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1. INTRODUÇÃO 

Em 2010, o Conselho Europeu acordou em dar uma resposta global aos desafios com que 
a Europa se confronta actualmente: a estratégia Europa 2020. No presente contexto, esta 
estratégia tornou-se mais importante do que nunca. O PIB na UE cresceu no primeiro 
trimestre de 2011, tendo no entanto abrandado significativamente desde então. Espera-se 
agora que a economia registe praticamente uma estagnação para o final do ano1. Na área 
do euro, esta situação é exacerbada pela crise persistente da dívida soberana e pelas 
fragilidades que continuam a assolar o sector bancário. Neste contexto, as famílias lares e 
as empresas demonstram falta de confiança e, por conseguinte, restringem o consumo e o 
investimento. Além disso, dadas as restrições que afectam as finanças públicas, há uma 
margem muito limitada para promover uma política orçamental expansionista que 
permita estimular o crescimento. 

Esta situação pesa consideravelmente sobre as perspectivas de crescimento futuras e têm 
efeitos negativos generalizados nas operações empresariais, no mercado de trabalho (os 
jovens e os trabalhadores menos qualificados são especialmente afectados) e nas finanças 
públicas, tanto do lado das receitas como do lado das despesas. Simultaneamente, o 
mundo torna-se cada vez mais competitivo e as economias emergentes avançam na via da 
evolução tecnológica.  

Confrontada com a crise económica mais profunda desde a sua criação, a UE deve 
redobrar os seus esforços para acelerar o crescimento, a produtividade e a criação de 
emprego. Deixou de existir uma distinção entre o curto e o longo prazo, uma vez que as 
perspectivas económicas a mais longo prazo têm um efeito imediato a curto prazo sobre 
os custos do endividamento dos países. Assim, é necessário que reformas a longo prazo 
prossigam paralelamente às medidas a curto prazo. 

A estratégia Europa 2020 coloca, com toda a razão, uma ênfase na necessidade de traçar 
uma nova via de crescimento que possa conduzir a uma economia inteligente, sustentável 
e inclusiva, uma via que permita superar as deficiências estruturais da economia 
europeia, melhorar a sua competitividade e produtividade, bem como sustentar uma 
economia social de mercado sustentável. 

A estratégia define a posição que a UE pretende ocupar até 2020 através de cinco 
objectivos principais: 75% da população da UE com idade compreendida entre 20 e 64 
anos deve estar empregada; 3% do PIB da UE deve ser investido em I&D; os objectivos 
em matéria de clima/energia «20/20/20» devem ser cumpridos. A taxa de abandono 
escolar precoce deve ser inferior a 10 % e pelo menos 40 % da geração mais jovem deve 
dispor de diploma de ensino superior ou equivalente. Pelo menos 20 milhões de pessoas 
devem ser retiradas da situação de pobreza ou de exclusão social. Estes objectivos inter-
relacionados são cruciais para o nosso êxito global e exigem esforços concentrados por 
parte de todos os Estados-Membros, apoiados por medidas à escala da UE. 

A Estratégia Europa 2020 faz parte do Semestre Europeu. Este processo de coordenação 
económica reforçada foi lançado no início 2011. Com base nos programas nacionais de 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2011_autumn_forecast_en.htm 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2011_autumn_forecast_en.htm
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reforma e nos programas de estabilidade ou de convergência, o Conselho concluiu o 
primeiro semestre em Julho, através de um acordo sobre um conjunto de recomendações 
específicas para cada país, sublinhando os domínios em que os Estados-Membros deviam 
tomar medidas suplementares2. Por outro lado, reflectiam a necessidade de acelerar as 
reformas estruturais num certo número de domínios, a fim de libertar o potencial de 
crescimento da Europa, colocando uma tónica especial na abertura dos mercados dos 
serviços, na melhoria do quadro regulamentar, na garantia do acesso ao financiamento e 
na promoção da eficiência energética3. A aplicação destas recomendações específicas por 
país deve ser agora prioritária. 

2. PROGRESSOS REALIZADOS A NÍVEL DOS PRINCIPAIS OBJECTIVOS DA 
ESTRATÉGIA EUROPA 2020 

Atingir os objectivos da estratégia Europa 2020 pode reforçar o potencial de crescimento 
dos Estados-Membros de forma significativa. Contudo, no presente estádio, os 
compromissos assumidos pelos Estados-Membros nos seus programas nacionais de 
reforma da Primavera de 2011 são insuficientes para alcançar a maior parte dos 
objectivos fixados à escala da UE, nomeadamente no que diz respeito à eficiência 
energética4. Além disso, com base nas últimas estatísticas disponíveis, até agora só foram 
alcançados alguns progressos em termos dos objectivos à escala da UE no domínio da 
educação. 

• Objectivo «Educação»: O objectivo global da UE relativo ao abandono escolar 
precoce não será alcançado com base nos actuais compromissos nacionais. Os 
objectivos nacionais indicam que em 2020 se atingirá uma percentagem de 10,5 
% de pessoas que abandonam prematuramente os estudos, inferior ao objectivo 
europeu comum de 10 %. Em média, a percentagem de abandono escolar 
precoce na UE situava-se em 14,1 % em 2010, em comparação com 14,4 % em 
2009. No entanto, este valor oculta diferenças consideráveis entre os vários 
países e dentro dos próprios países. No que diz respeito à conclusão de estudos 
superiores (na faixa etária 30-34 anos), o efeito cumulativo de atingir os 
objectivos nacionais existentes, estabelecidos pelos Estados-Membros, 
conduziria por si só a um nível de consecução de cerca de 37 % em 2020. 
Contudo, a taxa de conclusão do ensino superior na UE passou de 32,3 % em 
2009 para 33,6 % em 2010, sugerindo as actuais tendências que o objectivo 
principal de 40 % poderia na realidade ser atingido em relação à faixa etária 
30-34 anos. 

• Objectivo «Emprego»: Ainda que todos os Estados-Membros alcançassem o 
seu objectivo nacional, a UE no seu conjunto continuaria a não conseguir 
alcançar o objectivo de 75 % por 1,0-1,3 pontos percentuais. Durante 2011 não 
se verificaram progressos substanciais. Com a pausa na recuperação e um 
crescimento global apenas marginal do emprego durante o primeiro semestre do 
ano, a taxa de emprego da UE-27 para 2011 deverá ser apenas ligeiramente 

                                                 
2 COM(2011)400 de 7.6.2011. 
3 Ver quadro do Anexo 1. 
4 Ver quadro do Anexo 2. 
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superior ao nível de 2010 (68,6 %), mantendo-se muito abaixo do máximo 
alcançado antes da crise (70,3%). O desafio continua a ser incorporar 17,6 
milhões de pessoas suplementares no emprego até 2020.  

• Objectivo «Investigação e desenvolvimento»: Com base nos objectivos 
nacionais, a UE ficaria aquém do objectivo de cerca de 3 % em 0,3 pontos 
percentuais. A taxa de investimento em I&D permaneceu em 2,01 % em 2009, 
com a perspectiva de poucos progressos em 2011. 

• Objectivo «Combate à Pobreza»: A meta da UE de tirar pelo menos 20 
milhões de pessoas de situações de pobreza e de exclusão social até 2020 não 
será alcançado com base nos actuais objectivos nacionais. Segundo uma 
primeira estimativa do conjunto das metas estabelecidas, cerca de 12 milhões de 
pessoas terão sido resgatadas de situações de pobreza e de exclusão social em 
2020. Se se tiverem em conta os efeitos indirectos das estratégias centradas, por 
exemplo, na luta contra a pobreza infantil e na redução do desemprego de longa 
duração, esse valor poderá aumentar em 25%, continuando no entanto a ser 
inferior em 5 milhões de pessoas ou em 25 % ao objectivo principal da UE. 

• Objectivo «20/20/20»: No que diz respeito aos objectivos 20/20/20, as últimas 
projecções5 sobre a redução das emissões indicam que a UE no seu conjunto 
atingiria os seus objectivos de redução em 20 % das emissões de gases com 
efeito de estufa, embora em alguns Estados-membros fosse necessário aplicar 
políticas suplementares a fim de atingir os seus objectivos nacionais 
obrigatórios. No que diz respeito à eficiência energética, estão a ser analisados 
os objectivos nacionais dos Estados-Membros. No princípio de 2012 deverá 
estar pronto um relatório. No entanto, o objectivo de 20 % relativo às energias 
renováveis com base nos objectivos nacionais juridicamente vinculativos deverá 
ser alcançado em 2020 se os Estados-Membros aplicarem na íntegra os seus 
planos de acção sobre as energias renováveis. A nível da UE, a percentagem 
passou de 10,34 % em 2008 para 11,6 %6 em 2009. 

A fixação de objectivos tem por finalidade gerar uma dinâmica, em que cada 
Estado-Membro se compromete a esforçar-se por realizar progressos quantificáveis nos 
domínios essenciais, que são resumidos nos cinco grandes objectivos. Embora o actual 
contexto económico difícil e a consolidação orçamental em curso restrinjam o nível de 
ambição, é necessário envidar esforços suplementares nos próximos anos para garantir 
que os objectivos estabelecidos a nível da UE sejam atingidos em 2020. 

3. LIBERTAR O POTENCIAL DE CRESCIMENTO DA EUROPA 

As iniciativas emblemáticas da estratégia Europa 2020 e os instrumentos da UE devem 
ser plenamente mobilizados para impulsionar o crescimento. Uma vez postas em prática 

                                                 
5 COM(2011)1151 de 7.10.2011. 
6 Dados provisórios. 
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as sete iniciativas emblemáticas7, a tónica deve passar agora para a sua aplicação. 
Globalmente os progressos realizados foram satisfatórios. Em cada iniciativa 
emblemática, foi já concluído um certo número de acções essenciais ao longo de 2010 e 
2011. Contudo, um grande número de acções encontra-se ainda em fase de proposta, 
devendo ser adoptadas pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu. Dada a urgência da 
situação, a Comissão identificou um certo número de propostas prioritárias com um 
potencial de crescimento significativo, cuja adopção deve ser acelerada para relançar o 
crescimento8.  

3.1. Iniciativa emblemática da Estratégia Europa 2020: União da Inovação 

Os resultados da Europa em matéria de investigação e inovação não progrediram de 
forma satisfatória ao longo dos últimos anos, ampliando a já importante distância que 
existia neste domínio em relação aos Estados Unidos e ao Japão. Outros concorrentes 
importantes, nomeadamente a China e o Brasil, estão agora a alcançar rapidamente a 
Europa no âmbito da inovação9. A situação a nível da UE oculta desempenhos muito 
diferenciados entre os diversos Estados-Membros, alguns dos quais (sobretudo a Suécia, 
Dinamarca, Finlândia e Alemanha) apresentam bons resultados face aos padrões 
mundiais.  

Foi apresentada uma série de razões para explicar o défice europeu em matéria de 
inovação, entre as quais se incluem o facto de as empresas europeias estarem muito 
presentes em sectores mais tradicionais, com menor intensidade de I&D («dependência 
histórica»); o facto de o investimento em sectores emergentes baseados em maior medida 
na inovação (por exemplo, Internet e biotecnologia) estar a ser entravado por um 
mercado único inacabado, nomeadamente no sector dos serviços, por perspectivas 
comerciais menos risonhas dos produtos inovadores e por uma crescente escassez de 
recursos humanos com um conjunto de competências adequadas; o facto de o acesso ao 
financiamento ser mais difícil e a pouca utilização do quadro e das políticas voltadas para 
a procura para estimular a inovação; e o facto de as ligações entre o «triângulo do 
conhecimento» serem relativamente deficientes em toda a UE.  

A iniciativa emblemática «União da Inovação» tem por objectivo dar resposta a estes 
desafios através de 34 compromissos específicos acompanhados de prazos claramente 
definidos. Globalmente, os progressos têm sido satisfatórios e as acções têm evoluído de 
acordo com o previsto em relação a 30 dos 34 compromissos. Foram lançadas iniciativas 
concretas e regimes-piloto. Até ao final de 2011, com base em amplas discussões com os 
intervenientes, a Comissão terá apresentado as seis propostas legislativas anunciadas na 
iniciativa emblemática (protecção de patente unitária, pacote sobre a normalização, 

                                                 
7 «Agenda Digital para a Europa» (COM(2010) 245 final/2 de 19.5.2010), «Juventude em Acção» 

(COM(2010) 477 de 15.9.2010), «União da Inovação» (COM(2010) 546 de 6.10.2010), «Uma 
política industrial para a era da globalização» (COM(2010) 614 de 28.10.2010), «Agenda para 
novas qualificações e novos empregos», «Um contributo europeu para o pleno emprego» 
(COM(2010) 682 de 23.11.2010; «Plataforma europeia contra a pobreza: Um quadro europeu para 
a coesão social e territorial» (COM (2010) 758 de 16.12.2010), «Uma Europa eficiente em termos 
de recursos» (COM(2011) 21de 26.1.2011). 

8 Anexo relativo às propostas específicas a nível da UE, Análise Anual do Crescimento 2012. 
9 http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/iu-scoreboard-2010_en.pdf 
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Horizonte 2020, nova política de coesão, modernização do quadro jurídico da contratação 
pública e passaporte europeu para os fundos de capital de risco). 

A Europa necessita de uma fixação de normas mais rápida e modernizada, patentes mais 
abordáveis, mais contratação pública a nível dos produtos e serviços inovadores, melhor 
acesso ao capital e um verdadeiro mercado europeu do conhecimento. A Comissão já 
agendou propostas para a criação de um sistema de protecção da patente unitária, a fim 
de reduzir a complexidade e os custos de obtenção de patentes. A Comissão apela para 
que seja concluído um acordo político sobre estas propostas, bem como sobre o acordo 
relativo ao Tribunal da patente unitária antes do final 2011, tendo apresentado igualmente 
um pacote relativo à normalização, a fim de modernizar e acelerar em 50 % o processo 
de normalização.  

Entre as principais medidas tomadas em 2011 é de assinalar o lançamento da parceria 
piloto europeia sobre «Envelhecimento activo e saudável», destinada a contribuir para 
um aumento em dois anos na esperança de vida saudável, e o consequente acréscimo na 
empregabilidade e redução dos prejuízos para o mercado de trabalho, através da 
mobilização dos intervenientes de todos os sectores em torno do ciclo da inovação, a fim 
de acelerar a obtenção de soluções inovadoras para os desafios sociais. A Parceria 
europeia de inovação no domínio da agricultura e do desenvolvimento rural foi 
apresentada no quadro das propostas relativas à reforma da PAC. Devia preencher uma 
importante lacuna que existe actualmente entre a investigação e a melhoria das práticas 
agrícolas. Foram igualmente realizados progressos no estabelecimento das 48 
infra-estruturas europeias prioritárias de investigação, identificadas no roteiro de 2010 do 
Fórum Europeu de Estratégias para Infra-Estruturas de Investigação: 10 estão já em 
curso, podendo dar-se início ao desenvolvimento de outras 16 em 2012.  

Estima-se que em 2009 a contratação pública terá representado 19,9% do PIB da UE, 
pelo que tem um imenso potencial para introduzir no mercado inovações geradas na UE. 
A Comissão está a estudar com os Estados-Membros as possibilidades de uma melhor 
utilização deste potencial. A Comissão apresentará antes do final de 2011 uma proposta 
destinada a simplificar o quadro da contratação pública e a tornar os procedimentos mais 
eficientes e mais ecológicos. Esta proposta incluirá um novo procedimento específico 
para o desenvolvimento e posterior aquisição de produtos, obras e serviços novos e 
inovadores.  

Além disso, estão a ser exploradas diferentes opções destinadas a melhorar a utilização 
dos direitos de propriedade intelectual por parte das empresas. A Comissão analisou uma 
série de opções para reforçar o valor dos direitos de propriedade intelectual a nível 
europeu. A Comissão tenciona lançar um debate com os Estados-Membros em 2012, a 
fim de identificar novas acções. Foi criado em 2008 o Instituto Europeu de Tecnologia 
(IET), a fim de reforçar as ligações entre os investigadores científicos e as empresas. Este 
instituto visa reunir instituições de ensino superior, organismos de investigação e 
empresas em novos tipos de parcerias - Comunidades de Conhecimento e Inovação 
(CCI). Essas comunidades foram até agora criadas em três domínios: energia sustentável, 
alterações climáticas e TIC, com resultados positivos até ao momento. A Comissão 
continuará a acompanhar e a avaliar o desempenho das CCI do EIT, já existentes e a 
funcionar e apresentará propostas no âmbito do Horizonte 2020, para uma expansão 
destas comunidades a partir 2014.  
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A Comissão apoiará igualmente as colaborações entre o mundo académico e o mundo 
empresarial através da criação de «Alianças do Conhecimento» entre a educação e as 
empresas, com vista a desenvolver novos programas interdisciplinares que abordem as 
lacunas a nível das competências inovadoras e o empreendedorismo. Neste domínio, foi 
lançado em 2011 um projecto-piloto. Em 2012, a Comissão proporá um quadro 
normativo para o Espaço Europeu da Investigação e medidas de apoio para a remoção de 
obstáculos à mobilidade e à cooperação transnacional, devendo ambos ser aplicados até 
ao final de 2014. A Comissão lançará igualmente o «U-Multirank» em 2012: uma 
ferramenta de classificação e informação baseada no desempenho, que visa estabelecer 
uma classificação das instituições de ensino superior, e cujos primeiros resultados serão 
divulgados em 2013. 

Dois Estados-Membros foram objecto de recomendações específicas, a fim de melhorar 
os seus sistemas de investigação e inovação, nomeadamente o seu quadro para 
investigação e inovação privadas. As primeiras indicações sobre a aplicação revelam 
foram realizados alguns progressos neste domínio, apesar de ainda serem limitados.  

3.2. Iniciativa emblemática da Estratégia Europa 2020: Uma Agenda Digital 
para a Europa 

As TIC são o principal motor de crescimento, estando na origem de metade dos ganhos 
da produtividade das economias modernas. Contudo, em comparação com os seus 
principais concorrentes, a Europa regista atrasos no que diz respeito aos investimentos 
nas TIC, bem como no desenvolvimento das redes de banda larga e de alta velocidade, 
não explorando plenamente o potencial de crescimento e de emprego dos sectores que 
deviam estar em plena expansão.  

Os progressos realizados a nível da iniciativa emblemática «Agenda Digital para a 
Europa», quantificados pela tabela de avaliação da Agenda Digital10 continuam, sendo no 
entanto necessário envidar esforços para os acelerar, para que seja possível alcançar os 
objectivos fixados. Das 101 acções previstas a título dos 7 pilares da agenda digital, 14 
foram já concluídas em 2010 e 2011 e outras 50 deverão ser completadas nos próximos 
12 meses. Reduzir os obstáculos à rápida penetração da Internet e fomentar a confiança 
no ambiente em linha poderá contribuir para estimular o crescimento do PIB, reforçar a 
posição concorrencial da Europa e criar novos postos de trabalho e novas empresas. Na 
«Agenda Digital», as acções mais urgentes dizem respeito à criação de um mercado 
único digital, que poderia gerar um crescimento suplementar de 4 % do PIB durante os 
próximos dez anos11. 

A procura mundial de banda larga tem vindo a aumentar em 50 a 60 % por ano. 
Actualmente, mais de 50 % das linhas de banda larga no Japão e 40 % na Coreia utilizam 
fibras ópticas, que permitem ligações de alta velocidade, enquanto esta taxa na Europa 
atinge apenas cerca de 5 %. Considera-se que um aumento da taxa de penetração da 
banda larga de 10 pontos percentuais daria origem a um aumento do PIB de 0,9-1,5 
pontos percentuais. Os investimentos nas redes de banda larga deviam, por conseguinte, 
tornar-se um ponto essencial da estratégia de crescimento da UE, nomeadamente 

                                                 
10 http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/index_en.htm 
11 http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_pt.pdf 
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recorrendo às fontes de financiamento nacionais e regionais disponíveis, adoptando 
regras de urbanismo adequadas para reduzir os custos de desenvolvimento e centrando-se 
na exploração de sinergias com as infra-estruturas energéticas para acelerar a criação de 
redes inteligentes. Em 2010, a Comissão publicou uma comunicação12 que sublinha as 
regras comuns no respeito das quais as estratégias da UE e nacionais devem ser 
elaboradas para atingir os objectivos estabelecidos em matéria de banda larga. Esta 
medida destina-se a acelerar o desenvolvimento do acesso à Internet a velocidades muito 
elevadas. A comunicação foi adoptada juntamente com uma recomendação sobre as 
redes de acesso da próxima geração, a fim de incentivar o investimento através de 
medidas regulamentares claras e eficazes.  

O aumento do tráfico Internet móvel exige a disponibilização de bandas de frequência 
suplementares. Tal é comprovado pela generalização de telefones inteligentes (que 
poderá atingir 100 % da população mundial até 2020), e a explosão da utilização de 
«tablets» numéricos (projecção: 62 milhões de unidades em 201113). A utilização 
crescente do vídeo, que representa já dois terços do tráfego móvel total, implica um 
reforço das capacidades. Os serviços que dependem do espectro radioeléctrico 
representam entre 2 % e 2,5 % do PIB da UE (cerca de 250 mil milhões de EUR) e a 
indústria europeia das comunicações electrónicas sem fio, que contribui para a 
manutenção de 3,5 milhões de postos de trabalho, gera anualmente cerca de 130 mil 
milhões de EUR de receitas fiscais e contribui directamente para 140 mil milhões de 
EUR para o PIB da UE. O programa estratégico relativo ao espectro radioeléctrico, 
elaborado para um período de 5 anos, que foi acordado em princípio entre as instituições, 
deve ser adoptado pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho logo que possível, no 
princípio de 2012.  

O crescimento potencial do comércio electrónico está ainda em grande medida 
inexplorado na UE. Este tipo de comercialização desempenha um papel importante no 
comércio entre empresas (B2B), 27 % das quais realizam aquisições em linha, enquanto 
13 % praticam vendas em linha. No entanto, o comércio electrónico representa 
actualmente apenas 3,4 % do volume de vendas do comércio retalhista. Embora 40,4 % 
dos cidadãos tenha realizado compras em linha em 2010, apenas 9 % se lançou em 
operações transnacionais (dados do Eurostat). Elementos recentes indicam que os actuais 
ganhos para os consumidores com o comércio electrónico só em termos de preços mais 
baixos e de uma escolha mais vasta estão estimados em cerca de 11,7 mil milhões de 
EUR, um montante equivalente a 0,12 % do PIB da UE. Se o comércio electrónico vier a 
aumentar para 15 % da totalidade das vendas do sector retalhista e se os obstáculos ao 
mercado único forem eliminados, os ganhos totais para os consumidores estão estimados 
em cerca de 204 mil milhões de EUR, um montante equivalente a 1,7 % do PIB da UE14. 
A diferença em relação aos Estados Unidos no que diz respeito às compras em linha de 
música e de livros é especialmente marcante. Em 2010, as vendas de música digital 
representaram 19 % do mercado da música gravada na UE contra 49 % nos EUA. 
Existem dois fornecedores de serviços de música em linha que estão disponíveis em 
todos os 27 Estados-Membros, enquanto a maior parte dos restantes estão disponíveis 
apenas num ou só em alguns Estados-Membros. Nos EUA, as vendas de livros 

                                                 
12 COM(2010) 472 final de 20.9.2010. 
13 Relatório IDC de Setembro de 2011. 
14 Civic Consulting (2011) «Consumer market study on the functioning of e-commerce».  
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electrónicos ultrapassaram as realizadas no mercado de massa dos livros de bolso no 
primeiro trimestre de 2011, enquanto na UE, o mercado do livro electrónico tem tido um 
crescimento diminuto  

Em 2011, a Comissão propôs medidas legislativas para melhorar a resolução não 
contenciosa dos litígios ocorridos entre os consumidores e as empresas da União, 
incluindo uma proposta específica de recurso em linha à escala da UE, que permita 
resolver eficazmente os litígios decorrentes de transacções em linha transnacionais. A 
Comissão anunciará, em 2012, propostas para facilitar o comércio electrónico, 
nomeadamente através do reconhecimento mútuo da autentificação e da assinatura 
electrónicas a nível transnacional, de regras para incentivar o comércio transnacional de 
conteúdos digitais que modernizem o regime europeu dos direitos de autor. A Comissão 
tomará igualmente em consideração a adopção de medidas de apoio à integração no 
mercado a nível da UE, no que diz respeito aos pagamentos através de cartão, Internet ou 
telemóveis, através de uma consulta baseada num Livro Verde. Irá igualmente propor 
nova legislação que visará o reforço da protecção dos dados pessoais e medidas nos 
domínios da aplicação da lei e da prestação de informações, a fim de reforçar a confiança 
dos consumidores no comércio electrónico.  

São igualmente possíveis ganhos significativos em termos de eficiência através da 
aplicação integral de procedimentos de adjudicação de contratos electrónicos 
(contratação em linha) em toda a UE: certas estimativas indicam que estas poupanças 
inexploradas poderão elevar-se a entre 50 e 70 mil milhões de EUR por ano. A Comissão 
considera que apenas cerca de 5 % dos procedimentos foram realizados por meios 
electrónicos em 2009. A sua proposta para modernizar as directivas relativas à 
contratação pública, agendada para Dezembro de 2011, estabelecerá, por conseguinte, 
medidas para tornar a utilização dos procedimentos electrónicos regra e não excepção.  

Para apoiar os dispositivos digitais avançados, é necessária uma abordagem europeia de 
nebulosa computacional, a fim de dar às empresas e às administrações europeias a 
segurança jurídica de que necessitam para oferecer e utilizar serviços baseados na 
nebulosa computacional, que estão a tornar-se rapidamente vectores essenciais para a 
eficácia e o espírito empresarial na economia digital de hoje. Segundo as estimativas, a 
contribuição média da nebulosa computacional para o PIB representará 0,1 % a curto 
prazo e 0,4 % a médio prazo, sendo acompanhada da criação inicial de 300 000 postos de 
trabalho suplementares na Europa15. A Comissão irá propor uma abordagem europeia da 
nebulosa computacional em 2013, a fim de dar aos prestadores de serviços e utilizadores 
europeus a segurança jurídica de que necessitam.  

Impõe-se igualmente uma acção enérgica para reforçar a segurança da Internet e 
compensar os custos resultantes da multiplicação dos ataques realizados contra o que 
constitui uma infra-estrutura essencial para o mercado único. A Comissão tenciona 
propor em 2012 uma estratégia da UE para a segurança da Internet. 

                                                 
15 F. Etro (2010), "The economic impact of cloud computing" Review of Business and Economics. 
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3.3. Iniciativa emblemática da Estratégia Europa 2020: Uma Europa eficiente 
em termos de recursos 

A Europa pode beneficiar de um ponto de vista económico das medidas a tomar para dar 
resposta aos desafios em matéria de energia, clima e recursos. O objectivo de eficiência 
energética da União, que visa economizar 20 % de energia até 2020, poderá contribuir 
para reduzir as facturas dos consumidores, num montante que poderá atingir 1 000 EUR 
por família e por ano e para melhorar a competitividade industrial da Europa, permitindo 
desta forma criar 2 milhões de postos de trabalho até 2020. Numa perspectiva mais vasta 
de eficiência na utilização dos recursos, segundo os primeiros resultados da modelização 
efectuada pela Comissão, uma redução de 15 % das necessidades totais de materiais 
(Total Material Requirements - TMR) da economia pode aumentar o PIB europeu em 3,6 
% e criar cerca de 2 milhões e meio de postos de trabalho suplementares na UE. Cada 
redução de um ponto percentual de TRM representaria cerca de 25 mil milhões de EUR 
para as empresas e permitiria criar até 150 000 postos de trabalho16. As empresas 
poderiam conseguir importantes poupanças (cerca de 25 mil milhões de EUR por ano só 
no Reino Unido) decorrentes de medidas a nível da eficiência dos recursos, que não têm 
quaisquer custos ou têm custos baixos, utilizando matérias-primas de uma forma mais 
eficaz e gerando menos resíduos. Os sectores identificados como sendo os com maior 
potencial foram os da indústria química, minérios, a metalurgia, a produção de 
electricidade, os serviços de utilidade pública, a construção e a gestão dos resíduos17. 
Apesar das reduções das emissões de CO2 devido à crise económica, as projecções 
sugerem que será necessário tomar novas medidas em alguns Estados-Membros para 
realizar os seus objectivos nacionais de redução das emissões até 2020. Do mesmo modo, 
seria conveniente tomar medidas eficazes para atingir os outros objectivos em matéria de 
energia renovável e de eficiência energética. Neste contexto, será necessário aumentar 
significativamente os investimentos nas infra-estruturas energéticas, nas redes de 
transporte de energia, nas energias renováveis e na eficiência energética dos edifícios.  

A Comissão desenvolveu 14 das 20 iniciativas estratégicas previstas no âmbito desta 
iniciativa emblemática. Para orientar melhor a aplicação da iniciativa emblemática 
«Eficiência dos Recursos», a Comissão publicou um roteiro que enumera medidas 
concretas a seguir e identifica os sectores económicos que consomem mais recursos e 
têm impactos ambientais mais importantes, sugerindo instrumentos e indicadores para 
ajudar a orientar as medidas a tomar na Europa e a nível internacional. Em especial, foi 
apresentada uma proposta legislativa de directiva em matéria de eficiência energética, 
que especifica uma série de medidas que devem ser aplicadas neste domínio para realizar 
novas economias de energia. A Comissão adoptou igualmente uma comunicação sobre a 
segurança do abastecimento energético e a cooperação internacional, que define uma 
estratégia global para as relações externas da UE no domínio da energia. A Comissão 
lançou ainda um roteiro para a transição para uma economia hipocarbónica competitiva, 
no qual são indicadas etapas intermédias com vista a reduzir de forma rentável as 
emissões em conformidade com o objectivo de redução de 80 a 95 % em 2050. A 

                                                 
16 O indicador das TMR inclui um volume cumulado das matérias-primas extraídas da natureza para 

as necessidades da actividade económica de um país. O TMR E indica a base material de uma 
economia. Inclui as matérias extraídas do território nacional, bem como as necessidades em 
recursos associadas às importações. 

17 «Further Benefits of Business Resource Efficiency», Oakdene Hollins, 2011. 
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transição progressiva para uma economia hipocarbónica melhorará a segurança 
energética e reduzirá os custos médios dos combustíveis na UE entre 175 e 320 mil 
milhões de EUR por ano. Outros benefícios incluem uma melhor qualidade do ar e da 
saúde pública, o que reduziria os custos num montante que poderá atingir 27 mil milhões 
de EUR por ano em 2030. A Comissão apresentou igualmente um novo Livro Branco 
para um sistema de transportes competitivo e económico em recursos, que estabelece 
objectivos ambiciosos em termos de descarbonização dos transportes, de consecução de 
um verdadeiro espaço único europeu dos transportes e de redução da dependência do 
petróleo.  

A Comissão aprovou em 2011 um conjunto de propostas legislativas relativas à reforma 
da política agrícola comum que incluem um compromisso firme de melhorar 
significativamente a gestão dos recursos naturais. As alterações propostas 
simultaneamente no primeiro e segundo pilares da PAC têm por objectivo integrar 
melhor os desafios em matéria de ambiente e de clima a nível das explorações agrícolas e 
favorecem um desenvolvimento económico sustentável das zonas rurais. 

A conclusão do mercado interno da energia constitui uma condição prévia 
indispensável para realizar plenamente o potencial de economia que um mercado 
pan-europeu do gás e da electricidade realmente integrado pode assegurar, graças ao 
reforço da liquidez e da concorrência. A integração dos mercados aumentará igualmente 
a segurança energética e facilitará a integração de novas fontes de produção do sector das 
energias renováveis, graças a zonas de reequilíbrio alargadas. Um aumento do comércio 
transnacional de electricidade e gás pode atenuar os picos de preços e facilitar a entrada 
de novos intervenientes no mercado, estimulando desta forma a inovação e a 
concorrência.  

Para garantir o funcionamento adequado do mercado interno da energia, é fundamental 
adoptar uma abordagem mais coerente das políticas nacionais relativas às questões que 
afectam os países vizinhos. Ao legislar a nível nacional e ao propor incentivos ao 
investimento, nomeadamente através dos preços e da fiscalidade, é conveniente examinar 
com atenção as interacções entre os diferentes instrumentos, a fim de garantir um quadro 
de investimento estável para as empresas industriais e os prestadores de serviços 
europeus. Por exemplo, no sector das energias renováveis, há que evitar as alterações de 
política radicais, incluindo com efeitos retroactivos, a fim de prevenir qualquer risco 
regulamentar inútil, susceptível de comprometer a viabilidade da produção de 
electricidade a partir de fontes de energia renováveis. No que diz respeito aos regimes 
actuais de apoio às energias renováveis, há que melhorar a sua relação custo/eficácia. O 
desafio consiste em apoiar uma produção em grande escala que permita aos operadores 
do mercado baixar os seus custos, reduzir as subvenções e integrar as energias renováveis 
num mercado realmente europeu. 

Em qualquer cenário energético do futuro, as infra-estruturas energéticas 
desempenharão um papel fundamental para equilibrar a procura e a oferta em toda a 
União. Para o efeito, é conveniente modernizar e expandir, com urgência, as redes 
europeias de electricidade e de gás. A Comissão apresentou recentemente uma proposta 
de um novo regulamento sobre as infra-estruturas energéticas, que substitui o quadro 
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actual relativo às RTE-E18. O novo quadro tem por objectivo garantir a conclusão 
completa, até 2020, das redes energéticas estratégicas e das instalações de armazenagem 
nas diferentes regiões da União. No que diz respeito ao financiamento da UE, o montante 
de 9,1 mil milhões de EUR previstos na proposta da Comissão relativa ao mecanismo 
«Interligar a Europa» permitirá realizar plenamente os 200 mil milhões de EUR de 
investimento necessários para os projectos de infra-estruturas de interesse europeu a 
realizar até 2020. Esses investimentos terão um efeito global positivo considerável sobre 
o PIB e o emprego, podendo o efeito cumulado traduzir-se num aumento máximo de 
cerca de 0,4 % do PIB e 400 000 postos de trabalho suplementares no período 
2011-2020.  

Segundo vários estudos consagrados à eficiência energética e utilização eficaz dos 
recursos, uma melhoria na construção e utilização de edifícios na UE influenciaria 42 % 
do nosso consumo final de energia19, cerca de 35 % das emissões de gases com efeito de 
estufa20 e mais de 50 % de todos as matérias da indústria extractiva21; e poderia também 
contribuir para poupar até 30 % de recursos hídricos22. O sector da construção emprega 8 
% da mão-de-obra europeia. Cerca de 230 000 pessoas trabalham no fabrico e na 
instalação de sistemas de isolamento. Uma vez que os investimentos em matéria de 
eficiência energética são em parte financiados por economias de energia, as medidas 
públicas destinadas a suprimir os obstáculos existentes, tais como o acesso aos capitais e 
à informação, podem exercer um poderoso efeito de alavanca. Neste contexto, a rápida 
adopção da Directiva proposta em matéria de eficiência energética contribuiria para 
suprir a lacuna em relação ao objectivo da estratégia Europa 2020, de criar as 
condições-quadro23 necessárias e permitir que os Estados-Membros estabelecessem os 
seus objectivos em termos de eficiência e apresentassem os primeiros relatórios no final 
de 2012. 

Existe igualmente uma margem de manobra para utilizar melhor os fundos estruturais da 
UE destinadas ao apoio da eficiência energética e das energias renováveis. Os 
investimentos nas energias sustentáveis podem ser reforçados pelos mecanismos ELENA 
(Assistência Europeia à Energia Local) e EEE-F (Mecanismo europeu em matéria de 
eficiência energética). Finalmente, é possível cobrir ou financiar os custos de 
investimento iniciais necessários à renovação dos edifícios ou à promoção da eficiência 
energética no sector público, associando os fornecedores de serviços energéticos. 

A supressão progressiva das subvenções prejudiciais ao ambiente favorece uma 
utilização eficaz dos recursos e incentiva o crescimento económico. As subvenções 
ineficazes contribuem para a sobrevivência de tecnologias e estruturas comerciais 
obsoletas e entravam o investimento em energias limpas e noutras tecnologias verdes. A 
supressão de subvenções ineficazes poderá constituir um elemento importante de 
consolidação orçamental. Por exemplo, as perdas de receitas fiscais directas podem 
atingir cerca de 0,5 % do PIB da UE (60 mil milhões de EUR) e as perdas de bem-estar 
social devido a distorções nas escolhas dos consumidores, estão estimadas em 0,1-0,3% 

                                                 
18 COM(2011)658 de 19.10.2011. 
19 COM(2007) 860 final de 21.12.2007. 
20 COM(2007) 860 final de 21.12.2007. 
21 COM(2007) 860 final de 21.12.2007. 
22 COM(2007) 414 final de 18.07.2007. 
23 COM(2011)370 de 22.6.2011. 
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do PIB (12 mil milhões a 37 mil milhões de EUR). A Comissão solicitou aos 
Estados-Membros que identificassem as subvenções mais prejudiciais para o ambiente 
em 2012 e elaborassem projectos que prevejam a sua supressão progressiva24.  

Existe uma margem de progressão importante no domínio da fiscalidade verde que 
contribuirá para os esforços envidados para enfrentar os desafios actuais e futuros 
associados às alterações climáticas, à escassez de água, à segurança energética e à 
limitação dos recursos em geral. Quando é aplicada de forma neutra para o orçamento, a 
fiscalidade verde, conjugada com uma redução da fiscalidade sobre o trabalho, pode 
melhorar a afectação dos recursos, dinamizando simultaneamente o emprego25. A 
adopção da proposta de revisão da directiva relativa à tributação dos produtos 
energéticos26, apresentada pela Comissão em 2011, facilitará esta mudança. Além disso, 
a fixação de preços adequados contribuirá igualmente para incentivar os novos sectores 
de actividade e os investimentos nas tecnologias verdes. 

No âmbito do Semestre Europeu de 2011, uma série de recomendações específicas por 
país dizia respeito a questões relativas ao crescimento sustentável, tais como o 
funcionamento dos mercados energéticos e a concorrência, as interligações das redes e a 
eficiência na utilização dos recursos. De acordo com as primeiras indicações sobre a 
aplicação das recomendações, a maior parte dos Estados-Membros realizou alguns 
progressos na aplicação das recomendações.  

3.4. Iniciativa emblemática da Estratégia Europa 2020: Uma política industrial 
para a era da globalização 

A indústria transformadora liderou a recuperação a partir de crise económica: a produção 
aumentou cerca de 15 % em relação ao seu nível mais baixo registado no início de 2009. 
No entanto, nos últimos meses, a recuperação económica da indústria europeia estagnou, 
enquanto a confiança das empresas baixou do novo até chegar à sua média histórica. As 
incertezas suscitadas pelas perspectivas da economia europeia e pelas turbulências 
associadas à crise vivida na área do euro afectaram a confiança dos empresários. Os 
elevados preços da energia e a persistência das dificuldades de acesso ao financiamento 
tiveram igualmente efeitos nefastos na dinâmica da recuperação. No entanto, a indústria 
da UE está actualmente melhor equipada para fazer face a uma recessão, com existências 
mais baixas e uma produtividade mais elevada do que em 2008.  

A iniciativa emblemática «Uma política industrial integrada para a era da globalização» 
Contém 70 acções essenciais, muitas das quais estão já a ser aplicadas pela Comissão. 
Por exemplo, a Comissão assegura uma avaliação aprofundada dos impactos sobre a 
competitividade e sobre as PME provocados pelas suas novas propostas de acção 
susceptíveis de terem repercussões importantes. Foi o que aconteceu em relação a 
propostas como as licenças no âmbito do Regime de Comércio de Licenças de Emissão 

                                                 
24 COM(2011)571 de 20.09.2011. 
25 Por exemplo, estima-se que uma redução de um ponto percentual da carga fiscal média sobre o 

trabalho aumente a taxa de emprego em cerca de 0,4 pontos percentuais de um país típico a longo 
prazo; OECD Employment Outlook 2006 – Boosting Jobs and Incomes: Policy Lessons from 
Reassessing the OECD Job Strategy, Paris. 

26 COM(2011)169 de 13.4.2011. 
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(RCLE) em resposta ao risco de fugas de carbono e a Directiva relativa aos requisitos 
fundos próprios (DFP IV).  

A Comissão irá igualmente propor acções concretas destinadas a reduzir o peso das 
regulamentações sobre as PME, nomeadamente as microempresas. As acções previstas 
incluem eventuais isenções para as micro e pequenas empresas em relação ao acervo 
existente; melhoria da participação das empresas de menor dimensão na elaboração das 
propostas de regulamentação da UE; introdução de uma dimensão microempresas no 
«teste PME» existente; e acrescentar nas propostas de nova regulamentação da UE 
apresentadas pela Comissão, com vista à sua adopção pelo legislador europeu e a sua 
aplicação pelos Estados-Membros, um quadro de isenções e de regimes mais flexíveis a 
favor das PME e das microempresas.  

A Lei das Pequenas Empresas para a Europa foi revista em Fevereiro 201127, tendo 
sido colocada a tónica na necessidade de melhorar o acesso ao financiamento, de prever 
uma regulamentação mais favorável e ajudar as PME a dar resposta aos desafios ligados 
à globalização. Este último aspecto foi aprofundado nas acções realizadas no seguimento 
desta iniciativa, tais como a nova estratégia destinada a apoiar a internacionalização das 
PME, adoptada em Novembro de 201128. A revisão da iniciativa constituiu igualmente 
uma oportunidade para recordar aos Estados-Membros a necessidade de dar prioridade ao 
ambiente das empresas através de uma regulamentação inteligente, reduzindo as regras e 
as autorizações inúteis, introduzindo procedimentos simplificados em sítios 
administrativos em linha e reduzindo para três dias úteis o prazo para a constituição de 
uma nova empresa. 

A Comissão apresentará um plano da acção para melhorar o acesso das PME ao 
financiamento até ao final 2011. Este plano de acção será acompanhado de uma 
proposta com vista a facilitar o acesso ao capital de risco em toda a Europa, através de 
um passaporte europeu que permitirá aos gestores de fundos de capital de risco mobilizar 
capital em todos os 27 Estados-Membros com base num registo único. Prevê-se que esta 
iniciativa, se tiver êxito, é susceptível de criar até 315 000 postos de trabalho 
suplementares e contribuir com 100 mil milhões de EUR para o PIB da UE. A Comissão 
esforçar-se-á por eliminar quaisquer tratamentos fiscais que prejudiquem os 
investimentos transnacionais de capital de risco e reduzir a carga administrativa.  

O reforço da concorrência na economia exige não apenas a aplicação da reformas 
horizontais e sectoriais dos mercados dos produtos e serviços e a aplicação efectiva das 
regras de concorrência, mas igualmente um quadro institucional global favorável à 
concorrência a todos os níveis (UE, nacional, regional e local) a um custo limitado para 
os Estados-Membros. Tal pressupõe, nomeadamente, que as autoridades da concorrência, 
as autoridades de regulação sectoriais e as autoridades judiciárias encarregadas de 
preservar e de promover a concorrência desempenhem um papel efectivo. Um sistema de 
justiça civil eficaz constitui um elo essencial em qualquer quadro institucional que 
pretenda ser propício à concorrência e ao crescimento.  

                                                 
27 COM(2011)78 de 23.2.2011. 
28 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-access/internationalisation/index_en.htm 
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No domínio da inovação industrial, o grupo de peritos de alto nível sobre as principais 
tecnologias de base apresentou, em Junho de 2011, um relatório final em que formulou 
recomendações concretas sobre desenvolvimento e a utilização destas tecnologias29. 
Estas tecnologias apresentam um enorme potencial de comercialização e taxas de 
crescimento anuais entre 5 % e 16 % por ano até 2020, sendo os seus efeitos 
multiplicadores em matéria de inovação e de crescimento extremamente importantes para 
os sectores industriais a jusante. A Comissão propôs igualmente em Junho último uma 
modernização significativa do sistema europeu de normalização30, incluindo 
nomeadamente normas sobre os serviços tomando melhor em consideração 
especificações industriais no domínio das TIC.  

A Comissão apresentou uma série de iniciativas sectoriais, como a adopção de uma 
estratégia espacial da União Europeia31, com vista a reforçar o sector espacial europeu ou 
a relançar o processo «CARS 21»32, que contribuirá para a elaboração da estratégia 
europeia para veículos não poluentes e eficientes em termos energéticos. O 
desenvolvimento de veículos eléctricos apresenta um potencial de comercialização 
importante: os veículos híbridos poderão passar das 100 000 unidades actuais para um 
milhão até 2020, enquanto o mercado dos veículos totalmente eléctricos deverá atingir as 
750 000 unidades na mesma data. A Comissão continua igualmente a envidar esforços 
para dar resposta às preocupações das indústrias com utilização intensiva de energia, 
nomeadamente lançando um programa para uma indústria hipocarbónica sustentável 
(SILC-Sustainable Industry Low Carbon Scheme), bem como promovendo as tecnologias 
de produção que reduzam as emissões de carbono para níveis muito baixos (tecnologias 
de carbono ultrabaixo), e desenvolvendo uma parceria entre o sector público o sector 
privado destinada a incentivar a inovação nos sectores industriais com elevada 
intensidade energética. 

Segundo as primeiras indicações, os esforços envidados pelos Estados-Membros para 
aplicar as recomendações por país neste domínio parecem ser heterogéneos. A aplicação 
das recomendações relativamente ao acesso das PME ao financiamento é bastante 
deficiente. A situação é um pouco melhor no que diz respeito às medidas destinadas a 
melhorar o ambiente das empresas, como a redução da carga administrativa, a melhoria 
da capacidade administrativa ou a eficácia do sistema judiciário. Seis dos dez Estados-
Membros a quem foi dirigida uma recomendação no sentido de melhorar o ambiente as 
suas empresas adoptaram algumas medidas, das quais a maior parte continua contudo a 
ser parcial. 

3.5. Iniciativa emblemática da Estratégia Europa 2020: Agenda para Novas 
Qualificações e Novos Empregos 

A melhoria dos níveis de emprego e o aumento da produtividade do trabalho constituem 
duas fontes de crescimento essenciais, a par do investimento em capital e da inovação. 
Actualmente, o desemprego atinge 23 milhões de pessoas na UE, o que corresponde a 
10 % da população em idade de trabalhar. 

                                                 
29 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/key_technologies/kets_high_level_group_en.htm  
30 COM(2011)311 e COM(2011)315 de 1.6.2011. 
31 COM(2011)152 de 4.4.2011. 
32 A primeira reunião do Grupo de Alto Nível reinstituído teve lugar em 10 de Novembro de 2010.  
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A ligeira melhoria da taxa de desemprego da UE observada desde 2010 chegou ao seu 
termo. O peso dos desempregados de longa duração no conjunto das pessoas à procura de 
emprego ultrapassa 40 %, tendo aumentado em um terço em relação ao nível de 30 % 
registado há dois anos. Uma proporção acrescida de pessoas vive em lares com uma 
intensidade de trabalho muito reduzida em 12 dos 15 Estados-Membros em relação aos 
quais dispomos de dados.  

Uma retoma sem criação de emprego tem não apenas um custo económico e social 
importante, mas demonstra igualmente as deficiências estruturais do mercado de 
trabalho, que enfraquecem o potencial de crescimento a médio e longo prazos. Em 
especial, a inadequação das competências e a falta de mão-de-obra entravam o 
relançamento económico. O número de postos de trabalho por preencher começou a 
aumentar a partir de meados de 2009, enquanto a situação em matéria de desemprego não 
mostra qualquer sinal de melhoria. Este facto aponta para desequilíbrios no mercado de 
trabalho, tais como a inadequação das competências ou a falta de mobilidade, pelo menos 
em determinados sectores ou regiões. 

As políticas de aprendizagem ao longo da vida são indispensáveis para dotar os cidadãos 
das qualificações adequadas para acederem ao mercado de trabalho. Em 2000, 22% dos 
trabalhadores possuíam um elevado nível de qualificação na UE, enquanto 29% tinham 
um nível reduzido de qualificações. Em 2010, a situação inverteu-se. Até 2020, 35 % de 
postos de trabalho exigirão qualificações elevadas, enquanto a procura de trabalhadores 
pouco qualificados irá diminuir em 12 milhões. Contudo, o actual grau de instrução não 
permite dar resposta ao crescente nível de qualificação necessário para os postos de 
trabalho disponíveis. Na UE, um jovem em cada sete da faixa etária dos 18-24 anos (ou 
seja, 14,41%) abandona actualmente a escola tendo apenas concluído o ciclo de ensino 
secundário inferior, não participando seguidamente em qualquer outra forma de educação 
ou formação (jovens que abandonam a escola precocemente) e muitos têm qualificações 
que não se coadunam com as exigências do mercado de trabalho. Além disso, mais de 
uma criança escolarizada em cada cinco não satisfaz as exigências de base (avaliadas aos 
15 anos) em matéria de leitura, escrita e cálculo.  

Estão actualmente ser desenvolvidas acções estratégicas destinadas a dar resposta a esses 
desafios a título da iniciativa emblemática «Uma Agenda para Novas Competências e 
Empregos». Os trabalhos estão a avançar a bom ritmo no que diz respeito às 13 medidas 
essenciais, tais como um Panorama de Competências na UE, que tem por objectivo 
melhorar a transparência em benefício das pessoas à procura de emprego, dos 
trabalhadores, das empresas e/ou das instituições públicas, fornecendo previsões 
actualizadas sobre a oferta de qualificações e as necessidades do mercado de trabalho até 
2020. O primeiro ponto está previsto para Outubro de 2012, bem como no que diz 
respeito às iniciativas sectoriais previstas no âmbito da iniciativa emblemática, tais como 
o plano de acção relativo ao pessoal da saúde .  

As propostas legislativas relativas ao reexame do direito do trabalho da UE estão em 
elaboração. Os parceiros sociais acordaram em iniciar as negociações relativamente à 
revisão da directiva sobre o tempo de trabalho. A adopção do pacote constituído pelas 
duas propostas legislativas relativas ao destacamento dos trabalhadores está prevista para 
as próximas semanas. Prevê-se para o primeiro semestre de 2012 uma recomendação do 
Conselho destinada a incentivar a validação da aprendizagem não formal e informal, 
devendo estar operacional em Outubro de 2012 um instrumento prático em linha que 
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permite aos cidadãos registarem as suas competências adquiridas através da experiência 
profissional ou de outras experiências. Uma comunicação da Comissão prevista para o 
segundo semestre de 2012 será objecto de uma reflexão mais ampla sobre o desafio das 
competências na Europa.  

3.6. Iniciativa emblemática da Estratégia Europa 2020: Juventude em 
Movimento 

A situação actual no mercado de trabalho é particularmente crítica para os jovens, que se 
confrontam com uma taxa de desemprego superior a 20 %, ou seja, duas vezes superior à 
da população em geral. Além disso, a diminuição do número de postos de trabalho 
permanentes na sequência da crise atingiu os jovens de forma desproporcionada, e 
embora estes estejam sobrerrepresentados na categoria dos contratos temporários, pouco 
beneficiaram do crescimento líquido destes últimos verificado recentemente. 

Os trabalhos começaram em relação a todas as acções estratégicas previstas a título da 
iniciativa emblemática «Juventude em Movimento». Foram já lançadas acções que visam 
lutar contra o desemprego dos jovens; por exemplo, Youth@work, uma campanha de 
informação destinada a incentivar as ligações entre os jovens e as pequenas e médias 
empresas (PME), ou o Observatório Europeu de Ofertas de Emprego, que recolhe 
informações actualizadas sobre os postos de trabalho vagos, que pode igualmente servir 
de instrumento de alerta precoce para os estrangulamentos e os desequilíbrios no 
mercado de trabalho.  

No que diz respeito à educação, foi adoptada em 7 de Junho de 2011 a Recomendação do 
Conselho relativa às políticas de luta contra a saída precoce do sistema educativo e de 
formação, que propõe aos Estados-Membros um quadro para a elaboração de políticas de 
luta contra o abandono escolar que sejam coerentes, globais e baseadas em elementos 
concretos. É conveniente agora proceder à sua aplicação. 

Além disso, a Comissão adoptou em Outubro de 2011 uma comunicação sobre a 
modernização dos sistemas de ensino superior, que inclui uma proposta relativa aos 
empréstimos para estudantes no quadro do Erasmus ao nível de mestrado, cujo objectivo 
consiste em melhorar a mobilidade dos estudantes que seguem um mestrado em qualquer 
ponto da Europa. 

O quadro europeu para o emprego dos jovens tem por objectivo garantir uma boa 
coordenação das políticas à escala europeia, no respeito dos princípios comuns de 
flexigurança. O quadro assenta em quatro pilares: 1) ajudar a obter o primeiro emprego e 
iniciar uma carreira; 2) apoiar os jovens em risco; 3) criar redes de segurança social 
adequadas aos jovens; 4) apoiar os jovens empresários e os jovens trabalhadores 
independentes. No quadro, a Comissão propôs os seguintes domínios de acção 
específicos nos Estados-Membros: «garantia para a juventude» destinada a assegurar que 
todos os jovens tenham a possibilidade de aceder a um emprego, prosseguir os estudos 
ou beneficiar de medidas de activação nos quatro meses seguintes à sua saída da escola; 
contratos «únicos» de duração indeterminada destinados a reduzir a segmentação do 
mercado de trabalho; assistência no desemprego e assistência social para os jovens no 
quadro de uma abordagem baseada nas obrigações mútuas. No contexto da futura 
Iniciativa «Oportunidades para a Juventude», que a Comissão apresentará antes de final 
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do ano, serão necessárias novas medidas para apoiar a transição para o mercado de 
trabalho, promover um maior número de acções de formação e incentivar a mobilidade.  

3.7. Iniciativa emblemática da Estratégia Europa 2020: «Plataforma europeia 
contra a pobreza» 

Para além do facto de constituir em si mesmo um objectivo importante, a acção destinada 
a encorajar sociedades e mercados de trabalho inclusivos tem um impacto sobre o 
crescimento, melhorando os resultados do mercado de trabalho, aumentando a procura 
global e reforçando a confiança. Estes três domínios constituem igualmente três 
estrangulamentos importantes que impedem uma retoma sólida.  

Nos poucos países em relação aos quais estão já disponíveis dados relativos aos 
rendimentos que reflectem a crise económica, o rendimento disponível das famílias 
diminuiu consideravelmente33. Além disso, vários elementos indicam que a pobreza 
monetária, e mais particularmente a pobreza das crianças, e a grave privação material 
representam desafios cada vez mais importantes em vários Estados-Membros. Tendo em 
conta o aumento do desemprego de longa duração e o esgotamento dos direitos aos 
subsídios de desemprego, existe o risco de ver as pessoas com poucos rendimentos serem 
afectadas por uma diminuição substancial do seu rendimento disponível.  

A propensão para consumir das pessoas com baixos rendimentos tende a ser elevada, 
uma vez que têm de gastar a maior parte do seu rendimento em bens e serviços 
essenciais. Por esta razão, qualquer nova redução na parte inferior da escala dos 
rendimentos ameaça ter um impacto duradouro na procura interna e, por conseguinte, no 
crescimento34. Daí também a importância de garantir a autonomia do consumidor, que 
lhe permitirá realizar escolhas optimizadas a nível do consumo e maximizar o seu 
bem-estar.  

Os trabalhos prosseguem no que diz respeito às 10 acções-chave da iniciativa 
emblemática «Plataforma europeia contra a pobreza». Algumas foram já lançadas este 
ano, como aconteceu com a «Nova Agenda europeia para a integração», que tem por 
objectivo apoiar as medidas tomadas pelos Estados-Membros para promover a integração 
activa dos nacionais de países terceiros nas nossas sociedades, ou com o «Quadro da UE 
para as estratégias nacionais em matéria de integração de ciganos». 

A Iniciativa a favor da empresa social foi adoptada em Outubro de 2011, devendo as suas 
principais acções ser desenvolvidas nos próximos meses, a começar pelo novo 
enquadramento sobre os fundos de investimento sociais, a nova prioridade dada aos 
investimentos nas empresas sociais no quadro dos fundos estruturais propostos ou o 
futuro projecto de regulamento sobre o estatuto das fundações europeias.  

Deverá ser adoptado nos próximos meses um Livro Branco sobre as pensões, que aborda 
a adequação e a sustentabilidade das pensões no contexto pós-crise. 

                                                 
33 Por exemplo, mais de 15 % no sector da distribuição na Lituânia e na Letónia, 8 % da Estónia e 

entre 2 % e 4 % em Espanha, na Irlanda e no Reino Unido. 
34 FMI (2011): Relatório sobre as Perspectivas Económicas Mundiais 2011, Perspectivas e políticas 

mundiais, Washington.  
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Para lutar contra a pobreza e a exclusão social, é conveniente modernizar os sistemas 
de protecção social em conformidade com os princípios comuns de inclusão activa. Os 
serviços públicos constituem, em especial, um elemento essencial do apoio à integração 
no mercado de trabalho e à inclusão social. Além disso, o acesso a serviços eficazes e 
economicamente acessíveis desempenha um papel essencial na redução das despesas 
privadas e, por conseguinte, no aumento do rendimento disponível, atenuando a pobreza 
monetária e a desigualdade dos rendimentos35. Segundo um estudo da OCDE consagrado 
aos serviços fornecidos pelas administrações públicas, a imputação dos serviços públicos 
ao rendimento das famílias reduz consideravelmente as estimativas da pobreza. As taxas 
de risco de pobreza diminuem significativamente, em cerca de 40 %, se aplicarmos um 
limiar de pobreza variável e mesmo em cerca de 80 %, se aplicarmos um limiar de 
pobreza fixo. Por conseguinte, as prestações em espécie consideradas no seu conjunto 
teriam a capacidade de reduzir o diferencial de pobreza em 80 % em média. 

Entre os 30 milhões de europeus com mais de 18 anos que não dispõem de uma conta 
bancária, estima-se que 6,4 milhões de entre eles não a podem ter, uma vez que a 
abertura de uma conta lhes foi recusada ou porque têm medo de a solicitar36. A situação 
na UE em relação a este aspecto é muito diversificada consoante os Estados-Membros, 
sendo de referir que na Roménia e na Bulgária cerca de metade dos inquiridos não 
dispõem de uma conta bancária. Os consumidores sem conta bancária estão também mais 
expostos a problemas em matéria de acesso ao emprego, arrendamento imobiliário e para 
receber salários e prestações sociais, confrontando-se com custos de transacção mais 
elevados. A Recomendação da Comissão relativa ao acesso a uma conta bancária de 
base37 pormenoriza as acções necessárias para lutar contra a exclusão financeira.  

O custo e a qualidade da habitação são essenciais em termos nível de vida e de bem-estar, 
nomeadamente para os grupos mais vulneráveis, tal como demonstram claramente os 
indicadores da UE sobre o custo e a privação de habitação38. Em 2010, 38% das pessoas 
em risco de pobreza gastaram mais de 40 % do seu rendimento disponível na habitação, 
ou seja, mais de seis vezes do que o resto da população (6 %)39. Simultaneamente, a parte 
do custo do alojamento no rendimento disponível total atingiu pelo menos 32 % e em 
relação a metade das pessoas ameaçadas de pobreza, contra 16 % para o resto população. 
Uma análise mais aprofundada do custo do alojamento indica que as rendas e os juros 
hipotecários constituem apenas cerca de 30 % do custo do alojamento total bruto, 
representando os outros elementos - reparações, manutenção, aquecimento e outras 
rubricas diversas - cerca de 70 %40. Segundo o Inquérito aos orçamentos familiares da 
Comissão, o alojamento, a água, a electricidade, o gás e outros combustíveis constituem 
em conjunto a rubrica mais importante nas despesas das famílias, ou seja, 27,7 % do 
consumo das famílias.  

                                                 
35 Ver OCDE (2011): The impact of publicly provided services on the distribution of resources; 

Relatório realizado para a Comissão Europeia.  
36 Relatório de 2008 sobre a integração financeira europeia, SEC(2009) 19 final de 19.1.2009. 
37 C(2011) 4977 de 18.7.2011. 
38 Para uma análise mais pormenorizada, ver o documento que acompanha o relatório conjunto de 

2010 sobre a protecção social e a inclusão social, secção 5.2.  
39 O subgrupo «Indicadores» do Comité da protecção social acordou no facto de um limiar de 40 % 

constituir um índice de uma carga intolerável em termos de custo de habitação.  
40 Ver o relatório de 2009 sobre a situação social na UE, secção 3.2.1. 
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O impacto do custo da habitação e, em especial, do custo dos serviços essenciais, nas 
taxas de pobreza é muito importante: se o rendimento disponível for definido após a 
dedução do custo do alojamento, a proporção de pessoas com rendimentos inferiores a 60 
% da (nova) mediana aumentou em 2007, tendo passado de 16 % para 22 % na UE no 
seu conjunto41. Estes valores sublinham a importância de uma aplicação integral da 
Directiva 2009/72/CE, que estabelece regras comuns para o mercado interno da 
electricidade, nomeadamente do artigo 3.º, n.º 8, sobre a necessidade de combater a 
pobreza energética. 

3.8. Obviar aos elos em falta e os estrangulamentos 

3.8.1. Beneficiar mais do mercado único 

Nas duas últimas décadas, a criação de um mercado interno e a abertura das fronteiras 
contam-se entre os principais motores do crescimento na Europa. Estima-se que no 
período 1992-2006, a integração do mercado interno na UE tenha propiciado a criação de 
2,75 milhões de postos de trabalhos suplementares e gerado uma taxa de crescimento 
adicional do PIB de 2,1 %. O comércio intra-europeu representa actualmente 17 % do 
comércio mundial de bens e 28% do comércio de serviços. Por cada 1 000 EUR de 
riqueza gerada num Estado-Membro, cerca de 200 EUR acabam por beneficiar outros 
Estados-Membros, graças às trocas comerciais. 

No «Acto para o mercado único» de Abril de 2010 são estabelecidas doze prioridades 
para completar e aprofundar o mercado interno nos domínios do acesso ao 
financiamento, mobilidade dos cidadãos, contratação pública, qualificações profissionais, 
direitos de propriedade intelectual, direitos dos consumidores, serviços, redes, mercado 
único digital, fiscalidade, contexto regulamentar para as empresas, empreendedorismo 
social e coesão social. A Comissão apresentou já algumas das 12 propostas 
legislativas-chave do «Acto para o mercado único» e apresentará as outras até ao final do 
ano (à excepção das propostas legislativas relativas à assinatura, identidade e 
autenticação electrónicas). Estas propostas devem ser aprovadas pelo Parlamento 
Europeu e pelo Conselho até ao final de 2012, por forma a que os seus benefícios 
práticos possam fazer-se sentir rapidamente em toda a UE.  

A aplicação do «Acto para o mercado único» é de importância capital para criar um 
ambiente favorável para as empresas europeias, nomeadamente as PME, e para 
restabelecer e reforçar a confiança dos consumidores e dos trabalhadores, a fim de os 
incentivar a aproveitar com entusiasmo as oportunidades proporcionadas pelo mercado 
único. O Painel anual de avaliação dos mercados de consumo da Comissão assegura o 
acompanhamento dos mercados em todos os sectores da economia e contribui para 
identificar os que não desempenham as suas funções em relação aos consumidores. As 
trocas comerciais da UE no sector dos serviços são já importantes: representam mais de 
metade do comércio mundial de serviços e mais de metade dessa percentagem é realizada 
no interior do mercado único. No entanto, ainda não se está a aproveitar todo o potencial 
do mercado único dos serviços. Apesar de os serviços representarem mais de dois terços 
do PIB e do emprego da UE, apenas representam cerca de um quinto do total do 
comércio realizado no interior da UE. Os obstáculos ao mercado único dos serviços são 

                                                 
41 Ver o relatório de 2009 sobre a situação social na UE, figura 69, p. 138.. 
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em parte imputáveis a uma concorrência reduzida, que tem ela própria um impacto 
negativo na produtividade.  

Continua, por conseguinte, a existir um grande potencial para o mercado interno produzir 
crescimento e emprego suplementares. No Semestre Europeu de 2011, a maior parte das 
recomendações específicas por país a favor das políticas estruturais diziam respeito ao 
sector dos serviços, preconizando nomeadamente a aceleração da aplicação integral da 
Directiva Serviços42, a supressão dos obstáculos injustificados à entrada e uma maior 
abertura dos serviços profissionais. A Directiva Serviços abrange uma vasta gama de 
actividades económicas, que representam cerca de 45 % da economia da UE, 
nomeadamente grandes sectores como o comércio a retalho, a construção, os serviços 
empresariais, o turismo e a maior parte das profissões regulamentadas. Segundo 
estimativas prudentes, poderia gerar um crescimento superior a +1,5 % do PIB da UE. Os 
progressos realizados até agora nos Estados-Membros parecem heterogéneos, variando 
em função das recomendações emitidas, entre a tomada de algumas a nível das reformas 
e a não obtenção de quaisquer progressos.  

Para beneficiar de todo o potencial da Directiva, é agora necessário passar de uma 
perspectiva de cumprimento para uma tónica centrada na competitividade. A Comissão 
continuará a analisar a qualidade da aplicação e tomará, se necessário, medidas de 
aplicação formais. A Comissão apresentará, em 2012, medidas suplementares destinadas 
a aprofundar o mercado único dos serviços.  

Para além do actual âmbito abrangido pela Directiva Serviços, existem outros sectores 
com grande potencial de crescimento. Por exemplo, no sector social e da saúde, foram 
criados mais de 4,2 milhões de postos de trabalho no período 2000-2009, o que 
corresponde a mais de um quarto de todos os postos de trabalho criados nesse período. 
Este sector representa 10 % de todos os postos de trabalho em países como a Dinamarca, 
a Finlândia, os Países Baixos e a Suécia e cerca de 5 % da produção económica total. O 
envelhecimento da população aumentará a procura de tais serviços, pelo que importa 
facilitar o seu desenvolvimento. Entre as questões que devem ser abordadas, cabe 
assinalar a falta de pessoal qualificado no sector em vários Estados-Membros, as 
limitações à liberdade de estabelecimento devido a várias restrições injustificadas ou 
desproporcionadas e as dificuldades no reconhecimento transnacional das qualificações 
profissionais, o que afecta estes e outros sectores, nomeadamente a educação, a 
construção, o sector transformador e os serviços empresariais. 

O aumento do desemprego nos Estados-Membros incentivará os trabalhadores 
intelectuais a procurar um emprego noutro Estados-Membros43, o que alterará as 
tendências migratórias na União europeia. A próxima modernização da legislação da UE 
que facilita o reconhecimento das qualificações profissionais44 dará resposta às 
necessidades dos Estados-Membros confrontados com uma penúria crescente de mão-de-
obra qualificada, atenuando simultaneamente a pressão do desemprego. 

                                                 
42 Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Dezembro de 2006, 

relativa aos serviços no mercado interno. 
43 Segundo os recentes inquéritos Eurobarómetro, 28 % dos cidadãos da UE tenciona trabalhar no 

estrangeiro. 
44 Directiva 2005/36/CE. 
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Por último, a confiança no mercado único será reforçada para todas as partes 
intervenientes, graças às políticas que salvaguardam o quadro jurídico que rege o 
funcionamento dos serviços de interesse geral (auxílios estatais e contratos públicos) e 
que garantem que a competitividade e a liberalização são acompanhadas do respeito dos 
direitos sociais dos trabalhadores dos cidadãos.
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Caixa 1: Aplicação da Directiva Serviços 

A transposição da Directiva Serviços foi um marco fundamental para uma melhoria do 
funcionamento do mercado único dos serviços. A directiva conduziu à supressão de uma série de 
restrições. Dois anos após o termo do prazo estabelecido para a sua aplicação, muito foi 
alcançado. Foram suprimidos centenas de requisitos discriminatórios, injustificados ou 
desproporcionados (como autorizações, direitos ou exames das necessidades económicas). A 
maior parte os Estados-Membros estabeleceram «balcões únicos» operacionais.  

No entanto, o potencial da Directiva só será plenamente aproveitado quando todos os 
Estados-Membros tiverem tomado todas as medidas necessárias para a sua a aplicação integral. 
Ora tal não ainda é o caso. Para beneficiar de todo o potencial da Directiva, é agora necessário 
passar de uma perspectiva de cumprimento para uma tónica centrada na competitividade.  

24 dos 27 Estados-Membros finalizaram a adopção de toda a legislação necessária. Na Áustria, 
Alemanha e Grécia o trabalho está nas fases finais, embora continuem pendentes uma ou várias 
leis. Em 27 de Outubro de 2011, a Comissão decidiu intentar uma acção contra estes 
Estados-Membros junto do Tribunal de Justiça por incumprimento da legislação da União 
Europeia45. Em 2011, a Comissão ajudou os Estados-Membros, em que existiam indícios claros 
de aplicação incorrecta ou incompleta da Directiva Serviços, a melhorarem a sua aplicação46. A 
Comissão prosseguirá a sua análise da qualidade da aplicação por todos os Estados-Membros e, 
quando necessário, serão tomadas medidas formais para garantir o cumprimento das disposições. 

Foram já instituídos «balcões únicos» operacionais em 24 dos 27 Estados-Membros. Três 
Estados-Membros (Roménia, Eslováquia e Eslovénia) apresentam atrasos. Contudo, é necessário 
melhorar significativamente o funcionamento dos balcões únicos existentes. As lacunas mais 
importantes dizem respeito ao grau de disponibilidade dos procedimentos electrónicos (isto é, a 
possibilidade de cumprir em linha as formalidades administrativas). Em apenas um terço dos 
Estados-Membros é possível completar um número significativo dos procedimentos através dos 
balcões únicos47. Na Bulgária, Irlanda e Malta, os balcões únicos não permitem cumprir em linha 
qualquer das formalidades; em nove Estados-Membros, apenas é possível completar uma 
pequena parte dessas formalidades48. Na maior parte dos Estados-Membros continua a ser muito 
difícil para os utilizadores do estrangeiro usarem os balcões únicos, em parte por razões 
linguísticas (na Áustria, França, Hungria e Itália, por exemplo, só existem balcões únicos na 
língua nacional), mas também por razões técnicas: a maior parte os Estados-Membros continua a 
aceitar apenas instrumentos nacionais para a assinatura de um pedido ou para a identificação 
electrónica. Em geral, a utilização dos balcões únicos deve ser simplificada, devendo responder 
melhor às necessidades dos empresários. 

Entre os esforços realizados para melhorar a aplicação da Directiva Serviços, a Comissão tentará 
corrigir em 2012 várias deficiências identificadas no quadro do exercício de avaliação recíproca 
da directiva. Importantes obstáculos continuam a entravar a prestação de serviços transnacionais, 
por exemplo, as obrigações específicas que os Estados-Membros impõem às participações em 
empresas ou que limitam a escolha da forma jurídica das empresas de serviços. Existem 
igualmente dificuldades de carácter prático que resultam da utilização maciça, pelos Estados-

                                                 
45 IP/11/1283 de 27.10.2011. 
46 Realizaram-se reuniões com a Bulgária, Chipre, Letónia, Lituânia, Portugal e Grécia. 
47 Áustria, República Checa, Dinamarca, Estónia, Luxemburgo, Países Baixos, Espanha, Suécia e 

Reino Unido. 
48 Chipre, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Lituânia, Letónia e Polónia. 
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Membros, da possibilidade de reservar determinadas actividades de serviços para certos 
operadores que possuem qualificações específicas, nomeadamente no que diz respeito ao 
comércio transnacional. A concorrência entre prestadores de serviços que utilizam as infra-
estruturas da banda larga, da energia e dos transportes deve ser promovida. É necessário garantir 
a igualdade de acesso às redes de distribuição e facilitar a entrada de novos operadores, a fim de 
reduzir os preços dos serviços de utilidade pública pagos pelas empresas. A supressão das 
restrições desnecessárias em matéria de horário de abertura do comércio retalhista pode estimular 
novos investimentos e impulsionar os gastos dos consumidores. A aplicação integral da terceira 
Directiva Postal deverá complementar estes esforços. 

3.8.2. Maximizar o impacto dos fundos da UE 

No contexto económico actual, a Comissão sublinha a necessidade de utilizar ao máximo 
os recursos orçamentais da UE existentes e de criar um quadro financeiro plurianual 
reformado que irá apoiar mais solidamente os objectivos da estratégia Europa 202049.  

As rubricas orçamentais existentes poderão dar um grande impulso ao crescimento na 
UE. Diversos investimentos em grande escala realizados através do Fundo de Coesão e 
do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, nomeadamente para melhorar o 
ambiente, as infra-estruturas de transporte, as conexões energéticas e as conexões de 
banda larga, podem ter um impacto directo sobre o crescimento e o emprego. Juntamente 
com estes investimentos directos, o FEDER dá um apoio precioso ao empreendedorismo, 
aos investimentos nas empresas, à inovação e à investigação, bem como às TIC 
destinadas às empresas. O Fundo Social Europeu (FSE) opera em quatro domínios 
prioritários: o emprego com especial ênfase no emprego dos grupos desfavorecidos e dos 
jovens, as competências e a aprendizagem ao longo da vida, a melhoria da capacidade de 
adaptação do mercado de trabalho e a promoção da inclusão social. Em muitos casos, 
este apoio é adaptado às recomendações dirigidas aos Estados-Membros no quadro da 
estratégia Europa 2020.  

Para melhorar o potencial de crescimento proporcionado pelos fundos estruturais, os 
Estados-Membros devem garantir que as prioridades dos financiamentos sejam 
reorientadas para o apoio directo à aplicação das recomendações por país, específicas 
para os domínios que apresentam um potencial de crescimento elevado, utilizando a 
flexibilidade disponível nos seus programas. Em alguns casos, pode ser necessária uma 
reprogramação, quando uma utilização mais intensiva e imediata dos fundos da UE 
permitir apoiar as fontes de crescimento. As medidas destinadas a apoiar o crescimento 
são as seguintes: 

– melhorar a liquidez das PME num ambiente bancário sujeito a restrições 
financeiras, através de uma utilização mais intensiva dos instrumentos 
financeiros JEREMIE (empréstimos, garantias e capital de risco); 

– investir mais na eficiência energética dos edifícios (tal como foi feito em 
França). Tal permitiria igualmente contribuir para manter o emprego no sector 
de construção, um sector duramente afectado pela crise e cujas capacidades são 
fortemente subutilizadas;  

                                                 
49 Ver igualmente o aprecer do Comité das Regiões de 12 de Outubro de 2011 sobre o papel das 

autoridades regionais e locais na realização dos objectivos da estratégia Europa 2020. 
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– reforçar a eficiência na utilização dos recursos através do investimento na 
eco-inovação, nas energias renováveis e nas tecnologias ambientais. 

– acelerar grandes projectos nas regiões de convergência (tal como foi feito na 
Grécia); 

– elaborar uma lista de projectos prioritários que beneficiem de um procedimento 
acelerado, que estejam prontos para ser executados e que possam contribuir 
directamente para o crescimento, para substituir os programas que dão 
resultados significativamente inferiores ao seu potencial. A Comissão está 
disposta a oferecer a sua ajuda neste processo, tal como já aconteceu em relação 
a Grécia e à Roménia; 

– acelerar a utilização dos fundos disponíveis através da reorientação dos 
programas para prioridades menos numerosas, com o objectivo de melhorar as 
condições de crescimento e de reduzir a fractura regional, como recentemente 
acordado com a Itália no quadro do plano de acção para a coesão. 

De qualquer modo, todos os Estados-Membros devem apresentar até ao final de 201250 
relatórios sobre as realizações e os resultados da sua acção, bem como sobre os 
progressos alcançados na via da realização dos objectivos da política de coesão e da sua 
contribuição para a estratégia Europa 2020.  

A fim de apoiar o desembolso dos fundos não utilizados em período de restrições 
orçamentais, a Comissão propôs, em 1 de Agosto de 2011, aumentar as taxas de 
co-financiamento, a fim de colocar de novo na boa via algumas das economias europeias 
mais afectadas. Ao abrigo desta proposta, serão propostas taxas de co-financiamento da 
UE mais elevadas para a Grécia, Irlanda, Portugal, Roménia, Letónia e Hungria a fim de 
fazer avançar projectos que reforcem o crescimento e a competitividade em cada um 
desses países. No total, o impacto máximo esperado elevar-se-ia 2 884 milhões de EUR. 
O Conselho e o Parlamento Europeu são convidados a adoptar esta proposta o mais 
rapidamente possível, de preferência até ao final do ano. 

A Comissão está a realizar progressos na elaboração pormenorizada do seu projecto de 
um futuro orçamento da UE, concebido para incentivar o crescimento e a criação de 
emprego, em conformidade com a estratégia Europa 2020. Foram adoptadas propostas 
pormenorizadas no que diz respeito à Facilidade «Interligar a Europa» e a política de 
coesão, à política agrícola comum e desenvolvimento rural, estando novas propostas em 
vias de adopção, no quadro do Horizonte 2020. Estas bases legislativas serão 
acompanhadas igualmente de quadros de acção, como as orientações revistas sobre os 
transportes transeuropeus e a energia, e propostas, apresentadas no início de 2012, 
relativamente aos dois quadros estratégicos comunitários, um para os fundos em gestão 
partilhada51 e o outro para a investigação e inovação. Estes quadros irão estabelecer uma 
ordem de prioridade entre os domínios que beneficiam do apoio da UE e permitirão uma 
melhor coordenação dos diferentes programas de financiamento da UE.  

                                                 
50 Os relatórios estratégicos nacionais são necessários em aplicação das regras existentes. 
51 FEDER, FSE, Fundo de coesão, Fundo para a pesca e o desenvolvimento rural. 
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Um elemento essencial das propostas no âmbito do Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 
é a necessidade de garantir investimentos a partir do orçamento da UE, que sejam 
eficazes e reforcem o crescimento. Os elementos essenciais das propostas ao abrigo da 
política de coesão que satisfazem estes objectivos são os mecanismos centrados nos 
temas prioritários da estratégia Europa 2020, a concentração dos recursos e as novas 
disposições em matéria de condicionalidade, que terão por objectivo garantir que os 
fundos da UE serão orientados para os resultados e constituem, para os Estados-
Membros, um forte incentivo para assegurar a concretização efectiva dos objectivos da 
Europa 2020 em termos de crescimento e de criação de emprego. Serão concluídos com 
cada Estado-Membro contratos de parceria com vista a assegurar, para ambas as partes, o 
reforço dos financiamentos nacionais e da UE. 

Na perspectiva da Facilidade «Interligar a Europa» ao abrigo do próximo Quadro 
Financeiro Plurianual, a Comissão propôs o lançamento de uma fase piloto no quadro da 
iniciativa relativa às obrigações para o financiamento do projecto previstas na Estratégia 
Europa 2020, num montante de 230 milhões de EUR. Esta iniciativa tem por objectivo 
mobilizar o investimento em sectores promotores do crescimento e do emprego. As 
necessidades em investimento nas infra-estruturas, dada a importância e a urgência de 
que se revestem, combinadas com os longos períodos de preparação de um projecto, 
exigem uma atenção imediata para resolver o problema da penúria de fontes de 
financiamento. Numa conjuntura de rigor orçamental, é urgente encontrar soluções 
inovadoras para mobilizar uma maior proporção da poupança privada e melhorar a gama 
de instrumentos financeiros disponíveis para projectos nos domínios da energia, dos 
transportes e das TIC. As reduzidas possibilidades de acesso ao financiamento para os 
projectos de infra-estruturas exige que se encontrem fontes alternativas de financiamento 
através da contracção de empréstimos. A norma para os projectos de infra-estruturas com 
potencial comercial deve ser a de que os fundos da UE são combinados com os 
provenientes do mercado de capitais e do sector bancário no âmbito de parcerias, em 
especial através do Banco Europeu de Investimento (BEI), na sua qualidade de órgão 
financeiro da UE, instituído pelo Tratado. 

3.8.3. Explorar o potencial do mercado mundial 

A pedra basilar da economia da UE continua a ser o mercado único, mas a contribuição 
do comércio para a criação de crescimento nunca foi tão elevada como agora - em 2010, 
praticamente 25 % do crescimento da UE assentou no comércio internacional. A curto 
prazo, o essencial do crescimento económico será extra-europeu. De facto, até 2015, 90 
% do futuro crescimento económico será gerado no exterior da Europa. O potencial de 
crescimento da UE dependerá da sua capacidade para aproveitar todos os benefícios 
resultantes desse crescimento. No entanto, os mercados que registam o crescimento mais 
rápido são menos abertos do que a UE. 

As relações económicas externas da Europa estão já bastante desenvolvidas. A UE 
esforçar-se-á por mantê-las, em especial com os países em desenvolvimento, 
adaptando-as à evolução das circunstâncias. Os EUA e a China são os dois principais 
parceiros comerciais da UE. A UE desenvolveu instrumentos novos e de vasto alcance 
com parceiros estratégicos (com os EUA: o CET (Conselho Económico Transatlântico), 
como exemplo de cooperação no sector dos veículos eléctricos; com a China: o Diálogo 
Económico e Comercial de Alto Nível (DAN), no domínio da inovação). A região 
asiática alberga as economias que estão a crescer com mais rapidez em todo o mundo. A 
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sua integração regional avança rapidamente e a UE pretende aproveitar esse potencial e 
as oportunidades correspondentes. A conclusão de um ACL com a Índia constitui um 
ponto fundamental da estratégia da UE. A Ásia não é apenas um mercado crucial para as 
exportações, mas também um elemento essencial nas cadeias de abastecimento da UE. 
No que diz respeito à Rússia, o interesse da UE reside em ancorar o país ao sistema 
económico mundial e na conclusão de um potencial acordo de comércio livre (ACL). No 
caso do Mercosul e do Japão está a ser explorada a possibilidade de concluir um ACL. 
No que diz respeito aos países na nossa vizinhança imediata, a agenda em matéria de 
política comercial vai além do crescimento e do emprego, abrangendo igualmente a 
segurança e a solidariedade. No entanto, a região abrangida pela política de vizinhança 
tem um peso económico importante, uma vez que constitui o quinto parceiro comercial 
da UE. No que diz respeito ao Mediterrâneo do Sul, a UE centrou-se na conclusão de 
ACL e em iniciativas de curto prazo. A UE comprometeu-se igualmente com a Ucrânia 
(ACL Abrangente e Aprofundado) e com outros países da Parceria Oriental. 

No quadro de uma iniciativa relativa aos produtos de base e às matérias-primas52 , foram 
propostas acções para garantir o acesso da indústria europeia às matérias-primas nos 
mercados mundiais e para melhorar a transparência dos mercados financeiros e dos 
produtos de base.  

O aumento do comércio e do investimento com o resto do mundo são essenciais para um 
relançamento da economia estável e sustentável e para o crescimento e emprego na 
Europa. Para o efeito, a prioridade imediata da UE consiste em concluir os acordos 
comerciais em fase de negociação: 1) sem prejuízo da posição dos parceiros, a UE visa 
concluir as negociações com a Índia e a Ucrânia até às próximas cimeiras com ambos os 
países; 2) sem prejuízo da posição dos parceiros, a UE visa concluir as negociações com 
o Canadá, Singapura e Malásia em 2012, o mais tardar e 3) finalizar formalmente em 
princípios de 2012 os acordos com o Peru e a Colômbia, cujas negociações já foram 
concluídas. 

                                                 
52 COM(2011)25 de 2.2.2011. 
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Resumo das recomendações específicas apresentadas aos Estados-Membros, por domínio de acção 

  Finanças públicas Mercado de trabalho Políticas estruturais   Estabilidade 
financeira 

  

Conso
lidaçã

o 
orçam
ental 

Susten
tabilid
ade a 
longo 
prazo 

Quadro 
orçamental Fiscalidade  Fixação dos 

salários 

Política 
de 

interven
ção no 

mercado 
do 

trabalho 

Particip
ação no 
mercado 

de 
trabalho 

Educação Indústria
s de rede 

Eficiênci
a 

energétic
a 

Sector 
dos 

serviços 

Ambiente 
empresarial 

e PME 
I&D, 

inovação 

Serviços 
públicos, 
política 

de 
coesão 

Sector 
bancári

o 

Mercad
o da 

habitaç
ão 

AT x x x x     x  x     x           
BE x x   x x x x   x   x       x   
BG x x x   x   x  x x x       x     
CY x x x   x   x x x x  x       x   
CZ x x   x   x x x       x   x     
DE x   x       x x x   x       x   
DK x x   x     x x     x     x   x 
EE x    x   x x x x x             
ES x x   x x x    x     x x     x   
FI x x       x x x      x x   x     
FR x x   x x x x  x     x     x     
HU x   x x   x x         x   x     
IT x   x   x x x       x x x x     
LT x x x x     x   x x x x         
LU x x     x x x x                 
MT x x x   x x x x   x       x     
NL x x       x x         x x       
PL x x x       x x x     x  x x     
SE x           x                 x 
SI x x x     x x  x     x x   x x   
SK x x x x   x   x           x     
UK x x   x     x  x       x       x 
  22 17 11 11 8 13 20 16 7 5 11 10 3 11 5 3 

 
Nota (1): No que diz respeito à Irlanda, Letónia, Grécia, Portugal e Roménia, a única recomendação formulada consiste em aplicar os compromissos existentes, subscritos no quadro dos 
programas de assistência financeira da UE/FMI.  
Nota (2): O número de cruzes não corresponde ao número de recomendações por país formuladas para cada Estado-Membro, uma vez que as recomendações abrangem muitas vezes mais 
de um domínio. 
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Objectivos da Estratégia Europa 202053 

* Estes países formularam o seu objectivo nacional em relação a um indicador diferente do do grande objectivo da UE. 

Objectivos 
dos 

Estados-
Membros 

Taxa de 
emprego (em 

%) 
I&D (em % do 

PIB) 

Objectivos de 
redução de 

emissões (em 
comparação 

com os níveis de 
2005)54 

Energias 
renováveis 

Eficiência 
energética – 
redução do 
consumo de 
energia (em 

Mtep)55 

Abandono 
escolar precoce 

(em %) 
Ensino superior 

(em %) 
Redução do número de pessoas ameaçadas 

pela pobreza ou pelas exclusão social 
(número) 

AT 77-78% 3,76% -16% 34% 7,16 9,5% 
38% (incluindo nível 

CITE 4a, que é 
actualmente de cerca de 

12%) 
235 000 

BE 73,2% 3,0% -15% 13% 9,80 9,5% 47% 380 000 

BG 76% 1,5% 20% 16% 3,20 11% 36% 500 000* 

CY 75-77% 0,5% -5% 13% 0,46 10% 46% 27 000 

CZ 75% 1% (sector 
público apenas) 9% 13% n.d. 5,5% 32% 

 Manutenção do número de pessoas em risco de 
pobreza ou pela exclusão social ao nível de 
2008 (15,3% da população total), tentando 

diminuir em 30 000 

DE 77% 3% -14% 18% 38,30 <10% 
42% (incluindo nível 

CITE 4, que é 
actualmente de cerca de 

11,4%) 
330 000 (desempregados de longa duração)* 

DK 80% 3% -20% 30% 0,83 <10% Pelo menos 40% 22 000 (agregados familiares com uma 
intensidade de trabalho muito baixa)* 

EE 76% 3% 11% 25% 0,71 9,5% 40% 61 860 pessoas retiradas do risco de pobreza* 

EL 70% Não existe 
objectivo  -4% 18% 2,70 9,7% 32% 450 000 

ES 74% 3% -10% 20% 25,20 15% 44% 1 400 000-1 500 000 

FI 78% 4% -16% 38% 4,21 8% 42% 
(definição nacional 150 000 

                                                 
53 Os objectivos nacionais definitivos foram apresentados nos programas nacionais de reforma em Abril de 2011. 
54 Os objectivos nacionais de redução de emissões definidos na Decisão 2009/406/CE ( «Decisão da Partilha de Esforços») dizem respeito às emissões não abrangidas pelo Sistema 

de Comércio de Emissões da UE. As emissões abrangidas por este sistema serão reduzidas em 21 % em relação aos níveis de 2005. A redução total das emissões correspondente 
será de 20% em relação aos níveis de 1990. 

55 Note-se que as projecções nacionais variam igualmente consoante o ano (anos) de referência para a estimativa das economias. 
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estreita) 

FR 75% 3% -14% 23% 34,00 9,5% 50% 
Redução da taxa persistente de risco de pobreza 

em um terço em relação ao período 
2007-2012 ou de 1 600 000 pessoas* 

HU 75% 1,8% 10% 14,65% 2,96 10% 30,3% 450 000 

IE 69-71% Cerca de 2% 
2,5% do PNB) -20% 16% 2,75 8% 60% 186 000 até 2016* 

IT 67-69% 1,53% -13% 17% 27,90 15-16% 26-27% 2 200 000 

LT 72,8% 1,9% 15% 23% 1,14 <9% 40% 170 000 

LU 73% 2,3-2,6% -20% 11% 0,20 <10% 40% Não existe objectivo 

LV 73% 1,5% 17% 40% 0,67 13,4% 34-36% 121 000* 

MT 62,9% 0,67% 5% 10% 0,24 29% 33% 6 560 

NL 80 % 2,5 % -16% 14% n.d. <8 % >40% 
45% previstos em 2020 93 000* 

PL 71% 1,7% 14% 15,48% 14,00 4,5% 45% 1 500 000 

PT 75% 2,7-3,3% 1% 31% 6,00 10% 40% 200 000 

RO 70% 2% 19% 24% 10,00 11,3% 26,7% 580 000 

SE Nitidamente 
superior a 80% 4% -17% 49% 12,80 <10% 40-45% 

Redução da % de mulheres e de homens que 
não fazem parte da população activa ( à 

excepção dos estudantes a tempo inteiro), de 
desempregados de longa duração ou de 

trabalhadores em licença prolongada por 
doença para um nível claramente inferior a 

14 % até 2020* 
SI 75% 3% 4% 25% n.d. 5% 40% 40 000 

SK 72% 1% 13% 14% 1,65 6% 40% 170 000 

UK 
Nenhum 

objectivo no 
PNR 

Nenhum 
objectivo no 

PNR 
-16% 15% n.d. 

Nenhum 
objectivo no 

PNR 
Nenhum objectivo no 

PNR 
 Objectivos quantitativos fixados na lei relativa 

à pobreza infantil de 2010* 

Estimativa 
UE 73,70-74% 2,65-2,72% 

-20%
(em 

comparação 
com os níveis de 

20% 206,9 10,3-10,5% 37,5-38,0%56  

                                                 
56 Este cálculo não inclui a CITE 4 (Alemanha, Áustria); resultado com a CITE 4: 39,9 -40,4% 
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1990) 

Grande 
objectivo 

da UE 
75% 3% 

-20% 
(em 

comparação 
com os níveis de 

1990) 

20% 
Aumento de 20% 

da eficiência 
energética, ou seja 

368 Mtep 
10% 40% 20 000 000 

 


