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Comissão fornece informações sobre os beneficiários dos fundos da UE em 2009

A Comissão Europeia tornou pública a identidade dos beneficiários de fundos da UE em 2009
em áreas como a investigação, educação e cultura, energia e transportes ou ajuda externa. A
base de dados on-line, que contém actualmente mais de 114 mil entradas que remontam a
2007, foi actualizada de forma a permitir um maior número de opções de pesquisa. Fornece
agora igualmente informações sobre as despesas administrativas da Comissão.
O Comissário da UE Janusz Lewandowski, responsável pelo orçamento e a programação
financeira, afirmou: «São poucas as administrações públicas do mundo que levaram tão longe a
transparência financeira. Proporcionamos aos cidadãos europeus um acesso fácil a informações
pormenorizadas sobre os beneficiários das nossas subvenções e contratos adjudicados. Estou
convicto de que tal contribuirá para uma melhor responsabilização e para uma melhor qualidade das
despesas da UE.»
Sistema de Transparência Financeira
O Sistema de Transparência Financeira (STF), lançado em 2008, fornece informações sobre os
beneficiários das rubricas orçamentais directamente geridas pela Comissão e pelas suas agências
executivas. Os dados estão disponíveis através de um motor de pesquisa na Internet que inclui
diversos critérios de pesquisa como o país do beneficiário, a designação do programa ou o
montante.
A informação é retirada das contas da Comissão e baseia-se nos montantes financeiros afectados no
orçamento a um determinado beneficiário. Este ano, pela primeira vez, a base de dados inclui os
contratos públicos celebrados pela Comissão no âmbito da sua gestão corrente.
Nota à redacção
1) O STF pode ser consultado utilizando a seguinte ligação:
http://ec.europa.eu/beneficiaries/fts/index_en.htm
2) O STF fornece dados sobre cerca de 20 % do orçamento da UE, ou seja, a parte directamente
gerida pela Comissão. A parte restante do orçamento da UE é gerida principalmente pelas
administrações nacionais, cabendo-lhes a responsabilidade de publicar a identidade dos
beneficiários. Um portal de carácter geral, que dá acesso a todos os sítios Web com informações
sobre os beneficiários de fundos da UE, pode ser consultado no seguinte endereço:
http://ec.europa.eu/contracts_grants/beneficiaries_en.htm
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