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Em 2019, as auditorias incidirão nos principais desafios
que a UE enfrenta atualmente, afirma o Tribunal de
Contas Europeu
O Tribunal de Contas Europeu (TCE) publicou hoje o seu programa de trabalho para 2019, no
qual apresenta pormenores sobre as prioridades e os relatórios de auditoria que pretende
publicar no próximo ano. Estes irão abranger uma vasta gama de questões que refletem os
desafios que a UE enfrenta atualmente e, cada vez mais, consistirão em avaliar se as políticas e
os programas da UE alcançam os seus objetivos e acrescentam valor. As auditorias incidirão nas
principais preocupações da utilização sustentável dos recursos naturais, do crescimento e da
inclusão, da migração, da segurança e do desenvolvimento global, do mercado único e de uma
UE responsável e eficiente.
O Tribunal prevê avaliar a execução do regime de recolocação de emergência dos refugiados e as
disposições de controlo das fronteiras, bem como examinar a incipiente política de defesa da UE.
Pretende igualmente examinar a eficácia dos cuidados de saúde transfronteiriços, descrever os
problemas do método da UE de medição das emissões dos veículos e analisar se as políticas
climáticas e energéticas da União aplicam os critérios "ecológicos" ao decidir os investimentos a
realizar. As prioridades de auditoria incluirão igualmente trabalhos nos domínios dos pesticidas,
dos investimentos em infraestruturas rodoviárias entre regiões europeias, do financiamento da
UE no domínio da cultura e dos auxílios estatais aos bancos.
"Vamos examinar todos estes domínios para determinar se a UE está a cumprir o que prometeu",
afirmou o Presidente do Tribunal de Contas Europeu, Klaus-Heiner Lehne, "o que nos permitirá
continuar a apresentar aos cidadãos da UE e aos nossos parceiros institucionais, tanto a nível da
UE como dos Estados-Membros, relatórios independentes e objetivos sobre questões essenciais
para o futuro da UE, salientar o que funciona bem e chamar a atenção para o que não funciona".
O programa de trabalho do Tribunal é apresentado num período importante para a UE, no
contexto das negociações do futuro plano de despesas a longo prazo para os anos de 2021
a 2027, que terá de ser decidido até ao final de 2019. O próximo ano será também marcado pela
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saída do Reino Unido da UE, por um Parlamento Europeu recentemente eleito e por uma nova
Comissão.
O programa apresenta mais informações sobre cerca de 35 relatórios especiais e outros produtos
baseados em exames que o Tribunal pretende publicar em 2019. Esses relatórios decorrem
sobretudo das auditorias de resultados, selecionadas com base numa avaliação dos principais
riscos relacionados com as despesas da UE e a aplicação das políticas.
Além disso, o Tribunal publica os seus relatórios anuais sobre o orçamento da UE, os Fundos
Europeus de Desenvolvimento e as agências e empresas comuns da UE, além de emitir pareceres
sobre legislação nova ou atualizada com implicações financeiras.
Nota aos diretores das publicações
O orçamento anual da UE é de aproximadamente 140 mil milhões de euros, o que corresponde a
cerca de 1% do rendimento nacional bruto do conjunto dos Estados-Membros da UE, ou cerca
de 2% da despesa pública total.
Na sua qualidade de auditor externo independente da UE, a função do Tribunal é verificar se os
fundos da UE são cobrados e despendidos em conformidade com as regras, são corretamente
contabilizados e alcançam resultados de forma eficaz e eficiente. Os relatórios e pareceres de
auditoria do Tribunal constituem um elemento essencial da cadeia de prestação de contas da UE,
ajudando os cidadãos a melhor compreenderem a forma como a UE e os seus Estados-Membros
dão resposta aos desafios atuais e futuros.
O programa de trabalho para 2019 está disponível no sítio Internet do TCE (eca.europa.eu) em
23 línguas da UE.
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