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O Tribunal de Contas Europeu irá analisar a resposta
económica e da saúde pública à COVID-19 pela UE
O Tribunal de Contas Europeu (TCE) reviu hoje o seu programa de trabalho para 2020, tendo
transferido a tónica para aspetos relacionados com a COVID-19: ajustou o âmbito, o método e o
calendário de várias tarefas em curso, tendo ainda decidido descontinuar outras tarefas
inicialmente previstas para começar em 2020. O auditor externo da UE adicionou também dois
novos documentos de análise ao seu programa: um sobre a contribuição da União para a saúde
pública e outro sobre a resposta da sua política económica à pandemia do coronavírus. Estes
documentos de análise têm por objetivo contribuir para o debate público sobre a forma como a
UE e os seus Estados-Membros lidaram com os efeitos da pandemia. Além disso, contribuirão
para retirar ensinamentos e para o debate sobre o papel da UE e dos seus organismos durante
esta crise e as crises futuras.
A pandemia de COVID-19 colocou desafios sem precedentes à UE e aos seus Estados-Membros num
vasto leque de domínios de intervenção. O Tribunal reviu o seu programa para assegurar que o seu
trabalho em 2020 dá resposta a estes desafios tanto quanto possível e com flexibilidade. Quando
adequado, o Tribunal alterou o âmbito das tarefas em curso e ajustou o método e o calendário, de
forma a ter em conta as circunstâncias novas e em evolução. Decidiu ainda descontinuar quatro
tarefas e adicionar dois documentos de análise, que incidem especificamente na crise causada pela
COVID-19.
"A Comissão Europeia e outros organismos nacionais e da UE responsáveis pela execução das
políticas e programas da União continuam a funcionar em modo de crise. Compreendemos os
condicionalismos que enfrentam atualmente para dar atenção às nossas auditorias, pelo que os
nossos auditores terão todo o cuidado para não os sobrecarregar e pôr em causa os seus trabalhos
urgentes na resposta à crise", afirmou Klaus-Heiner Lehne, Presidente do TCE. "Com esta revisão
do nosso programa de trabalho devido à COVID-19, pretendemos assegurar que os nossos
documentos de análise e auditorias contribuem para o debate público sobre a resposta da UE e dos
seus Estados-Membros aos efeitos da pandemia".
Os dois novos documentos de análise oferecerão um exame independente, objetivo e imparcial
sobre as medidas e o papel da UE no combate à crise, incidindo em dois domínios fundamentais:
-

a resposta da saúde pública à COVID-19, com as suas graves consequências económicas e
sociais, é a prioridade declarada dos decisores políticos da UE e das administrações públicas
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em toda a Europa. A resposta da UE está já na ribalta, tendo em conta as tensões entre as
suas responsabilidades jurídicas e as expectativas do público, bem como os intensos
debates políticos que certamente irão ocorrer ao mais alto nível. A principal finalidade
deste documento de análise será examinar as medidas tomadas e os recursos utilizados
pela Comissão e as agências da UE para proteger a saúde pública na resposta à pandemia;
-

a análise da resposta económica incidirá sobre as medidas e os desafios no contexto da
coordenação económica da União, oferecendo um balanço abrangente das medidas de
política económica da UE e dos Estados-Membros para combater a pandemia. Irá refletir os
custos e as disposições de governação, bem como fazer um levantamento dos riscos e
oportunidades para o futuro da coordenação orçamental e económica da União
decorrentes das decisões que as autoridades dos Estados-Membros e da UE tomaram e
terão de tomar no futuro próximo.

Cada um destes documentos de análise apresentará uma síntese descritiva dos factos no domínio
respetivo e uma apreciação informativa das questões significativas em matéria de gestão
financeira, governação, transparência e prestação de contas. Terão por base sobretudo
documentos disponíveis ao público e ajudarão a identificar questões específicas que necessitem de
trabalhos de auditoria adicionais e mais pormenorizados, servindo ainda de preparação para essas
auditorias.
O programa de trabalho revisto para 2020 está disponível no sítio Internet do TCE (eca.europa.eu).
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Medidas adotadas pelo TCE em resposta à pandemia da COVID-19
O Tribunal de Contas Europeu (TCE) tomou as medidas necessárias para, durante a pandemia da COVID19, conseguir continuar a prestar um serviço de auditoria pública eficaz na UE e a produzir relatórios de
auditoria, pareceres e documentos de análise em tempo oportuno, na medida do possível nestes tempos
difíceis. Ao mesmo tempo, expressamos a nossa gratidão a todos os que estão a trabalhar para salvar
vidas e lutar contra a pandemia, no Luxemburgo, na UE e em todo o mundo. Mantemo-nos também
empenhados em apoiar a política do governo luxemburguês para salvaguardar a saúde pública.
Estamos a atenuar os efeitos da crise sanitária em curso sobre o nosso pessoal e adotámos precauções
com vista a minimizar o risco para os nossos efetivos e as suas famílias.
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