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Programa de trabalho para 2020 do
Tribunal de Contas Europeu: verificar
se a UE está a obter resultados
O Tribunal de Contas Europeu (TCE) publicou hoje o programa de trabalho para o próximo ano,
enumerando as suas futuras prioridades de auditoria. Estas abrangerão um vasto leque de
questões que refletem os principais desafios e preocupações da UE, como a utilização
sustentável dos recursos naturais, o crescimento e a inclusão, a migração, a segurança e o
desenvolvimento global, o mercado único e ainda a prestação de contas e a eficiência na UE. O
Tribunal analisará estes domínios a fim de determinar se a UE está a cumprir os seus
compromissos.
O programa de trabalho de 2020 fornece mais informações sobre cerca de 41 relatórios que o
TCE espera publicar em 2020, selecionados com base numa avaliação dos principais riscos
relacionados com as despesas e a execução das políticas da UE. O Tribunal publicará também,
pela primeira vez, um relatório anual sobre o desempenho das políticas da UE, além de continuar
a elaborar os seus relatórios anuais sobre o orçamento da UE, os Fundos Europeus de
Desenvolvimento, o Conselho Único de Resolução, as agências da UE, as empresas comuns e as
Escolas Europeias. Formulará igualmente pareceres sobre a legislação da UE, nova ou atualizada,
com implicações financeiras.
"Embora o orçamento anual da UE, que totaliza cerca de 140 milhões de euros, possa parecer
imenso, representa apenas cerca de 1% do rendimento nacional bruto dos seus
Estados-Membros", afirmou Klaus-Heiner Lehne, Presidente do Tribunal de Contas Europeu.
"Por conseguinte, é ainda mais importante que seja despendido de forma eficaz, razão pela qual
o nosso trabalho consiste cada vez mais em avaliar se as políticas e os programas da UE
alcançam os seus objetivos e acrescentam valor, em vez de se limitarem a cumprir as regras
estabelecidas."
Para o próximo ano, o Tribunal colocou a sustentabilidade no centro do seu trabalho. É por esta
razão que, em 2020, os auditores continuarão a avaliar se a UE está a dar uma resposta
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adequada às alterações climáticas, elaborando relatórios sobre a utilização de pesticidas e os
resíduos plásticos, bem como sobre o ambiente marinho, a biodiversidade na agricultura e os
polinizadores, entre outros temas. Terão igualmente em conta os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) das Nações Unidas, abrangendo 14 dos 17 objetivos no próximo ano.
As prioridades de auditoria do TCE para 2020 incluirão também os domínios do investimento
para a coesão, o crescimento e a inclusão. Os auditores analisarão, em particular, os
investimentos em infraestruturas rodoviárias entre regiões europeias, o financiamento cultural
da UE e as medidas de luta contra a pobreza infantil. Verificarão igualmente o sistema de
garantia da Comissão Europeia no domínio da coesão no período de programação de 2014-2020.
Além disso, examinarão a ação externa e a política de segurança da UE, nomeadamente com
auditorias sobre o novo mandato da Frontex enquanto Agência Europeia da Guarda de Fronteiras
e Costeira, o Estado de direito na Ucrânia e a cibersegurança na UE.
Os auditores irão igualmente inspecionar questões fundamentais para o funcionamento do
mercado único e a sustentabilidade da União Monetária, como a supervisão da UE aos auxílios
estatais concedidos aos bancos na sequência da crise financeira, o intercâmbio de informações
fiscais entre os Estados-Membros e os recursos espaciais da Europa.
No domínio prioritário "Financiamento e administração da UE de forma responsável e eficiente",
os auditores irão analisar a resposta da UE à iniciativa chinesa "Uma Cintura, uma Rota",
nomeadamente a estratégia para Interligar a Europa e a Ásia. Avaliarão igualmente, entre outros
aspetos, a Plataforma Europeia de Aconselhamento ao Investimento e as contribuições de países
terceiros para o orçamento da UE.
Com um leque de temas tão vasto, o TCE continuará a apresentar aos cidadãos e aos decisores
políticos da UE relatórios independentes sobre questões essenciais para o futuro da União, que
salientem o que funciona bem e chamem a atenção para o que não funciona.

Nota aos diretores das publicações
A função do TCE enquanto auditor externo independente da UE é contribuir para a melhoria da
gestão financeira da União e promover a prestação de contas e a transparência. O TCE alerta para
os riscos, fornece garantias e chama a atenção tanto para as insuficiências como para os êxitos.
Os relatórios e pareceres de auditoria do Tribunal são um elemento essencial da cadeia de
prestação de contas da UE e são utilizados para pedir contas aos responsáveis pela execução das
suas políticas e programas: a Comissão, as outras instituições e organismos da União, bem como
as administrações dos Estados-Membros. Além disso, ajudam os cidadãos da UE a
compreenderem com mais clareza a forma como a União e os seus Estados-Membros dão
resposta aos desafios atuais e futuros.
O programa de trabalho de 2020 está disponível no sítio Internet do TCE (eca.europa.eu)
em 23 línguas da UE.
Contacto para a imprensa
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