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Domínio prioritário

COVID-19

Nível de prioridade

Altamente prioritário

Designação da tarefa
Título do relatório
Contributo da UE para a resposta
de saúde pública
Resposta da política económica
da UE

Utilização sustentável de
produtos fitofarmacêuticos
(ver RE 05/2020)
Utilização sustentável dos
recursos naturais e resposta às
alterações climáticas

Altamente prioritário
Eficiência energética nos edifícios
(ver RE 11/2020)

Resíduos plásticos

Objetivos da tarefa ou
Conclusões (de relatórios especiais publicados)
Examinar as medidas tomadas e os recursos utilizados pela Comissão e as
agências da UE para proteger a saúde pública na resposta à pandemia de
COVID-19.
Analisar 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 de
COVID-19.
Foram alcançados poucos progressos na medição e redução dos riscos da
utilização de pesticidas na UE. Vários Estados-Membros atrasaram-se na
transposição integral da diretiva relativa à utilização sustentável dos
pesticidas e os incentivos à adoção de métodos alternativos pelos
agricultores continuam pouco eficazes. Além disso, a Comissão Europeia
não consegue fazer um acompanhamento preciso dos efeitos ou dos
riscos resultantes da utilização dos pesticidas.
A relação custo eficácia não é um fator decisivo para a afetação de
financiamento público às medidas de eficiência energética em edifícios
residenciais. Apesar da melhoria das orientações da Comissão Europeia, os
projetos financiados pela UE ainda não se centram na obtenção da maior
poupança de energia potencial por cada euro investido. O contributo
global do financiamento da UE para os objetivos de eficiência energética
da União não é claro.
Determinar as lacunas, os obstáculos, os pontos fortes e as oportunidades
resultantes da abordagem da UE no combate aos resíduos plásticos, em
especial os resíduos de embalagens de plástico.
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Conceção ecológica e
etiquetagem energética
(ver RE 01/2020)

Segurança nuclear
(ver RE 03/2020)

Utilização sustentável dos
recursos naturais e resposta às
alterações climáticas

Prioritário

Novas tecnologias no
acompanhamento agrícola
(ver RE 04/2020)

Biodiversidade das terras
agrícolas
Despesas no domínio da ação
climática
CELE após 2020

A ação da UE em matéria de conceção ecológica e de etiquetagem
energética contribuiu para uma maior eficiência energética. Não obstante,
verificaram-se atrasos significativos no processo regulamentar e um risco
de sobrestimação do impacto da política. Além disso, o incumprimento da
legislação por parte dos fabricantes e dos retalhistas continua a ser uma
questão importante.
A segurança nuclear é, em geral, da responsabilidade dos
Estados-Membros da UE que utilizam a energia nuclear, mas a Comissão
Europeia também tem responsabilidades específicas neste domínio,
sobretudo na legislação e na supervisão. A Comissão cumpriu estas
responsabilidades, mas ainda tem margem para atualizar o quadro jurídico
e as orientações internas.
A Comissão Europeia promoveu a adoção de novas tecnologias de imagem
no acompanhamento agrícola, mas subsistem vários obstáculos à sua
utilização mais alargada. As tecnologias como os satélites Sentinel, do
programa Copernicus da UE, constituem um potencial fator de mudança
na gestão e no acompanhamento da Política Agrícola Comum (PAC). No
entanto, apesar de nos últimos anos a UE ter incentivado a sua utilização
na avaliação das ajudas diretas "superfícies" aos agricultores, a adoção
destas tecnologias para acompanhamento dos requisitos ambientais e
climáticos tem sido mais lenta.
Avaliar se a agricultura aumentou o seu contributo para a manutenção e o
reforço da biodiversidade até 2020.
Examinar a metodologia utilizada pela Comissão para controlar as
despesas do orçamento da UE no domínio do clima de forma a concretizar
o compromisso de 25% destinados à integração da ação climática. O
âmbito da análise inclui também um seguimento mais aprofundado do
Relatório Especial 31/2016.
Avaliar a atribuição de licenças de emissão a título gratuito do CELE
(Sistema de Comércio de Licenças de Emissão).
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Polinizadores
Utilização sustentável dos
recursos naturais e resposta às
alterações climáticas

Prioritário

Ambiente marinho
Produção de leite e produtos
lácteos

Investimentos da UE em locais de
interesse cultural
(ver RE 08/2020)

Investimento para a coesão, o
crescimento e a inclusão

Altamente prioritário
A rede rodoviária principal da UE
(ver RE 09/2020)

Verificar se a Comissão tomou medidas eficazes para combater o declínio
dos polinizadores.
Avaliar se as ações da UE protegem eficazmente o meio marinho da
poluição e da sobrepesca, por exemplo, ao estabelecer adequadamente
zonas marinhas protegidas.
Examinar se as medidas excecionais para combater as perturbações
registadas no mercado dos produtos lácteos entre 2014 e 2017 foram
concebidas apropriadamente e se surtiram os efeitos pretendidos.
Foram desenvolvidas várias iniciativas europeias para promover os locais
de interesse cultural. No entanto, a sua coordenação com os mecanismos
de financiamento é demasiado limitada e os investimentos da UE não se
centram na conservação e na sustentabilidade financeira desses locais.
Além disso, os investimentos culturais não são tratados como uma
prioridade, mas sobretudo como meio de promover objetivos
económicos.
A componente principal da rede transeuropeia de transportes (RTE-T),
composta por estradas rápidas, está a progredir no terreno e a obter
resultados positivos para os viajantes, como tempos de viagem mais
curtos e mais quilómetros percorridos em autoestrada. O financiamento
da UE e as intervenções da Comissão Europeia contribuíram
positivamente para estes resultados; porém, a maioria dos
Estados-Membros da Europa Central e Oriental ainda regista atrasos e,
desde 2014, apenas foram concluídos cerca de 400 km de novas estradas
da RTE-T com o apoio da UE. Além disso, a fluidez do tráfego rodoviário ao
longo da rede é prejudicada pelo facto de alguns troços transfronteiriços
estarem incompletos e pela falta de coordenação suficiente para garantir
infraestruturas de estacionamento e de abastecimento em combustíveis
não poluentes. Acresce que a manutenção insuficiente por parte dos
Estados-Membros coloca em risco o estado da rede a longo prazo.

4
Altamente prioritário

Prioritário

Investimento para a coesão, o
crescimento e a inclusão

Digitalização da indústria
europeia

Congestionamento urbano
(ver RE 06/2020)

Execução da política de coesão
(ver RE 07/2020)

Prioritário

Infraestruturas emblemáticas de
transportes da UE
Pobreza infantil
Encerramento dos instrumentos
financeiros de 2007-2013

Desafios em matéria de
migração, segurança e
desenvolvimento sustentável à
escala mundial

Prioritário

Quénia

Analisar se a UE tem sido eficaz no apoio às estratégias nacionais de
digitalização da indústria e no apoio a polos de inovação digital para
impulsionar a inovação digital.
Seis anos após a Comissão Europeia ter apelado a uma mudança radical,
não existe uma indicação clara de que as cidades da UE estejam a mudar
fundamentalmente as suas estratégias no que respeita às deslocações das
pessoas nas cidades e a incentivar que o tráfego urbano passe para modos
de transporte mais sustentáveis e respeitadores do ambiente. Em
especial, não se verificou uma redução significativa da utilização de
automóveis particulares e a poluição atmosférica em muitas cidades
continua a exceder os níveis de segurança.
Os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) são as principais
políticas de investimento da UE, mas a sua execução implica custos
administrativos. Estes custos são relativamente baixos em comparação
com os de outros programas semelhantes da UE ou financiados a nível
internacional. No entanto, os dados recolhidos sobre os custos eram
insuficientes para avaliar o impacto da simplificação das regras aplicáveis
aos fundos da política de coesão da UE.
Analisar a forma como a Comissão está a gerir o planeamento a longo
prazo e a relação custo-eficácia dos grandes investimentos em
infraestruturas de transportes.
Avaliar a eficácia das medidas tomadas pela Comissão e pelos
Estados-Membros para combater a pobreza infantil.
Analisar se os Estados-Membros e a Comissão avaliaram adequadamente
a elegibilidade das despesas declaradas pelos instrumentos financeiros do
FEDER e do FSE quando do encerramento do período de programação de
2007-2013.
Avaliar se o apoio da UE ao Quénia é bem coordenado e abrangente num
contexto em que estão envolvidos vários outros doadores importantes.
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Altamente prioritário

Auxílios estatais da UE aos
bancos
Intercâmbio de informações
fiscais
Instrumento a favor das PME na
prática
(ver RE 02/2020)
Instrumentos de defesa
comercial
Exame sobre a prevenção de
crises financeiras

Funcionamento do mercado
único e união monetária
sustentável

Política de concorrência da UE
Prioritário

Desempenho das agências

Semestre Europeu 2

Mecanismo Único de Resolução

União dos Mercados de Capitais

Avaliar a eficiência e a eficácia com que a DG Concorrência garantiu o
cumprimento das regras da UE em matéria de auxílios estatais e de
auxílios do Fundo.
Avaliar a eficácia do sistema criado pela Comissão para o intercâmbio
automático de informações fiscais.
O Instrumento a favor das PME presta um apoio eficaz no
desenvolvimento dos projetos de inovação. Foram financiados mais de
5 000 projetos e a marca da UE ajuda as PME a atrair investimento
adicional. No entanto, o Tribunal detetou também domínios que
necessitam de melhorias com vista à criação de um Conselho Europeu da
Inovação em 2021.
Avaliar a aplicação dos instrumentos de defesa comercial pela Comissão
Europeia.
Proporcionar uma visão horizontal das ações que a UE está a empreender
para melhorar a resiliência perante futuras crises financeiras.
Avaliar a garantia da aplicação da política de concorrência da UE no
domínio das fusões, cartéis e anti-trust.
Verificar a eficácia dos sistemas de gestão do desempenho das agências
europeias.
Avaliar de que forma a Comissão está a analisar a qualidade e
sustentabilidade das reformas que deverão dar origem a situações
orçamentais, económicas e favoráveis ao crescimento que sejam
sustentáveis, bem como a formulação de REP pela Comissão e
posteriormente pelo Conselho.
Avaliar se o CUR garantiu, com base em manuais, procedimentos e
orientações adequados, que foram instituídos planos de resolução
abrangentes e que o requisito mínimo para os fundos próprios e os
passivos elegíveis é determinado de forma adequada.
Avaliar o objetivo da Comissão de facilitar o acesso das PME ao
financiamento privado, revendo a conceção e a execução das ações
específicas tomadas no âmbito da estratégia da União dos Mercados de
Capitais.
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Altamente prioritário

O processo legislativo na União
Europeia após quase 20 anos a
"Legislar Melhor"
Agenda Estratégica para a
Cooperação entre a UE e a Ásia

Financiamento e administração
da União de forma responsável
e eficiente

Plataforma Europeia de
Aconselhamento ao Investimento
(ver RE 12/2020)
Prioritário
Serviço Europeu de Seleção do
Pessoal
Gestão dos riscos aduaneiros
para salvaguardar os interesses
financeiros da UE

Apresentar uma panorâmica do atual quadro "Legislar melhor" da
Comissão e destacar as lições fundamentais sobre os principais
instrumentos e procedimentos: avaliação de impacto, consulta das partes
interessadas, acompanhamento da aplicação da legislação da UE, análise
ex post e avaliação.
Analisar a resposta da UE à iniciativa chinesa "Uma Cintura, uma Rota",
nomeadamente a estratégia da UE para Interligar a Europa e a Ásia.
Prevê-se que esta análise seja seguida de uma auditoria sobre a aplicação
da estratégia.
Criada em 2015 como parte do Plano de Investimento para a Europa, a
Plataforma Europeia de Aconselhamento ao Investimento (PEAI)
disponibiliza apoio técnico a promotores de projetos da UE. Os
beneficiários estão satisfeitos com os serviços de aconselhamento da
PEAI. Contudo, a plataforma ainda não atingiu plenamente o seu potencial
para estimular o investimento na UE, sobretudo devido a uma estratégia
pouco clara para orientar o apoio para os domínios em que este poderia
acrescentar mais valor.
Avaliar a relação custo-eficácia do EPSO na resposta às necessidades de
recrutamento das instituições da UE. A auditoria vai abranger todas as
fases do processo de seleção, desde o planeamento dos concursos e
procedimentos de seleção até à gestão das listas de reserva.
Avaliar se o quadro da Comissão em matéria de critérios e normas comuns
de risco financeiro é adequado e se os Estados-Membros estão bem
preparados para o aplicar, a fim de harmonizar a seleção dos controlos
aduaneiros.
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SOBRE O TRIBUNAL
A sua missão é contribuir para a melhoria da gestão financeira da
União, promover a prestação de contas e a transparência e atuar
como guardião independente dos interesses financeiros dos
cidadãos da UE. O Tribunal chama a atenção para os riscos, fornece
garantias e chama a atenção para as insuficiências e os êxitos.
Também oferece orientações destinadas aos decisores políticos e
legisladores da UE sobre a forma de melhorar as políticas e os
programas da União.

O Tribunal de Contas Europeu é o auditor externo da UE. Criado
em 1977, é uma das sete instituições da União. Está sediado no
Luxemburgo e emprega cerca de 900 efetivos, nos serviços de
auditoria, de apoio e administrativos, de todas as nacionalidades da
UE. O seu Colégio é constituído por um Membro de cada
Estado-Membro.

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.
Por último, através do seu trabalho, o Tribunal pretende contribuir
para ajudar 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.
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As realizações do Tribunal
O Tribunal elabora:
—

relatórios anuais sobre o orçamento da UE e os Fundos Europeus de Desenvolvimento, incluindo uma Declaração de Fiabilidade;

—

relatórios anuais específicos, que apresentam as opiniões do Tribunal resultantes da auditoria financeira efetuada a cada uma das várias
agências e organismos da UE;

—

um relatório anual sobre aspetos de desempenho;

—

relatórios especiais sobre temas de auditoria selecionados, publicados ao longo do ano, essencialmente na sequência de auditorias de
resultados;

—

documentos de análise, que são exames descritivos e informativos de domínios de intervenção ou gestão da UE;

—

pareceres, utilizados pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho quando da aprovação de legislação e outras decisões da UE.

CONTACTAR A EU
Pessoalmente
Em toda a União Europeia há centenas de centros de informação Europe Direct. Pode encontrar o endereço do centro mais próximo em:
https://europa.eu/european-union/contact_pt.
Telefone ou correio eletrónico
Europe Direct é um serviço que responde a perguntas sobre a União Europeia. Pode contactar este serviço:
— pelo telefone gratuito: 00 800 6 7 8 9 10 11 (alguns operadores podem cobrar estas chamadas),
— pelo telefone fixo: +32 22999696, ou
— por correio eletrónico, na página: https://europa.eu/european-union/contact_pt.

ENCONTRAR INFORMAÇÕES SOBRE A UE
Em linha
Estão disponíveis informações sobre a União Europeia em todas as línguas oficiais no sítio Europa: https://europa.eu/european-union/index_pt.
Publicações da UE
As publicações da UE, quer gratuitas quer pagas, podem ser descarregadas ou encomendadas no seguinte endereço: https://publications.europa.eu/pt/publications. Pode obter
exemplares múltiplos de publicações gratuitas contactando o serviço Europe Direct ou um centro de informação local (ver https://europa.eu/european-union/contact_pt).
Legislação da UE e documentos conexos
Para ter acesso à informação jurídica da UE, incluindo toda a legislação da UE desde 1952 em todas as versões linguísticas oficiais, visite o sítio EUR-Lex em:
http://eur-lex.europa.eu.
Dados abertos da UE
O Portal de Dados Abertos da União Europeia (http://data.europa.eu/euodp/pt) disponibiliza o acesso a conjuntos de dados da UE. Os dados podem ser utilizados e reutilizados
gratuitamente para fins comerciais e não comerciais.

TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG
eca-info@eca.europa.eu
eca.europa.eu

