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Atividade do Tribunal de Contas
Europeu em 2020: uma mudança no
trabalho e nas deslocações em
serviço
2020 foi um ano como não há memória, marcado por momentos especialmente difíceis e, por
vezes, desestabilizadores, mas nenhum dos quais se revelou totalmente insuperável. O
Tribunal de Contas Europeu (TCE) geriu muito bem todos os desafios, como demonstra o seu
relatório de atividades, hoje publicado.
A eclosão da crise provocada pela COVID-19 no início de 2020 não impediu o TCE de auditar o
desempenho e a regularidade das ações da UE, mantendo a continuidade das atividades ao longo
do ano. O Tribunal continuou a apresentar aos cidadãos e aos decisores políticos da União
avaliações independentes sobre questões essenciais, salientando o que funcionou bem e
chamando a atenção para o que não funcionou.
Em 2020, o Tribunal examinou muitos dos desafios que a União enfrenta nos diferentes domínios
de despesas da UE, nomeadamente o ambiente (biodiversidade das terras agrícolas, pesticidas,
ação climática e ambiente marinho), a mobilidade (congestionamento urbano, estradas e
projetos de transportes em toda a Europa), os aspetos sociais (pobreza infantil e investimentos
culturais) e a economia (política de concorrência, União dos Mercados de Capitais e defesa
comercial), para citar apenas alguns.
O TCE mostrou também flexibilidade na adaptação do seu programa de trabalho à nova situação
e à evolução das circunstâncias decorrentes da pandemia de COVID-19. Em especial, alterou o
âmbito de algumas tarefas em curso e deu início, num prazo muito curto, a duas importantes
análises, uma incidindo sobre a resposta económica e outra sobre a resposta de saúde pública à
crise provocada pela COVID-19.

O texto integral do Relatório Anual de Atividades está disponível em www.eca.europa.eu.
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Globalmente, apesar da capacidade drasticamente reduzida para realizar controlos no local, o
Tribunal conseguiu publicar todos os relatórios anuais dentro dos prazos regulamentares, tendo
elaborado 32 relatórios especiais e documentos de análise. Formulou ainda 11 pareceres,
principalmente sobre o Quadro Financeiro Plurianual para 2021-2027 e a iniciativa Next
Generation EU.
"Também para nós, enquanto auditores da UE, há um "antes" e um "depois" da crise provocada
pela COVID-19. O ano de 2020 mudou a forma como trabalhamos e foi um ponto de viragem nas
finanças da UE: ao longo dos próximos sete anos, a União poderá despender 1,8 biliões de euros,
dos quais 750 mil milhões de euros em resposta direta à crise provocada pela COVID-19. As novas
responsabilidades que nos estão a ser confiadas são muito importantes", afirmou Klaus-Heiner
Lehne, o Presidente do TCE. "Podem ter a certeza de que faremos tudo o que estiver ao nosso
alcance para continuar a desempenhar o nosso papel de auditor externo independente da UE
para proteger os interesses dos contribuintes europeus."
Em 2020, o Tribunal também se dedicou afincadamente ao planeamento prospetivo,
preparando-se para o futuro. Elaborou uma nova estratégia para o período de 2021-2025 que
orientará os seus esforços nos próximos cinco anos. Além disso, no seu programa de trabalho
para 2021 e anos seguintes, salienta as prioridades de auditoria e apresenta informações de
pormenor sobre os 73 relatórios especiais e documentos de análise a publicar em 2021 e 2022.
Uma em cada quatro auditorias a iniciar este ano estará relacionada com a resposta da UE à
pandemia de COVID-19 e a execução da iniciativa Next Generation EU.

Informações de base
O TCE é a instituição de auditoria externa independente da UE. Sediado no Luxemburgo, funciona
desde 1977 e emprega cerca de 900 pessoas. Dois terços dos seus efetivos são auditores de todas
as nacionalidades da UE, e cerca de metade do pessoal é do sexo feminino. O orçamento do TCE
para 2020 foi de aproximadamente 152 milhões de euros, o que representa menos de 0,1% do
total das despesas da UE e cerca de 1,5% das suas despesas administrativas.
Os relatórios de auditoria, documentos de análise e pareceres do Tribunal são um elemento
essencial da cadeia de prestação de contas da UE, ajudando o Parlamento Europeu e o Conselho
a acompanhar e controlar a realização dos objetivos das políticas da UE e a responsabilizar (em
especial no contexto do processo anual de quitação) as entidades que gerem o orçamento da UE.
O Relatório de Atividades de 2020 do TCE está disponível no seu sítio Web (eca.europa.eu) em
23 línguas da UE
O Relatório de Atividades dá conta de todas as auditorias e publicações do TCE, das verificações
realizadas nos Estados-Membros e em países terceiros e da colaboração com as principais partes
interessadas em 2020. Contém igualmente informações essenciais em matéria de pessoal,
governação e finanças.
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