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O objetivo do presente comunicado de imprensa é apresentar as principais mensagens do Relatório Especial adotado pelo Tribunal de 
Contas Europeu. 
O texto integral do relatório encontra-se em www.eca.europa.eu. 
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Assistência da UE aos Balcãs Ocidentais prejudicada por 
insuficiências das autoridades nacionais, afirmam os auditores  

De acordo com um novo relatório do Tribunal de Contas Europeu, o apoio financeiro da UE aos países dos Balcãs 
Ocidentais foi em grande medida eficaz e reforçou parcialmente a capacidade administrativa na região. No entanto, esta 
eficácia deve ser analisada no contexto das insuficiências significativas inerentes às autoridades nacionais da região. 

Os auditores realizaram uma meta-auditoria que sintetiza a gestão, pela Comissão Europeia, da assistência de pré-adesão 
na Albânia, na Bósnia-Herzegovina, no Kosovo, na antiga República jugoslava da Macedónia, no Montenegro e na Sérvia, 
entre 2007 e 2013. Os auditores avaliaram essencialmente dados de relatórios especiais anteriores do TCE e de avaliações 
da Comissão, e examinaram todo o processo de programação, bem como 52 projetos nacionais e três programas regionais. 
Tiveram igualmente em conta os desenvolvimentos relativos ao período de 2014-2020.  

O Tribunal concluiu que os objetivos de gestão da Comissão nem sempre foram específicos e mensuráveis. Os programas e 
os projetos basearam-se nas necessidades mas algumas avaliações de beneficiários no setor do Estado de direito revelaram 
insuficiências consideráveis. A absorção dos fundos foi prejudicada pelas insuficiências na capacidade administrativa de 
alguns países e, no caso da execução descentralizada, pelos requisitos rigorosos relativos à gestão dos fundos da UE. 

"A Comissão deve aplicar sistematicamente uma condicionalidade rigorosa e proceder ao seu seguimento", declarou Istvan 
Szabolcs Fazakas, o Membro do Tribunal de Contas Europeu responsável pelo relatório. "Se necessário, os pagamentos 
futuros podem ser reduzidos ou suspendidos". 

De acordo com os auditores, apesar de algumas insuficiências em matéria de comunicação, a Comissão foi eficaz no 
acompanhamento da execução dos projetos. Também foi parcialmente eficaz no seguimento das conclusões e 
recomendações das avaliações. Apesar das consideráveis insuficiências dos beneficiários, conseguiu apoiar a coordenação 
dos doadores. 

No que se refere à capacidade administrativa, a assistência da UE concretizou, em termos gerais, as realizações planeadas, e 
o apoio ao Estado de direito e à reforma da administração pública foi parcialmente sustentável. 

No caso dos projetos relativos ao Estado de direito, a Comissão não aplicou a condicionalidade de forma consistente e o 
financiamento atribuído foi relativamente reduzido em domínios fundamentais como a liberdade de imprensa, o Ministério 
Público e a luta contra a corrupção e o crime organizado. A falta de vontade política de reformar as instituições por parte 
dos beneficiários, as insuficiências em termos de orçamento e de pessoal, bem como uma fraca coordenação, também 
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afetaram a sustentabilidade do projeto. 

No domínio da reforma da administração pública, a Comissão conseguiu converter muitas realizações de projetos em 
resultados sustentáveis. Apesar de não ser um objetivo explícito destes projetos, a Comissão poderia ter encorajado os 
beneficiários a utilizar a assistência como um instrumento de aprendizagem na restante administração pública. 

Tendo em conta que os Balcãs Ocidentais constituem uma região composta por países que tencionam aderir à UE, a 
Comissão encorajou a cooperação regional e o reforço da capacidade administrativa. No entanto, durante o período 
auditado, o Conselho de Cooperação Regional não teve um impacto significativo no terreno. De acordo com os auditores, 
em alguns casos, o diálogo político na região teve um impacto limitado no Estado de direito, apesar de se terem registado 
alguns progressos no que se refere à reforma da administração pública. 

O relatório formula recomendações destinadas a melhorar a conceção e a execução de projetos nos Balcãs Ocidentais e a 
encorajar um maior empenho por parte das autoridades nacionais. A Comissão deve, em especial: 

• definir objetivos específicos baseados em prioridades estabelecidas e em metas mensuráveis; 

• aplicar a gestão indireta de forma seletiva, quando identifica uma capacidade administrativa insuficiente;  

• aplicar condições pertinentes a todos os níveis e proceder ao respetivo seguimento podendo, se necessário, adotar 
medidas de execução tais como a redução de futuras dotações, a suspensão dos pagamentos ou o cancelamento de 
projetos ainda não contratados;  

• acompanhar de forma sistemática programas e projetos sensíveis; 

• encorajar os países beneficiários no sentido de um maior empenho político na criação de um registo convincente 
de investigações, acusações e condenações efetivas nos processos por corrupção de alto nível e crime organizado, e exigir 
que cada um dos beneficiários desenvolva os respetivos registos; 

• orientar melhor os recursos na luta contra a corrupção, o crime organizado e a liberdade de imprensa, e utilizar o 
diálogo político para apoiar a concretização de resultados nos domínios da administração pública e do Estado de direito; 

• apoiar a cooperação regional e assegurar que as suas contribuições financeiras para esse efeito são acompanhadas 
de resultados mensuráveis e sustentáveis no terreno. 

Nota aos diretores das publicações 

Entre 2007 e 2014, a assistência financeira da UE aos Balcãs Ocidentais através do Instrumento de Assistência de 
Pré-Adesão (IPA) ascendeu a 5,1 mil milhões de euros. Este montante foi atribuído no contexto de programas nacionais e 
regionais. Aproximadamente um quarto do financiamento do programa nacional foi utilizado no reforço da capacidade 
administrativa nos setores fundamentais do Estado de direito e da reforma da administração pública. Além disso, o diálogo 
político contribuiu para o reforço da capacidade administrativa nos seis países dos Balcãs Ocidentais, os beneficiários legais 
e financeiros do IPA. 

Situação dos seis países dos Balcãs Ocidentais relativamente à adesão à UE*: 

 Candidato desde Negociações de adesão 
Albânia 2014 Sem negociações 
Bósnia-Herzegovina Potencial candidato Sem negociações 
Kosovo Potencial candidato Sem negociações 
Antiga República Jugoslava da Macedónia 2005 Sem negociações 
Montenegro 2010 22 capítulos abertos, dois 

encerrados 
Sérvia 2012 Dois capítulos abertos 

*Situação à data da auditoria (6 de junho de 2016). Para consultar a situação atual, queira clicar em: 
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http://ec.europa.eu/enlargement/countries/check-current-status/index_en.htm 

O Relatório Especial nº 21/2016: "Assistência de Pré-Adesão da UE no reforço da capacidade administrativa dos Balcãs 
Ocidentais: uma meta-auditoria" está disponível em 23 línguas da UE. 
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