração Mecanismo permanente 

Empréstimos a saldar 
sete anos e meio depois 
da data de desembolso 
em 22 prestações 
trimestrais idênticas

Até ao final de junho 
de 2013. Mantém‑se 
a funcionar após essa data 
até serem saldadas todas 
as dívidas pendentes

Até ao final de junho 
de 2013. Mantém‑se 
a funcionar após essa data 
até serem saldadas todas as 
dívidas pendentes

Mecanismo permanente 
a partir de outubro de 2012

Principais órgãos de 
decisão

Decisão do Conselho, 
deliberando por maioria 
qualificada na votação 
de uma proposta da 
Comissão Europeia

Eurogrupo

Decisão do Conselho, 
deliberando por maioria 
qualificada na votação 
de uma proposta da 
Comissão Europeia

Eurogrupo/conselho de 
administração do FEEF

Eurogrupo/conselho de 
administração do MEE

Base jurídica do 
financiamento

Artigo 143.º do TFUE
Decisão intergoverna‑
mental e artigo 136.º 
do TFUE

Artigo 122.º do TFUE (um 
Estado‑Membro sujeito 
a «ocorrências excecionais 
que não possa controlar»)

Decisão 
intergovernamental

Tratado intergoverna‑
mental vinculado ao 
artigo 136.º do TFUE na sua 
nova redação

Prestação de contas 
Sujeito ao processo de 
quitação da UE

O instrumento não se 
insere no âmbito da 
quitação da UE

Atividades da Comissão 
no apoio ao mecanismo 
sujeitas ao processo de 
quitação da UE

Sujeito ao processo de 
quitação da UE

O instrumento não se insere 
no âmbito da quitação da UE

A assembleia‑geral anual 
dos acionistas dá quitação 
pelas contas

Atividades da Comissão no 
apoio ao mecanismo sujeitas 
ao processo de quitação 
da UE

O instrumento não se insere 
no âmbito da quitação da UE

O conselho de administração 
é a autoridade de quitação

Atividades da Comissão no 
apoio ao mecanismo sujeitas 
ao processo de quitação 
da UE

Auditoria pública 

Auditoria do TCE nos 
termos do artigo 9.º‑A 
do Regulamento (CE) 
n.º 332/2002

Disposições inexistentes

Auditoria do TCE nos 
termos do artigo 8.º 
do Regulamento (UE) 
n.º 407/2010

Foi nomeado um auditor 
privado

Auditado por um conselho 
de auditores composto por 
cinco membros, incluindo 
um membro do TCE, que 
agem a título pessoal. Re‑
curso previsto a um auditor 
privado

Fonte: TCE.
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165 
Contudo, os Estados‑Membros da UE adotaram algumas iniciativas fundamentais 
fora do quadro da UE, tais como:

 — o Tratado sobre Estabilidade, Coordenação e Governação na União Económi‑
ca e Monetária (TECG);

 — o Mecanismo de Concessão de Crédito à Grécia, um instrumento dos países 
da área do euro, financiado por empréstimos bilaterais e pelo Fundo Europeu 
de Estabilidade Financeira (FEEF), por intermédio da Comissão Europeu. As 
contribuições nacionais para esse mecanismo podem ser auditadas pelas ISC 
nacionais; a instituição superior de controlo grega pode examinar a legali‑
dade das despesas na Grécia mas não a sua eficácia, uma vez que não efetua 
auditorias de resultados; o TCE apenas pode auditar a assistência técnica 
prestada pela Comissão Europeia;

 — o FEEF, financiado com dinheiros públicos e criado pelos Estados‑Membros 
da área do euro como uma entidade privada, sem disposições relativas à au‑
ditoria ou prestação de contas pelas instituições europeias;

 — o Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), criado para prestar ajuda 
aos Estados‑Membros da área do euro em dificuldades financeiras. Certas 
instituições da UE aplicarão esse tratado intergovernamental: a resolução de 
litígios foi delegada no Tribunal de Justiça da União Europeia, ao passo que 
a vigilância pós‑programa ficará a cargo da Comissão Europeia e do Conse‑
lho. Não foi prevista qualquer função para o Parlamento Europeu (prestação 
de contas) ou para o TCE; o MEE será auditado por um conselho de auditoria 
composto por cinco membros destacados a título pessoal. Ao contrário do 
Pacto Orçamental, o MEE não prevê qualquer disposição relativa à sua futura 
incorporação no Tratado UE. Contudo, as autoridades políticas da UE subli‑
nharam que «as deficiências da arquitetura anterior levaram à criação de 
alguns mecanismos intergovernamentais, que terão no entanto [de] vir a ser 
integrados no quadro jurídico da União Europeia»70.

166 
O TCE pode auditar os mecanismos criados no âmbito do quadro jurídico da 
UE (BdP e MEEF) e as funções atribuídas às instituições da UE (por exemplo 
a DG ECFIN) em relação a todos os mecanismos de apoio (incluindo o FEEF, o MEE 
e o mecanismo de concessão de crédito à Grécia) no que se refere à avaliação 
das condições de elegibilidade para diversos mecanismos de apoio, à definição 
de condições, ao acompanhamento do desempenho dos países e ao processo 
de formulação de recomendações específicas por país. Estão a decorrer algumas 
auditorias de resultados nesses domínios.

70 «Rumo a uma verdadeira 
União Económica 
e Monetária», um roteiro 
desenvolvido pelo presidente 
do Conselho Europeu 
em colaboração com os 
presidentes da Comissão 
Europeia, do Eurogrupo e do 
Banco Central Europeu, de 
5 de dezembro de 2012.
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167 
Todos os instrumentos de apoio baseados em acordos intergovernamentais 
preveem o recurso a um auditor externo. Além disso, algumas ISC auditam as 
respetivas parcelas nacionais nos diferentes instrumentos de ajuda financeira. 
Esta abordagem fragmentada, combinada com bases jurídicas diferentes e diver‑
sas disposições de prestação de contas, resultam numa estrutura de governação 
e prestação de contas complexa.

Ações coordenadas

168 
A abordagem fragmentada aplicada no estabelecimento dos mecanismos de 
assistência financeira e os direitos de auditoria parciais concedidos às diferentes 
autoridades de auditoria pública não permitem obter uma visão abrangente da 
resposta ao nível da UE. Para esse efeito, seria necessário reforçar as disposições 
de auditoria.

Gestão do desempenho

169 
Atualmente, a Comissão não faculta informações e relatórios abrangentes que 
permitam determinar se as medidas de ajuda financeira são eficazes para atenuar 
os efeitos indiretos e se os Estados beneficiários conseguem superar as suas difi‑
culdades financeiras cumprindo as condições e os programas acordados.
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Controlo económico e orçamental reforçado

170 
Foram adotadas várias medidas para assegurar a coordenação económica 
destinada a reduzir os efeitos indiretos negativos das ações realizadas por um 
Estado‑Membro. Entre elas inclui‑se um conjunto de regulamentos e diretivas (os 
chamados «Six Pack» e «Two Pack»), bem como um conjunto de tratados celebra‑
dos fora do quadro jurídico da UE que se aplicam aos Estados‑Membros signatá‑
rios (Pacto Orçamental).

171 
Essas regras impõem limites máximos ao défice orçamental e à dívida, prevendo 
ainda mecanismos de controlo a fim de evitar os efeitos indiretos, principalmente 
na área do euro. Também racionalizam o calendário do processo orçamental nos 
28 Estados‑Membros no âmbito do Semestre Europeu e dão resposta a questões 
respeitantes às contas e estatísticas nacionais subjacentes.

Reforço das medidas de coordenação orçamental  
e económica ao nível da UE

172 
No seguimento da crise financeira, a UE tomou medidas tendentes a reformar 
o Pacto de Estabilidade e Crescimento. O Pacto para o Euro Mais constituiu 
a primeira tentativa. A reforma mais recente é um conjunto de atos legislati‑
vos designado «Six Pack» e «Two Pack», cujo objetivo é reforçar a coordenação 
e supervisão orçamentais e económicas à escala da UE. O Tratado sobre Estabili‑
dade, Coordenação e Governação na União Económica e Monetária (geralmente 
designado «Pacto Orçamental») reforça igualmente a prestação de contas mútua 
dos Estados‑Membros:

 — o Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC) é um acordo entre os 28 Esta‑
dos‑Membros da UE que visa facilitar e preservar a estabilidade da União Eco‑
nómica e Monetária (UEM). Tendo por base os artigos 121.º e 126.º do TFUE, 
prevê um acompanhamento orçamental dos Estados‑Membros por parte da 
Comissão Europeia e do Conselho de Ministros, bem como a emissão de uma 
recomendação anual relativa às ações políticas para garantir o cumprimen‑
to integral do PEC também a médio prazo. O pacto foi esboçado por uma 
resolução e por dois regulamentos do Conselho em julho de 1997. O primeiro 
regulamento, «relativo ao reforço da supervisão das situações orçamentais 
e à supervisão e coordenação das políticas económicas» e conhecido por 
«vertente preventiva», entrou em vigor em 1 de julho de 199871. O segundo 
regulamento, «relativo à aceleração e clarificação da aplicação do procedi‑
mento relativo aos défices excessivos» e conhecido por «vertente dissuasiva», 
entrou em vigor em 1 de janeiro de 199972. Excetuando o Reino Unido, todos 
os Estados‑Membros da UE73 tornam‑se automaticamente membros quer da 
UEM quer do PEC, tal como disposto no próprio Tratado UE;

71 Regulamento (CE) n.º 1466/97 
do Conselho, de 7 de julho 
de 1997, relativo ao reforço 
da supervisão das situações 
orçamentais e à supervisão 
e coordenação das políticas 
económicas (JO L 209 de 
2.8.1997, p. 1).

72 Regulamento (CE) n.º 1467/97 
do Conselho de 7 de julho 
de 1997 relativo à aceleração 
e clarificação da aplicação do 
procedimento relativo aos 
défices excessivos (JO L 209 de 
2.8.1997, p. 6).

73 Nos termos do n.º 4.º do 
Protocolo n.º 15 (TFUE), esta 
obrigação não se aplica ao 
Reino Unido; nos termos do 
n.º 5.º do Protocolo n.º 15 
(TFUE), aplica‑se ao Reino 
Unido a obrigação de evitar 
um défice excessivo.
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 — o «Six Pack» constitui direito derivado da UE e, em princípio, aplica‑se aos 
conjunto dos 28 Estados‑Membros, ainda que também inclua algumas 
normas específicas relativas apenas aos Estados‑Membros. O «Two Pack» 
aplica‑se apenas aos Estados‑Membros da área do euro;

 — os regulamentos no âmbito do «Six Pack» e do «Two Pack» reforçam diversos 
aspetos da supervisão económica e orçamental e apresentam características 
comuns importantes, como: i) adoção através do processo legislativo ordiná‑
rio; ii) nível acrescido de consulta entre o PE e os parlamentos nacionais no 
contexto do Diálogo Económico; iii) análises periódicas da eficácia a efetuar 
pela Comissão; e iv) disposições relativas a cadeias de prestação de contas 
entre as partes interessadas;

 — o Pacto Orçamental (TECG)74 é um tratado separado que aborda a responsa‑
bilidade mútua dos Estados‑Membros no que respeita às práticas orçamen‑
tais necessárias para proteger o euro. Confere poderes à Comissão para inten‑
tar ações junto do TJUE, cujos acórdãos subsequentes têm força executória. 
O Tratado reforça igualmente as regras económicas e orçamentais da UE ao 
exigir que as referidas condições sejam integradas na legislação nacional 
e que a coordenação e supervisão se baseiem nas instituições da UE e nas 
medidas estipuladas pela legislação da UE75. Cabe à Comissão acompanhar 
e ativar os processos de correção necessários.

74 Tratado sobre Estabilidade, 
Coordenação e Governação na 
União Económica e Monetária 
(TECG), também designado 
«Pacto Orçamental».

75 Ver artigos 10.º e 11.º do TECG.
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D
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gr
am

a 
7

Semestre Europeu

nov. dez. jan. fev. mar. abr. mai. jun. jul. ago. set. out. nov. dez.

Glossário AA Apreciação aprofundada – EAC Exame Anual do Crescimento – PEC Programa de Estabilidade e Convergência
PNR Programa nacional de reforma – REP Recomendações especí�cas por país – RMA Relatório sobre o Mecanismo de Alerta

Parecer da Comissão 
sobre os projetos de 
orçamento na área do 
euro; previsões do outono

Projetos de orçamento 
dos Estados-Membros 
da área do euro

REP propostas pela  
Comissão Europeia; 
previsões da primavera

Orientações políticas do  
Conselho Europeu  

baseadas no EAC

Aprovação dos 
orçamentos pelos 
Estados-Membros 
da área do euro

Aprovação das REP 
pelo Conselho 
Europeu

EAC & RMA; 
lançamento 
das AA

Apresentação pelos 
Estados-Membros dos PNR 
e dos PEC; resultados das AA

Fonte: Comissão Europeia.

Calendário do Semestre Europeu

Semestre Europeu

173 
O Semestre Europeu é uma nova estrutura de governação, acordada pelos Es‑
tados‑Membros da UE em 201076. Visa racionalizar a coordenação económica e or‑
çamental ao nível nacional e da UE, contendo um calendário anual estrito para 
a recolha, análise e avaliação de uma vasta gama de indicadores económicos. De‑
verá propiciar a todas as partes interessadas (Parlamento Europeu e parlamentos 
nacionais, Estados‑Membros e instituições da UE) o enquadramento necessário 
para uma supervisão e uma coordenação melhoradas (ver diagrama 7).

76 Acordo obtido pelos 
Estados‑Membros da UE 
em 7 de setembro de 2010 
na sequência das propostas 
IP/10/561 e IP/10/859 da 
Comissão, de maio e junho 
de 2010, respetivamente.
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Contas e estatísticas nacionais fiáveis

174 
As medidas tomadas para promover finanças públicas sustentáveis colocam 
novos desafios em matéria de prestação de contas e auditoria públicas. A coor‑
denação orçamental e económica baseia‑se, em grande medida, em estima‑
tivas contabilísticas e estatísticas de elevada qualidade comparáveis entre os 
Estados‑Membros. Existem provas que indiciam que a falta de transparência 
orçamental tem custos reais para os Estados‑Membros e a UE. O facto de alguns 
governos não terem conseguido avaliar a sua verdadeira situação orçamental 
constituiu um fator agravante no auge do período de crise77.

175 
Em resposta, a Comissão efetuou, em 2012 e por intermédio do Eurostat, uma 
avaliação78 da situação respeitante às normas de prestação de contas aplicadas 
nos Estados‑Membros. O relatório considerou as implicações de uma harmoni‑
zação das normas de contabilidade do setor público em todos os Estados‑Mem‑
bros. As IPSAS são um conjunto de normas de contabilidade do setor público, 
concebidas para assegurar que a contabilidade de exercício fornece informações 
atualizadas, exatas e fiáveis sobre a situação financeira e económica de um orga‑
nismo público. A Comissão (Eurostat) tem vindo a consultar as partes interessadas 
sobre a adequação das IPSAS enquanto base para o desenvolvimento de normas 
europeias de contabilidade do setor público (EPSAS), que poderiam regulamentar 
as normas de contabilidade do setor público nos Estados‑Membros, baseadas na 
contabilidade de exercício.

176 
Independentemente das normas de contabilidade acordadas, para efeitos de 
transparência serão necessários:

 — informações de qualidade sobre os riscos, a fim de se ter noção dos possíveis 
choques económicos para as finanças públicas;

 — uma divulgação correta e integral dos passivos existentes e potenciais dos 
Estados e dos setores conexos (para clarificar o âmbito da atividade extraor‑
çamental cujos custos possam ter repercussões posteriores sobre os Estados);

 — informações atempadas, eficientes e exatas sobre todos os acontecimentos 
económicos no sistema contabilístico integrado das entidades públicas.

77 Fundo Monetário Internacional 
(2012), Fiscal transparency, 
accountability, and risk 
(«Transparência orçamental, 
prestação de contas e riscos»), 
Departamento dos Assuntos 
Orçamentais e Departamento 
de Estatísticas, 7 de agosto 
de 2012.

78 Relatório da Comissão ao 
Conselho e ao Parlamento 
Europeu relativo à aplicação 
de normas de contabilidade 
harmonizadas do setor público 
nos Estados‑Membros — 
A adequação das IPSAS 
para os Estados‑Membros 
[SWD(2013) 57 final], 
COM(2013) 114 final.
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Ações coordenadas

177 
A eficácia do quadro de supervisão depende do desempenho de diversos in‑
tervenientes no âmbito do processo: o Conselho é responsável pelas decisões 
respeitantes à coordenação e à governação económicas, cabendo à Comissão as 
principais operações subjacentes às funções de coordenação e supervisão da UE.

178 
O «Six Pack», o «Two Pack» e o Pacto Orçamental incluem disposições sobre uma 
consulta com o Parlamento Europeu: todos os regulamentos preveem disposi‑
ções relativas às informações a apresentar ao PE e ao diálogo a realizar com o PE 
no âmbito do Semestre Europeu. As regras estipulam que o PE deve ser mais bem 
informado, abrindo ainda a possibilidade de este influenciar o Conselho nas suas 
decisões. Não é claro se (ou de que forma) o trabalho realizado pelas ISC em rela‑
ção às questões relevantes seria tido em conta no âmbito do Semestre Europeu 
e do Diálogo Económico.

179 
Os cidadãos esperam que as autoridades públicas, incluindo os auditores, os 
previnam acerca dos importantes riscos sistémicos para os seus interesses finan‑
ceiros. Os auditores reconhecem esta responsabilidade. Durante o congresso 
internacional de 2013 (XXI INCOSAI) da Organização Internacional das Instituições 
Superiores de Controlo (INTOSAI), os seus membros concluíram no seu acordo 
que as ISC têm um papel a desempenhar no que se refere a chamar a atenção 
para quaisquer questões globais ou sistémicas cuja importância possa ter im‑
pacto na sustentabilidade a longo prazo das políticas e finanças públicas. Pode 
esperar‑se do TCE, enquanto Instituição Superior de Controlo da UE, que alerte 
para possíveis riscos sistémicos europeus.

180 
Ainda que o papel das instituições de auditoria não consista em replicar o das 
instituições responsáveis por identificar e dar resposta a riscos sistémicos o mais 
cedo possível, compete aos auditores avaliar se essas entidades estão ou não 
aptas a fazê‑lo. Tal como sugerido pelas conclusões do Congresso INCOSAI, qual‑
quer ampliação do papel dos auditores exigiria um amplo consenso com outras 
partes interessadas e uma reflexão sobre a capacidade necessária para realizar as 
atividades em questão.
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181 
Porém, o atual sistema está fragmentado e aumenta a complexidade da presta‑
ção de contas e da auditoria pública. São necessárias cadeias de responsabilidade 
claramente definidas para que as autoridades possam prestar contas, nomeada‑
mente no que se refere à gestão dos fundos públicos. Tem‑se tornado cada vez 
mais difícil perceber a repartição de responsabilidades na UE nos domínios apre‑
sentados acima. Essa complexidade crescente coloca riscos à legitimidade da UE.

182 
Tanto o roteiro do presidente do Conselho Europeu como o plano pormenoriza‑
do da Comissão esboçaram propostas para uma União Económica e Monetária 
e uma União Bancária reforçadas Os elementos atualmente em debate incluem 
eventuais poderes de revisão dos orçamentos nacionais em conformidade com 
os compromissos europeus, uma maior influência da UE sobre a fiscalidade e o 
emprego, bem como, a longo prazo, o desenvolvimento de uma capacidade 
orçamental, um fundo de resgate para gerir situações muito problemáticas de 
endividamento e a emissão comum de dívida pública pelos Estados‑Membros da 
área do euro. Vários destes elementos exigiriam uma alteração dos Tratados. Con‑
vém garantir que mecanismos dessa natureza prevejam disposições de prestação 
de contas e de auditoria claras, coerentes e transparentes.

183 
A crise financeira acelerou a criação de novos instrumentos com disposições 
específicas relativas à prestação de contas e à auditoria. Essas disposições cons‑
tituem exemplos dos desafios mais gerais assinalados na parte II. A rapidez com 
que determinados instrumentos foram concebidos e o seu aspeto inovador su‑
gerem que as disposições de prestação de contas e auditoria aplicadas até à data 
devem ser revistas nos próximos anos e que,sempre que estiverem em causa, di‑
reta ou indiretamente, dinheiros públicos, deverão ser estabelecidas disposições 
que garantam uma transparência, auditoria e prestação de contas adequadas.
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184 
O processo de controlo democrático não pode ser exercido sem disposições ade‑
quadas de prestação de contas e auditoria. No seu exame do ambiente institucio‑
nal da UE e dos seus recentes desenvolvimentos, o Tribunal identificou seis áreas 
(ver quadro 2) que enfrentam desafios específicos.

185 
A fim de melhorar a prestação de contas e a auditoria pública ao nível da UE:

 — devem ser estabelecidas disposições de prestação de contas e auditoria coe‑
rentes e abrangentes para todas as políticas, instrumentos e fundos da UE;

 — as disposições de prestação de contas e auditoria pública devem ser coeren‑
tes, em especial no caso dos instrumentos coordenados e intergovernamen‑
tais. Dada a complexidade da questão, o quadro correspondente precisa de 
ser bem estruturado e de assegurar a coordenação entre os parlamentos e as 
instituições públicas de auditoria tanto ao nível nacional como da UE;

 — é necessário um conjunto mais coerente e abrangente de disposições, para 
abranger a utilização de todos os fundos geridos pelas instituições e organis‑
mos da UE;

 — todas as partes implicadas na gestão e controlo do orçamento da UE de‑
vem melhorar os seguintes aspetos específicos: a articulação dos objetivos; 
o controlo do cumprimento das regras; a medição dos efeitos e resultados, 
bem como os correspondentes sistemas de controlo interno e de elaboração 
de relatórios;

 — é necessária uma cooperação reforçada para que os parlamentos exerçam 
um controlo completo dos instrumentos europeus. É também necessá‑
rio melhorar a arquitetura em matéria de prestação de contas e auditoria 
existente na UE, bem como os instrumentos europeus baseados em acordos 
intergovernamentais.

186 
Tendo em conta os desenvolvimentos decorrentes da crise financeira e, em 
termos mais gerais, verificados na UE e nos Estados‑Membros, bem como o atual 
nível de integração económica, orçamental e monetária, parece evidente ser ne‑
cessária uma maior cooperação entre o TCE e as ISC dos Estados‑Membros, numa 
base bilateral ou mais alargada em função das questões em causa, com vista 
a obter uma visão mais completa e abrangente. É igualmente necessário lançar 
uma reflexão e um debate aprofundados sobre os sistemas gerais de prestação 
de contas e auditoria na UE. O presente exame enumerou várias lacunas e sobre‑
posições nesses sistemas e deverá contribuir para promover esse debate e para 
o centrar nas questões essenciais.
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Lista dos organismos da UE

33 organismos descentralizados

1. Academia Europeia de Polícia (CEPOL)
2. Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informação (ENISA)
3. Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia (ACER)
4. Agência do GNSS Europeu (GSA)
5. Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia (FRA)
6. Agência Europeia da Segurança Marítima (EMSA)
7. Agência Europeia de Controlo das Pescas (AECP)
8.  Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos Estados‑Membros 

da União Europeia (Frontex)
9. Agência Europeia de Medicamentos (EMA)
10. Agência Europeia do Ambiente (AEA)
11. Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA)
12.  Agência Europeia para a Gestão Operacional de Sistemas Informáticos de Grande Escala no Espaço de  

Liberdade, Segurança e Justiça (eu‑LISA)
13. Agência Europeia para a Segurança da Aviação (AESA)
14. Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho (EU‑OSHA)
15. Agência Ferroviária Europeia (AFE)
16. Autoridade Bancária Europeia (EBA)
17. Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA)
18. Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA)
19. Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA)
20. Centro de Tradução dos Organismos da União Europeia (CdT)
21. Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC)
22. Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional (Cedefop)
23. Eurojust
24.  Fundação Europeia para a Formação (ETF)
25. Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho (Eurofound)
26. Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo (EASO)
27. Instituto Comunitário das Variedades Vegetais (ICVV)
28. Instituto de Harmonização no Mercado Interno (IHMI)
29. Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT)
30.  Instituto Europeu para a Igualdade de Género (EIGE)
31. Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (EMCDDA)
32. Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações Eletrónicas (BEREC)
33. Serviço Europeu de Polícia (Europol)

A
ne

xo
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Seis agências de execução

34. Agência Executiva do Conselho Europeu de Investigação (ERCEA)
35. Agência de Execução para a Inovação e as Redes (INEA)
36. Agência Executiva para a Investigação (REA)
37. Agência de Execução para as Pequenas e Médias Empresas (EASME)
38. Agência de Execução para a Saúde e os Consumidores (EAHC)
39. Agência de Execução relativa à Educação, ao Audiovisual e à Cultura (EACEA)

Uma agência Euratom

40. Agência de Aprovisionamento da Euratom (ESA)

A
ne
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