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O objetivo do presente comunicado de imprensa é apresentar as principais mensagens do exame panorâmico do Tribunal 
de Contas Europeu. 
O texto integral do documento encontra-se em www.eca.europa.eu. 
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A Comissão Europeia deve reforçar o controlo sobre a 
aplicação do direito da UE pelos Estados-Membros, afirma 
o Tribunal de Contas Europeu 
Segundo um novo exame panorâmico do Tribunal de Contas Europeu, existem oportunidades para a 
Comissão Europeia reforçar o controlo sobre a forma como o direito da UE é aplicado nos 
Estados-Membros. O documento analisa as atividades de controlo desempenhadas pela Comissão, 
identificando desafios e oportunidades para o futuro e salientando ainda a necessidade de 
transparência, prestação de contas e auditoria na aplicação do direito da UE.  

Nos termos do Tratado da União Europeia, a Comissão tem a obrigação de controlar a aplicação do 
direito da União pelos Estados-Membros, algo que é essencial para garantir o desempenho global e a 
prestação de contas da UE. As atividades de controlo desempenhadas pela Comissão centram-se na 
gestão do risco de potenciais violações do direito da União pelos Estados-Membros, que podem 
conduzir a procedimentos formais por infração.  

O exame do Tribunal abrangeu diferentes domínios de intervenção da UE em que os 
Estados-Membros têm de aplicar o direito da União nas suas jurisdições e as atividades de controlo 
realizadas pelas Direções-Gerais da Comissão responsáveis por esses domínios. Um exame não é uma 
auditoria; apresenta descrições e análises baseadas em informações já publicadas e noutras que os 
participantes no exame concordaram em tornar públicas.  

"A Comissão está perante um complexo panorama jurídico tanto a nível da UE como dos 
Estados-Membros, o que coloca dificuldades à atividade de controlar a aplicação do direito da União", 
afirmou Leo Brincat, o Membro do Tribunal de Contas Europeu responsável pelo documento. 
"O nosso exame destaca várias oportunidades para reforçar a função de controlo desempenhada pela 
Comissão através da melhoria de elementos e pontos fortes essenciais da sua atual abordagem." 

Existem diversos fatores que influenciam o risco de infrações e colocam desafios ao controlo sobre a 
aplicação do direito da UE. Entre eles estão a dimensão do acervo jurídico a acompanhar e a 
complexidade de muitos instrumentos jurídicos, a disponibilidade relativamente imediata dos fundos 

http://www.eca.europa.eu/


PT 
 

 
 
 

 

2 

da UE e a existência de alternativas ao procedimento de infração em diferentes domínios de 
intervenção, bem como os mecanismos legislativos e de controlo nos Estados-Membros. 

O Tribunal salienta várias formas de resposta que a Comissão utilizou até agora. Esta fixou prioridades 
em matéria de aplicação e critérios de referência para o tratamento das queixas dos cidadãos e das 
suspeitas de infração. Organizou igualmente o seu controlo por domínio de intervenção e integrou-o 
no programa "Legislar melhor", o sistema de conceção de políticas e legislação de modo a que possam 
alcançar os seus principais objetivos, permitindo escolhas públicas com base em dados concretos. 
Além disso, verifica sistematicamente a forma de transposição do direito da UE para a legislação 
nacional, analisa as queixas dos cidadãos e realiza investigações para identificar casos de suspeita de 
inconformidade. A Comissão reforçou ainda a cooperação e o intercâmbio de informações com os 
Estados-Membros a fim de promover a conformidade, comunicando também diretamente com as 
partes interessadas e publicando relatórios sobre as suas atividades de controlo. 

O exame apresenta igualmente exemplos do trabalho das Instituições Superiores de Controlo dos 
Estados-Membros sobre a conformidade a nível nacional e salienta as áreas em que o Tribunal de 
Contas Europeu poderá realizar trabalhos sobre os mecanismos de controlo a nível da UE. 

O Tribunal formula diversas considerações sobre possíveis formas de a Comissão Europeia dar 
resposta aos desafios e aproveitar as oportunidades de melhoria destacadas no exame, e incita a 
Comissão a considerar a possibilidade de reforçar a sua função de controlo: 

• utilizando a abordagem "Legislar melhor" na sua política de garantia de aplicação e fazendo 
um balanço das suas atividades de controlo; 

• utilizando o orçamento da UE de forma mais coordenada para garantir que os 
Estados-Membros aplicam o direito da UE; 

• incentivando as Direções-Gerais responsáveis pelos vários domínios de intervenção a 
partilhar a sua experiência e conhecimentos especializados sobre os Estados-Membros;  

• promovendo a conformidade, através de melhor orientação para as necessidades de cada 
Estado-Membro e de maior coerência entre os diferentes domínios de intervenção; 

• estabelecendo prioridades de aplicação e critérios de referência a integrar num quadro global 
de gestão do controlo; 

• disponibilizando mais informações agregadas e análises às partes interessadas. 

Nota aos diretores das publicações 

Os exames panorâmicos são documentos descritivos e analíticos sobre domínios de intervenção 
vastos e complexos ou sobre questões de gestão, nos quais o Tribunal de Contas Europeu (TCE) expõe 
a sua experiência e conhecimentos adquiridos acerca do tema escolhido, muitas vezes de um ponto 
de vista transversal. 

O exame panorâmico do TCE sobre a aplicação do direito da União e as responsabilidades da 
Comissão Europeia em matéria de controlo, em conformidade com o artigo 17º, nº 1, do Tratado da 
União Europeia, está disponível no sítio Internet do Tribunal (eca.europa.eu) em inglês. Em tempo 
oportuno serão disponibilizadas versões noutras línguas. 

https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/ecadefault.aspx
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Na segunda-feira, 24 de setembro, o TCE realizará uma conferência em Bruxelas para debater com 
diferentes partes interessadas não só o exame panorâmico como também, em geral, a aplicação do 
direito da UE. Será disponibilizado um número limitado de lugares para a imprensa. Para obter mais 
informações e caso pretenda assistir, contacte o serviço de imprensa do TCE e manifeste o seu 
interesse o mais brevemente possível, até 10 de setembro de 2018. 

 


