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EXECUÇÃO DO PACTO PARA O CRESCIMENTO E O EMPREGO 

RELATÓRIO AO CONSELHO EUROPEU, 18 -19 DE OUTUBRO DE 2012 

O Pacto para o Crescimento e o Emprego aprovado pelos Chefes de Estado e de Governo no 
Conselho Europeu de junho, que faz parte integrante da resposta da União Europeia à crise 
económica e financeira, completa e reforça os esforços em curso para restabelecer a 
estabilidade financeira e aprofundar a união económica e monetária. Os efeitos benéficos de 
uma ação determinada e imediata para criar crescimento e emprego e relançar a economia 
far-se-ão sentir durante décadas. 

A Comissão apresentou um vasto leque de propostas para promover o crescimento, que 
fazem parte do Pacto para o Crescimento e o Emprego, e está a trabalhar em estreita 
colaboração com o Parlamento Europeu e o Conselho para que sejam rapidamente adotadas 
e aplicadas, de modo a que os seus resultados positivos se façam sentir na economia o mais 
rapidamente possível. 

Desde o mês de junho, registaram-se progressos encorajadores em alguns aspetos do Pacto 
para o Crescimento e o Emprego, como o aumento do capital do BEI, atualmente em curso, 
e a fase-piloto das obrigações para o financiamento de projetos, que está a avançar. Noutras 
áreas, em contrapartida, os resultados têm sido dececionantes e o forte empenho político 
dos Chefes de Estado ou de Governo e do Parlamento Europeu ainda não se traduziu numa 
intensificação dos trabalhos capaz de dar rapidamente resultados no terreno.   

O presente relatório e o anexo que o acompanha fazem um balanço dos progressos 
realizados e destacam as áreas em que importa redobrar esforços para promover ativamente 
as oportunidades de crescimento.  

Impulsionar a execução da Estratégia Europa 2020:  
Existe um vasto consenso sobre as prioridades para a reforma e a modernização da 
economia europeia. As recomendações específicas por país para 2012 adotadas pelo 
Conselho devem agora seguir-se de medidas vigorosas a nível nacional que ponham em 
prática as recomendações. O novo sistema de governação económica europeia está a dar 
provas de que é válido, mas não está concluído: o acordo sobre a legislação «2-pack», 
que visa reforçar a coordenação orçamental na zona euro, mantém-se uma prioridade 
absoluta. Os progressos no que respeita às propostas da Comissão sobre a união 
bancária e o trabalho a longo prazo sobre a união económica e monetária contribuirão 
para restaurar a confiança na economia e criar condições favoráveis ao crescimento. 

Aprofundar o mercado único:  
As enormes potencialidades do mercado único enquanto motor de crescimento ainda não 
foram completamente exploradas. Os progressos nas ações-chave do primeiro Ato para o 
Mercado Único não foram homogéneos. A recente adoção da legislação em matéria de 
normalização é um passo positivo. Os colegisladores deveriam procurar adotar as 
propostas fundamentais em matéria de patente unitária, capital de risco, fundos de 
investimento social, contabilidade e resolução alternativa de litígios antes do final do ano 
e acelerar os trabalhos nas outras ações-chave, tais como os contratos públicos, as 
qualificações profissionais, o destacamento de trabalhadores, a tributação da energia e 
as assinaturas eletrónicas – áreas em que os progressos têm ficado aquém das 
expectativas. A Comissão acaba de propor uma nova série de ações para estimular o 
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crescimento que fazem parte do segundo Ato para o Mercado Único. A Comissão acelerou 
igualmente os trabalhos para a execução da Diretiva «Serviços», a eliminação das 
últimas restrições ilegais em matéria de estruturas ou de capital das empresas e a 
facilitação do acesso às profissões regulamentadas, convidando os Estados-Membros a 
empenharem-se plenamente neste processo. 

Interligar a Europa: 
Acordámos metas ambiciosas, mas exequíveis, para a finalização do mercado único 
digital e do mercado interno da energia. As decisões e as medidas que adotarmos agora 
serão determinantes para o cumprimento dos objetivos que nos propusemos. A Comissão 
elaborará em breve um plano de ação no qual indicará com precisão as medidas a tomar 
por cada Estado-Membro para finalizar o mercado interno da energia. O plano em 
questão basear-se-á nas Diretivas relativas à eficiência energética recentemente 
adotadas. Do mesmo modo, a revisão intercalar da Agenda Digital, que será publicada 
até ao final do ano, salientará os domínios em que subsistem obstáculos e aqueles em 
que devem ser tomadas medidas. Uma aceleração dos trabalhos sobre a proposta da 
Comissão relativa à gestão coletiva de direitos e as próximas iniciativas sobre os direitos 
de autor e os serviços audiovisuais serão também um contributo importante para esta 
área. Um acordo ambicioso sobre o Mecanismo «Interligar a Europa» será um sinal claro 
da nossa intenção de efetuar os investimentos necessários nas infraestruturas de 
transportes, de energia e digitais. 

Criar o quadro normativo mais adequado ao crescimento:   
Até ao final deste ano, Comissão apresentará um primeiro relatório sobre os progressos 
significativos realizados em matéria de regulamentação inteligente e delineará as 
medidas a tomar para reduzir ainda mais a carga regulamentar a nível da UE e a nível 
nacional. No início de 2013, a Comissão apresentará um relatório intercalar e um painel 
de avaliação sobre as ações em curso para adaptar a regulamentação da UE às 
necessidades das PME e das microempresas. 

Construir uma União da inovação:   
A inovação é crucial para o crescimento e a competitividade futuros da UE. A Comissão 
explicou como será possível reforçar o Espaço Europeu da Investigação e apresentou 
uma estratégia ambiciosa para as tecnologias facilitadoras essenciais. Um acordo sobre 
os programas Horizonte 2020 e COSME propostos no âmbito do próximo QFP dará o 
impulso necessário às atividades dos investigadores e das PME. Na recente revisão da 
política industrial da UE, a Comissão enunciou as ações que poderão ajudar a UE a 
manter o seu avanço tecnológico e a facilitar os investimentos nas fases iniciais de 
desenvolvimento das novas tecnologias. 

Investir no crescimento: 
O pacote financeiro de 120 mil milhões de euros inscritos no Pacto para o Crescimento e 
o Emprego pode ter um papel determinante para estimular o crescimento e o 
investimento do setor privado. Chegou-se a acordo sobre o aumento de capital do Banco 
Europeu de Investimento: 90 % estará disponível o mais tardar em março de 2013. O 
programa de empréstimos do BEI para 2013 refletirá o aumento da sua capacidade de 
empréstimo. As primeiras obrigações para financiamento de projetos da UE serão 
lançadas nos próximos meses, após a assinatura de um acordo de cooperação entre a 
Comissão e o BEI previsto para o final de outubro. O Conselho de Administração do BEI 
já aprovou uma carteira de projetos. A Comissão continua a colaborar com os Estados-
Membros na reprogramação e aceleração dos fundos estruturais da UE para apoiar o 
crescimento. Serão, contudo, as decisões tomadas este ano sobre o orçamento de 2013 
e o próximo Quadro Financeiro Plurianual a verdadeira prova de fogo do compromisso 
coletivo de investir no crescimento e na competitividade. A Comissão não dispõe de 
dotações de pagamento suficientes para cobrir os pedidos de pagamento atualmente 
apresentados pelos Estados-Membros. Existem obrigações legais a respeitar e os atrasos 
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na execução dos pagamentos não ajudam a relançar o crescimento e a restaurar a 
confiança na nossa economia. 

Política fiscal em favor do crescimento: 
A Comissão apresentou uma série de propostas, tais como a revisão da Diretiva relativa 
à tributação da poupança, a matéria comum consolidada do imposto sobre as 
sociedades, a tributação da energia e os mandatos de negociação de um acordo sobre a 
tributação dos rendimentos da poupança com países terceiros; uma vez adotadas, estas 
propostas ajudarão a aumentar as receitas públicas e constituirão um estímulo para o 
crescimento e a consolidação orçamental. Contudo, os trabalhos no Conselho e no 
Parlamento não avançaram o suficiente. A Comissão apela a um empenhamento 
renovado para avançar nesta área, concretamente através da aplicação do plano de ação 
do Conselho sobre a fraude e a evasão fiscais, incluindo a iniciativa relativa aos paraísos 
fiscais, que deverá ser adotada ainda este ano. Uma vez cumpridos os requisitos 
mínimos para a adoção de um imposto sobre as transações financeiras, através de uma 
cooperação reforçada, a Comissão apresentará uma proposta de decisão de autorização. 

Criar emprego e um autêntico mercado de trabalho europeu: 
Os Estados-Membros devem continuar a tomar providências para dar resposta aos 
desafios económicos e sociais colocados pelas elevadas taxas de desemprego e pelas 
alterações demográficas. O enquadramento para se avançar nesta área está pronto, o 
importante agora é aplicá-lo. A Comissão lançou o Pacote do Emprego, um conjunto de 
medidas ambiciosas para apoiar a criação de postos de trabalho, restabelecer a dinâmica 
do mercado de trabalho e melhorar a governação a nível da UE, que preconiza também a 
aceleração dos trabalhos sobre a transferibilidade dos direitos de pensão. A nível 
europeu, está em curso a reforma do EURES, que visa converter este instrumento numa 
verdadeira plataforma de colocação e recrutamento; a Comissão irá propor em breve 
uma Comunicação para repensar os sistemas educativos e um pacote sobre o emprego 
dos jovens baseado na Iniciativa Oportunidades para a Juventude e que inclui propostas 
para uma Garantia para os Jovens. É necessário acelerar os trabalhos sobre a proposta 
da Comissão relativa aos direitos dos trabalhadores destacados. 

Aproveitar o potencial do comércio: 
As negociações comerciais com diversos parceiros internacionais estão a avançar. Foram 
assinados os acordos com o Peru e a Colômbia e é provável que, até ao final do ano, 
estejam concluídos os acordos com Singapura e o Canadá. A Comissão propôs diretrizes 
de negociação com o Japão e as negociações com a Índia prosseguem, mas precisam de 
um novo impulso. Os trabalhos sobre as propostas da Comissão relativas ao acesso aos 
mercados de contratos públicos dos países terceiros devem também ser acelerados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O êxito do Pacto para o Crescimento e o Emprego em todas estas áreas implica uma 
cooperação sólida entre as instituições europeias e os Estados-Membros. A Comissão 
Europeia continuará a desempenhar integralmente o seu papel e convida: 

 O Conselho Europeu a confirmar a necessidade urgente de implementar todos os 
aspetos do Pacto para o Crescimento e o Emprego;  

 Os Estados-Membros a prosseguirem os seus esforços de reforma com coragem e 
determinação, em conformidade com as recomendações específicas por país 
aprovadas em julho de 2012; e  

 O Parlamento Europeu e o Conselho acelerarem a adoção das propostas com maiores 
potencialidades para intensificar o crescimento. 
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IMPULSIONAR A EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA EUROPA 2020 

 
  

Progressos realizados até à data 
 

 
Próximas etapas 

Estratégia Europa 
2020 

As recomendações Específicas por País foram 
apresentadas pela Comissão em maio aprovadas pelo 
Conselho Europeu em junho e adotadas pelo Conselho 
em julho. 

Está em curso a execução a nível nacional. Os Estados-
Membros devem aplicar as Recomendações Específicas por 
País através de programas de reforma e da preparação dos 
orçamentos para 2013.   

Em novembro, a Comissão adotará a Análise Anual do 
Crescimento para 2013.  

  

Novos instrumentos 
para a governação 
económica e a 
pressão pelos pares 

As novas regras de governação económica entraram em 
vigor em dezembro de 2011 e são aplicáveis desde 
janeiro de 2012.  

A Comissão apresentou o primeiro relatório sobre o 
Mecanismo de Alerta, seguido de análises aprofundadas 
de 12 países. Os desequilíbrios foram abordados nas 
Recomendações Específicas por País. 

As novas regras continuarão a ser aplicadas no âmbito do 
Semestre Europeu de 2013.  

 

Implementação das Recomendações Específicas por País a 
nível nacional. O relatório sobre o Mecanismo de Alerta para 
2013 será apresentado em novembro juntamente com a 
Análise do Crescimento Anual. 

 

Regulamentos 
«two-pack» 

Em novembro de 2011, a Comissão propôs dois 
regulamentos para reforçar a vigilância orçamental e a 
coordenação para todos os Estados-Membros da zona 
euro (two-pack). 

Estão em curso discussões trilaterais – é necessário chegar a 
acordo urgentemente. 
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APROFUNDAR O MERCADO ÚNICO 

 
  

Progressos realizados até à data 
 

 
Próximas etapas 

Primeiro Ato para o 
Mercado Único 
 

A Comissão apresentou propostas para todas as 12 ações-
chave do primeiro Ato para o Mercado Único: 
 
Sistema europeu de normalização 
 
Patente unitária 
Fundos de capital de risco 
Fundos de investimento social 
Simplificação das diretivas relativas às normas contabilísticas 
Resolução alternativa de litígios 
Orientações RTE-E 
 
Diretiva relativa à tributação da energia 
Qualificações profissionais 
Contratos públicos 
Destacamento de trabalhadores 
Assinaturas eletrónicas 
RTE-T e orientações em matéria de telecomunicações  

 
 
 
Adotado em outubro de 2012. 
 
Acordo possível até ao final de 2012. 
 
 
 
 
 
O processo legislativo está atrasado: é necessário acelerá-lo 
 

Segundo Ato para o 
Mercado Único  
 

Em outubro de 2012, a Comissão apresentou o segundo 
Ato para o Mercado, que enuncia mais 12 ações-chave 
para fortalecer o crescimento. 

A Comissão irá apresentar propostas na Primavera de 2013, 
para adoção na Primavera de 2014. 
 

Governação do 
mercado único 
 

A Comissão apresentou em junho uma Comunicação 
sobre a governação do mercado único. 
 

Estão em curso os trabalhos de acompanhamento das 
medidas destinadas a acelerar a transposição, reforçar a 
execução e monitorizar e definir as medidas corretivas. 

Diretiva «Serviços» A Comissão apresentou em junho uma Comunicação 
sobre a Diretiva «Serviços». 
 

Prosseguem os trabalhos de acompanhamento da Diretiva, 
nomeadamente através de processos por infração, avaliação 
pelos pares e intercâmbio das melhores práticas. 
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REALIZAR O MERCADO ÚNICO DIGITAL  

 
  

Progressos realizados até à data 
 

 
Próximas etapas 

Iniciativa 
emblemática 
«Agenda Digital» 
 

Têm-se registado progressos na execução da «Agenda Digital», 
nomeadamente através de propostas em matéria de gestão 
coletiva de direitos e de uma política europeia de espetro 
radioelétrico. 

A Comissão irá publicar uma avaliação intercalar antes do final do ano, 
na qual enumerará o que falta fazer a nível europeu e nacional. 
 

Assinatura 
eletrónica e 
identificação 
eletrónica 
 

A Comissão apresentou uma proposta de regulamento em junho 
de 2012. 

O processo legislativo está atrasado: é necessário acelerá-lo 

Modernização do 
regime de 
direitos de autor 
 

A Diretiva relativa às obras órfãs foi adotada em outubro de 
2012. A comissão apresentou propostas em matéria de gestão 
coletiva de direitos. O Livro Verde sobre a distribuição em linha 
de obras audiovisuais foi publicado em 2011. 
 

O processo legislativo deve ser acelerado em matéria de gestão coletiva 
de direitos. A Comissão apresentará o seguimento dado ao Livro Verde 
até ao final de 2012. 
 

Faturação 
eletrónica 

Identificada como ação-chave do segundo Ato para o Mercado 
Único. 
 

A Comissão apresentará uma proposta antes da primavera de 2013. 

Investimentos 
nas 
infraestruturas 
digitais/redes de 
banda larga 
 
 
 
 
 
 

A consulta pública sobre a revisão das orientações sobre o 
financiamento público das redes de banda larga foi lançada em 
junho.  
 

 
A Comissão está a preparar orientações regulamentares sobre o 
acesso às redes de banda larga.  
 

 
A Comissão apresentou propostas para o Mecanismo «Interligar a 
Europa» no âmbito do próximo Quadro Financeiro Plurianual a fim 
de apoiar o investimento nas redes e nas infraestruturas de 
serviços digitais em áreas-chave de interesse europeu. 

A Comissão apresentará nos próximos meses orientações revistas sobre 
o financiamento público das redes de banda larga. Como anunciado no 
segundo Ato para o Mercado Único, a Comissão irá apresentar, no início 
de 2013, uma proposta legislativa para reduzir os custos referentes à 
implantação das redes de banda larga de elevado débito.  
 
A Comissão apresentará em 2013 recomendações sobre a não 
discriminação e sobre o método de cálculo dos custos para os preços 
grossistas regulamentados de acesso às redes para promover a 
equivalência de acesso, a coerência e a estabilidade em toda a Europa. 
 
Para 2012, é necessário um acordo ambicioso sobre o nível de apoio ao 
Mecanismo «Interligar a Europa». 
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CRIAR O QUADRO NORMATIVO ADEQUADO AO CRESCIMENTO 

 
  

Progressos realizados até à data 
 

Próximas etapas 

Regulamentação inteligente 

 

A redução da carga regulamentar tanto a nível da UE como a nível 
nacional continua a ser uma prioridade-chave para a Comissão e um 
elemento central da agenda da regulamentação inteligente, como 
descrito na Comunicação de 2010 sobre a regulamentação 
inteligente na União Europeia  

 

Até ao final de 2012, a Comissão irá apresentar uma 
comunicação, na qual dará conta dos progressos realizados 
em matéria de medidas e dos objetivos fixados na 
Comunicação de 2010 e delineará o trabalho futuro.  

 

Encargos administrativos 

 

A Comissão propôs medidas que, se forem aprovadas, reduzirão os 
encargos administrativos em cerca de 30 %.  

 

O Parlamento e o Conselho são convidados a agir rapidamente 
a fim de aprovar as medidas que faltam para alcançar uma 
redução adicional de 5,5 % dos encargos administrativos 
acima do objetivo inicial de uma redução de 25 %.  

 

Na sua próxima comunicação, a Comissão informará sobre a 
avaliação da sua política de consulta pública e sobre os 
resultados finais do programa de redução dos encargos 
administrativos. 

 

PME e microempresas 

 

 

 

A Comissão lançou uma consulta para identificar a lista dos 10 atos 
legislativos que implicam mais encargos para as PME, na sequência 
da qual a Comissão apresentará propostas de simplificação.  

No início de 2013, a Comissão publicará um relatório intercalar 
sobre a política de redução da carga regulamentar que pesa 
sobre as PME e as microentidades, que incluirá um painel de 
avaliação sobre as isenções e os regimes mais flexíveis para 
as microempresas.  



Execução do Pacto para o Crescimento e o Emprego:   
A contribuição das políticas europeias para o crescimento e o emprego 

8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
FINALIZAR O MERCADO INTERNO DA ENERGIA 

 
  

Progressos realizados até à data 
 

 
Próximas etapas 

Finalizar o mercado 
interno da energia 

 

Prossegue o trabalho de identificação dos obstáculos à 
finalização do mercado interno da energia até 2014. 

 

A Comissão irá publicar, em novembro, um relatório 
exaustivo sobre o funcionamento do mercado interno da 
energia, que dará conta dos obstáculos que se colocam 
à sua finalização até 2014, como pedido pelo Conselho 
Europeu. A Comunicação incluirá análises específicas 
por país e um plano de ação com prazos bem definidos. 

 

Investimento em 
infraestruturas de 
energia 

 

A Comissão apresentou propostas para o Mecanismo 
«Interligar a Europa» no âmbito do próximo Quadro 
Financeiro Plurianual a fim de apoiar o investimento em 
infraestruturas de energia de interesse vital para a Europa. 

 

Até ao final de 2012, é necessário um acordo ambicioso 
sobre o nível de apoio ao Mecanismo «Interligar a 
Europa». 

 

Eficiência energética As diretivas em matéria de eficiência energética adotadas em 
junho de 2012 entrarão em vigor em dezembro de 2012.  

 

Os Estados-Membros devem fixar objetivos nacionais 
até 30 de abril de 2013 e apresentar os primeiros 
relatórios sobre os programas de eficiência energética 
até ao final de 2013. 
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CONSTRUIR UMA UNIÃO DA INOVAÇÃO 
 

  
Progressos realizados até à data 

 
Próximas etapas 

Fortalecer o Espaço 
Europeu da Investigação 
 

A Comissão adotou uma Comunicação intitulada «Uma Parceria 
Europeia de Investigação Reforçada em prol da Excelência e do 
Crescimento», em julho de 2012.  
 

Os Estados-Membros devem adotar medidas, em colaboração 
com as principais partes interessadas, para impulsionar os 
investimentos e promover a concorrência nacional, otimizar a 
cooperação transnacional através das infraestruturas de 
investigação, facilitar a mobilidade dos investigadores, abordar 
as questões de género e melhorar o acesso aos 
conhecimentos científicos. 
 

Investimento em 
investigação e inovação 
 

No âmbito do Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020, a Comissão 
propôs o programa Horizonte 2020 e um programa especificamente 
consagrado à competitividade das empresas e das PME (COSME) 
para assegurar apoio público à investigação, mobilizar o 
investimento privado e facilitar o acesso das PME ao financiamento. 
 

Até ao final de 2012, é necessário um acordo ambicioso sobre 
o nível de apoio aos programas Horizonte 2020 e COSME. 
 

Tecnologias facilitadoras 
essenciais 
 

Em junho de 2012, a Comissão apresentou a sua estratégia sobre as 
tecnologias facilitadoras essenciais.  
 

A aplicação da estratégia exige esforços substanciais da 
Comissão e dos Estados-Membros. Irá ser criado um grupo de 
trabalho de alto nível. 

Modernizar a política 
industrial 

 

Em outubro de 2012, a Comissão adotou uma Comunicação sobre 
uma revisão da política industrial da UE para ajudar o setor a 
manter o seu avanço tecnológico e para facilitar os investimentos 
nas fases iniciais de adoção e de disseminação das novas 
tecnologias.  

As iniciativas previstas na comunicação devem ser 
implementadas sem demora, nomeadamente através da 
criação de taskforces para os setores prioritários. 

Proteção da patente 
unitária 

As propostas legislativas da Comissão sobre a proteção da patente 
unitária estão a ser examinadas pelo Conselho e pelo Parlamento. 

 

É necessário o acordo do Conselho e do PE até ao final de 
2012 para permitir o registo da primeira patente com efeito 
unitário na primavera de 2014. 
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INVESTIR NO CRESCIMENTO 

 
  

Progressos realizados até à data 
 

 
Próximas etapas 

Aumento do capital do BEI  
 

O aumento de 10 mil milhões de euros do capital do BEI será 
decidido pelo Conselho de Governadores até ao final de 2012.  
 

Um programa de empréstimos do BEI para 2013 a fim de 
refletir o aumento da sua capacidade de empréstimo de cerca 
de 60 mil milhões de euros, nomeadamente através do novo 
instrumento para o crescimento e o emprego. O BEI deverá 
intensificar as suas atividades de consulta técnica e financeira 
para facilitar a realização de projetos e acelerar os 
desembolsos e os investimentos efetivos.  
 

Fase-piloto das obrigações 
para financiamento de 
projetos 
 

Foram autorizados 100 milhões de euros para obrigações para 
financiamento de projetos no setor dos transportes em 2012, 
capazes de gerar investimentos na ordem dos 1,5 - 2 mil milhões de 
euros. O BEI elaborou uma carteira de projetos. 
 

O acordo de cooperação entre a Comissão e o BEI será 
assinado no final de outubro. As primeiras obrigações para 
financiamento de projetos serão emitidas logo a seguir. Serão 
mobilizados mais 130 milhões de euros em 2013 (100 milhões 
de euros para os transportes, 20 milhões para as TIC e 10 
milhões para a energia). 
 

Reprogramação e 
aceleração dos fundos 
estruturais da UE 
 

A Comissão colabora com os Estados-Membros na reprogramação 
dos fundos estruturais para apoiar as prioridades de crescimento e 
emprego, bem como para acelerar o respetivo desembolso. 
 

Os Estados-Membros devem identificar novas oportunidades 
para reprogramar e mobilizar os fundos estruturais da UE para 
apoiar o crescimento. 
 

Orçamento 2013 
 

A proposta da Comissão para o orçamento da UE para 2013 coloca a 
tónica na realização de investimentos de apoio ao crescimento em 
2013.  
 

A boa execução do pacote de financiamento passa por um 
nível apropriado de apoio no orçamento da UE para 2013, que 
será acordado pelo Conselho e pelo Parlamento em novembro. 
 
Os fundos disponibilizados serão utilizados para apoiar as 
infraestruturas prioritárias (50 %), a investigação, a inovação, 
as PME e os serviços de TI (25 %), bem como as medidas em 
favor do mercado de trabalho, do capital humano e da 
inclusão social (25 %). 
 

Quadro Financeiro 
Plurianual 2014-2020 

As propostas da Comissão para os programas no âmbito do Quadro 
Financeiro Plurianual 2014-2020 estão orientadas para o 
crescimento e dão uma maior ênfase aos resultados e ao valor 
acrescentado da UE. 

Até ao final de 2012, é necessário um acordo ambicioso sobre 
o nível de apoio aos programas destinados a promover o 
crescimento. 
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POLÍTICA FISCAL EM FAVOR DO CRESCIMENTO 

  
Progressos realizados até à data 

 

 
Próximas etapas 

Tributação dos 
rendimentos da 
poupança 
 

A Comissão apresentou propostas para a revisão da Diretiva 
relativa à tributação da poupança e para os mandatos de 
revisão dos acordo da UE sobre a tributação dos rendimentos 
da poupança com países terceiros, em novembro de 2008 e 
julho de 2011, respetivamente. 
 

O processo legislativo está atrasado: é necessário 
acelerá-lo. 
 

Tributação da energia 
 

A Comissão apresentou uma proposta de Diretiva relativa à 
tributação da energia em abril de 2011. 
 

O processo legislativo está atrasado: é necessário 
acelerá-lo. 
 

MCCCIS 
 

A Comissão apresentou propostas para uma matéria coletável 
comum consolidada do imposto sobre as sociedades 
(MCCCIS) em março de 2011. 

O processo legislativo está atrasado: é necessário 
acelerá-lo. 
 
 

Fraude e evasão 
fiscais 
 

A Comissão apresentou uma Comunicação sobre os meios 
concretos para reforçar a luta contra a fraude fiscal e a 
evasão fiscal em junho. 
 

Antes do final do ano, a Comissão tenciona apresentar 
um plano de ação com medidas específicas que 
poderiam ser implementadas rapidamente, juntamente 
com uma iniciativa sobre os paraísos fiscais e o 
planeamento fiscal agressivo. O plano de ação definirá 
etapas concretas para intensificar a cooperação 
administrativa e apoiará o desenvolvimento da atual 
política de boa governação.  
 

Imposto sobre as 
transações financeiras 

Em setembro de 2011, a Comissão apresentou uma proposta 
relativa ao imposto sobre as transações financeiras.   
 

Uma vez reunidas as condições, a Comissão está 
disposta a avançar com os Estados-membros que 
desejem participar no âmbito da cooperação reforçada.  
 



Execução do Pacto para o Crescimento e o Emprego:   
A contribuição das políticas europeias para o crescimento e o emprego 

12  

  
CRIAR EMPREGO E UM AUTÊNTICO MERCADO DE TRABALHO EUROPEU 

 
  

Progressos realizados até à data 
 

Próximas etapas 

Política de emprego A Comissão apresentou um Pacote do Emprego em abril 
de 2012, um conjunto de medidas-chave para apoiar a 
criação de postos de trabalho, restabelecer a dinâmica do 
mercado de trabalho e melhorar a governação a nível da 
UE. 

Medidas a implementar sem demora. 

 

Desemprego dos jovens 

 

A Comissão lançou a Iniciativa Oportunidades para a 
Juventude em 2011, criando equipas de ação para 
mobilizar os fundos estruturais da UE para combater o 
desemprego dos jovens e apoiar as PME. A Comissão 
publicou o relatório da UE sobre a Juventude em setembro 
de 2012. 

Em dezembro, a Comissão apresentará um pacote sobre o emprego dos 
jovens, no qual serão analisados os progressos. Este incluirá uma 
proposta de recomendação do Conselho sobre a Garantia para os Jovens 
e uma segunda fase da consulta dos parceiros sociais sobre um quadro 
de qualidade para os estágios.  

 

Educação e qualificações  

 

Está em curso o trabalho de diagnóstico sobre a educação 
e as qualificações. Está em curso a reforma do sistema 
EURES que visa converter este instrumento numa 
verdadeira plataforma de colocação e recrutamento. 

Antes do final deste ano, a Comissão irá apresentar uma Comunicação 
para repensar os sistemas educativos, na qual examinará a atual 
situação das qualificações e proporá linhas de atuação para o futuro. A 
proposta da Comissão sobre a reforma do EURES fará parte do pacote 
sobre o emprego dos jovens. 

Transferibilidade dos 
direitos de pensão 

 

A fim de relançar o processo, a Comissão trabalha com a 
presidência cipriota sobre a manutenção dos direitos de 
pensão e dos direitos em matéria de segurança social 
transnacionais. 

Devem ser acelerados os trabalhos. 

 

Trabalhadores destacados 

 

A Comissão apresentou uma proposta relativa aos direitos 
dos trabalhadores destacados em março de 2012. 

O processo legislativo está atrasado: é necessário acelerá-lo. 

Profissões regulamentadas A Comissão apresentou uma proposta relativa ao 
reconhecimento das qualificações profissionais em 
dezembro de 2011. 

O processo legislativo está atrasado: é necessário acelerá-lo.   

A Comissão colaborará com os Estados-Membros para a aplicação das 
Recomendações Específicas por País correspondentes. 

Trabalhadores mais velhos O Comité da Proteção Social está a elaborar princípios de 
orientação sobre o envelhecimento ativo e a solidariedade 
intergeracional, que deverão ser adotados em outubro. 

No âmbito do programa de supervisão multilateral, o Comité da Proteção 
Social e o Comité do Emprego deverão realizar, em 2013, uma avaliação 
temática conjunta sobre o envelhecimento ativo. 
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APROVEITAR O POTENCIAL DO COMÉRCIO 
 

  
Progressos realizados até à data 

 

 
Próximas etapas 

Acordos comerciais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os acordos comerciais com o Peru e a Colômbia foram assinados em 
junho de 2012.  
 
As negociações para o acordo económico e comercial global (CETA) 
com o Canadá encontram-se numa fase avançada. 
 
 
As negociações com Singapura aproximam-se da fase final. 
 
 
Estão a decorrer negociações com a Índia. 
 
 
Em julho, a Comissão adotou a sua recomendação de diretrizes de 
negociação para um acordo de comércio livre com o Japão. 
 
O grupo de trabalho de alto nível sobre o crescimento e o emprego 
está a preparar um relatório sobre o eventual âmbito de aplicação 
de um acordo de comércio livre com os Estados Unidos. 
  
Ficaram concluídas em dezembro de 2011 as negociações para um 
Acordo de Comércio Livre Global e Aprofundado (ACLGA) com a 
Ucrânia. A rubrica técnica do acordo UE-Ucrânia teve lugar em julho 
de 2012.  
 
As diretrizes de negociação para um acordo de comércio livre global 
e aprofundado com o Egito, a Jordânia, Marrocos e a Tunísia foram 
adotadas em dezembro de 2011. 
 
 
Estão em curso negociações com a Malásia. 
 

É necessária a aprovação do Parlamento Europeu. 
 
 
As negociações devem ficar concluídas nos próximos meses. 
 
 
 
As negociações devem ficar concluídas nos próximos meses 
 
As negociações devem prosseguir, mas para tal é preciso um 
maior empenhamento por parte da Índia para uma rápida 
conclusão. 
 
Os Estados-Membros devem acelerar os trabalhos sobre as 
diretrizes de negociação 
 
O relatório deverá ser adotado até ao final de 2012. 
 
 
 
As etapas técnicas adicionais (tradução) necessárias para a 
assinatura devem ficar concluídas até ao final de 2012.   
 
 
 
A Comissão está disposta a encetar negociações logo que 
estejam concluídos os processos preparatórios e em função da 
vontade dos parceiros. 
 
 
Prossecução das negociações. 

A Comissão deu início ao processo preparatório das negociações  
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 com a Tunísia, Marrocos e Jordânia em março de 2012.  
 
O Conselho autorizou a Comissão a encetar negociações para um 
acordo de comércio livre global e aprofundado com a Geórgia e a 
Moldávia em dezembro de 2011 e com a América em fevereiro de 
2012. 
 

 

Acesso aos mercados de 
contratos públicos dos 
países terceiros 

A Comissão apresentou uma proposta relativa ao acesso de bens e 
serviços da União aos mercados de contratos públicos dos países 
terceiros em março de 2012.  

O processo legislativo deve ser acelerado. 
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