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Síntese 
Os debates realizados no Parlamento Europeu sobre o futuro da Europa proporcionaram uma 
oportunidade única aos chefes de Estado e de Governo para expressarem as suas opiniões sobre 
o rumo que a UE27 deve seguir no futuro. Este exercício demonstrou, por um lado, que o nível 
de prioridade atribuído aos diferentes domínios de intervenção varia consoante os oradores e, 
por outro, que estes têm pontos de vista convergentes em muitas matérias. Uma ideia com a qual 
todos os oradores estiveram de acordo diz respeito ao valor acrescentado da adesão à UE, devido 
aos seus benefícios em termos económicos ou de segurança. Todos os oradores consideraram 
que os Estados-Membros não conseguem dar resposta aos desafios do século XXI atuando de 
forma isolada, independentemente da sua dimensão ou da sua prosperidade económica. Neste 
sentido, todos os oradores salientaram a necessidade de unidade na UE, mencionando também 
os valores da UE que devem ser preservados, apesar de existirem opiniões divergentes quanto à 
origem desses valores.  

A vontade de reconhecer o valor acrescentado da UE levou alguns oradores a salientar a 
necessidade de reforçar a ligação entre o sistema da UE e os cidadãos europeus. Alguns oradores 
pretendem que os cidadãos participem mais no processo de decisão da UE, enquanto outros 
desejam que os cidadãos estejam mais informados sobre as conquistas da UE. Os debates 
revelaram pouca vontade em reformar os Tratados, pelo que as melhorias deverão basear-se no 
atual quadro jurídico. No que diz respeito à identificação das necessidades estratégicas, os 
oradores referiram sobretudo a migração, as alterações climáticas e a segurança como os três 
domínios prioritários. Contudo, nestas e noutras políticas, existem opiniões divergentes entre os 
oradores quando ao alcance da participação da UE. Um outro assunto que continua a ser 
controverso é a possibilidade de abandonar o princípio da unanimidade e, se assim for, em que 
domínios. A análise também revelou que, por vezes, a escolha dos temas (por exemplo, o 
desemprego) se baseou não apenas na filiação política específica do orador, mas também em 
acontecimentos gerais internacionais (nomeadamente o diferendo comercial com os EUA) ou no 
facto de um determinado assunto estar na ordem do dia a nível da UE (por exemplo, os 
Spitzenkandidaten, ou candidatos principais). Os debates também proporcionaram aos chefes 
de Estado ou de Governo uma plataforma para apresentarem propostas próprias. Com efeito, 
surgiram ideias novas – embora potencialmente contraditórias – apresentadas pelos oradores 
em domínios relacionados com as políticas, mas também no que toca a assuntos institucionais 
mais vastos.  

No que diz respeito aos domínios de intervenção fundamentais abrangidos pelo presente 
documento, subsistem, no âmbito da União Económica e Monetária (UEM), divergências entre as 
abordagens de redução dos riscos (ou seja, orçamentos equilibrados e um sistema bancário 
saudável) e as posições que salientam a necessidade de solidariedade entre os Estados-Membros. 
A migração é unanimemente referida como um domínio em que é necessária uma estratégia 
comum da UE, embora subsistam divergências quanto à reforma do Sistema Europeu Comum de 
Asilo (SECA) e continue a existir uma dicotomia entre posições que privilegiam a solidariedade 
ou a flexibilidade. No que respeita à dimensão social, a maioria dos oradores que a abordaram 
expressaram apoio ao Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Embora a maior parte tenha afirmado 
que as políticas sociais e de bem-estar devem figurar entre as prioridades a nível da UE, alguns 
propuseram um salário mínimo ou um seguro de desemprego da UE. No que se refere ao 
comércio, a maioria dos oradores que o abordaram salientaram a necessidade de evitar o 
protecionismo ou abordagens nacionalistas e, simultaneamente, proteger melhor os interesses 
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estratégicos da UE e preservar as normas sociais e ambientais. Relativamente ao quadro 
financeiro plurianual (QFP), os intervenientes que abordaram a dimensão do orçamento da UE 
dividiram-se, de forma bastante equilibrada, entre os que defendiam a sua redução, o seu 
aumento ou, de um modo geral, a sua harmonização com as necessidades da UE. Também neste 
contexto, os oradores se revelaram divididos quanto à manutenção da despesa inalterada no 
âmbito das políticas estruturais e de coesão. Em matéria de segurança e de defesa, os oradores 
demonstraram um elevado nível de convergência sobre a necessidade de ambas devido às 
ameaças externas que a UE enfrenta. Embora a ligação transatlântica e o multilateralismo 
continuem a ser fatores significativos, a maior parte dos líderes também realçou a importância 
da cooperação estruturada permanente (CEP) e do Fundo Europeu de Defesa (FED). No entanto, 
os aspetos institucionais da segurança e da defesa continuam a ser controversos. As posições dos 
líderes sobre as alterações climáticas e a energia evidenciaram a natureza supranacional destes 
desafios. A redução das emissões de carbono e a realização de uma economia neutra em carbono 
até 2050 foram debatidas em conjunto com a necessidade de promover as energias renováveis, 
diversificar o aprovisionamento e impulsionar a eficiência energética. No que diz respeito aos 
aspetos institucionais, os oradores deram prioridade à necessidade de maior participação dos 
cidadãos. As opiniões sobre a necessidade de «mais» ou «menos» Europa dividiram-se. 
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1. Introdução 
Após a decisão do Reino Unido de sair da UE, o presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, 
anunciou a intenção de organizar uma série de debates sobre o futuro da Europa durante sessões 
plenárias ao longo de um ano e meio, até às eleições europeias de maio de 2019. Antonio Tajani 
afirmou que convidaria os chefes de Estado ou de Governo e outras destacadas individualidades 
europeias para apresentarem a sua visão num fórum democrático e aberto, a partir do início de 
2018. Este foi um processo sem precedentes na vida institucional do Parlamento, que surgiu num 
momento em que todos os contributos e ideias eram valiosos para conferir de novo estabilidade e 
clareza ao projeto europeu. 

Os debates sobre o futuro da Europa acolheram a maioria dos chefes de Estado ou de Governo dos 
países da UE. Aproximadamente 20 chefes de Estado ou de Governo aceitaram o convite (figura 1) 
e expressaram os seus pontos de vista em intervenções (figura 2), seguidas de um debate com os 
deputados em sessões plenárias do Parlamento. Previstos inicialmente apenas para 2018, os 
debates prosseguiram até à última sessão plenária, em abril de 2019. Estes debates constituíram 
uma oportunidade valiosa para refletir sobre o futuro da UE e aumentar a sensibilização quer dos 
cidadãos, quer dos políticos, tendo em vista a cimeira de 9 de maio de 2019, em Sibiu, na Roménia, 
e as eleições europeias, realizadas no final do mesmo mês. 

Figura 1 – Participantes nos debates sobre o Futuro da Europa no Parlamento Europeu 
(2018-2019) 

 
Fonte dos dados: Serviço de Estudos do Parlamento Europeu. 
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Figura 2 – Estados-Membros cujos líderes participaram nos debates sobre o futuro da 
Europa no Parlamento Europeu (2018-2019) 

 

Fonte dos dados: Serviço de Estudos do Parlamento Europeu. 
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2. Tendências, semelhanças e diferenças nos debates sobre o 
futuro da Europa 

Durante os debates sobre o futuro da Europa no Parlamento Europeu, foram abordados numerosos 
temas e apresentadas muitas visões. Todos os oradores definiram uma ênfase específica para as suas 
intervenções, que refletia os seus diversos interesses nacionais, níveis de prosperidade nacional ou 
a filiação política. A presente análise mostra as principais semelhanças e diferenças entre as 
intervenções e identifica as mensagens essenciais com as quais todos os oradores estiveram de 
acordo. 

Examinando as intervenções dos 20 chefes de Estado ou de Governo que intervieram no âmbito dos 
debates sobre o futuro da Europa1, é possível identificar uma série de convergências, tendências e 
divergências. A síntese que se segue começará por descrever as mensagens comuns em que todos 
os oradores estavam de acordo, analisando em seguida as suas opiniões sobre os principais desafios 
que a UE enfrenta. Destacará as diferenças de prioridades no que respeita à escolha das questões 
estratégicas, examinando a frequência das referências a assuntos específicos e o nível de atenção 
dedicada a cada uma dessas questões. Os exemplos demonstrarão os motivos pelos quais certos 
temas foram mencionados por alguns oradores mais frequentemente do que por outros. No final, 
esta secção contém uma lista de todas as novas propostas apresentadas pelos chefes de Estado ou 
de Governo durante os debates sobre o futuro da Europa.  

2.1. Mensagens comuns 
Embora os chefes de Estado ou de Governo dos países da UE tenham muitas vezes colocado a tónica 
das suas intervenções em diferentes aspetos ou salientado diferentes domínios de intervenção, a 
análise que se segue identifica as principais mensagens com as quais, no essencial, todos os 
oradores estiveram de acordo. 

Assuntos relacionados com a pertença à UE 
Todos os oradores realçaram os benefícios obtidos pelo respetivo país pelo facto de pertencerem à 
UE, muitos deles enquanto descreviam a melhoria da situação económica dos seus países. A maior 
parte dos oradores salientou igualmente o valor acrescentado que a UE proporciona no que respeita 
à segurança, à liberdade ou à democracia ou Estado de Direito. O primeiro-ministro dos Países 
Baixos, Mark Rutte, defendeu que todos os Estados-Membros beneficiam do mercado único, da 
união monetária e da livre circulação de pessoas. Acrescentou, no entanto, que é igualmente 
importante que a UE garanta a segurança, a estabilidade e o Estado de Direito. Um outro benefício 
da pertença à UE mencionado por muitos chefes de Estado ou de Governo é a importância da União 
enquanto garante da paz. Enquanto muitos oradores analisaram este papel numa perspetiva 
histórica, o primeiro-ministro da Croácia, Andrej Plenković, salientou que este aspeto continua a ser 
pertinente nos nossos dias. 

O primeiro-ministro do Luxemburgo, Xavier Bettel, observou que estas vantagens, resultantes da 
pertença de um país à União, são consideradas como dados adquiridos. Alguns líderes, como o 
primeiro-ministro da Estónia, Jüri Ratas, também assumiram uma quota-parte da responsabilidade, 
reconhecendo que é necessário falar sobre os benefícios do mercado único e da moeda única para 

                                                             

1 O primeiro-ministro esloveno, Marjan Šarec, aceitou inicialmente o convite do Parlamento Europeu, mas mais tarde 
decidiu não participar no debate. 

https://www.total-slovenia-news.com/news/3258-todays-news-in-slovenia
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as empresas, da liberdade de circulação para as pessoas, ou do Programa ERASMUS para os 
estudantes. 

Resposta conjunta aos desafios  
Os chefes de Estado ou de Governo afirmaram também em uníssono que nenhum Estado-Membro, 
independentemente da sua dimensão, tem capacidade suficiente para responder isoladamente aos 
desafios do século XXI. O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, apelou ao reconhecimento 
por todos de que «nenhum dos grandes desafios que enfrentamos será melhor resolvido fora da 
União, por cada Estado-Membro isoladamente, por mais populoso ou próspero que seja». 

Preservação da unidade da UE 
Todos os oradores referiram a necessidade de unidade, tendo alguns, nomeadamente o presidente 
da Roménia, colocando aqui a tónica da sua intervenção. O primeiro-ministro dos Países Baixos, 
Mark Rutte, resumiu esta ideia afirmando que a unidade é o futuro da Europa. A unidade foi também 
frequentemente referida em conjunto com a demonstração de solidariedade. 

Defesa dos valores da UE 
Um outro tema recorrente foi a importância dos valores europeus e a necessidade de os defender, 
na UE e externamente. O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, salientou que este é o 
momento de proteger e defender os valores que tornam o projeto europeu único, e mesmo 
invejado, no mundo. Os valores europeus foram muitas vezes mencionados em conjunto com a 
identidade europeia. Contudo, enquanto o primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, definiu 
a identidade europeia como estando radicada no Cristianismo, a maior parte dos outros oradores, 
como o presidente da Roménia, Klaus Iohannis, salientou que esta identidade se baseia em 
princípios, em valores e em interesses comuns. 

O papel importante dos cidadãos da UE 
Todos os chefes de Estado ou de Governo dos países da UE que intervieram no Parlamento Europeu 
sublinharam o papel importante dos cidadãos europeus. A melhoria da comunicação com os 
cidadãos constituía, para a maior parte dos oradores, uma resposta crucial para alguns dos desafios 
que a UE enfrenta atualmente (ver secção 2.2 abaixo), em especial o aumento do euroceticismo e 
do populismo. Existem duas perspetivas distintas e complementares a este respeito: alguns 
oradores centraram-se na necessidade de envolver os cidadãos mais ativamente no processo 
decisório a nas decisões da UE recorrendo aos diálogos com os cidadãos e a outras formas de 
democracia direta; outros salientaram a necessidade de chamar a atenção dos cidadãos para os 
benefícios da UE e de dar resposta às suas prioridades. O primeiro-ministro da Suécia, Stefan Löfven, 
resumiu este argumento afirmando que a UE deve demonstrar continuamente o seu valor no que 
respeita à vida quotidiana das pessoas – e aos sonhos destas para o futuro. O primeiro-ministro 
irlandês, Leo Varadkar, demonstrou a complementaridade destas duas perspetivas quando 
defendeu que os cidadãos têm de sentir os benefícios da Europa, de a acolher e de participar 
ativamente no seu desenvolvimento. 

Reforma da UE no atual quadro dos Tratados 
Por último, uma mensagem comum transmitida foi a da necessidade de reformar a UE. Enquanto 
alguns oradores formularam algumas críticas ao desempenho da UE, outros associaram a 
necessidade de reformas aos desafios que a UE enfrenta. Em ambos os casos, a opção preferencial 
apoiada pelos chefes de Estado ou de Governo consistia na realização desta reforma no atual quadro 
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dos Tratados, considerando-o suficientemente flexível para sustentar muitas das mudanças 
necessárias. Muitos líderes, como o primeiro-ministro da Bélgica, Charles Michel, entendiam que 
uma alteração do Tratado neste momento poderia mesmo ser contraproducente. Neste contexto, 
alguns salientaram a possibilidade de utilizar a cooperação reforçada, enquanto outros se opuseram 
a uma Europa a várias velocidades. 
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Quadro 1 – Síntese dos temas abordados por cada chefe de Estado ou de Governo 
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2.2. Principais desafios que a Europa enfrenta 
Os oradores recordaram os numerosos desafios que a UE tem enfrentado recentemente, como a 
crise económica e financeira, a crise das migrações e dos refugiados, bem como a saída do Reino 
Unido da UE (Brexit). Seguidamente, descreveram os principais desafios de hoje e dos próximos 
anos (ver figura 3). 

Figura 3 – Principais desafios mencionados pelos oradores 

 

Fonte dos dados: Serviço de Estudos do Parlamento Europeu 

Os desafios mencionados podem ser agrupados em três categorias: i) desafios estratégicos, ii) 
desafios políticos e iii) desafios internacionais. 

No que diz respeito aos desafios estratégicos, os domínios mais vezes mencionados foram a 
migração, as alterações climáticas e a segurança. Estes foram também os três desafios mencionados 
com mais frequência de entre as três categorias (ver i), ii), iii) acima). A digitalização e o 
desenvolvimento económico foram assinalados como outros desafios estratégicos importantes. No 
que se refere aos desafios políticos, a maior parte dos líderes manifestou preocupação com a 
distância crescente entre as instituições e os cidadãos, afirmando que eram necessários 
reajustamentos do desempenho político e institucional da UE. O primeiro-ministro belga, Charles 
Michel, referiu uma crise fundamental da confiança nas instituições públicas, incluindo as 
instituições europeias, bem como na comunicação social tradicional. Esta situação foi muitas vezes 
associada ao aumento do populismo. Enquanto muitos oradores classificaram o aumento do 
populismo como uma grande ameaça que cumpre enfrentar, o primeiro-ministro italiano, Giuseppe 
Conte, afirmou que se trata de uma oportunidade para inverter um processo de separação gradual 
entre quem governa e quem é governado. Por outro lado, o primeiro-ministro da Eslováquia, Peter 
Pellegrini, defendeu que a UE não é uma Bruxelas fictícia e distante, e que são as pessoas que fazem 
a União Europeia.  

Embora todos os chefes de Estado ou de Governo concordassem que os Estados-Membros teriam 
de enfrentar os desafios em conjunto, as opiniões sobre a forma concreta desta cooperação 
variavam. Alguns líderes defenderam que uma parte das responsabilidades teria de ser devolvida 
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aos Estados-nações, tendo o primeiro-ministro da Polónia, Mateusz Morawiecki, apelado mesmo a 
uma «União das Nações 2.0». Muitos outros pediram mais Europa, mas apenas em domínios 
específicos. O presidente francês, Emmanuel Macron, apelou a mais soberania europeia e a um 
reforço do nível europeu.  

No que se refere ao processo decisório, houve também apelos, nomeadamente do 
primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, à renúncia ao princípio da unanimidade; outros líderes, 
como o presidente de Chipre, Nicos Anastasiades, salientaram a necessidade de que as decisões 
sejam tomadas por consenso. 

Relativamente aos desafios internacionais, os mais mencionados foram a instabilidade na região, 
definida como instabilidade geopolítica e/ou conflitos perto das fronteiras da UE, e os desafios que 
se colocam à ordem multilateral, sendo os mais frequentemente mencionados a deterioração das 
relações transatlânticas e o agravamento das agressões russas. Além disso, o papel mais ativo e 
confiante que a China e, em menor grau, outros intervenientes, como a Índia, estão a assumir na 
cena mundial também foi mencionado no contexto da mudança da ordem multilateral. Por último, 
a globalização foi mencionada como um desafio em si ou como um fenómeno com impacto 
multidimensional, nomeadamente a perda de competitividade da Europa ou o aumento das 
desigualdades sociais. 

2.3. Principais temas e prioridades 
Na análise dos assuntos estratégicos abordados pelos chefes de Estado ou de Governo, há que fazer 
uma distinção entre o número total de assuntos estratégicos abordados e a atenção consagrada a 
cada um destes temas específicos. 

Número e profundidade dos temas abordados por cada orador 
Em média, os chefes de Estado ou de Governo mencionaram 15 dos 27 temas apresentados no 
quadro 1 nas suas intervenções no Parlamento Europeu. Observa-se uma tendência de diminuição 
do número médio de temas entre a primeira intervenção, em janeiro de 2018, e as intervenções mais 
recentes. 
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Figura 4 – Número de temas por orador 

 

Fonte dos dados: Serviço de Estudos do Parlamento Europeu 

O chefe de Estado ou de Governo que abordou mais temas foi o primeiro-ministro do Luxemburgo, 
Xavier Bettel, que mencionou 21 assuntos, e o que abordou menos temas foi o primeiro-ministro da 
Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, que mencionou oito. Observar apenas o número total de 
questões abordadas não permite obter uma imagem completa.  

Figura 5 – Tempo de uso da palavra dedicado a vários temas 

 

Fonte dos dados: Serviço de Estudos do Parlamento Europeu 

Uma outra dimensão a ter em conta, juntamente com o número de temas mencionados, é o tempo 
que os oradores dedicaram a cada um dos temas nas respetivas intervenções. Se o tempo for 
dividido em três categorias (ou seja, períodos curtos, médios e longos), observa-se uma tendência 
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geral de diminuição da ênfase colocada em cada tema quando comparados os primeiros oradores 
com os últimos oradores. Isto significa que os últimos oradores, não só abordaram menos assuntos, 
como também lhes deram menos atenção. Se procedermos a uma análise individual dos oradores, 
é possível observar diferenças entre o número de temas mencionados e a ênfase dada a estes temas. 
Por exemplo, Lars Løkke Rasmussen e Mark Rutte mencionaram menos assuntos em média, mas 
dedicaram uma parte relativamente longa das suas intervenções a cada um dos temas que trataram. 
Pelo contrário, o primeiro-ministro da Estónia, Jüri Ratas, foi um dos oradores que mencionou mais 
temas, mas dedicou um tempo relativamente reduzido a cada assunto. Outros, como os 
primeiros-ministros do Luxemburgo e da Polónia, combinaram um número elevado de temas com 
um tratamento político prolongado de cada um dos temas que mencionaram (ver figuras 4 e 5).  

Análise global da frequência dos temas e da atenção que lhes foi dedicada 
Além disso, na comparação da atenção política dedicada a cada tema, é possível observar uma 
correlação entre a frequência com que cada tema foi mencionado e a atenção dedicada ao mesmo. 

Figura 6 – Frequência das referências aos temas 

 

Fonte dos dados: Serviço de Estudos do Parlamento Europeu 

Entre os domínios de intervenção, a migração foi o único mencionado por todos os oradores. Outros 
domínios de intervenção que mereceram destaque foram o clima (90 % de todos os chefes de 
Estado ou de Governo), o QFP (85 %) e a defesa (85 %). Inversamente, os domínios de intervenção 
menos vezes mencionados foram a política de desenvolvimento (20 %), os transportes (20 %), bem 
como a saúde e alimentação (5 %). Analisando a atenção média consagrada a cada tema suscitado, 
a figura 7 demonstra que a migração, a política social, o QFP e a defesa foram os temas que, em 
média, receberam mais atenção. Os transportes, as eleições da UE, a energia, e a educação e cultura 
foram os temas que, em média, receberam menos atenção dos oradores. 
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Figura 7 – Tempo dedicado a cada tema 

 

Fonte dos dados: Serviço de Estudos do Parlamento Europeu 

Observando estas duas dimensões, verifica-se claramente que, em muitos casos, os temas 
suscitados por numerosos oradores também mereceram, em média, grande atenção quando foram 
tratados. Temas como a migração, o QFP e a defesa apresentam valores levados, enquanto outros, 
como a política de desenvolvimento e os transportes, têm valores mais baixos nas duas vertentes. 
Contudo, noutros temas, nomeadamente a política social, existe uma diferença entre frequência e 
ênfase. Enquanto seis oradores não fizeram qualquer referência à política social, para os restantes 
oradores este foi o segundo tema mais aprofundado, apenas atrás da migração. Um exemplo oposto 
é o tema do clima, que foi o segundo tema mais abordado, atrás da migração, mas mereceu menor 
ênfase do que oito outros temas quando mencionado.  
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Figura 8 – Frequência e peso dos temas mencionados 

 

Fonte dos dados: Serviço de Estudos do Parlamento Europeu 

2.4. Possíveis explicações para o facto de o tempo dedicado às 
várias questões variar entre oradores 

Existem, naturalmente, várias razões para o facto de alguns oradores terem realçado uma 
determinada questão e outros a terem referido superficialmente ou, até, ignorado. As diferenças em 
termos de prioridades nacionais, bem como de filiação política, explicam algumas das variações. Por 
exemplo, todos os oradores situados à esquerda no espetro político dedicaram uma percentagem 
elevada do seu tempo de uso da palavra à política social. 

A maior parte dos oradores que abordaram o desemprego era oriunda de países que onde ocorreu 
recentemente uma forte redução dos níveis de desemprego ou, ao invés, onde o desemprego 
permanece muito elevado. A exceção a esta tendência foi a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, 
que abordou o desemprego apesar de a Alemanha não ser um dos países mais afetados por este 
problema. Pedro Sánchez e Giuseppe Conte, oriundos de países que ainda enfrentam níveis de 
desemprego elevados, apresentaram propostas relativas a formas de abordar este problema a nível 
europeu. Pedro Sánchez propôs a introdução de um regime europeu de seguro de desemprego e 
Giuseppe Conte salientou que a nova legislatura europeia deve prosseguir o combate ao 
desemprego e apoiar o crescimento de forma mais decidida. Outras diferenças podem ser 
explicadas no contexto da atualidade de um tema (por exemplo, se o tema fora recentemente 
debatido, ou seria brevemente debatido, no Conselho Europeu ou no Parlamento Europeu). Neste 
caso, as listas transnacionais constituem um bom exemplo. Enquanto metade dos primeiros seis 
oradores abordou o tema das listas transnacionais, os últimos 14 oradores não fizeram qualquer 
referência a esse tema, uma vez que se encontrava fora da ordem do dia. O mesmo se aplica às 
referências ao processo dos Spitzenkandidaten. Um outro exemplo é o comércio, que, no período 
entre janeiro e maio de 2018, recebeu mais atenção de vários oradores no debate do Parlamento 
Europeu do que dos restantes oradores até então. Uma explicação possível é o facto de, nesse 
momento, o diferendo comercial com os EUA se encontrar numa fase crítica e de este assunto ter 
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sido debatido na maior parte das reuniões do Conselho Europeu no período em questão, até se 
alcançar um acordo entre os chefes de Estado ou de Governo em 17 de maio de 2018.  

2.5. Uma oportunidade para formular novas propostas 
Os debates sobre o futuro da Europa no Parlamento Europeu constituíram não apenas um fórum 
para debater visões diferentes do futuro da UE, mas também uma ocasião para apresentar e discutir 
ideias novas e propostas concretas. Mais de metade dos oradores aproveitaram esta oportunidade 
e apresentaram novas propostas em diferentes domínios de intervenção. Enquanto alguns chefes 
de Estado ou de Governo solicitaram metas específicas em alguns domínios de intervenção, 
nomeadamente as alterações climáticas, outros propuseram novos mecanismos de análise pelos 
pares no âmbito do Estado de Direito ou enquanto processos de apoio à convergência económica. 
Muitos deles concentraram-se em questões estratégicas, mas alguns apresentaram propostas 
destinadas a melhorar o quadro institucional da UE. Estas propostas seguiram direções inversas, 
tendo alguns líderes solicitado um reforço das instituições da UE e a abolição da unanimidade em 
vários domínios de intervenção, e outros defendido a atribuição de mais competências aos Estados-
Membros. 

  

https://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/international-summit/2018/05/17/
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Quadro 2 – Propostas específicas formuladas por cada orador 
Oradores Domínios de 

intervenção / 
Questões 
estratégicas 

Propostas 

António Costa Semestre Europeu Um mecanismo de convergência que permita 
aos países melhorar o seu potencial de 
crescimento 

Emmanuel Macron Participação dos 
cidadãos 

Consultas aos cidadãos sobre o futuro da 
Europa 

Emmanuel Macron Clima Preço mínimo para o carbono 
Emmanuel Macron Migração Programa de apoio para as autoridades locais 

que acolhem e integram refugiados 
Charles Michel Estado de Direito Um mecanismo de análise pelos pares sobre o 

Estado de Direito 
Mark Rutte Clima  Redução de 55 % nas emissões de gases com 

efeito de estufa até 2050. 
Mateusz Morawiecki Política de 

desenvolvimento 
Um fundo europeu de desenvolvimento para 
África 

Mateusz Morawiecki Institucional A «União das Nações 2.0»: redefinição do 
equilíbrio entre os Estados-nações e da 
cooperação a nível europeu  

Alexis Tsipras Política social Um novo contrato social para a Europa 
Angela Merkel Segurança e defesa Criação de um Conselho de Segurança 

europeu 
Pedro Sánchez Política social Estratégia vinculativa em matéria de igualdade 

de género 
Pedro Sánchez Política social Regime europeu de seguro de desemprego 
Pedro Sánchez Institucional Abolir a unanimidade nos domínios das 

relações externas, tributação, QFP e Estado de 
Direito 

Juha Sipilä Agricultura Fundo Florestal UE-África 
Giuseppe Conte Institucional Conferir ao Parlamento Europeu um poder de 

responsabilização geral face às outras 
instituições europeias 

Stefan Löfven Fraude em detrimento 
do orçamento da UE 

Adesão da Suécia à Procuradoria Europeia 

Fonte dos dados: Serviço de Estudos do Parlamento Europeu 
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3. Balanço do debate em domínios de intervenção 
fundamentais 

3.1. União Económica e Monetária 

Evolução das políticas 
 

 

 

 

A União Económica e Monetária (UEM) da Europa foi lançada em 1992. Abrange a moeda única e 
uma política monetária independente conduzida pelo Banco Central Europeu (BCE), regras 

orçamentais e um quadro com alguma flexibilidade para a 
coordenação e a supervisão das políticas económicas dos 
Estados-Membros. Mais recentemente, foram também 
adotados um código único de regras e um quadro único de 
supervisão para as instituições financeiras na área do euro2. 
A UEM foi fundamental para promover a estabilidade dos 
preços, fomentar a integração comercial e financeira e 

apoiar o mercado único. No entanto, as crises 
financeiras e das dívidas soberanas demonstraram que 
a sua estrutura estava incompleta. A reação europeia às 
crises teve várias vertentes. Por um lado, foram tomadas 
medidas monetárias e orçamentais3. Por outro, o 
quadro regulamentar relativo à governação económica 
europeia foi reforçado, a fim de melhorar, nomeadamente, a supervisão orçamental e 
macroeconómica4. 

Paralelamente ao descrito acima, em 2012 iniciaram-se 
debates5 sobre o reforço das medidas para integrar 
quadros para o setor financeiro, questões orçamentais e 
política económica, bem como para aumentar a 

                                                             

2  Para uma introdução a este tema, ver a seguinte página Web da Comissão Europeia: «How the Economic and Monetary 
Union works» (Como funciona a União Económica e Monetária); as páginas Web do Banco Central Europeu: 20 anos 
do euro, Independência e Mecanismo Único de Supervisão; e a página Web da Autoridade Bancária Europeia que 
contém o «Single Rulebook» (Código único de regras). 

3  Medidas de política monetária não convencionais tomadas pelo BCE, empréstimos bilaterais entre Estados-Membros 
e a criação de mecanismos de apoio, como o Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE). 

4  Neste contexto, foram adotados oito novos regulamentos e diretivas da UE (os chamados «pacote de seis» e «pacote 
duplo»), bem como dois tratados intergovernamentais (o Tratado sobre Estabilidade, Coordenação e Governação 
(TECG) e o Pacto para o Euro Mais) .  

5 O termo «debates» é utilizado para referir tanto as iniciativas da Comissão como as deliberações dos presidentes da 
Comissão Europeia, da Cimeira do Euro, do Eurogrupo, do Banco Central Europeu e do Parlamento Europeu. 

“Uma união bancária e, consequentemente, um sistema europeu de garantia de depósitos, 
dependem da redução prévia dos riscos em cada país. Estes dois aspetos estão interligados. A 
solidariedade europeia e a responsabilidade individual são sempre duas faces da mesma 
moeda.” 
Angela Merkel 

“A ideia de resolver [...] problemas com 
transferências orçamentais permanentes é 
inaceitável para nós. O «seguro» contra 
choques económicos é um orçamento 
equilibrado e um rácio da dívida baixo.” 
Juha Sipilä 

A segurança económica é tão importante 
como a segurança das fronteiras, e a 
prosperidade da União depende da nossa 
capacidade de garantir uma União Económica 
e Monetária forte. 
Klaus Iohannis 

“A promessa essencial do euro consistia em 
proporcionar a todos nós maior 
prosperidade – e não uma redistribuição da 
prosperidade.” 
Mark Rutte 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-and-monetary-union/how-economic-and-monetary-union-works_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-and-monetary-union/how-economic-and-monetary-union-works_en
https://www.ecb.europa.eu/euro/html/index.pt.html
https://www.ecb.europa.eu/euro/html/index.pt.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/independence/html/index.pt.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/thessm/html/index.pt.html
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/single-rulebook/interactive-single-rulebook
https://www.esm.europa.eu/about-us
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-542182-Review-six-pack-two-pack-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-542182-Review-six-pack-two-pack-FINAL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:42012A0302(01)
https://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/euro-plus-pact_en
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legitimidade e a responsabilização do processo6. A Comissão Europeia deu um impulso adicional 
em março de 2017, com a publicação do seu Livro Branco sobre o Futuro da Europa7, seguido de 
um documento de reflexão sobre o aprofundamento da UEM8. No seu discurso sobre o estado da 
União de setembro de 2017, o presidente da Comissão anunciou novas iniciativas políticas para 
reforçar a governação da UEM. Pouco tempo depois do discurso sobre o estado da União, o 
Conselho Europeu aprovou a Agenda dos Dirigentes9, fixando a sua reunião de junho de 2018 como 
prazo para a adoção de decisões concretas sobre a reforma da UEM. Por fim, a Comissão apresentou 
um conjunto de propostas e iniciativas para concluir a UEM, em dezembro de 201710, bem como 
duas outras propostas em maio de 201811.  

Durante este período, o Parlamento Europeu contribuiu para o debate sobre o futuro da UEM, 
adotando um conjunto de resoluções importantes12. Entre as numerosas recomendações que 
formulou, o Parlamento Europeu salientou a necessidade de simplificar o quadro atual e aumentar 
a sua responsabilização democrática, nomeadamente atribuindo um papel mais forte ao 

Parlamento Europeu e aos parlamentos nacionais e integrando 
o Mecanismo Europeu de Estabilidade e o Tratado sobre 
Estabilidade, Coordenação e Governação no quadro jurídico da 
UE; referiu ainda a necessidade de uma capacidade orçamental 
para a convergência e a estabilização da área do euro; de uma 
representação mais unificada do euro nas organizações 

internacionais (por exemplo, o Fundo Monetário Internacional); de uma melhor coordenação das 
políticas orçamentais; de mais investimento em setor-chave; e de reformas fiscais para evitar a elisão 
fiscal e a evasão fiscal.  

O debate sobre o futuro da UEM não se limitou, todavia, às instituições da UE. Em setembro de 2017, 
num discurso na Sorbonne, o presidente francês, Emmanuel Macron, apresentou a reforma da UEM 
como uma de seis dimensões de uma iniciativa para a Europa. Um mês depois, o então ministro das 
Finanças da Alemanha, Wolfgang Schäuble, enviou um documento informal aos seus colegas do 
Eurogrupo. Um terceiro ponto de vista foi apresentado em março de 2018 num documento de 
posição emitido pelos ministros das Finanças da Dinamarca, da Estónia, da Irlanda, da Letónia, da 
Lituânia, dos Países Baixos, da Finlândia e da Suécia.  

                                                             

6 Os seguintes documentos foram marcos importantes deste processo: Comunicação da Comissão – Plano 
pormenorizado para uma União Económica e Monetária efetiva e aprofundada, de 2012; relatório intitulado «Rumo a 
uma verdadeira União Económica e Monetária», de 2012, do presidente do Conselho Europeu, em colaboração com 
os presidentes da Comissão Europeia, do Eurogrupo e do BCE; e relatório intitulado «Concluir a União Económica e 
Monetária Europeia», de 2015, elaborado pelos presidentes das quatro instituições supramencionadas, juntamente 
com o presidente do Parlamento Europeu. 

7  Comissão Europeia, Livro Branco sobre o Futuro da Europa: Perspetivas para o futuro. 
8  Comissão Europeia, Documento de reflexão sobre o aprofundamento da União Económica e Monetária. 
9  Conselho Europeu, Agenda dos Dirigentes. 
10  Ver a Comunicação da Comissão – Novos passos para concluir a União Económica e Monetária: um roteiro, COM(2017) 

821. 
11  Designadamente o Programa de Apoio às Reformas e a Função Europeia de Estabilização do Investimento. 
12  Entre outras, as resoluções sobre as políticas económicas da área do euro (2017/2114(INI)), sobre a revisão do quadro 

de governação económica: avaliação e desafios (2014/2145(INI)), sobre possíveis desenvolvimentos e ajustamentos 
do atual quadro institucional da União Europeia (2014/2248(INI)), sobre a melhoria do funcionamento da União 
Europeia com base no potencial do Tratado de Lisboa (2014/2249(INI)) e sobre a capacidade orçamental da área do 
euro (2015/2344(INI)). 

“O falhanço da gestão neoliberal da 
crise alimenta o monstro do 
nacionalismo e do populismo de 
direita.” 
Alexis Tsipras 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1522138095558&uri=CELEX:52017DC0821
http://www.elysee.fr/declarations/article/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique/
http://media2.corriere.it/corriere/pdf/2017/non-paper.pdf
https://www.government.se/statements/2018/03/finance-ministers-from-denmark-estonia-finland-ireland-latvia-lithuania-the-netherlands-and-sweden/
https://www.government.se/statements/2018/03/finance-ministers-from-denmark-estonia-finland-ireland-latvia-lithuania-the-netherlands-and-sweden/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1522136629818&uri=CELEX:52012DC0777R(01)
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/pt/ec/134203.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_pt.pdf
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_pt
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_pt
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-deepening-economic-and-monetary-union_pt
http://www.consilium.europa.eu/media/21595/leadersagenda_pt.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1522138095558&uri=CELEX:52017DC0821
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1522138095558&uri=CELEX:52017DC0821
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=PT&reference=P8-TA-2017-0418
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=PT&reference=P8-TA-2015-0238
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=PT&reference=P8-TA-2017-0048
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=PT&reference=P8-TA-2017-0049
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=PT&reference=P8-TA-2017-0050
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A disparidade das posições13 dos Estados-Membros impediu quaisquer progressos a nível do 
Conselho Europeu: em vez da adoção de decisões concretas em junho de 2018 – como prometido 
na Agenda dos Dirigentes – houve negociações intensas durante várias reuniões do Eurogrupo e 
Cimeiras do Euro em junho, outubro e dezembro de 2018. Por fim, em dezembro, os dirigentes da 
UE chegaram a um acordo cauteloso segundo o qual o Mecanismo Europeu de Estabilidade 
asseguraria um mecanismo de apoio comum ao Fundo Único de Resolução (FUR). Anunciaram 
também a intenção de introduzir cláusulas de ação coletiva (CAC) com possibilidade de agregação 
simples para obrigações de dívida pública da área do euro até 2022 e a incluir este compromisso no 
Tratado MEE. No que diz respeito ao Sistema Europeu de Seguro de Depósitos (SESD), salientaram 
que é necessário mais trabalho técnico, a realizar por um grupo de trabalho de alto nível, que 
apresentará um relatório até junho de 2019. Além disso, embora não tenham chegado a acordo 
sobre a necessidade de uma função de estabilização económica, revelaram maior abertura quanto 
a progressos na conceção, na execução e no calendário de um «instrumento [...] de convergência e 
competitividade» que fará parte do orçamento da UE (inspirado na proposta franco-alemã de 16 de 
novembro de 2018). 

Balanço do debate no Parlamento 
Vários chefes de Estado ou de Governo que intervieram no 
debate mencionaram explicitamente a união bancária como um 
objetivo crucial, a fim de proteger as poupanças dos cidadãos 
numa base pan-europeia, tendo assumido o compromisso firme 
de envidar mais esforços para cumprir esse objetivo. Contudo, 
as opiniões sobre como proceder e quando instituir o Sistema 

Europeu de Seguro de Depósitos (SESD) divergem. Os líderes de Estados-Membros mais 
conservadores do ponto de vista orçamental tenderam a salientar a necessidade de libertar os 
balanços dos bancos dos créditos não produtivos antes de criar a garantia de depósitos, prevendo 
a possibilidade de a resolução bancária se basear num mecanismo de apoio financeiro europeu 
comum, com vista a diminuir o risco associado à própria utilização desta medida. Existem também 
diferenças de opinião sobre os objetivos de um novo orçamento da área do euro, que deverá ser 
negociado no âmbito do Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027. Embora os chefes de Estado ou 
de Governo não tenham chegado a acordo sobre a necessidade de uma função de estabilização 
(nomeadamente para amortecer o choque de uma contração económica), revelaram maior abertura 
quanto a progressos na conceção, na execução e no calendário de um «instrumento [...] de 
convergência e competitividade» (inspirado na proposta franco-alemã de 16 de novembro de 2018). 

Todos os chefes de Estado ou de Governo que intervieram no debate até ao momento expressaram 
apoio à conclusão da UEM, incluindo o primeiro-ministro da Croácia, um país que ainda não 
participa na área do euro. Todos os oradores defenderam que a UEM pode prevenir crises futuras e 
apoiar uma União mais coesa. No que diz respeito à política fiscal, as opiniões manifestadas até ao 
momento pelos chefes de Estado ou de Governo no contexto do debate sobre o futuro da Europa 
divergem. A tributação dos serviços digitais, por exemplo, continua a ser visto por alguns líderes 
como um instrumento nacional, enquanto outros o defendem como um recurso próprio da UE. Por 
outro lado, todos os dirigentes da UE que intervieram até agora apoiam um trabalho comum para 
combater as práticas fiscais prejudiciais, em especial a fraude fiscal e a evasão fiscal, bem como 
medidas rumo a uma harmonização gradual da matéria coletável do imposto sobre as sociedades. 

                                                             

13  Enquanto alguns Estados-Membros (liderados pela França) deram prioridade a medidas de partilha de riscos, outros 
(liderados pela Alemanha) defenderam, ao invés, mais iniciativas de redução de riscos. 

“Acredito numa união bancária 
destinada a proteger as poupanças 
dos cidadãos numa base pan-
europeia e a reduzir a exposição de 
cada Estado-Membro.” 
Leo Varadkar 

https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2018/12/14/statement-of-the-euro-summit-14-december-2018/
https://www.esm.europa.eu/about-us
https://www.esm.europa.eu/about-us
https://srb.europa.eu/en/content/single-resolution-fund
https://www.esm.europa.eu/content/what-are-single-limb-collective-action-clauses-cacs
https://www.esm.europa.eu/content/what-are-single-limb-collective-action-clauses-cacs
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union/european-deposit-insurance-scheme_pt
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2018/12/04/eurogroup-report-to-leaders-on-emu-deepening/
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2018/12/04/eurogroup-report-to-leaders-on-emu-deepening/
https://www.consilium.europa.eu/media/37011/proposal-on-the-architecture-of-a-eurozone-budget.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/37011/proposal-on-the-architecture-of-a-eurozone-budget.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608646/EPRS_BRI(2017)608646_EN.pdf
http://www.sieps.se/en/publications/2018/the-future-of-the-economic-and-monetary-union-reform-perspectives-in-france-germany-italy-and-the-netherlands/
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Embora os chefes de Estado ou de Governo tenham 
manifestado apoio à rápida conclusão da União Económica e 
Monetária (UEM), os debates realçaram a diferença de opiniões 
sobre o rumo a seguir pela UE na realização deste objetivo. Os 
líderes que privilegiam a redução de riscos insistiram em 
orçamentos equilibrados e sistemas bancários saudáveis, 
expurgados de créditos não produtivos, como condições 

prévias de mecanismos de partilha de riscos, por exemplo no âmbito do Sistema Europeu de Seguro 
de Depósitos da união bancária. Outros colocam mais ênfase na necessidade de reforçar a 
solidariedade entre os Estados-Membros e, dessa forma, evitar crises financeiras e proteger as 
poupanças dos cidadãos. As conclusões do Conselho Europeu e das Cimeiras do Euro refletem estas 
diferenças. Em questões de natureza fiscal, a insistência dos chefes 
de Estado ou de Governo em dotar a UE de instrumentos para 
combater a evasão e a elisão fiscais traduziu-se, até certo ponto, 
em legislação. No entanto, a tributação justa das sociedades, em 
especial as que têm uma pegada digital significativa na economia 
dos dados, continua a ser um objetivo difícil de concretizar. Na 
ausência de uma abordagem europeia comum, um número 
significativo de Estados-Membros decidiu introduzir impostos próprios sobre os serviços digitais. 

3.2. Migração 

Evolução das políticas 
 

 

 

Desde 2015, a Europa enfrenta o seu maior desafio migratório desde o fim da Segunda Guerra 
Mundial. A chegada sem precedentes de refugiados e migrantes irregulares à UE, que atingiu o auge 
em 2015, expôs uma série de deficiências e lacunas nas políticas da UE relativas ao asilo, às fronteiras 
externas e à migração. Numa intervenção em dezembro de 2017, Antonio Tajani, presidente do 
Parlamento Europeu, afirmou que as respostas fragmentadas são o oposto das soluções eficazes, e 
que, em vez disso, é necessário que haja uma estratégia europeia forte, uma verdadeira 
coordenação e mais recursos comuns.  

Embora os fluxos migratórios sem precedentes para a UE ocorridos durante 2015 e 2016 tenham 
diminuído no final de 2017 e em 2018, a pressão migratória deverá manter-se, pelo que a gestão 
dos fluxos migratórios permanecerá certamente numa posição destacada da agenda da UE. Este 
facto reflete-se igualmente no aumento dos montantes, na flexibilidade e na diversidade do 
financiamento da UE para as políticas de migração e asilo, tanto dentro, como fora do atual e futuro 
orçamento da UE. No entender da Comissão Europeia, uma política da UE eficaz, justa e robusta em 
matéria de migração, adaptada aos desafios futuros, implica criar um sistema europeu de asilo forte 
e eficiente, reduzir os incentivos à migração irregular, salvar vidas, proteger as fronteiras externas 
da UE e garantir canais legais mais eficientes para os migrantes regulares.  

“A necessidade de uma solidariedade 
verdadeiramente partilhada entre os 
Estados-Membros, sem dividir a UE 
em diferentes áreas geográficas, 
reflete-se no desafio de concluir a 
União Económica e Monetária.” 
Giuseppe Conte 

“Temos de [...] prevenir a elisão fiscal 
das sociedades. Temos de assegurar 
que estas pagam sempre impostos 
nos países onde verdadeiramente 
operam e obtêm os seus lucros.” 
Peter Pellegrini 

“A migração legal tem efeitos positivos no nosso desenvolvimento económico; desempenha um 
papel essencial nos setores com falta de mão de obra e contribui para mitigar um dos desafios do 
nosso continente, ou seja, o envelhecimento da população.” 
Pedro Sánchez 

https://www.europarl.europa.eu/the-president/home/newsroom/pageContent-area/newsroom/speech-by-the-president-of-the-european-parliament-antonio-tajani-at-the-european-council-meeting-on-14-and-15-december-2017.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_EN.pdf
http://migration.iom.int/europe?type=arrivals
http://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_-_10_trends_shaping_migration_-_web.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-fair-migration-policy_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-fair-migration-policy_en_0.pdf
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A pressão migratória expôs deficiências no Sistema Europeu 
Comum de Asilo (SECA), que levaram a Comissão Europeia a 
iniciar a reforma deste instrumento. Quase três anos após a 
introdução de dois pacotes de propostas, três dossiês (o 
Regulamento Condições de Asilo, a Diretiva Condições de 
Acolhimento reformulada e o Quadro de Reinstalação da UE) 
foram objeto de um acordo parcial provisório entre as 
instituições, mas acabaram por não receber o apoio final no Conselho. No que respeita a dois outros 
dossiês (o Regulamento de Dublim e o regulamento relativo aos procedimentos de asilo), o 
Conselho não conseguiu alcançar uma posição comum. Os debates no Conselho relativos à 
determinação do Estado-Membro responsável pela análise de um pedido apresentado por um 
requerente de asilo (um processo frequentemente designado por sistema de Dublim) estão em fase 
de consultas entre os Estados-Membros há quase três anos. A questão mais controversa diz respeito 
a um compromisso sobre os princípios da solidariedade e da partilha equitativa de 
responsabilidades pelos requerentes de asilo. Tal levou a Comissão a propor, embora ainda sem 
conseguir aplicar, disposições temporárias de solidariedade e responsabilidade pelos refugiados e 
migrantes resgatados durante operações de busca e salvamento nos seus percursos para a Europa, 
que serviriam de ponte até que o Regulamento de Dublim e os restantes atos do Pacote SECA se 
tornassem aplicáveis. 

Uma vez que a migração está rapidamente a ganhar 
importância na agenda da UE mas os governos não são 
capazes de chegar a um compromisso sobre os aspetos 
internos da política de migração da UE, a Comissão 

transferiu gradualmente a sua atenção para a cooperação com países terceiros na resposta aos 
desafios migratórios para além das fronteiras da UE. A integração da migração nas políticas de 
cooperação para o desenvolvimento, abordada pelo Parlamento Europeu na sua resolução de abril 
de 2017, tornou-se uma das grandes prioridades nas relações da UE com países terceiros e um dos 
principais instrumentos para diminuir os incentivos à migração irregular. Neste sentido, a UE tem 
centrado atenções em três alavancas principais: parcerias com países terceiros através da 
cooperação para o desenvolvimento e do auxílio humanitário, garantia de uma política de regresso 
e readmissão eficaz e combate à introdução clandestina e tráfico de migrantes. Embora a relação 
entre condições de desenvolvimento e fluxos migratórios seja muito pouco clara, a UE criou vários 
instrumentos financeiros e projetos para enfrentar os desafios ao longo das principais rotas 
migratórias, nomeadamente abordando as causas profundas da migração irregular, melhorando as 
condições de receção dos refugiados e das suas famílias, mais perto de casa, e ajudando as 
comunidades a acolher os grupos maiores de pessoas deslocadas. A fim de aumentar a taxa de 
regressos dos migrantes irregulares, a UE tem centrado atenções na melhoria das capacidades 
próprias em matéria de regresso, na celebração de acordos de readmissão ou em disposições 
práticas (atualmente, estão 23 em vigor), e estabelecido diálogos e parcerias com os principais 
países de origem e de trânsito, incluindo a Líbia e a Turquia. 

A chegada sem precedentes de refugiados e migrantes 
irregulares também expôs uma série de deficiências e lacunas 
nas políticas da UE relativas às fronteiras externas. Afetou o 
funcionamento das normas de Schengen, conduzindo à 
reintrodução de controlos nas fronteiras por vários Estados-
Membros. Em resposta a estes desafios, a Comissão deu início a um processo mais amplo de reforma 
destinado a reforçar as fronteiras externas da UE através do reforço das ligações entre os controlos 

“É absolutamente necessária uma 
revisão imediata do Sistema Europeu 
Comum de Asilo e dos Regulamentos 
de Dublim para assegurar uma 
distribuição mais justa do peso da 
migração e dos refugiados entre os 
Estados-Membros.” 
Nicos Anastasiades 

“A chave para diminuir a migração irregular 
é o trabalho com países terceiros.” 
Jüri Ratas 

“Os movimentos migratórios são 
parte integrante da história humana. 
Não os devemos temer. Devemos 
compreendê-los.” 
Charles Michel 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160713/factsheet_the_common_european_asylum_system_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_pt.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160504/the_reform_of_the_dublin_system_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20181204_com-2018-798-communication_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0124+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/630351/EPRS_BRI(2019)630351_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/620219/EPRS_BRI(2018)620219_EN.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_a_more_effective_return_policy_in_the_european_union_-_a_renewed_action_plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_a_more_effective_return_policy_in_the_european_union_-_a_renewed_action_plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20190306_managing-migration-factsheet-step-change-migration-management-border-security-timeline_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_external_aspects_eam_towards_new_migration_ompact_en.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/37401/meeting-joint-au-eu-un-taskforce-address-migrant-situation-libya_en
http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
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nas fronteiras e a segurança. Por um lado, as medidas de proteção das fronteiras externas da UE 
centraram-se no reforço das regras de gestão das fronteiras da UE e no reforço e atualização dos 
mandatos das agências pertinentes da UE, como a Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e 
Costeira. Por outro lado, devido a uma série de lacunas fundamentais nos sistemas de informação 
da UE, foram desenvolvidos esforços destinados a reforçar estes sistemas e tecnologias para a 
gestão da segurança, dos registos criminais e das fronteiras e migrações (Sistema de informação 
Schengen, Sistema de Informação sobre Vistos), a instituir novos sistemas (sistema europeu de 
informação e autorização de viagem, Sistema de Entrada/Saída) e a melhorar a sua 
interoperabilidade. A UE também iniciou a criação e aplicação graduais da gestão europeia 
integrada das fronteiras a nível nacional e da União, que deverá permitir uma limitação dos fluxos 
migratórios irregulares, reduzindo o crime organizado e os riscos do terrorismo. 

A migração é um desafio mas também uma oportunidade para a UE. Face aos desafios futuros 
colocados pelo envelhecimento da população e por uma 
economia cada vez mais dependente de postos de trabalho 
altamente qualificados, a migração será um instrumento 
importante para aumentar a sustentabilidade dos sistemas 
de proteção social dos países da UE e assegurar o 
crescimento sustentável da economia da UE. Por 

conseguinte, a Comissão propôs uma revisão do sistema – em vigor desde 2009 – destinada a 
proporcionar condições de admissão mais flexíveis, procedimentos de admissão melhorados e 
direitos reforçados para os trabalhadores altamente qualificados. O Parlamento e o Conselho 
adotaram as respetivas posições sobre este dossiê, mas as negociações estagnaram. Apesar dos 
esforços do Parlamento para as retomar, desde que introduzam alterações em determinados 
domínios comparativamente ao sistema atual, não houve progressos durante meses. Segundo a 
Comissão, a atração de migrantes não é suficiente e deve ser acompanhada de medidas para uma 
integração efetiva nas sociedades de acolhimento. Para isso, adotou um plano de ação e 
disponibiliza financiamento para ajudar os países da UE a tirar partido do potencial económico, 
social e cultural dos nacionais de países terceiros, incluindo requerentes de asilo e refugiados. 

A Comissão também solicitou esforços no sentido de reforçar as vias legais para a Europa por razões 
humanitárias. O objetivo é demonstrar que existem alternativas à migração irregular. A fim de apoiar 
as pessoas mais vulneráveis que necessitam de proteção internacional e de as ajudar a encontrar 
uma via legal para a Europa, a Comissão, juntamente com os Estados-Membros, instituiu vários 
mecanismos de reinstalação, como o regime de emergência, que terminou em 2017, e o regime 
atual, que terá o seu termo em outubro de 2019. Contudo, nem todos os compromissos se 
materializaram, e a proposta que institui um quadro de reinstalação da União encontra-se 
bloqueada no Conselho. 

Balanço do debate no Parlamento 
Todos os chefes de Estado ou de Governo que intervieram nos 
debates sobre o futuro da Europa no Parlamento Europeu 
abordaram a migração e todos classificaram a migração como 
um dos principais desafios que a UE enfrenta. Concordaram 
que este desafio só pode ser abordado a nível da UE. Embora a 
maioria dos chefes de Estado ou de Governo tenha salientado a necessidade de realizar progressos 
na reforma do Sistema Europeu Comum de Asilo (SECA) e na questão da recolocação, os dirigentes 
da UE, em sucessivas reuniões do Conselho Europeu, não foram capazes de alcançar progressos no 
que respeita aos aspetos internos da migração e da política de asilo da UE. Doze oradores apelaram 

“A migração descontrolada prejudica a 
confiança do conjunto da sociedade na 
receção dos refugiados – mas prejudica, 
acima de tudo, os próprios refugiados.” 
Stefan Löfven 

“Só à escala europeia é possível ir à 
raiz do problema das migrações, que 
alteram os equilíbrios das nossas 
sociedades.” 
António Costa 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32016R0399
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32016R1624
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32016R1624
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599341
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599341
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599298
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599298
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32017R2226
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_annex-6-progress-report-european-agenda-migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_annex-6-progress-report-european-agenda-migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/legal-migration-eu_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions
https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/financing/eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1537433307192&uri=CELEX:52018DC0635
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11130-2015-INIT/pt/pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_recommendation_on_enhancing_legal_pathways_for_persons_in_need_of_international_protection_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_recommendation_on_enhancing_legal_pathways_for_persons_in_need_of_international_protection_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52016PC0468
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a uma melhor cooperação com os países de origem e de trânsito, muitos deles solicitando um «Plano 
Marshall» para África. Oito oradores também salientaram o controlo das fronteiras externas da UE e 
o papel importante da Frontex neste contexto. Contudo, apenas Charles Michel e Pedro Sánchez 
mencionaram os aspetos positivos da migração legal. 

No domínio da migração, os chefes de Estado ou de Governo demonstraram um nível significativo 
de convergência em vários aspetos, em resultado dos esforços do Conselho Europeu para alcançar 
uma estratégia comum e abrangente da UE desde a eclosão da crise das migrações em 2015. Todos 
reconheceram que a migração representa um desafio significativo, que deve ser abordado 
conjuntamente a nível da UE. Muitos oradores apelaram também ao reforço da cooperação com os 
países de origem e de trânsito, solicitando financiamento adicional para a política de migração da 
UE. Todavia, continua a não haver acordo quanto à reforma do SECA, descrita como urgente por 
numerosos oradores. Muitos salientaram também a 
responsabilidade e solidariedade como um importante valor 
partilhado. No entanto, Lars Løkke Rasmussen e Mateusz 
Morawiecki solicitaram mais flexibilidade para os Estados-
Membros na reposta ao desafio da migração. O único orador que 
referiu o impacto negativo da migração sobre os próprios migrantes foi Stefan Löfven. 

3.3. Dimensão social 

Evolução das políticas 

O que é a dimensão social?  
O conceito de dimensão social da União Europeia (UE) vai além das simples políticas de emprego e 
sociais regidas pelos títulos IX e X do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE). 
Tem uma história longa, consolidada desde o Tratado de 
Roma. Enquanto o artigo 3.º, n.º 3, do Tratado da União 
Europeia (TUE) prevê uma economia social de mercado 
altamente competitiva, o artigo 9.º (a cláusula social 
horizontal) do TFUE coloca o crescimento económico 
equilibrado e o desenvolvimento sustentável em pé de 
igualdade com o pleno emprego, um nível elevado de 
proteção social, a igualdade, a promoção da justiça social e o 
respeito da diversidade. Implica a ponderação de considerações sociais em todos os domínios de 
intervenção. Ambos os artigos têm implicações no conteúdo das políticas e programas da UE 
pertinentes e nos respetivos processos de conceção e execução. A execução pode ser alcançada 
através de instrumentos vinculativos (legislação, governação económica) e não vinculativos 
(elaboração de políticas através da aprendizagem mútua, bem como orientações). Estes últimos 
prevalecem nos domínios de intervenção pertinentes para a dimensão social.  

“Apoiamos um mecanismo de 
solidariedade mais flexível, mas 
obrigatório.” 
Lars Løkke Rasmussen 

“Esta Europa social é também uma 
Europa soberana, é a base em que 
acreditamos. Existem diferenças, mas 
devemos evitar alimentar as 
divergências; a essência da aventura 
europeia é uma união mais estreita.” 
Emmanuel Macron 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1557154556686&uri=CELEX:12016E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1557154660378&uri=CELEX:12016M003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1557154748400&uri=CELEX:12016E009
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2017)614579
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A «nova» ênfase na dimensão social?  
Após uma estagnação dos regulamentos da política social a partir de 2004, a que se seguiram 
medidas de austeridade em resposta à crise financeira e económica de 2008, o aprofundamento da 

União Económica e Monetária (UEM) e o reforço da sua 
dimensão social figuraram entre as prioridades da Comissão 
Juncker. O Relatório dos Cinco Presidentes (22 de junho de 
2015) afirmou como ambição da Europa obter um «triplo A» 
social, enquanto instrumento para apoiar um crescimento 
justo e equilibrado, empregos dignos e proteção no 
trabalho, atualizando assim o quadro legislativo dos 
mercados de trabalho e dos sistemas de proteção social da 

UE. Previa também um processo alargado de reflexão sobre o futuro da dimensão social da UE, que 
teve início no documento de reflexão sobre esta dimensão. Este documento apresentava três 
cenários: i) ênfase exclusiva na liberdade de circulação dos trabalhadores; ii) desenvolvimento do 
que seria, essencialmente, uma Europa a várias velocidades; e iii) um verdadeiro aprofundamento 
da UEM em toda a UE27. Além disso, o documento de reflexão sobre o controlo da globalização 
salientou as fortes ligações entre as políticas económicas e sociais. Por fim, o documento sobre o 
futuro das finanças da UE quantificou as possibilidades de apoio financeiro da UE à dimensão social. 

Passos importantes  
Em março de 2017, a Comissão propôs um quadro de referência holístico, o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais («pilar social») com vista a atualizar os mercados de trabalho e os sistemas de 
proteção social da UE em resposta aos desafios e riscos emergentes, incluindo o desemprego dos 
jovens e o aumento do emprego atípico. Tendo por base o acervo social já existente, os 20 princípios 
e direitos do pilar social vão muito além do âmbito restrito da política social, abordando a igualdade 
de oportunidades e acesso ao mercado de trabalho, as condições de trabalho justas e a proteção e 
inclusão sociais. O pilar social proclamado em conjunto pela Comissão, pelo Parlamento e pelo 
Conselho demonstra o empenho das três instituições. 

A aplicação dos princípios do pilar social é uma 
responsabilidade dos Estados-Membros em cooperação com 
os parceiros sociais. A UE tem apoiado estes esforços 
mobilizando, simultaneamente, os principais instrumentos 
de política da UE para proporcionar: legislação, orientações, 
governação e financiamento. No que respeita à legislação e às 
orientações, o Parlamento Europeu apelou a novas medidas 
para modernizar o mundo do trabalho, a proteção social e o 

acesso à educação. Houve progressos na aplicação do pilar social, mediante a introdução de 
medidas legislativas e não legislativas, a nível da União e dos Estados-Membros, nomeadamente 
melhorando o diálogo social a todos os níveis. A fim de reforçar os aspetos sociais da governação 
em termos de conteúdo, os exercícios de 2018 e de 2019 do Semestre Europeu utilizaram o painel 
de indicadores sociais que acompanha o pilar social. Em 2017, o Parlamento Europeu reiterou a ideia 
de introduzir um «procedimento para os desequilíbrios sociais» na elaboração das recomendações 
específicas por país. Várias questões relacionadas com o 
reforço dos aspetos sociais do Semestre Europeu ainda estão 
por resolver, incluindo a importância do controlo 
democrático no aprofundamento da UEM. Por último, em 
abril de 2019, a Comissão Europeia lançou um debate sobre 
a transição da votação por unanimidade para a votação por 

“A Europa não se limita, contudo, ao seu 
mercado comum. Parafraseando Jacques 
Delors, ninguém se apaixona pelo 
mercado comum. Temos, isso sim, de 
trabalhar em conjunto rumo a um modelo 
social europeu que promova a 
convergência social ascendente entre os 
Estados.Membros.” 
Xavier Bettel 

“Neste momento, na Europa, precisamos 
não de menos solidariedade e mais 
fronteiras, mas de um novo contrato 
social para a coesão social e a 
prosperidade das nossas populações. [...] 
Um Pilar Europeu dos Direitos Sociais 
vinculativo.” 
Alexis Tsipras 

“Uma das nossas conquistas é o nosso 
modelo social, que deve ser melhorado, 
promovendo ao mesmo tempo o diálogo 
com os parceiros sociais e tendo em 
consideração a coesão social.” 
Andrej Plenković 

https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-social-dimension-europe_pt
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_pt
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_pt
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_pt
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1458294283747&uri=CELEX:52016SC0050
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_pt.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=PT&reference=P8-TA-2017-0010
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social_priorities_juncker_commission_en.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=pt&pubId=8207&type=2&furtherPubs=no
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2562
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1368_en.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0039&language=PT&ring=A8-2017-0037
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2019-0202&language=PT&ring=A8-2019-0162
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=PT&reference=P8-TA-2018-0077
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=PT&reference=P8-TA-2018-0077
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9351&furtherNews=yes
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maioria qualificada no Conselho em determinados domínios da política social, a fim de ampliar o 
espaço limitado da competência da UE, incluindo a do Parlamento. No que diz respeito ao 
financiamento da UE, o debate relativo ao quadro financeiro plurianual (QFP) pós-2020 e os 
respetivos resultados serão determinantes. O Parlamento apresentou várias propostas para garantir 
o apoio financeiro a novas prioridades e o aumento dos limites máximos dos pagamentos, bem 
como para criar mais sinergias entre fundos, como o Fundo de Coesão e o FSE+, e ligações entre a 
despesa e o desempenho. O documento de reflexão de 2019 intitulado «Para uma Europa 
sustentável até 2030» salientou que o investimento social deve continuar a ser uma prioridade.  

Perspetivas  
A globalização, os desafios demográficos e a transformação digital colocaram sob enorme pressão 
os mercados de trabalho e o sistema de proteção social. A partir de 2004, a eclosão de conflitos entre 
o centro e a periferia no seguimento da crise das dívidas soberanas e o surgimento de novos 
conflitos Este-Oeste amplificaram estes desafios. A resposta na Comissão Juncker foi colocar a tónica 
no reforço da dimensão social da UE. Neste momento, 
existem várias vias promissoras que podem reforçar ainda 
mais a dimensão social da UE. Algumas vozes defendem que 
o pilar social pode gerar uma nova dinâmica em matéria de 
políticas. Outras afirmam que, além das políticas de 
redistribuição, deve colocar-se maior ênfase na tributação, e 
não apenas no contexto empresarial. Todavia, subsistem 
questões fundamentais que devem ser clarificadas e 
abordadas, incluindo o acordo entre os Estados-Membros sobre a necessidade ou oportunidade da 
dimensão social e a avaliação criteriosa dos instrumentos de que a UE dispõe para conceber e aplicar 
as suas políticas. A complexidade da dimensão social da UE é tal que o seu reforço exige a adoção 
de mecanismos de governação14 que permitam uma resolução coletiva dos problemas por várias 
partes interessadas de diferentes setores.  

Balanço do debate no Parlamento 
 

 

 

A maior parte dos chefes de Estado ou de Governo reconhece as consequências negativas 
persistentes da crise económica e financeira nas formas de subsistência dos cidadãos em toda a 
Europa, em especial os seus efeitos desproporcionados nos mais vulneráveis: os jovens. Alguns 
referiram a falta de solidariedade na Europa, quer na migração quer em questões económicas, que 
se traduziu também na incapacidade de criar uma Europa 
mais justa e mais social. Neste contexto, alguns dirigentes da 
UE propõem soluções europeias concretas para responder às 
preocupações das pessoas, incluindo propostas como a 
criação de um salário mínimo da UE e de um seguro de 
desemprego da UE. A maioria dos dirigentes da UE que 
intervieram no debate manifestou apoio aos valores e 

                                                             

14  M. Bevir, Governance: A very short introduction [Governação: uma introdução muito sucinta], Oxford University Press, 
2013. 

“O resultado [da crise] foi a desigualdade, 
em especial a desigualdade 
intergeracional – a desigualdade sofrida 
pelos jovens no nosso continente – e, 
naturalmente, a desigualdade entre os 
géneros [...] Temos de lutar por uma 
Europa social, uma Europa com direitos.” 
Pedro Sánchez 

“Não podemos esquecer o princípio fundamental de que a nossa comunidade se baseia na justiça social. 
[...] Não podemos falar de desenvolvimento social sem enfrentar a exclusão, a pobreza e a desigualdade. 
É importante que tenhamos uma política social ambiciosa para combater estas desigualdades.” 
Mateusz Morawiecki 

“Um impulso europeu no âmbito destas 
prioridades, nomeadamente através de 
modalidades corajosas como um seguro 
europeu de desemprego, é o melhor 
antídoto não apenas contra a falta de 
trabalho, mas também contra as derivas 
nacionalistas.” 
Giuseppe Conte 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=PT&reference=P8-TA-2018-0449
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_pt
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_pt
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1044&newsId=1807&furtherNews=yes
https://www.etui.org/Publications2/Books/Social-policy-in-the-European-Union-state-of-play-2018
http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=7&pub_id=9136
https://www.ceps.eu/publications/what-comes-after-last-chance-commission-policy-priorities-2019-2024
https://www.ceps.eu/publications/what-comes-after-last-chance-commission-policy-priorities-2019-2024
https://ec.europa.eu/epsc/publications/other-publications/challenges-and-choices-europe_en
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princípios enunciados no Pilar Europeu dos Direitos Sociais, tendo alguns recordado que a essência 
da Comunidade Europeia reside no princípio da justiça social. Vários chefes de Estado ou de 
Governo apoiam uma convergência ascendente das normas sociais e solicitaram que fosse dada 
prioridade às políticas sociais e de bem-estar após anos de políticas de austeridade e de aumento 
das desigualdades nas sociedades europeias.  

Vários chefes de Estado ou de Governo salientaram que, num momento em que a globalização e o 
aumento da digitalização estão a reconfigurar o mundo, é 
necessário regressar às origens do contrato social europeu e 
reforçá-lo como base para abordar as necessidades atuais. 
Alguns dirigentes da UE advertiram contra a adoção de 
respostas exclusivamente nacionais para questões como o 
desemprego dos jovens, afirmando que tal aumentaria a 
alienação e alimentaria o discurso nacionalista, 

principalmente num momento em que ocorrem mudanças políticas no continente europeu. Alguns 
referiram uma «crise de solidariedade» na Europa que contribui para o desencantamento dos 
cidadãos e afirmaram que, hoje mais do que nunca, deve ser promovida uma política social 
ambiciosa para a Europa do futuro. 

3.4. Comércio  

Evolução das políticas 
O comércio internacional passou a ser um tema de destaque 
na agenda da UE. As conversações sobre novos acordos de 
comércio livre (ACL), em especial com os Estados Unidos e o 
Canadá, suscitaram acesos debates na sociedade civil. A 
Comissão respondeu a 
estes desenvolvimentos 
apresentando, em 2015, 
uma nova estratégia 

intitulada «Comércio para todos». Em 2017, apresentou um 
documento de reflexão sobre o controlo da globalização. Assim, 
houve uma mudança consciente da política comercial da UE no 
sentido de uma agenda mais baseada em valores, inclusiva e 
progressista, no que respeita quer aos acordos comerciais, quer 
aos instrumentos legislativos.  

Acordos comerciais 
Desde a publicação da estratégia Comércio para Todos, a UE envidou esforços para celebrar vários 
ACL (novos ou atualizados) com parceiros comerciais de todo o 
mundo (Canadá, Japão, Singapura, Vietname, México, Chile, 
Austrália e Nova Zelândia). A entrada em vigor provisória do 

Acordo Económico e 
Comercial Global entre a 
UE e o Canadá (CETA), em 
setembro de 2017, e a 
entrada em vigor do 
Acordo de Parceria 
Económica (APE) UE-Japão, em fevereiro de 2019, 

“Devemos combater as desigualdades 
crescentes na sociedade e redistribuir a 
riqueza de forma mais eficiente. A 
introdução de um salário mínimo europeu 
seria uma forma de criar solidariedade 
social.” 
Peter Pellegrini 

“Contudo, é bastante prejudicial que os 
grandes intervenientes continuem a 
erguer barreiras comerciais. Tudo 
devemos fazer para evitar ou derrubar 
essas barreiras. Principalmente na 
perspetiva dos países mais pequenos, os 
danos seriam fatais. Devemos respeitar e 
cumprir as regras comerciais comuns.” 
Juha Sipilä 

“A resposta à concorrência desleal não 
é o protecionismo. Não devemos fechar 
o nosso mercado, aproximando-nos do 
modelo chinês. Em vez disso, devemos 
utilizar o nosso poder de influência 
política e económica para exigir um 
comércio justo de acordo com as 
nossas condições.” 
Krišjānis Kariņš 

“Se queremos ser capazes de agir, se 
queremos determinar o nosso futuro, a 
Europa tem de estar unida. Hoje mais 
do que nunca. [...] Por isso, devemos 
transmitir uma mensagem forte ao 
mundo: a crença da Europa no poder da 
cooperação multilateral e do comércio 
livre é tão firme como sempre foi.” 
Mark Rutte 

“Nos EUA, o país dos sonhos, sonha-se 
com menos comércio livre. Menos 
obrigações internacionais. Obstáculos 
ao comércio e, porventura, a 
desintegração do sistema de comércio 
internacional baseado em regras. Não 
podemos permitir que isso aconteça.” 
Lars Løkke Rasmussen 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1513604470086&uri=CELEX:52017DC0240
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/japan/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/singapore/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/vietnam/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/mexico/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/chile/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/australia/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/new-zealand/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3121_pt.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
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representam duas das maiores conquistas da UE em termos de negociações comerciais nos últimos 
anos. O APE UE-Japão representa a maior zona de comércio do mundo, com 600 milhões de pessoas 
e um terço do produto interno bruto (PIB) mundial. O Acordo de Comércio Livre (ACL) com 
Singapura foi objeto de um parecer do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), de maio de 
2017, que deu origem à decisão de dividir o acordo num Acordo de Comércio (AC) e num Acordo 
de Proteção dos Investimentos (API). Os novos acordos dedicam especial atenção ao objetivo de 
tornar o comércio mais inclusivo, nomeadamente para as pequenas e médias empresas (PME). O 
Parlamento tem exercido ativamente a sua função de controlo, quer durante as negociações quer 
na sua aprovação final dos acordos de comércio.  

Em 2018, as negociações comerciais com os EUA regressaram ao topo da agenda após vários 
conflitos comerciais com a Administração Trump:  

• os direitos sobre as importações de aço e alumínio aplicados pelos EUA à UE e outros 
parceiros,  

• a investigação relativa aos direitos sobre automóveis e peças para automóveis, e  
• o bloqueio pelos EUA de nomeações para o Órgão de Recurso da OMC.  

Com base no acordo Juncker-Trump de julho de 2018, a Comissão, em janeiro de 2019, apresentou 
dois mandatos de negociação ao Conselho tendo em vista um acordo comercial sobre os produtos 
industriais (não agrícolas) e um acordo sobre avaliação da conformidade, num esforço adicional 
para atenuar as tensões comerciais com os EUA. 

Uma política comercial que proteja 
É provável que, a curto ou médio prazo, a UE aplique uma 
política comercial que reforce a proteção dos seus cidadãos 
facilitando, simultaneamente, um comércio inclusivo e 
aberto. Neste contexto, foi adotado um mecanismo para a 
análise do investimento direto estrangeiro (IDE). O objetivo 
do mecanismo é assegurar que a abertura ao investimento 
direto não compromete os interesses estratégicos da UE. Além disso, a Comissão solicitou ao 
Parlamento e ao Conselho a adoção do instrumento internacional de contratação pública (IICP), que 
se encontrava num impasse legislativo devido à resistência dos Estados-Membros, até ao final de 
2019. O IICP visa criar oportunidades de contratação pública na China mediante a introdução de 
procedimentos que permitam à UE limitar o acesso aos seus mercados abertos de contratos 
públicos se a abertura não for recíproca. Acresce que os instrumentos de defesa comercial (IDC) 
foram modernizados, tendo sido ainda instituída uma metodologia para calcular direitos anti-
dumping com vista a proteger melhor as empresas europeias das importações de produtos com 
preços abaixo do mercado. 

No que se refere à proteção do investimento, a UE também tem estado ativamente empenhada na 
criação de um tribunal multilateral de investimento para abordar as preocupações da sociedade civil 
a respeito dos mecanismos de resolução de litígios entre os investidores e o Estado (ISDS). Devido, 
em parte, às exigências do Parlamento Europeu, o controverso sistema de ISDS foi substituído foi 
substituído por um Sistema de Tribunais de Investimento (STI) permanente, transparente e 
institucionalizado. Atualmente, este processo está numa fase ainda mais avançada, com 
negociações ativas para a criação de um tribunal multilateral de investimento (TMI) em curso. 

“O comércio livre é virtuoso, desde que 
a relação entre as partes seja justa. A 
reciprocidade assente em normas 
sociais e ambientais estritas deve ser o 
nosso objetivo.” 
Charles Michel 

http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20181205IPR20930/parliament-endorses-landmark-eu-japan-free-trade-agreement
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)607255
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)603955
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=961
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4220_pt.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1878
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603919/EPRS_BRI(2017)603919_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_pt.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1971
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614667/EPRS_BRI(2018)614667_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1605_pt.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614610/EPRS_BRI(2017)614610_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621884
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595905/EPRS_BRI(2017)595905_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595905/EPRS_BRI(2017)595905_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/607252/EPRS_ATA(2017)607252_EN.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1608
https://www.euractiv.com/section/trade-society/opinion/how-to-save-the-eu-s-ceta-with-canada/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-399_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)607252
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Por último, a UE participa ativamente na reforma da 
Organização Mundial do Comércio (OMC) destinada a resolver 
o iminente impasse no seu sistema de resolução de litígios até 
ao final de 2019, reforçar o seu papel de supervisão e atualizar 
as regras do comércio internacional, a fim de assegurar 
condições de concorrência equitativas nas situações do 
comércio internacional em que existem atualmente distorções 
significativas. O Parlamento defende firmemente o sistema de 
comércio multilateral e apoia a reforma da OMC, incluindo, se 
necessário, o seu sistema de resolução de litígios. 

Balanço do debate no Parlamento 
 

 

 

Entre os dirigentes da UE que intervieram até ao momento, é possível identificar pontos de vista 
similares mas também divergentes sobre o rumo da futura política comercial da UE. Enquanto 
alguns chefes de Estado ou de Governo reconhecem o papel da liberalização comercial como motor 
do crescimento económico, outros encaram-na como uma ameaça à subsistência dos produtores e 
dos consumidores e, mais em geral, à manutenção de normas sociais e ambientais elevadas na UE. 
A maior parte dos dirigentes da UE reconheceu que as políticas comerciais nacionalistas e as 
medidas protecionistas ameaçam o sistema de comércio multilateral, tendo expressado o 
compromisso firme de a preservar e defender. Todavia, num quadro de preocupação crescente com 
o funcionamento da Organização Mundial do Comércio, e face ao aumento das práticas comerciais 
desleais, vários dirigentes da UE apelam a uma melhor proteção dos interesses estratégicos da 
Europa. Alguns salientaram que a UE deve permanecer aberta ao comércio mas não pode ser 
ingénua. 

A maioria dos chefes de Estado ou de Governo reconheceu 
as atuais mudanças no cenário comercial mundial e instou a 
UE a afirmar-se firmemente como um interveniente 
relevante na cena mundial. Alguns salientaram que, como 
sucedeu muitas vezes no passado, as alterações produzidas 
pela globalização 
estão a desestabilizar 
o statu quo e a 

alimentar o medo e a desconfiança na sociedade europeia, 
provocando, consequentemente, uma rejeição dos acordos 
de comércio. Não obstante, apesar das divergências 
existentes entre os chefes de Estado ou de Governo sobre o 
rumo a seguir, a própria Europa, como afirmou um orador, é 
uma prova de que a liberalização comercial gera prosperidade 
e paz entre povos livres. 

“A soberania também é económica e 
comercial. Também aqui 
demonstrámos estar unidos, e eu 
congratulo-me com os progressos 
realizados nos últimos meses em 
matéria de soberania económica e 
comercial para defender os nossos 
setores estratégicos para o 
investimento, por iniciativa da 
Comissão.” 
Emmanuel Macron 

“Em 2004, o PIB da União Europeia representava um terço do PIB mundial. Hoje, representa menos de um 
quarto. Devemos prosseguir a celebração de acordos comerciais com países terceiros, já que tais acordos são 
um investimento num maior crescimento económico e na prosperidade dos nossos cidadãos.” 
Andrej Plenković 

“Os laços geográficos da Europa e a nossa 
interdependência global enquanto maior 
potência comercial mundial tornam 
indispensável um mundo que funcione. 
Nós, europeus, somos mais fortes em 
conjunto, e espero que não poupemos 
esforços para proteger os nossos 
interesses e valores coletivos no mundo.” 
Jüri Ratas “Só a União dará força a uma política 

comercial capaz de contribuir para 
regular os mercados globais e proteger os 
elevados padrões sociais, ambientais e de 
segurança alimentar que queremos 
preservar, regulando a globalização que 
desafia a sustentabilidade do modelo 
social europeu.” 
António Costa 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1908
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603919/EPRS_BRI(2017)603919_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0342+0+DOC+XML+V0//PT&language=PT
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3.5. Quadro financeiro plurianual 

Evolução das políticas 
Todos os anos, a dimensão do orçamento da UE é negociado dentro dos limites traçados no plano 
financeiro a sete anos, que apresenta uma visão das prioridades da UE a longo prazo, designado por 
quadro financeiro plurianual (QFP). Com o atual QFP (relativo ao período de 2014-2020) a entrar na 

fase final, a elaboração do QFP pós-2020 já está em curso. O Pacote 
QFP apresentado pela Comissão em 2 de maio de 2018 inclui 
propostas relativas ao QFP 2021-2027, aos recursos próprios para 
financiar o orçamento da UE e à ligação entre o orçamento da UE e 
o Estado de Direito. Seguiu-se uma série de propostas legislativas 
para a criação e a prossecução de programas de despesas e fundos 

ao abrigo do próximo QFP. 

A proposta da Comissão: um orçamento novo e moderno para a UE a 27 
A proposta da Comissão tem em conta a cobertura financeira dos compromissos das declarações 
de Bratislava e de Roma, os desafios identificados durante o debate sobre o futuro da Europa e a 
perda de um importante contribuinte para o orçamento com a saída do Reino Unido. As 
autorizações propostas totalizam 1 134 583 milhões de EUR a preços constantes de 2018 para o 
período de 2021-2027. Este valor equivale a 1,11 % do rendimento nacional bruto (RNB) da UE27 e 
representa uma ligeira diminuição relativamente à percentagem do atual QFP, que representa 1,16 
% do RNB da UE27 (ou seja, ajustada em função do Brexit)15. 

Segundo a Comissão, a proposta é equilibrada e tem por base uma avaliação honesta dos recursos 
necessários para a UE poder concretizar as ambições coletivas. É proposto mais financiamento para 
domínios como o mercado único, a inovação e investigação (incluindo mais 29,1 % para o Horizonte 
Europa), o ambiente e a ação climática (+46 %), e a migração e a gestão das fronteiras (+207 %). 
Inversamente, propõem-se cortes na política de coesão (-10 %) e na política agrícola comum (-15 %). 
Pela primeira vez, a proposta de QFP inclui uma rubrica orçamental específica para a segurança e 
defesa e para instrumentos de apoio à união monetária europeia. Além disso, a Comissão propõe 
novas medidas para assegurar que as despesas futuras da UE sejam protegidas contra os riscos 
associados a deficiências generalizadas em matéria de Estado de Direito nos Estados-Membros. Do 
lado das receitas, a Comissão propôs a modernização do atual sistema de recursos próprios, a 
eliminação gradual dos abatimentos e a introdução de um cabaz de novos recursos associados às 
políticas da UE em matéria de clima, ambiente e mercado único. Esta reforma, no entender da 
Comissão, pode constituir uma oportunidade para abandonar o conceito obsoleto dos saldos 
líquidos ou «justa contrapartida» dos Estados-Membros. 

                                                             

15  Para uma descrição pormenorizada da proposta da Comissão, ver: M. Parry, M. Sapala, «2021-2027 multiannual 
financial framework and new own resources. Analysis of the Commission's proposal» [Quadro Financeiro Plurianual 
2021-2027 e novos recursos próprios: análise da proposta da Comissão], Serviço de Estudos do Parlamento Europeu, 
Parlamento Europeu, julho de 2018.  

“O nível global do QFP deve 
ficar tão próximo quanto 
possível da proporção relativa 
atual.” 
Juha Sipilä 

https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_pt
http://www.consilium.europa.eu/pt/european-council/president/news/20160916-bratislava-summit/
http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_pt
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/staff-working-document-system-own-resources-may2018_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
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Mandato de negociação do Parlamento: recursos adequados para enfrentar 
novos desafios 
O Parlamento adotou uma posição firme sobre o desenvolvimento de um orçamento da UE 
ambicioso, centrado nos resultados, capaz de reagir a desafios 
imprevistos e que apoie programas que geram bens comuns 
europeus. Defende que o plano para as despesas a longo prazo 
da UE e o sistema de receitas da UE devem ser tratados como 
um pacote único e que não é possível chegar a acordo sobre o 
primeiro sem progressos correspondentes no segundo. O Parlamento considera a proposta da 
Comissão insuficiente, atendendo a todos os compromissos existentes, desafios e novas 
prioridades, e estima que o limite máximo do QFP deve ascender a 1 324 089 milhões de EUR (preços 
de 2018), o que corresponde a 1,3 % do RNB da UE e representa 16,7 % mais do que o proposto pela 
Comissão Europeia. Em especial, o Parlamento opôs-se aos cortes na política agrícola comum e na 
política de coesão. Votou a favor de mais apoio a determinados domínios e programas, incluindo o 
mercado único, inovação e economia digital (por exemplo, duplicando a atual dotação do Horizonte 
Europa). O Parlamento também apoiou medidas de combate ao desemprego e de apoio aos jovens 
(por exemplo, triplicando a dotação do Erasmus+), e nos domínios do ambiente e ação climática 
(por exemplo, duplicando a dotação do LIFE+), migração, gestão das fronteiras, e segurança e 
defesa. Além disso, o Parlamento propôs a introdução de duas novas rubricas no QFP: a Garantia 
para a Infância (5,9 mil milhões de EUR) e o Fundo para a Transição Energética (4,8 mil milhões). 
Além disso, segundo o Parlamento, a contribuição da UE para a realização dos objetivos em matéria 
de clima deve ser fixada em pelo menos 25 % das despesas do QFP 2021-2027, e em 30 % o mais 
rapidamente possível, o mais tardar até 2027. Quanto às alterações propostas para o sistema de 
recursos próprios, o Parlamento considera-as um passo importante para uma reforma mais 
ambiciosa, mas espera uma abordagem ainda mais ambiciosa. 

Próximas etapas nas negociações 
As propostas também foram examinadas pelo Conselho. Os ministros têm desenvolvido esforços 
para elaborar um projeto de documento conhecido por «quadro de negociação», incluindo um 
conjunto de questões horizontais e específicas, que terá de ser abordado durante as negociações e 
que exigirá, provavelmente, orientação política dos dirigentes da UE. Contudo, os debates 
realizados até ao momento demonstram que as diferenças de 
opinião, em muitos aspetos, continuam a ser significativas. Por 
exemplo, subsistem visões opostas quanto à dimensão global do QFP, 
ao financiamento da PAC e da política de coesão, à integração de 
considerações climáticas, à ligação com o Semestre Europeu e ao 
novo instrumento de apoio à União Económica e Monetária, bem 
como à maioria dos elementos da proposta relacionados com os novos recursos próprios.  

Chegar a acordo sobre os planos financeiros plurianuais da UE nunca foi fácil. Os planos abrangem 
quase todos os domínios de ação da UE e têm de conciliar muitas prioridades concorrentes e 
divisões entre os principais responsáveis políticos. A adoção do Pacote QFP implica diversos 

procedimentos com diferentes papéis para o Parlamento 
Europeu e o Conselho, incluindo as decisões por unanimidade, 
e um papel específico para os chefes de Estado ou de governo 
no Conselho Europeu. Sendo certo que, nos termos dos 
Tratados, o Conselho Europeu «define as orientações e 
prioridades políticas gerais da União» e «não exerce função 
legislativa», a experiência de anteriores negociações do QFP 

“No próximo quadro financeiro 
plurianual [QFP], o princípio básico das 
necessidades de financiamento tem de 
ser o valor acrescentado europeu.” 
Andrej Plenković 

“É necessário prever uma 
reformulação completa do 
orçamento em si, criando novos 
recursos próprios.” 
Emmanuel Macron 

“[No contexto do QFP] é muito 
importante aumentar o financiamento 
para a investigação e 
desenvolvimento, e que este promova a 
excelência em toda a Europa, e não 
apenas num conjunto restrito de 
capitais.” 
Krišjānis Kariņš 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0449+0+DOC+XML+V0//PT&language=PT
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revela que o Conselho desempenha um papel 
determinante na obtenção de um acordo, 
nomeadamente no que respeita aos valores e aos 
aspetos de pormenor dos programas de despesas. 
Desta vez, o processo de negociação é ainda mais 
complexo devido ao facto de coincidir com as 
mudanças de mandatos políticos do Parlamento e 
da Comissão. A intenção da Comissão e do 
Parlamento de alcançar um acordo antes das 
eleições europeias de maio de 2019 foi gorada pela 
decisão do Conselho Europeu, tomada na reunião 
de dezembro de 2018, de prosseguir os trabalhos a 
nível do Conselho de modo a chegar a acordo 
apenas no outono de 2019 (figura 9). A viabilidade 
deste calendário depende de muitos aspetos, 
relacionados, nomeadamente, com o processo pós-
eleitoral de formação das novas instituições e com 
a data final do Brexit. No futuro mais imediato, 
prevê-se que sejam anunciadas decisões 
importantes após a reunião do Conselho Europeu 
de 20 e 21 de junho de 2019. 

Balanço do debate no Parlamento 
Quase todos os chefes de Estado ou de Governo, 
com três exceções, abordaram esta questão e 
definiram as prioridades políticas que, no seu 
entender, justificam a atribuição de financiamento 
no próximo QFP. No total, 14 salientaram 
especificamente a necessidade de elaborar novas 
políticas (nomeadamente em matéria de 
segurança, inovação e economia digital), 11 
também realçaram o contributo dos domínios 
«tradicionais» (a política agrícola comum – PAC – e 
a política de coesão) ou sublinharam a necessidade 
de um equilíbrio entre as duas vertentes. Metade 
dos oradores abordou a dimensão do orçamento 
da UE. Três dos primeiros oradores convidados 
expressaram especificamente a sua disponibilidade 
para contribuir mais para o orçamento da UE. Três 
solicitaram explicitamente uma redução do 
orçamento da UE após o Brexit ou a manutenção da 
sua proporcionalidade em termos relativos. Outros, 
contudo, salientaram que a UE deve dispor de um 
orçamento à altura das suas necessidades e 
ambições. Um quarto dos chefes de Estado ou de 
Governo, todos na primeira fase das intervenções, 
abordou a criação de novos recursos próprios para 

Figura 9 – Calendário do processo de 
negociação do QFP pós-2020 
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a UE. Apenas um, Emmanuel Macron, solicitou o fim de todos os abatimentos após o Brexit.  

Não houve uma clara convergência de opiniões, entre os oradores que intervieram até à data, sobre 
o próximo QFP. Persistem opiniões divergentes sobre o financiamento da PAC e da política de 
coesão. Alguns chefes de Estado ou de Governo rejeitam firmemente quaisquer cortes, enquanto 
outros apelam à sua consolidação e modernização. Contudo, muitos deles estão de acordo quanto 
à necessidade de financiar mais iniciativas nos domínios das relações externas, segurança e defesa, 
e migração. Leo Varadkar, António Costa e Emmanuel Macron manifestaram especificamente a sua 
disponibilidade para contribuir mais para o orçamento da UE. O apelo ao aumento dos recursos 
próprios da UE foi formulado principalmente pelos primeiros oradores, ficando de fora das 
intervenções dos 12 últimos oradores. 

3.6. Segurança e defesa 

Evolução das políticas 
Nos últimos anos, houve progressos consideráveis nas iniciativas 
de segurança e defesa da UE. A estratégia global da UE, de 2016, 
foi aplicada através de um plano de execução sobre segurança e 
defesa, o Plano de Ação Europeu de Defesa (PAED), e de 
propostas para reforçar a cooperação UE-OTAN no seguimento 
da declaração conjunta de Varsóvia. Estas ações criaram a base para a realização de iniciativas como 
o Fundo Europeu de Defesa (FED), a análise anual coordenada da defesa (AACD) e a cooperação 
estruturada permanente (CEP), que visam reforçar e otimizar as capacidades de defesa da UE. Em 
junho de 2017, a Comissão apresentou um documento de reflexão sobre o futuro da defesa 
europeia baseado na estratégia global, enquanto contributo para o debate sobre o futuro da 
Europa. 

Através do PAED, a Comissão propôs em 2017 um Fundo 
Europeu de Defesa para apoiar a indústria europeia da defesa 
(co)financiando – pela primeira vez – projetos de investigação 
colaborativa e o 

desenvolvimento 
conjunto das capacidades de defesa, nomeadamente com 
apoio às pequenas e médias empresas (PME) e oportunidades 

transfronteiriças nas 
cadeias de abastecimento 
da defesa. O Fundo Europeu de Defesa (FED) destina-se a apoiar 
uma investigação colaborativa dedicada às tecnologias 
inovadoras de defesa e o desenvolvimento de produtos de 
defesa conforme acordado conjuntamente pelos Estados-
Membros. Em julho de 2018, a UE adotou um regulamento 

relativo a um Programa Europeu de Desenvolvimento Industrial no domínio da Defesa (PEDID) para 
financiar o FED até ao final do atual período orçamental. O objetivo do regulamento é melhorar a 
competitividade e a capacidade de inovação da indústria de defesa da UE mediante o apoio à 
cooperação entre os Estados-Membros. Ao abrigo do novo quadro financeiro plurianual (QFP), o 

“Reconhecemos a CEP como um passo 
decisivo, mas a nossa visão continua a 
ser a autonomia militar da Europa, a 
criação de forças armadas europeias.” 
Nicos Anastasiades 

“Para cumprirmos as nossas ambições a 
nível mundial, precisamos de uma 
política externa e de segurança e defesa 
comum.” 
Andrej Plenković 

“Uma defesa europeia comum não só 
não colide com a participação na 
OTAN, como pode representar um 
complemento útil a essa participação.” 
Giuseppe Conte 

“Ao mesmo tempo, a OTAN continuará 
a ser a base da defesa coletiva na 
Europa, e o nosso objetivo deve ser uma 
relação de reforço mútuo entre a UE e a 
OTAN.” 
Jüri Ratas 

“Reconhecemos a importância de novas políticas e desafios, mas o seu financiamento não deve ser 
concretizado à custa da política de coesão, que é a política fundamental do Tratado e a essência da União 
Europeia.” 
Mateusz Morawiecki 

https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_review_web.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/34215/implementation-plan-security-and-defence-factsheet_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4088_pt.htm
http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2016/07/08-eu-nato-joint-declaration/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-defence_pt.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_pt.htm
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-294_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623534/EPRS_BRI(2018)623534_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-european-defence-industrial-development-programme
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fundo receberá mais financiamento, nos termos de um regulamento que foi objeto de um acordo 
político parcial em fevereiro de 2019.  

Em dezembro de 2017, foi alcançado um acordo entre 25 Estados-Membros para lançar a CEP. Esta 
funciona com base em projetos colaborativos concretos (atualmente, 34) e compromissos, 
orientados para o reforço da defesa da UE. Os membros da CEP comprometem-se a aumentar os 

orçamentos de defesa nacionais e a investir mais na 
investigação no setor da 
defesa. Os projetos 
abrangem domínios como 
a formação; o 
desenvolvimento de 

capacidades e a disponibilidade operacional em terra, no mar e 
no ar; o espaço e a ciberdefesa. Vários destes domínios são 
coerentes com os domínios prioritários identificados na versão 
mais recente do Plano de Desenvolvimento de Capacidades, resultante da revisão de 2018. No 
âmbito dos seus esforços para aumentar a segurança e defesa, a UE procura também melhorar a 
mobilidade militar, nomeadamente através da CEP e da cooperação com a OTAN, tal como 
explicitado na declaração conjunta sobre a cooperação UE-OTAN, de 2018. A Comissão propôs a 
uma dotação de 6,5 mil milhões de EUR para a mobilidade militar no Quadro Financeiro Plurianual 
(QFP) 2021-2027, a fim de reforçar as suas infraestruturas estratégicas de transporte. A mobilidade 
militar deverá ser aplicada através do Mecanismo Interligar a Europa (MIE).  

A política comum de segurança e defesa (PCSD), no âmbito da qual a UE tem atualmente 16 missões 
projetadas, também beneficiou da criação, em 2017, de uma Capacidade Militar de Planeamento e 
Condução (CMPC) no quadro do Estado-Maior da UE (EMUE) para assumir o comando e controlo das 
missões militares não executivas da UE. No que diz respeito às missões civis, em novembro de 2018 
o Conselho e os Estados-Membros adotaram um novo Pacto sobre a Vertente Civil da PCSD, tendo 
acordado aumentar os contributos para as missões civis da PCSD e reforçar a capacidades da UE 
para projetar missões de gestão civil de crises. Perspetivando o futuro da política de segurança e 
defesa da UE, no seu discurso sobre o estado da União de 2018, o presidente da Comissão, Jean-
Claude Juncker, propôs um alargamento da aplicação da votação por maioria qualificada (VMQ) em 

certos domínios específicos da PCSD, incluindo os regimes 
de sanções, a promoção dos direitos humanos e as 
decisões sobre as missões civis da política comum de 
segurança e defesa. Um eventual acordo político entre os 
dirigentes da UE sobre o alargamento da aplicação da VMQ 
à vertente civil da PCSD conferiria à UE maior flexibilidade 
para decidir e para atuar em domínios específicos da 

segurança e defesa. Várias propostas, que impulsionariam a capacidade institucional da UE para 
operações no domínio da segurança e defesa, poderão ser também objeto de um debate mais 
aprofundado – e eventualmente aplicadas – nos próximos anos. Incluem a possibilidade de uma 
direção-geral consagrada à defesa e de um membro da Comissão correspondente; um Conselho de 
Segurança europeu e uma comissão de segurança e defesa (SEDE) de pleno direito no Parlamento 
Europeu, substituindo a atual subcomissão.  

Numa perspetiva orçamental, o novo QFP proposto assinalará um aumento significativo do 
financiamento da UE para a segurança e defesa e incluirá uma rubrica específica para a defesa que 
corresponde a 2,1 % do orçamento total proposto, abrangendo também o Fundo Europeu de 
Defesa e os projetos de mobilidade militar. Além disso, em junho de 2018, a Comissão apresentou 

“A nossa capacidade operacional deve 
servir os nossos valores e interesses a 
nível internacional.” 
Charles Michel 

“Só unidos na cooperação estruturada 
permanente, poderemos assumir uma 
responsabilidade crescente de forma 
solidária e em complementaridade com 
a NATO, face à instabilidade nas nossas 
fronteiras que ameaça a paz e a 
segurança.” 
António Costa 

“Uma Europa que vale a pena construir é 
uma Europa que vale a pena defender. Com 
o início em dezembro da CEP, a que a 
Irlanda teve o prazer de aderir, estamos a 
unir-nos para enfrentar as novas ameaças 
de uma forma inclusiva. 
Leo Varadkar 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52018PC0476
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1269_pt.htm
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-614632-Permanent-structured-cooperation-PESCO-FINAL.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pesco_projects_8.png
https://www.eda.europa.eu/what-we-do/our-current-priorities/capability-development-plan
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35410/joint-communication-european-parliament-and-council-%E2%80%93-improving-military-mobility-european_en
http://www.consilium.europa.eu/media/36096/nato_eu_final_eng.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635570/EPRS_ATA(2019)635570_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2017/06/08-military-mpcc-planning-conduct-capability/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630295
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_pt
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/633184/EPRS_STU(2019)633184_EN.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/43885/eu-budget-2021-2027-invests-more-and-better-external-action-security-and-defence_fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/625148/EPRS_IDA(2018)625148_EN.pdf
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uma proposta de criação de um Mecanismo Europeu de Apoio à Paz (MEAP), um instrumento 
extraorçamental que acompanha o próximo QFP, destinado a prevenir conflitos, consolidar a paz e 
reforçar a segurança em todo o mundo. Se for alcançado um acordo sobre o MEAP, este financiará 
parte dos custos das atividades de defesa da UE, como as missões de manutenção da paz da União 
Africana, os custos comuns das próprias operações militares da PCSD (atualmente cobertos pelo 
mecanismo Athena) e o reforço das capacidades militares dos parceiros.  

O Parlamento Europeu tem defendido firmemente progressos na segurança e defesa e propôs a 
plena aplicação das disposições pertinentes do Tratado de 
Lisboa rumo a uma União Europeia da Defesa. Algumas das 
posições de longa data do Parlamento, incluídas na sua 
resolução anual de 2018 sobre a execução da PCSD, dizem 
respeito ao apelo a um Livro Branco sobre a segurança e a 
defesa da UE, que estabeleceria uma «abordagem 

estratégica global [...] em matéria de defesa europeia»; ao apelo aos Estados-Membros para que 
aumentem o seu orçamento destinado à defesa, em especial ao equipamento e à investigação; a 
um melhor controlo financeiro das missões; à coerência da política de segurança e defesa com 
outras políticas externas da UE; e à complementaridade da autonomia estratégica da UE com a 
OTAN. Estas posições foram, mais recentemente, sublinhadas nas resoluções sobre as relações entre 
a UE e a NATO, sobre a mobilidade militar, sobre o Mecanismo Europeu de Apoio à Paz e outros, 
bem como em relatórios anuais sobre a execução da PESC e da PCSD. 

Balanço do debate no Parlamento 
 

 

 

A maior parte dos chefes de Estado ou de Governo que participaram no debate sobre o futuro da 
Europa assinalou a deterioração do ambiente de segurança mundial e salientou a importância de 
demonstrar união na resposta às ameaças e desafios comuns que a UE e os seus Estados-Membros 
enfrentam. Alguns oradores sublinharam a importância da ligação entre segurança interna e 
externa para combater as ameaças e garantir a segurança dos cidadãos da UE, um objetivo refletido 
na Estratégia Global da UE e no subsequente plano de execução sobre segurança e defesa. Os chefes 
de Estado ou de Governo, na sua maioria, revelaram-se unidos na opinião de que a CEP é um 
desenvolvimento oportuno, mas nenhum deles referiu projetos concretos da CEP. O orçamento da 
defesa constitui um elemento importante para vários oradores, tendo alguns elogiado a iniciativa 
do FED e instado todos os Estados-Membros da UE a cumprir o mais rapidamente possível o objetivo 
de uma despesa de 2 % do PIB para a defesa. Vários oradores solicitaram que a cooperação europeia 
em matéria de defesa vá para além da CEP e apelaram a uma 
verdadeira União Europeia da Defesa, em conformidade 
com o Tratado de Lisboa. Alguns referiram um exército 
europeu, que complemente a OTAN, como um possível 
objetivo a longo prazo que a UE deve procurar cumprir, sem 
delinear os pormenores desse projeto.  

“Nada obsta a que estejamos coletivamente 
representados na OTAN com um exército 
europeu. Não encontro aí qualquer 
contradição.” 
Angela Merkel 

“Queremos reforçar a nossa cooperação em matéria de segurança e defesa, aumentar a nossa 
capacidade de executar operações conjuntas de gestão civil e militar de crises e ter uma União 
Europeia que coopera com parceiros estratégicos e reforça a segurança – de forma conjunta.” 
Stefan Löfven 

“O meu país [Letónia] gasta 2 % do seu PIB 
nas forças armadas. Acredito que todos 
devemos fazê-lo. Os países agressivos 
respeitarão sempre a força. Temos de 
investir para permanecermos fortes.” 
Krišjānis Kariņš 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/46285/european-peace-facility-eu-budget-fund-build-peace-and-strengthen-international-security_en
https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/athena/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/630353/EPRS_STU(2019)630353_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0435+0+DOC+XML+V0//PT&language=PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0514&language=PT&ring=A8-2018-0375
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0257+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0257+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0498+0+DOC+XML+V0//PT&language=PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=PT&reference=P8-TA-2019-0330
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Os contributos dos chefes de Estado ou de Governo no debate sobre o futuro da Europa 
demonstraram um elevado nível de convergência de opiniões sobre a segurança e a defesa. Por 
exemplo, a maior parte dos oradores referiu as ameaças comuns que a UE e os Estados-Membros 

enfrentam, mencionando principalmente o «arco de 
instabilidade» presente na vizinhança da UE, o terrorismo, 
os ciberataques e a desinformação. Vários salientaram que 
a UE e os Estados-Membros devem elaborar uma resposta 
comum às ameaças que equilibre e preserve os interesses 

da UE no plano internacional. A maioria dos dirigentes da UE sublinhou a importância de preservar 
a ligação transatlântica, afirmando que os esforços em curso para fazer avançar a cooperação 
europeia em matéria de defesa, em especial a CEP e o FED, complementam a OTAN, que continua a 
ser o principal garante da «segurança coletiva» na Europa. Alguns chefes de Estado ou de Governo 
abordaram o compromisso da UE com o multilateralismo, um dos pilares da Estratégia Global da UE. 
Salientaram a importância de adotar uma abordagem holística da política externa e de segurança, 
tirando partido do vasto leque de instrumentos diplomáticos, militares, comerciais e de 
desenvolvimento a que a UE e os Estados-Membros têm acesso. No que respeita aos aspetos 
institucionais, um número reduzido de oradores solicitou a introdução da votação por maioria 
qualificada nos domínios de política externa e segurança em que o Tratado de Lisboa o permite, 
tendo um deles – Nicos Anastasiades – manifestado oposição a alterações nas regras de tomada de 
decisão aplicáveis à vertente civil da PCSD. Angela Merkel, ao defender a criação de um Conselho 
de Segurança europeu, fez a única outra proposta institucional relativa à defesa em todo o debate. 
Um orador, Emmanuel Macron, elogiou o trabalho desenvolvido pelo Parlamento Europeu no 
âmbito do Fundo Europeu de Defesa. 

3.7. Alterações climáticas 

Evolução das políticas 
Mais de três anos após a adoção do Acordo de Paris sobre 
as alterações climáticas, a tónica é agora totalmente 
colocada na sua aplicação. A nível internacional, o «livro de 
regras» do Acordo de Paris foi adotado em dezembro de 
2018 pela conferência das Nações Unidas sobre alterações climáticas (COP24) realizada em 
Katowice, na Polónia. A nível nacional e da UE, a aplicação implica pôr em prática políticas para 
cumprir as metas estabelecidas nos contributos determinados a nível nacional (CDN) – no caso da 
UE e dos seus Estados-Membros, uma redução de 40 % das emissões de gases com efeito de estufa 
até 2030, em comparação com os níveis de 1990. 

Política da UE em matéria de clima e energia 
A UE tem um conjunto exaustivo de políticas relativas à energia e ao clima, nomeadamente o seu 
regime de comércio de licenças de emissão. Está globalmente no bom caminho para cumprir as suas 
metas em matéria de energia e clima para 2020. Estas políticas foram reforçadas na estratégia para 
a União da Energia de 2015 e em legislação adotada durante a oitava legislatura do Parlamento 
Europeu. Para realizar a transição para uma sociedade hipocarbónica e cumprir os seus 

compromissos internacionais (CDN) ao abrigo do Acordo de 
Paris, a UE reviu a sua legislação sobre comércio de licenças de 
emissão, partilha de esforços, eficiência energética, energias 
renováveis e desempenho energético dos edifícios, e introduziu 
um novo regulamento relativo ao uso do solo e às florestas. Em 

“Daremos uma resposta clara e firme aos 
nossos concidadãos – sim, podemos 
protegê-los e proporcionar-lhes uma 
resposta para esta desordem mundial.” 
Emmanuel Macron 

“Juntos, temos de aplicar o Acordo de Paris 
sem «ses», «mas» ou «talvez», para manter o 
aumento da temperatura global abaixo de 
1,5 graus.” 
Stefan Löfven 

“A energia renovável está a tornar-se 
gradualmente mais competitiva em 
termos de preços do que os 
combustíveis fósseis.” 
Krišjānis Kariņš 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)573910
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)633139
https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions/ndc-registry
https://ec.europa.eu/clima/index_pt
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_pt
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2018-climate-and-energy
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_pt
https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_pt
https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_pt
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Bulgaria%20First/LV-03-06-EU%20INDC.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621902
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621902
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589799
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595923
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599278
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599278
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599299
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589798
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2019, o Parlamento Europeu e o Conselho adotaram legislação sobre as emissões de CO2 dos 
automóveis e veículos comerciais novos, as emissões de CO2 dos veículos pesados e o mercado da 
eletricidade (um regulamento e uma diretiva). A Comissão propôs um aumento das despesas 
relacionadas com o clima no próximo quadro financeiro plurianual (2021-2027) para um quarto do 
orçamento da UE. A fim de traçar o rumo para uma futura economia hipocarbónica, em novembro 
de 2018 a Comissão Europeia adotou uma «estratégia para um planeta limpo» tendo em vista uma 
economia com impacto neutro no clima até 2050. Os colegisladores adotaram igualmente uma 
revisão específica da diretiva relativa ao gás natural de 2009, destinada a assegurar que a legislação 
da UE em matéria de energia se aplica aos gasodutos que entram no mercado interno da UE, 
incluindo o controverso projeto de gás Nord Stream 2.  

Acordos internacionais e diplomacia climática 
A questão do ambiente a nível mundial tornou-se mais complexa: além da retirada dos EUA do 
Acordo de Paris, diversos outros países aplicaram apenas políticas frágeis no domínio das alterações 
climáticas. O investimento do setor público e do setor privado em tecnologias inócuas para o clima, 

como as energias renováveis, diminuiu a nível mundial, e 
estudos como o relatório sobre o desfasamento em termos 
de emissões do Programa das Nações Unidas para o 
Ambiente (PNUA) e o relatório especial do Painel 
Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas (PIAC) 
sobre o aquecimento global de 1,5 °C indicam que devem 
ser envidados esforços para além dos atuais CDN a fim de 

alcançar as metas do Acordo de Paris relativas às temperaturas. No que diz respeito aos países em 
desenvolvimento, muitos dos seus compromissos dependem da disponibilidade de financiamento 
para a ação climática, mas alcançar o montante fixado no Acordo de Paris – 100 mil milhões de 
dólares americanos por ano até 2020 – será difícil, principalmente tendo em conta que os EUA 
deixaram de fazer pagamentos para o Fundo Verde para o Clima das Nações Unidas. A UE continua 
empenhada em prestar assistência aos países em desenvolvimento sob a forma de financiamento e 
de conhecimento especializado, assumindo um papel ativo na diplomacia climática internacional. 

O papel do Parlamento Europeu 
O Parlamento expôs os seus pontos de vista sobre a união da energia na resolução de dezembro de 

2015, reiterando os apelos a metas mais ambiciosas em 
matéria de eficiência energética e energias renováveis. 
Durante a oitava legislatura, o Parlamento promoveu com 
êxito uma legislação mais firme no domínio do clima e da 
energia. Consequentemente, muitos dos atos adotados vão 
muito para além das propostas 
da Comissão. Por exemplo, a 

meta adotada para a melhoria da eficiência energética é de 32,5 % (em 
vez dos 30 % propostos pela Comissão); a meta relativa à quota de 
energias renováveis situa-se em 32 % (em vez de 27 %), e as emissões 
de CO2 dos automóveis novos de passageiros terá de ser, em 2030, 37,5 % (em vez de 30 %) inferior 
ao valor de 2020. Em outubro de 2018, o Parlamento adotou uma resolução sobre a COP24, na qual 
defendeu uma meta de 1,5 °C para o aquecimento global e apelou a uma redução de 55 % das 
emissões na UE até 2030. Uma delegação parlamentar participou nas conferências anuais das 
Nações Unidas sobre o clima nas cidades de Lima, Paris, Marraquexe, Bona e Katowice. Em resposta 
à «estratégia para um planeta limpo» da Comissão, o Parlamento adotou uma resolução sobre 

“A soberania também é climática e 
energética. Este aspeto é fundamental. 
Devemos abrir rapidamente o debate para 
aumentar o contributo da União Europeia 
ao abrigo do Acordo de Paris.” 
Emmanuel Macron 

“Deixo a mensagem firme de que temos 
de fazer mais, e mais rapidamente. Temos 
de reduzir as emissões, aumentar os 
sumidouros de carbono e adotar novas 
tecnologias.” 
Juha Sipilä 

“Estamos a sentir os efeitos 
das alterações climáticas.” 
Angela Merkel 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614689
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628268
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595925
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595924
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6545_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614673
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)603976
https://climateactiontracker.org/countries/
https://www.iea.org/newsroom/news/2018/july/commentary-despite-falling-costs-the-decline-in-renewables-investment-is-a-warn.html
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2018
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2018
http://www.ipcc.ch/report/sr15/
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/finance_pt
https://eeas.europa.eu/category/tags/eu-climate-diplomacy_en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0444+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0430+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0217+0+DOC+XML+V0//PT&language=PT
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alterações climáticas em março de 2019, na qual se congratula com a estratégia e solicita uma 
abordagem abrangente para alcançar as emissões líquidas nulas até 2050 

Perspetivas 
O debate sobre a redução de emissões a longo prazo, baseado na estratégia para um planeta limpo 
da Comissão, deverá estar na agenda da reunião do Conselho Europeu de junho de 2019. Prevê-se 
que o debate prossiga na próxima legislatura, contribuindo para a estratégia de longo prazo da UE 

destinada a alcançar baixas emissões de gases de efeito de 
estufa, conforme exigido pelo Acordo de Paris, em 2020. A 
discussão sobre as formas de alcançar uma «transição justa» 
para uma economia hipocarbónica deverá desempenhar um 
papel importante no debate. Os colegisladores terão 
também de chegar a acordo sobre o quadro financeiro 

plurianual para 2021-2026, no âmbito do qual a Comissão propõe consagrar 25 % do orçamento da 
UE à ação climática. De molde a preparar a execução das políticas relativas à energia e ao clima, os 
Estados-Membros elaboraram projetos de planos nacionais em matéria de energia e de clima, 
conforme estabelecido no regulamento relativo à governação da União da Energia. A Comissão 
Europeia está a avaliar estes planos e poderá formular recomendações aos Estados-Membros em 
junho de 2019. A Comissão iniciou trabalhos preparatórios relativos ao futuro das infraestruturas e 
do mercado do gás, tendo como objetivo uma integração mais estreita dos sistemas de gás e 
eletricidade, a fim de facilitar a produção de hidrogénio e outros gases a partir de eletricidade 
renovável e promover a sua utilização nos setores do transporte e da construção e no 
armazenamento de energia a longo prazo.  

Balanço do debate no Parlamento 
 

 

 

A maior parte dos oradores mencionou as alterações climáticas como um desafio comum. Alguns 
reiteraram o seu apoio à aplicação integral do Acordo de Paris e lamentaram o facto de os EUA o 
terem denunciado unilateralmente. Vários oradores solicitaram um reforço dos compromissos de 
Paris e saudaram o objetivo da Comissão de alcançar uma economia com impacto neutro no clima 
até 2050. Um deles, Mark Rutte, assinalou que a atual meta de redução das emissões de gases com 

efeito de estufa, 40 % até 2030, não é suficiente para manter o 
aquecimento global abaixo do limite máximo de 2 °C fixado em 
Paris, e propôs uma «subida da fasquia» para 55 %. Vários chefes 
de Estado ou de Governo salientaram que a transformação 
energética é fundamental para a UE no atual contexto 
geopolítico. Alguns sublinharam a importância de reduzir a 
dependência energética investindo na inovação, incluindo a 
energia proveniente de tecnologias limpas, utilizando tipos 

diferentes de energia, compatíveis com o objetivo da UE de uma economia hipocarbónica, e 
diversificando as fontes de aprovisionamento. Vários oradores referiram a importância dos preços 
da energia e explicaram que é necessário alcançar um equilíbrio delicado entre a energia a preços 
acessíveis e as políticas destinadas a reduzir a dependência do aprovisionamento energético.  

“Devemos continuar a construir a União 
Europeia da Energia e a assegurar o 
acesso dos nossos cidadãos a energia 
sustentável, segura e economicamente 
acessível.” 
Andrej Plenković 

“Proponho uma redução de 55 % nas emissões de gases com efeito de estufa até 2030, não apenas 
para cumprirmos as nossas obrigações, mas também porque uma Europa competitiva e orientada 
para o futuro é, por definição, uma Europa sustentável.” 
Mark Rutte 

“A UE terá seguramente de sofrer 
uma grande transformação rumo a 
uma economia com impacto neutro 
no clima; precisamos de uma 
transição que seja socialmente justa 
para os nossos cidadãos e equitativa 
para as nossas empresas.” 
Peter Pellegrini 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0217+0+DOC+XML+V0//PT&language=PT
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2019-INIT/pt/pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union/national-energy-climate-plans
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599279
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Verificou-se uma ampla convergência de opiniões entre os chefes 
de Estado ou de Governo quanto à necessidade urgente de ação 
no âmbito do clima e da energia. Quase metade dos oradores 
afirmaram que a UE pode desempenhar um papel de liderança 
internacional na aplicação do Acordo de Paris. Vários referiram a 
necessidade de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, 
e alguns apelaram, em consonância com a proposta da Comissão, a uma economia neutra em 

carbono até 2050. Promover as energias renováveis, aumentar a 
eficiência energética, desenvolver projetos estratégicos no 
domínio da energia, manter os preços da energia baixos e 
assegurar a diversificação do aprovisionamento foram questões 
tratadas por vários líderes nas suas intervenções. Todas elas fazem 
parte do projeto da União Europeia da Energia, que apenas um 

orador – Andrej Plenković – enunciou explicitamente como um projeto que deve continuar a ser 
construído. O debate também revelou que subsistem opiniões divergentes entre os dirigentes da 
UE em várias questões, incluindo os projetos estratégicos da energia que os Estados-Membros 
devem executar. Por exemplo, um orador – Mateusz Morawiecki – questionou o projeto Nord 
Stream 2, salientando a sua elevada dependência face à Rússia. 

3.8. Aspetos institucionais 

Evolução das políticas 
O Brexit e as iminentes eleições europeias proporcionaram uma oportunidade para refletir, uma vez 
mais, sobre o caminho que a União deve seguir no futuro. Iniciou-se uma reflexão séria não apenas 
sobre as formas de desenvolver domínios de intervenção concretos, mas também sobre o rumo 
futuro da UE no seu conjunto e sobre o modo de reorganizar as instituições, reforçar a dimensão 
democrática da UE e incentivar a participação dos cidadãos europeus na dinâmica da UE. 

Embora já estivesse previsto um debate sobre o futuro da 
Europa, pode dizer-se que a decisão do Reino Unido de sair 
da UE acelerou a sua realização. Na sequência do referendo 
britânico, os chefes de Estado ou de Governo da UE27, através 
da Declaração de Bratislava de setembro de 2016, decidiram 
enviar um sinal claro que combina unidade com medidas 

concretas consagradas num «roteiro» que aborda, por exemplo, a migração e a segurança. Ao 
mesmo tempo, procurou-se não negligenciar um debate sobre os motivos da aparente diminuição 
da popularidade do projeto europeu. Após a Cimeira de Bratislava, durante a Cimeira de Roma de 
março de 2017, nas celebrações do 60.º aniversário dos Tratados de Roma, os chefes de Estado ou 
de Governo apelaram, num cenário mais solene, a «unidade e solidariedade». Neste contexto, 
reemergiu a ideia de uma integração da UE a várias velocidades e intensidades.  

Nesta fase inicial, o Parlamento Europeu deu um contributo substancial no plano das ideias, desde 
propostas menos invasivas a outras mais abrangentes para reformas, adotando duas resoluções em 
16 de fevereiro de 2017. Numa primeira resolução, o Parlamento define como objetivo aproveitar o 
potencial não utilizado do Tratado de Lisboa, nomeadamente 
limitando a abordagem intergovernamental; propondo uma 
transição da regra da unanimidade para a da votação por maioria 
qualificada através da utilização de cláusulas-ponte pelo 
Conselho Europeu; recorrendo mais frequentemente ao seu 

“Um outro objetivo estratégico é a 
transformação energética 
europeia, que implica associar a 
competitividade e o preço ao 
realismo geopolítico.” 
Mateusz Morawiecki 

“A transição energética é uma 
oportunidade para a inovação e 
para a transformação do nosso 
modelo económico.” 
Charles Michel 

“Após as eleições para o Parlamento 
Europeu, o Conselho Europeu deve 
chegar a acordo sobre uma agenda 
estratégica ambiciosa e exaustiva.” 
Juha Sipilä 

“Há um elemento que nos une: a 
nossa identidade europeia baseada 
em princípios, em valores e em 
interesses comuns.” 
Klaus Iohannis 

https://www.consilium.europa.eu/media/21251/160916-bratislava-declaration-and-roadmap-pt.pdf
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0049_PT.html
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próprio direito de iniciativa legislativa; reforçando o seu (papel de) controlo sobre a Comissão; 
reduzindo o número de configurações do Conselho e transformando o Conselho numa verdadeira 
câmara legislativa. Na segunda resolução, o Parlamento apresentou propostas mais abrangentes 
para o atual quadro institucional, apesar de, na maioria dos casos, implicarem mudanças nos 
Tratados, nomeadamente a transformação da política orçamental e económica numa competência 
partilhada; o reforço da sua participação na União Económica e Monetária; a criação de um «ministro 
dos Negócios Estrangeiros da UE», a partir do cargo de Vice-Presidente/Alto Representante; a 
atribuição de poderes à Comissão para iniciar processos por incumprimento em caso de violação 
dos valores da UE; a utilização mais frequente da votação por maioria qualificada no Conselho; a 
atribuição do poder de apresentar propostas legislativas a intervenientes além da Comissão, como 
o Conselho, o Parlamento e os parlamentos nacionais.  

O avanço da integração europeia está historicamente, embora não exclusivamente, associado à 
evolução da relação franco-alemã, na qual se constata, através da declaração de Meseberg de junho 
de 2018, um aumento dos pontos de convergência entre as visões do presidente Macron e da 
chanceler Merkel sobre vários assuntos, como a agenda da migração, o reforço do sistema de asilo, 
a criação de uma verdadeira polícia de fronteiras e a introdução de um orçamento da área do euro. 
À declaração de Meseberg seguiu-se o Tratado de Aachen, assinado em 22 de janeiro de 2019, que 
acentuou esta convergência em vários domínios. 

A Comissão deu um contributo construtivo para o debate 
com o Livro Branco de março de 2017, que apresenta cinco 
«métodos de trabalho» para o futuro. A Comissão propôs 
cinco cenários diferentes para o desenvolvimento da 
integração da UE, com a intenção de estimular o debate sem 
apresentar uma solução definitiva. Os cenários eram os 
seguintes: i) «Assegurar a continuidade»; ii) «Restringir-se ao 

mercado único»; iii) «Fazer “mais”, quem quiser “mais”»; iv) «Fazer “menos”, com maior eficiência»; e 
v) «Fazer muito “mais”, todos juntos». A estes cinco cenários foi acrescentado um sexto no discurso 
sobre o estado da União de 2017, assente no reforço de uma Europa de valores representada pela 
liberdade, pela igualdade e pelo respeito do Estado de Direito.  

Mesmo não tendo reagido oficialmente ao Livro Branco da Comissão, o Conselho Europeu deu a 
alguns Estados-Membros ou grupos de Estados-Membros a 
oportunidade de exprimirem as suas posições. Os países do sul 
da União Europeia apresentaram as suas visões sobre domínios 
de intervenção específicos, enquanto outros grupos de países, 
nomeadamente Itália, França, Espanha e Alemanha na Cimeira 
de Versalhes, assumiram posições explícitas a favor de uma 
Europa a várias velocidades. Os países de Visegrado 
expressaram ceticismo relativamente a essa abordagem na 
reunião de Varsóvia. Além dos discursos sobre o estado da União proferidos anualmente pelo seu 
presidente, a Comissão, numa comunicação de março de 2018, disponibilizou também apoio para 
aspetos institucionais específicos, como o processo dos candidatos cabeça-de-lista 
(Spitzenkandidaten), a revisão da composição do Parlamento, a possível introdução de listas 
transnacionais e a reforma da liderança institucional do Conselho Europeu e da Comissão ao mais 
alto nível, com a introdução de um cargo «duplo» que reúne as duas funções. 

Mais recentemente, em 13 de fevereiro de 2019, o Parlamento Europeu adotou uma resolução sobre 
o ponto da situação do debate sobre o futuro da Europa que aborda vários aspetos, desde questões 

“Os grandes avanços foram muitas vezes 
o resultado de ideias vanguardistas: a 
área do euro, o mercado comum, 
Schengen [...] Uma Europa a várias 
velocidades não é uma Europa 
estratificada.” 
Charles Michel 

“A soberania europeia não pode basear-
se na construção da União à custa da 
força dos Estados-Membros, já que a 
força de uma Europa soberana resulta 
da força dos Estados-Membros.” 
Mateusz Morawiecki 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0048_PT.html?redirect
https://www.delorsinstitut.de/2015/wp-content/uploads/2018/06/Meseberg-formatiert_final.pdf
https://www.gouvernement.fr/en/treaty-of-aachen-a-new-treaty-to-strengthen-franco-german-cooperation-and-facilitate-convergence
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/livro_branco_sobre_o_futuro_da_europa_pt.pdf
https://ec.europa.eu/commission/future-europe_pt
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2017_pt
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2017_pt
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/governo/DeclarationIVEUSouthSummit.pdf
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/governo/DeclarationIVEUSouthSummit.pdf
https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/versailles-a-summit-to-restore-faith-in-europe/
https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/versailles-a-summit-to-restore-faith-in-europe/
http://www.visegradgroup.eu/
https://www.euractiv.com/section/central-europe/news/visegrad-group-spells-out-its-vision-of-eus-future/
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1557211389198&uri=CELEX:52018DC0095
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630264/EPRS_BRI(2018)630264_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0098_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0098_PT.html
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estratégicas, como a perspetiva da UEM e da governação económica, a questões institucionais. Esta 
resolução reconheceu a necessidade de tornar os processos decisórios da UE mais democráticos e 
transparentes; reafirmou a importância do método comunitário por oposição ao método 
intergovernamental e incentivou uma tomada de decisão mais ágil através de uma maior utilização 
da votação por maioria qualificada, também com recurso a cláusulas-ponte. Nesta resolução, o 
Parlamento também defendeu a necessidade de respeitar o equilíbrio entre a integração 
diferenciada e a igualdade dos Estados-Membros; apelou a um papel mais ativo dos parlamentos 
nacionais, especialmente no que se refere ao controlo da ação dos respetivos governos nas 
instituições europeias e reiterou a sua sugestão de transformar o Conselho numa verdadeira câmara 
legislativa. Salientou igualmente a necessidade de uma integração política mais profunda, que 
inclua o respeito dos direitos humanos, das liberdades fundamentais e dos princípios democráticos. 

O debate sobre o futuro da Europa envolveu não apenas as instituições da UE, os dirigentes da UE e 
os Estados-Membros, mas também os cidadãos. Os diálogos com os cidadãos iniciados pela 
Comissão em 2012, mas revitalizados pelo compromisso do presidente Juncker de «ganhar de novo 
a confiança dos cidadãos», instituíram um diálogo permanente entre os cidadãos da UE nos 
Estados-Membros e os representantes de alto nível das instituições da UE. O objetivo consistia em 
trocar opiniões, explicar as políticas da UE, recolher ideias, receber e analisar críticas. Este exercício 
incluiu também uma consulta em linha dos cidadãos da UE, que podiam igualmente comentar o 
Livro Branco da Comissão e expressar as suas opiniões.  

No quadro das diversas posições expressas por instituições da UE e grupos de países, o Conselho 
Europeu adotou um novo método de trabalho, a Agenda dos Dirigentes, destinada a facilitar o 
debate e a tomada de decisões no Conselho Europeu de uma forma mais orientada para os 
resultados. Seguindo o modo de funcionamento da Agenda dos Dirigentes, a cimeira de Sibiu, de 9 
de maio de 2019, seria dedicada à elaboração da agenda estratégica para 2019-2024 e à avaliação 
da própria Agenda dos Dirigentes. 

Balanço do debate no Parlamento 
 

 

 

O procedimento dos Spitzenkandidaten e as listas 
transnacionais foram mencionados apenas por três oradores, 
Leo Varadkar, Andrej Plenković e Xavier Bettel, que faziam 
parte dos primeiros seis oradores que intervieram no 
Parlamento Europeu. O Livro Branco sobre o Futuro da Europa 
da Comissão Europeia foi mencionado diretamente apenas por Leo Varadkar e António Costa, mas 
outros oradores abordaram indiretamente alguns dos cinco cenários, manifestando preferência 
pela divisão de competências entre o nível da UE e o nível dos Estados-Membros. Alguns 
defenderam que certas responsabilidades devem ser devolvidas aos Estados-Membros, mas muitos 
outros pediram mais Europa, ainda que apenas em domínios específicos. O presidente francês, 
Emmanuel Macron, apelou a mais soberania europeia e a um reforço do nível europeu. Muitas das 
intervenções salientaram a importância da democracia e do Estado de Direito, sobretudo devido ao 
facto de a Europa enfrentar um aumento do populismo e do autoritarismo. Neste contexto, oito 
oradores também fizeram referências diretas às iminentes eleições europeias. 

“É necessário abolir a regra da unanimidade, não apenas em questões externas, mas também em 
matérias tão importantes como a tributação, o orçamento plurianual e os mecanismos destinados 
a verificar o respeito pelo Estado de Direito e pelos direitos humanos. 
Pedro Sánchez 

“Devemos tornar permanente o sistema 
dos «Spitzenkandidaten» e 
democratizar a escolha dos candidatos 
a outros cargos de liderança na UE. 
Leo Varadkar 

https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_pt
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/eu-progress-report-consultations-111218_pt.pdf
https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-of-Europe?surveylanguage=pt
https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/tallinn-leaders-agenda/


Os debates sobre o futuro da Europa no Parlamento Europeu, 2018‑2019 
  
 

40 

Muitos oradores manifestaram preocupação com a distância crescente entre as instituições e os 
cidadãos, afirmando que eram necessários reajustamentos do desempenho político e institucional 

da UE. Charles Michel referiu uma crise fundamental da 
confiança nas instituições públicas, inclusive as instituições 
europeias, bem como na comunicação social tradicional. A 
maior parte dos líderes que intervieram no debate sobre o 
futuro da Europa, em especial na sua última fase, preferiram 
não se debruçar sobre as reformas institucionais, já que, na sua 

opinião, as atenções se deviam centrar mais nos cidadãos e na recuperação da sua confiança. Todos 
os oradores mencionaram o papel dos «cidadãos» no contexto dos resultados que lhes são 
apresentados e/ou da sua participação ativa na UE, nomeadamente através das «consultas aos 
cidadãos»

“Não escondo uma certa relutância a 
respeito dos debates institucionais. 
Estes debates, por muito importantes 
que sejam, não motivam os nossos 
cidadãos.” 
Xavier Bettel 









 

 

O presente documento conclui a série de quatro 
briefings relativos aos debates sobre o futuro da Europa 
que esclareceram os pontos de vista dos diferentes 
chefes de Estado ou de Governo que intervieram nas 
sessões plenárias do Parlamento Europeu entre janeiro 
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pontos gerais de convergência e divergência entre os 
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seguintes domínios de intervenção fundamentais: 
União Económica e Monetária, migração, a dimensão 
social, comércio internacional, alterações climáticas e 
energia, segurança e defesa, o próximo quadro 
financeiro plurianual e questões institucionais. 
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