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Senhor Presidente, Senhores Deputados,  

Minhas senhoras e meus senhores, 

Gostaria de lhe agradecer, Senhor Presidente Theurer, bem como aos restantes Deputados, pela 
oportunidade de me dirigir a esta Comissão. 

Tenho hoje o prazer de apresentar o programa anual de trabalho do Tribunal para 2014. Na 
elaboração deste programa, que define as prioridades e o trabalho a realizar ao longo do ano, os 
Membros do Tribunal beneficiaram largamente do diálogo estabelecido com os Deputados do 
Parlamento Europeu e, designadamente, com esta Comissão. 

Em conjunto, as nossas instituições desempenham papéis essenciais e complementares para 
garantir uma eficaz prestação de contas aos cidadãos pelos fundos públicos utilizados na 
concretização dos objetivos da UE. 

O objetivo da estratégia do Tribunal para o período de 2013-2017, que consiste em maximizar o seu 
contributo para a melhoria da prestação de contas da UE, norteou a seleção das tarefas do 
programa de trabalho para este exercício. 

Em conformidade com esse objetivo, procurámos refletir no nosso programa de trabalho os 
resultados da colaboração com o Parlamento Europeu e com o Conselho. 

Uma das principais prioridades do Tribunal é concentrar-se mais na auditoria de questões 
relacionadas com o desempenho, o que implica igualmente tomar medidas para reforçar a nossa 
capacidade de realização de auditorias de resultados. 

Assim, além de apresentar uma panorâmica geral dos relatórios que tencionamos produzir este ano, 
gostaria também de salientar um conjunto de iniciativas específicas do Tribunal relevantes para o 
desenvolvimento da sua prática de auditoria de resultados. Gostaria, em particular, de apresentar os 
resultados do exame pelos pares internacional realizado em 2013, que é publicado hoje. 

Senhor Presidente, Senhores Deputados, 

Em 2014, o Tribunal tenciona publicar: 

- relatórios anuais sobre a execução do orçamento da UE e dos Fundos Europeus de 

Desenvolvimento; 

- 51 relatórios anuais específicos sobre as agências e outros organismos; 

- 24 relatórios especiais abordando sobretudo questões relacionadas com o desempenho; 

- um relatório de seguimento específico de relatórios especiais anteriores. 
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Ainda em conformidade com a sua estratégia, o Tribunal tenciona publicar os resultados de dois 
exames panorâmicos: um salientando os domínios de maior risco para a gestão financeira da UE e o 
outro incidindo sobre os défices de prestação de contas e de auditoria da UE. 

No que se refere ao seu relatório anual sobre a execução do orçamento da UE relativo ao exercício 
de 2013, o Tribunal tenciona garantir continuidade e comparabilidade em relação ao seu último 
relatório anual, bem como fornecer mais informações sobre o período de programação plurianual de 
2007-2013 na sua globalidade. Desta vez, o Tribunal não tem a assinalar quaisquer alterações de 
metodologia. 

Porém, gostaria de informar esta Comissão de que o Tribunal está atualmente a ponderar o 
potencial impacto do quadro financeiro para 2014-2020, bem como das alterações na gestão 
financeira da UE daí decorrentes, sobre as suas auditorias no âmbito da Declaração de Fiabilidade e 
sobre os relatórios anuais a partir de 2014. 

No que se refere aos relatórios especiais, em 2014 o Tribunal tenciona realizar auditorias de 
resultados referentes a temas abrangidos por todas as rubricas do quadro financeiro. Passo a indicar 
um exemplo de cada domínio de despesas para ilustrar a gama de temas. 

No domínio do Crescimento inteligente e inclusivo, publicaremos um relatório especial no qual se 
avalia se os projetos de investimento cofinanciados pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional e pelo Fundo de Coesão para a produção de energia a partir de fontes de energias 
renováveis obtiveram bons resultados. 

Será também elaborado um relatório especial sobre a integração da política da água na Política 
Agrícola Comum relativo à rubrica Crescimento sustentável: recursos naturais. 

No âmbito da rubrica Europa global, o Tribunal publicará um relatório especial sobre a eficiência da 
gestão do Serviço Europeu de Ação Externa (SEAE). 

A pedido específico do Parlamento, relativamente à rubrica Administração, o Tribunal analisará a 
potencial poupança resultante da existência de uma sede única do Parlamento Europeu. 

Finalmente, no domínio da Segurança e cidadania, o Tribunal irá auditar a eficácia da aplicação do 
Fundo para as Fronteiras Externas. 

Uma lista completa de todos os relatórios especiais, incluindo pormenores sobre os objetivos de 
auditoria, é apresentada no anexo ao documento do programa de trabalho. 

Senhor Presidente, Senhores Deputados, 

Um aspeto que constitui uma preocupação considerável para as nossas respetivas instituições é a 
garantia de uma prestação de contas e uma auditoria eficazes no âmbito dos quadros de 
governação financeira e económica da UE, que estão sempre a evoluir. 

Em resposta à evolução ao nível da UE, o Tribunal está a realizar uma auditoria à Autoridade 
Bancária Europeia e criou uma equipa de projeto específica para reforçar a sua capacidade global de 
auditoria neste domínio.  
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Reunimos profissionais provenientes de todos os serviços do Tribunal com perfil e experiência 
adequados para realizar as auditorias. Demos-lhes formação especializada e recrutámos um perito 
externo com experiência neste domínio para os apoiar. 

As primeiras missões da equipa do projeto incidirão sobre: 

- o papel da Comissão nos programas de assistência macrofinanceira à Hungria, Irlanda, 

Letónia, Portugal e Roménia no âmbito da Balança de Pagamentos e do Mecanismo Europeu 

de Estabilização Financeira (MEEF); 

- a assistência macrofinanceira à Grécia; 

- o procedimento relativo aos défices excessivos.  

Mediante esta combinação de tarefas em novos domínios, de relatórios especiais sobre temas 
abrangidos por todas as rubricas do quadro financeiro e dos seus relatórios anuais, este ano o 
Tribunal visa fornecer novamente ao Parlamento Europeu e, nomeadamente, a esta Comissão uma 
base sólida para o exercício da sua função fundamental, que consiste em assegurar a supervisão 
pública das atividades da UE. 

Ao mesmo tempo, reconhecemos que o Parlamento Europeu e outras partes interessadas esperam 
que, no futuro, o papel do Tribunal continue a evoluir. 

O Tribunal congratula-se com o interesse do Parlamento pelo seu trabalho e com a opinião, expressa 
no seu relatório sobre o futuro papel do Tribunal, segundo a qual qualquer reforma do Tribunal deve 
ser considerada no contexto mais alargado do desafio que constitui a melhoria da prestação de 
contas da UE. 

O Tribunal aguarda com expectativa a possibilidade de dar resposta às questões abordadas no 
relatório do Parlamento Europeu sobre as quais pode agir. Trata-se principalmente de questões 
relacionadas com o trabalho do Tribunal, as suas relações com as partes interessadas e a utilização 
dos seus recursos. Em muitos casos, estão já em curso iniciativas pertinentes integradas no processo 
de execução da sua estratégia para 2013-2017. 

Ao prosseguir estas iniciativas, o Tribunal não deixará de ter em conta as sugestões e as 
preocupações manifestas pelo Parlamento Europeu no seu relatório. O ano passado, nesta ocasião, 
tracei as linhas gerais de algumas dessas iniciativas. Hoje gostaria de apresentar alguns dos 
resultados de quatro delas.  

Em primeiro lugar, o Tribunal criou um novo procedimento de programação, que introduz uma 
política anual e uma análise de risco, a fim de melhor ter em conta as prioridades políticas das partes 
interessadas, incluindo as principais questões transversais de gestão financeira.  

Em segundo lugar, Tribunal adotou uma estratégia de comunicação e de relações com as partes 
interessadas para 2013 e anos seguintes. A principal prioridade consiste em continuar a reforçar as 
relações com as principais partes interessadas institucionais, designadamente o Parlamento Europeu 
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e o Conselho, de modo a refletir melhor no programa de trabalho do Tribunal as prioridades 
legislativas e orçamentais.  

Uma medida de interesse imediato para esta Comissão é que um Membro do Tribunal será 
especificamente designado para reforçar e facilitar as relações institucionais. Além disso, 
procuramos comunicar os nossos resultados de forma mais eficaz desenvolvendo as nossas 
publicações e modernizando as nossas modalidades de contacto com a comunicação social. 

Em terceiro lugar, o Tribunal procura melhorar o seu modo de funcionamento. Concluiu duas 
análises internas significativas: uma para racionalizar os seus processos de auditoria e de elaboração 
de relatórios e outra para identificar formas de melhorar a eficiência e eficácia com que gere as suas 
atividades relacionadas com auditoria. Estas análises deram origem a um vasto leque de propostas 
visando melhorar a capacidade de resposta do Tribunal e a oportunidade dos seus relatórios. 

Em quarto lugar, e em simultâneo com estas duas análises internas, o Tribunal foi objeto de um 
segundo exame pelos pares externo e internacional. Este exercício foi realizado em 2013 e o 
respetivo relatório é publicado hoje. O exame pelos pares incidiu nas práticas do Tribunal em 
matéria de auditoria de resultados e efetuou o acompanhamento das recomendações do anterior 
exame pelos pares. 

Ficámos muito satisfeitos por ter sido disponibilizada para o exame uma excelente equipa de colegas 
do Bundesrechnungshof da Alemanha, da Cour des comptes de França e do Riksrevisionen da Suécia. 
Pelo facto gostaria de agradecer a essas Instituições Superiores de Controlo, bem como aos 
membros da equipa responsável pelo seu trabalho valioso e aprofundado. 

O Tribunal congratula-se com a conclusão formulada pelos pares de que tem sistematicamente dado 
seguimento às recomendações do anterior exame pelos pares realizado em 2008 e de que já tomou 
diversas medidas para melhorar a eficiência e eficácia das suas práticas em matéria de auditoria de 
resultados.  

Constitui igualmente um incentivo para o Tribunal o facto de os pares terem concluído que 
desenvolveu progressivamente as suas normas, manuais e orientações em matéria de auditoria de 
resultados, cumprindo estritamente as normas profissionais internacionais. Além disso, 
concordamos com a observação de que o nosso compromisso estratégico de melhorar a prestação 
de contas da UE constitui um requisito prévio para obter reconhecimento como um interveniente 
relevante na complexa estrutura das instituições europeias e para gerar valor acrescentado através 
dos nossos trabalhos de auditoria.  

O Tribunal aprecia os comentários e as recomendações construtivas dos pares, que também 
identificam oportunidades e desafios para continuar a reforçar as suas práticas em matéria de 
auditoria de resultados. Estas recomendações confirmam largamente e complementam os 
resultados das próprias iniciativas internas do Tribunal.  

Além de confirmarem a margem existente para racionalizar o processo de auditoria e de, na seleção 
das tarefas, ter mais em conta as perspetivas das partes interessadas no trabalho do Tribunal, os 
pares também incentivaram a instituição a formular recomendações mais práticas dirigidas 
especificamente aos organismos da UE ou a nível nacional, bem como a rever a natureza e o teor 
dos intercâmbios com a Comissão, na sua qualidade de principal entidade auditada. 
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Senhor Presidente, Senhores Deputados 

O Tribunal dispõe agora de recomendações extremamente valiosas provenientes de três fontes 
muito importantes: o principal interessado no seu trabalho – o Parlamento Europeu, os seus pares – 
as outras Instituições Superiores de Controlo, bem como os seus próprios dirigentes e o restante 
pessoal.  

O Tribunal acredita que a execução destas recomendações de forma coerente durante o período da 
sua estratégia constituirá uma base sólida para o futuro desenvolvimento da instituição e, por 
conseguinte, para maximizar o contributo que presta, em conjunto com outras instituições da UE, 
como o Parlamento, para o objetivo comum de melhorar a prestação de contas da UE para com os 
seus cidadãos. 

Muito obrigado pela vossa atenção. 
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