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Os planos para associar o financiamento da UE ao Estado de direito 
são bem-vindos, mas necessitam de melhores critérios e mais 
salvaguardas, afirma o Tribunal de Contas Europeu 

Os planos da Comissão Europeia para reduzir o financiamento da UE destinado a países que demonstrem uma 
falta de respeito pelo Estado de direito necessitam de melhores critérios e salvaguardas mais claras para os 
beneficiários dos programas da UE, segundo um parecer hoje publicado pelo Tribunal de Contas Europeu.  

O Tribunal congratula-se com a iniciativa para proteger o orçamento da UE de deficiências generalizadas no que 
diz respeito ao Estado de direito, que podem ter um impacto negativo sobre a boa gestão financeira e a eficácia 
do financiamento da UE. Conclui que o mecanismo proposto é mais específico no seu objetivo, âmbito e 
medidas do que o sistema existente, além de mais célere na sua aplicação. Porém, recomenda que a Comissão 
deve especificar claramente as suas fontes de orientação, devendo ainda os critérios, o procedimento e o 
alcance das medidas ser mais precisos. 

A proposta da Comissão de um regulamento sobre a proteção do orçamento da União em caso de deficiências 
generalizadas no que diz respeito ao Estado de direito nos Estados-Membros foi efetuada a pedido do 
Parlamento Europeu. As deficiências generalizadas compreendem pôr em risco a independência do poder 
judicial; não prevenir, corrigir e sancionar as decisões arbitrárias ou ilegais por parte de autoridades públicas; 
limitar a disponibilidade e a eficácia dos mecanismos de recurso; e limitar a efetiva investigação, repressão ou 
sanção das infrações à lei. 

"Na qualidade de auditores da União, compete-nos proteger o dinheiro dos contribuintes. O objetivo da proposta 
é bem-vindo, porque necessitamos de um mecanismo que proteja o orçamento da UE desse tipo de 
contingências.", declarou Annemie Turtelboom, o membro do Tribunal de Contas Europeu responsável pelo 
Parecer. "Há porém que introduzir melhorias. Nestas circunstâncias, é ainda mais importante que existam 
critérios claros e específicos para fundamentar estas medidas."  

O Tribunal regista que a proposta não especifica claramente as fontes de orientação disponíveis que a Comissão 
deve utilizar nas suas avaliações. Essa clarificação poderia melhorar a transparência, a rastreabilidade e a 
auditoria do mecanismo proposto, afirma. Além disso, de acordo com a proposta de regulamento, o corte dos 
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fundos da UE não prejudica a obrigação de os organismos públicos executarem os programas da UE. Contudo, o 
Tribunal assinala que a proposta não contém uma disposição sobre a forma de o assegurar. 

A proposta prevê que a Comissão deve agir em conformidade com o princípio da proporcionalidade. No entanto, 
não são definidos critérios precisos para as decisões que marcam etapas importantes, como o início do 
procedimento ou a determinação da extensão das medidas, o que não facilita uma aplicação coerente das 
disposições. 

Por último, se forem utilizados fundos nacionais para suprir a suspensão ou redução dos fundos da UE, esses 
fundos teriam de provir do orçamento nacional do Estado-Membro em causa. Essa situação tem implicações 
orçamentais para o Estado-Membro, especialmente no caso de suspensões ou reduções em grande escala. 

O Tribunal recomenda que o Parlamento Europeu e o Conselho da UE solicitem à Comissão Europeia que: 
 
• estabeleça critérios claros e específicos para definir o que constitui uma deficiência generalizada no que se 

refere ao Estado de direito e para determinar a extensão das medidas; 
 

• especifique a base para a determinação dos prazos aplicáveis aos Estados-Membros, bem como a introdução 
de prazos semelhantes para a Comissão, se adequado; 

 
• demonstre como salvaguardar os legítimos interesses dos beneficiários finais; 
  
• avalie as eventuais implicações orçamentais para o orçamento nacional de uma redução do financiamento 

da UE ao decidir as medidas a propor; 
 
• clarifique as disposições relativas à Procuradoria Europeia. 
 

Nota aos diretores das publicações 

A jurisprudência do Tribunal de Justiça e do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, bem como os 
documentos elaborados pelo Conselho da Europa, com base especialmente nos conhecimentos especializados 
da Comissão de Veneza, fornecem orientações sobre o significado fundamental do Estado de direito enquanto 
valor comum da UE, em conformidade com o artigo 2.º do Tratado da União Europeia. 

Esses princípios compreendem a legalidade (que implica um processo transparente, responsável, democrático e 
pluralista de adoção da legislação), a segurança jurídica, a proibição da arbitrariedade dos poderes executivos, 
tribunais independentes e imparciais, a fiscalização jurisdicional efetiva (incluindo o respeito pelos direitos 
fundamentais) e a igualdade perante a lei. 

O Tribunal de Contas Europeu contribui para a melhoria da governação financeira da UE, através da publicação 
de pareceres sobre propostas de legislação nova ou alterada com impacto financeiro. Estes pareceres são 
utilizados pelas autoridades legislativas – Parlamento Europeu e Conselho – no seu trabalho. 

O Parecer n.º 1/2018 do TCE sobre a proposta de 2 de maio de 2018 de regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho sobre a proteção do orçamento da União em caso de 
deficiências generalizadas no que diz respeito ao Estado de direito nos Estados-Membros está de 
momento disponível no seu sítio Internet (eca.europa.eu) em inglês. As outras versões 
linguísticas estarão disponíveis em tempo oportuno. 
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