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Medidas adotadas pelo TCE tendo em conta a pandemia de COVID-19 

O Tribunal de Contas Europeu (TCE) tomou as medidas necessárias para, durante a pandemia de COVID-19, 
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 trabalham 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 medidas preventivas com vista a minimizar, dentro do possível, o risco para os nossos 
efetivos e as suas famílias. 

Comunicado de Imprensa 
Luxemburgo, 15 de abril de 2020 

Atenuar o surto de COVID-19 através dos fundos estruturais 
da UE exige um equilíbrio entre mais flexibilidade e 
responsabilização, afirma o Tribunal de Contas Europeu 

A Comissão Europeia propõe uma flexibilização temporária das regras em matéria de despesas 
aplicáveis aos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) para ajudar os 
Estados-Membros a atenuar os efeitos do surto de COVID-19. Segundo o novo parecer do 
Tribunal de Contas Europeu (TCE), embora seja necessário disponibilizar o apoio da UE aos 
Estados-Membros o mais rapidamente possível, a flexibilização dos procedimentos em vigor 
implica riscos.  

A proposta da Comissão faz parte da resposta da UE à crise provocada pela COVID-19. Em 
particular, como medida excecional, propõem-se novas regras para transferir montantes dos FEEI 
mais rapidamente para os Estados-Membros e dar-lhes maior flexibilidade para direcionar o 
apoio da UE para os domínios em que seja mais necessário. Por exemplo, seria possível aos 
Estados-Membros solicitarem 100% de financiamento da UE sem avançarem com 
cofinanciamento próprio ou sem necessidade de dedicarem uma parte fixa a domínios 
importantes como a investigação ou o clima. Além disso, poderiam mais facilmente transferir 
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verbas entre os seus programas e regiões e decidir autonomamente em que pretendem 
aplicá-las. 

"A situação atual exige a mobilização urgente de todos os meios financeiros disponíveis para 
enfrentar os efeitos do surto de COVID-19 sobre a saúde, as empresas e os cidadãos", afirmou 
Iliana Ivanova, Membro do TCE responsável pelo parecer. "Esta reação a curto prazo proposta 
pela Comissão é necessária para apoiar os Estados-Membros na atenuação dos efeitos da crise, 
mas é preciso estabelecer o equilíbrio apropriado e esta proposta não deve conduzir a cedências 
substanciais em termos de responsabilização". 

O TCE observa que a proposta não dá esclarecimentos adicionais sobre a natureza prevista das 
operações destinadas a aumentar as capacidades de resposta a crises. Salienta também que não 
estarão rapidamente ao dispor da Comissão ou dos legisladores informações fiáveis sobre as 
despesas dos FEEI para dar resposta ao surto de COVID-19, o que poderá prejudicar a 
responsabilização da UE quanto à utilização de fundos perante os cidadãos da União. 

O Tribunal afirma que a Comissão terá de acompanhar cuidadosamente a evolução da situação, 
de modo a garantir que as medidas temporárias e excecionais só estejam em vigor enquanto a 
situação extraordinária o exigir. Algumas medidas estarão disponíveis durante um período fixo, 
mas outras poderão manter-se até ao final de 2023, altura em que termina o período de 
pagamento do atual programa. Este prazo permite aos Estados-Membros financiar as suas 
operações de resposta à crise e as medidas já tomadas relativamente à COVID-19. 

A proposta da Comissão está atualmente a ser discutida pelos dois legisladores – o Parlamento 
Europeu e o Conselho – e deverá ser finalizada nas próximas semanas. 

Notas aos diretores das publicações 

O Parecer 3/2020 do TCE sobre a alteração do regulamento da UE relativo à utilização dos 
Fundos Europeus Estruturais e de Investimento em resposta ao surto de COVID-19 foi solicitado 
pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho, em consonância com o Tratado sobre o 
Funcionamento da UE. Está atualmente disponível no sítio Internet do TCE (eca.europa.eu) em 
inglês; estará brevemente disponível também noutras línguas. O TCE publicou já, em 2018, um 
parecer sobre a proposta de Regulamento Disposições Comuns (RDC) para o período 
de 2021-2027, e publicará em breve outro sobre a proposta alterada de RDC para 2021-2027. 

Contactos de imprensa para o presente parecer: 
Damijan Fišer – E-mail: damijan.fiser@eca.europa.eu Tel.: (+352) 4398 45 510 / Telemóvel: (+352) 
621 55 22 24 
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