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DECLARAÇÃO DA COMISSÃO EUROPEIA NO DIA DA EUROPA 

 9 DE MAIO DE 2012 

Há que tomar decisões: ações para o crescimento e para o emprego 

1. Introdução 

A crise económica veio demonstrar a insustentabilidade do crescimento induzido pelo 
endividamento. Para combater a crise atual, a UE empenhou-se numa reforma radical 
das suas estruturas de governação económica (em especial na zona euro) e do seu 
setor financeiro. O desafio principal tem sido combinar a consolidação e a 
convergência orçamentais com a estabilidade e o crescimento1. Estas duas 
dimensões foram integradas na nova governação económica da UE e não é possível 
termos uma sem a outra: a dimensão do crescimento integrada nas novas estruturas de 
governação económica da UE complementa a dimensão de consolidação orçamental e 
a solidez das finanças públicas é um requisito essencial do crescimento sustentável. 

A situação económica continua a ser frágil e varia em função dos Estados-Membros. 
Globalmente, a UE encontra-se em ligeira recessão. Embora as importantes medidas 
de estabilização adotadas tenham impedido uma grave contração do crédito, se não 
forem adotadas novas medidas o melhor que a UE poderá esperar será uma ligeira 
melhoria no segundo semestre deste ano. 

Em outubro de 2011, a Comissão publicou o «roteiro para a estabilidade e o 
crescimento»2, constituído por cinco elementos interdependentes. Esse roteiro prevê 
que os seus vários elementos sejam aplicados conjuntamente, pois as medidas 
previstas reforçam-se mutuamente. O objetivo das medidas é romper o círculo vicioso 
do baixo crescimento, reduzir as tensões nos mercados da dívida soberana e a 
vulnerabilidade do setor da banca, bem como criar um círculo virtuoso de recuperação 
económica sólida e sustentável. A Comissão apelou à UE para: 

1. dar uma resposta decisiva aos problemas da Grécia 
2. melhorar os mecanismos de proteção contra a crise da zona euro 
3. reforçar o sistema bancário, nomeadamente através de medidas de 

recapitalização 
4. antecipar a aplicação de políticas de reforço da estabilidade e do 

crescimento 
5. criar uma governação económica mais sólida e integrada. 

Na maior parte destes domínios registaram-se grandes progressos (sucintamente 
descritos no ponto 3), com o objetivo de criar as condições necessárias para um futuro 
crescimento sustentável. Atualmente, o quarto elemento do roteiro – antecipar a 
aplicação de políticas de reforço da estabilidade e do crescimento – assumiu um 
papel primordial, devendo ser prosseguido com a mesma determinação e celeridade 

                                                 
1  Para mais pormenores, ver Europa 2020: Uma nova estratégia europeia para o emprego e o 

crescimento (COM(2010) 2020,  a Análise Anual do Crescimento de 2011 (COM (2011) 11),  
e de 2012 (COM(2011) 815, assim como o discurso do Presidente Barroso sobre o Estado da 
União de 2011. 

2  COM (2011) 669. 
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que os outros elementos. A UE definiu uma estratégia de crescimento global na 
Estratégia Europa 2020 e criou novas estruturas de governação económica que são 
necessárias para atingir os seus objetivos. Com a presente mensagem do Dia da 
Europa, a Comissão pretende apelar a todos os interessados europeus para que 
renovem os seus esforços tendo em vista o crescimento e o emprego, acelerando a 
concretização da Estratégia Europa 2020, que constitui a plataforma mais 
adequada para todas as novas iniciativas em matéria de crescimento. A Comissão 
propôs um orçamento orientado para o crescimento para 2013 e para o período 
2014-2020. Apresentou também propostas legislativas e de outros tipos que podem 
começar já a apresentar resultados em termos de crescimento e de criação de novos 
postos de trabalho. Todavia, o que é mais urgente neste momento é a vontade política 
coletiva dos Estados-Membros para tomarem já uma decisão quanto a essas 
propostas. É esta a resposta que os nossos cidadãos e os nossos parceiros 
internacionais esperam de nós e é essa a mensagem de esperança e de obtenção de 
resultados que só se pode ser concretizada mediante uma ação unida, que aprofunde a 
nossa integração económica e política. 

2. Ingredientes decisivos para acelerar o crescimento 

Para a UE poder crescer a um ritmo suficiente para criar emprego, financiar os 
investimentos necessários, eliminar os encargos administrativos e simplificar as regras 
para as PME, bem como apoiar os sistemas de apoio social da Europa, será necessário 
combinar adequadamente uma série de ingredientes. A combinação de várias 
iniciativas a nível da UE poderá proporcionar-nos um plano claro para acelerarmos 
a aplicação da Estratégia Europa 2020 e, deste modo, a ação para o crescimento 
e o emprego na UE em 2012. 

ESTABILIDADE: 

• Cada um dos Estados-Membros deve prosseguir uma estratégia de 
consolidação orçamental dentro dos parâmetros fixados a nível da UE, em 
conformidade com os novos procedimentos de governação económica. Para a 
maior parte dos Estados-Membros, a correção do défice orçamental excessivo 
continuará a ser prioritária. A apresentação consistente de resultados dentro 
dos parâmetros da UE a médio prazo ajudará a restaurar a confiança dos 
mercados, reduzirá os custos dos empréstimos para alguns Estados-Membros e 
permitirá aos Estados-Membros que disponham de alguma folga orçamental 
financiarem investimentos destinados a promover o crescimento. 

REFORMAS ESTRUTURAIS PARA PROMOVER O CRESCIMENTO: 
Para recuperar a competitividade, alguns Estados-Membros terão de reformar os 
respetivos mercados de trabalho, criar melhores condições para as empresas e adaptar 
a sua legislação fiscal de modo a favorecer o emprego. Em 30 de maio, a Comissão 
publicará recomendações específicas para cada um dos 27 Estados-Membros, nas 
quais analisará as principais carências estruturais e recomendará medidas para as 
colmatar, de modo a melhorar as perspetivas de crescimento. A questão dos 
desequilíbrios excessivos em alguns Estados-Membros será também abordada neste 
contexto. 

O mercado único da UE tem ainda um grande potencial por explorar em termos de 
novas fontes de crescimento e de emprego. Esta é a razão pela qual a Comissão 
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propôs o Ato para o Mercado Único e prepara atualmente um segundo Ato para o 
Mercado Único. Há muito a fazer a nível da UE e a nível nacional em matéria de 
reformas estruturais para promover o crescimento, por exemplo, 

• Aplicação integral da legislação já acordada: a rápida aplicação da diretiva 
relativa à luta contra os atrasos de pagamento3 facilitaria a situação das PME. 
Segundo as estimativas, se todos os Estados-Membros aplicarem na íntegra a 
Diretiva Serviços, a UE poderá obter um crescimento suplementar de 1,8%. A 
Comissão vai apresentar propostas ao Conselho Europeu de junho no sentido 
de tirar maior partido da Diretiva Serviços. 

• Eliminar os obstáculos às indústrias de redes: para além de aumentarmos o 
investimento na infraestrutura da UE para o século XXI, também a 
competitividade das nossas indústrias de redes pode ser melhorada, 
beneficiando tanto as empresas como os consumidores. Por exemplo, a 
cabotagem rodoviária continua fechada, os navios que se deslocam entre os 
portos da UE têm de cumprir formalidades equivalentes às aplicáveis às 
importações de fora da UE e os obstáculos à entrada tornam os mercados 
ferroviários nacionais mais caros para os seus utilizadores. Os fortes 
obstáculos à entrada e a existência de preços regulados nos setores da 
eletricidade e do gás agravam os custos para os consumidores finais. 
Os procedimentos de licenciamento demorados e incertos atrasam ou 
impedem a realização dos investimentos necessários – a Comissão já 
apresentou propostas4 para reduzir os atrasos e criar uma autoridade única que 
emita as autorizações para os investimentos transfronteiriços. 

• Passagem à era digital: no âmbito da Estratégia Europa 2020, a Comissão 
apresentou propostas para criar um mercado único digital. Tais propostas 
serão desenvolvidas no âmbito de um segundo Ato para o Mercado Único. 
As estimativas mostram que o PIB da UE poderia aumentar 4% até 2020 se a 
UE adotasse as medidas necessárias para criar um mercado único digital 
moderno. 

• Promover a inovação: a introdução da há muito aguardada patente da UE 
reduziria os custos, passando de 36 000 EUR para 4 700 EUR, e o 
cumprimento da nossa meta de 3% para as despesas de I&D poderia criar 3,7 
milhões de empregos e contribuir para um aumento do PIB da UE em 800 mil 
milhões de EUR até 2020. 

• Explorar o potencial do crescimento «verde»: enquanto a industrialização e 
o crescimento anterior na Europa assentaram na exploração de recursos 
baratos e abundantes, no século XXI serão necessárias soluções 
hipocarbónicas e que utilizem eficientemente os recursos disponíveis. A UE 
está muito dependente da energia importada, o que afeta negativamente o 
saldo das suas contas externas. É necessária uma nova combinação de medidas 
regulatórias, de mercado e voluntárias para promover o investimento na 
ecologização das nossas economias. Uma abordagem desse tipo5 poderia 
trazer múltiplos benefícios. Por exemplo, ao longo desta crise tem-se registado 

                                                 
3  Diretiva 2011/7/UE. 
4  COM (2011) 658. 
5  Para mais pormenores ver o Roteiro para uma Europa eficiente na utilização de recursos 
 (COM(2011) 571). 
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uma forte criação de empregos na economia verde. Estima-se6 que os setores 
da eficiência energética e das energias renováveis possam vir a criar 5 milhões 
de postos de trabalho até 2020. Tais postos de trabalho requerem diferentes 
níveis de qualificações, encontram-se distribuídos por toda a UE e estarão 
disponíveis localmente. 

• Reforçar as políticas de emprego: o recente pacote da Comissão relativo ao 
emprego7 incentiva os Estados-Membros a estimularem a procura de 
mão-de-obra, a reduzirem os impostos sobre o trabalho e a apoiarem o 
desenvolvimento de qualificações nas áreas com o maior potencial de criação 
de emprego, como a economia verde, os serviços de saúde e as TIC. O 
referido pacote propõe a criação de um serviço europeu de emprego para 
facilitar, em termos transnacionais, a adequação dos candidatos a emprego às 
vagas existentes e aumentar o envolvimento dos parceiros sociais. Esse pacote 
de medidas propõe reformas decisivas para dinamizar o mercado laboral, 
incentivar a flexibilidade e assegurar disposições contratuais adequadas e 
oportunidades para os jovens. Estima-se que, se as medidas previstas forem de 
facto aplicadas, poderão criar até 20 milhões de postos de trabalho novos. 

• Estimular as fontes externas de crescimento: far-se-á mediante a aceleração 
das negociações de comércio e investimento com países terceiros dinâmicos, 
nomeadamente os vizinhos da UE. Devemos igualmente acelerar a entrada em 
vigor dos acordos de comércio e investimento já concluídos.  

INVESTIMENTO DIRECIONADO PARA O CRESCIMENTO: 

• A solidariedade e o interesse comum dos Estados-Membros apelam a formas 
inteligentes de combinar a utilização futura do orçamento da UE com recursos 
financeiros nacionais, de modo a criar um importante catalisador do 
crescimento. A colocação da ênfase no investimento no crescimento poderia 
assentar nos seguintes aspetos: 

• Focalizar os fundos estruturais da UE mais na competitividade e na 
convergência: no que respeita aos anos de 2012 e 2013 a Comissão propôs a 
reafetação de alguns dos fundos estruturais para apoiar as PME, a formação e 
o emprego dos jovens. A Comissão vai transmitir ao Conselho Europeu de 
junho um relatório sobre as ações-piloto levadas a cabo em oito 
Estados-Membros. Nas suas propostas para o quadro financeiro plurianual, a 
Comissão propôs ligar o financiamento dos fundos estruturais às suas 
recomendações específicas por país, assegurando assim que esses fundos 
promovem o crescimento através da reforma estrutural, contribuindo para a 
competitividade e a convergência, assim como para melhorar a capacidade de 
absorção. 

• Centrar os investimentos na infraestrutura do século XXI: grande parte da 
infraestrutura de transporte e de energia existente na Europa está envelhecida e 
não tem condições para fazer face às alterações climáticas, existindo carências 
enormes nos novos Estados-Membros. A Europa está a perder terreno em 
relação aos seus principais concorrentes na instalação da infraestrutura de 
banda larga necessária à Internet de alta velocidade. A Comissão propôs a 

                                                 
6  SWD (2012) 92 Explorar o potencial de emprego do crescimento verde. 
7  Uma recuperação geradora de emprego (COM(2012) 173). 
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criação do Mecanismo Interligar a Europa8 (50 mil milhões de euros no 
âmbito das propostas para o quadro financeiro plurianual) a fim de dotar a UE 
de ligações modernas em matéria de transporte ferroviário, gestão do tráfego 
aéreo e distribuição de energia, assim como a instalação de TIC e de banda 
larga de alta velocidade em toda a UE. A Comissão propôs igualmente o 
recurso à emissão de obrigações para financiamento de projetos9 para poder 
combinar eficazmente os recursos financeiros públicos e privados necessários 
para assegurar os investimentos nas infraestruturas de base. 

• Aumentar a capacidade de empréstimo do BEI: tal como proposto em 
201110, um aumento de capital (de, pelo menos, 10 mil milhões de EUR) 
ajudaria o BEI a expandir a sua capacidade de empréstimo para os setores 
mais carenciados. Tal poderia ser feito canalizando os empréstimos para as 
PME, que constituem, hoje em dia, a principal fonte de criação de empregos 
na UE. O apoio da UE às atividades do BEI poderia assumir a forma de uma 
expansão dos instrumentos de partilha de riscos com o banco. A Comissão 
está disponível para aumentar o apoio dos fundos estruturais aos projetos 
geridos pelo BEI em benefício das PME, da investigação, da inovação e do 
setor da energia. 

• Tributar as transações financeiras enquanto fonte de rendimento para o 
crescimento: em 201111, a Comissão propôs que fosse criado um sistema 
comum de tributação das transações financeiras de modo a que este setor - que 
beneficiou de auxílios estatais e de garantias de quase €5 biliões – desse um 
maior contributo para as finanças públicas. Os Estados-Membros poderiam 
canalizar a sua parte das receitas para investimentos públicos que promovam o 
crescimento (para além do contributo que poderia ser dado pelo orçamento da 
UE para o crescimento e o investimento). 

3. Progressos noutras vertentes do Roteiro de Outubro 

Desde que a Comissão publicou o seu Roteiro em outubro de 2011, muito já foi feito 
para se dar uma resposta decisiva aos problemas da Grécia. Foi aprovado um 
segundo programa UE/FMI para a Grécia e negociada a redução da dívida grega com 
a participação do setor privado. Numa Comunicação recente sobre o Crescimento para 
a Grécia12, a Comissão fornece informações pormenorizadas sobre as vastas medidas 
de apoio à Grécia. 

Os progressos foram igualmente significativos em termos de melhoria dos 
mecanismos de proteção contra a crise da zona euro: a barreira de proteção contra 
o contágio da dívida soberana foi reforçada com a aceleração da criação do 
Mecanismo Europeu de Estabilidade e a sua combinação com os recursos do Fundo 
Europeu de Estabilidade Financeira. Os Estados-Membros da UE deram um 
contributo importante para o aumento dos recursos do FMI. Em 201113, a Comissão 
lançou uma consulta sobre a viabilidade de várias opções de obrigações de 

                                                 
8  Um pacote de medidas em prol de infraestruturas europeias integradas para estimular o
 crescimento (COM(2011) 676). 
9  COM (2011) 500 e COM (2011) 660 (fase-piloto). 
10  Discurso do Presidente Barroso sobre o Estado da União, 2011. 
11  COM (2011) 594. 
12  COM (2012) 183. 
13  COM (2011) 818 – Livro Verde sobre a viabilidade da introdução de obrigações de 
estabilidade. 
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estabilidade (emissão conjunta de obrigações de dívida na zona euro). Uma vez 
alcançado um nível suficiente de consolidação orçamental, e descartado o risco 
relacionado com a dívida soberana, a Comissão pensa que a UE deveria considerar 
seriamente a possibilidade de emissão conjunta de obrigações de dívida na zona euro. 

Com a reforma do Pacto de Estabilidade e Crescimento, o quadro orçamental da UE 
converteu-se num sistema sólido de regras destinado a assegurar a disciplina 
orçamental. Foram estabelecidos valores de referência claros que permitirão 
desencadear medidas de prevenção e de correção caso sejam excedidos os limites. A 
aplicação destas regras baseia-se em análises económicas e em disposições legais, 
bem como numa avaliação global da sustentabilidade estrutural das finanças públicas, 
permitindo proceder a uma diferenciação objetiva dos Estados-Membros, em função 
da margem de flexibilidade orçamental e das condições macroeconómicas de cada 
um. Um aspeto fundamental para a aplicação destas regras é a avaliação das medidas 
orçamentais adotadas pelos Estados-Membros, em particular no plano estrutural. 

Estes princípios refletem-se na estratégia de consolidação orçamental da UE que apela 
aos Estados-Membros que dispõem de uma maior flexibilidade em termos 
orçamentais, que deixem funcionar plenamente os estabilizadores automáticos, e aos 
Estados-Membros que estão sujeitos a uma maior vigilância dos mercados, que 
procurem resolver os seus problemas orçamentais através de medidas que reforcem a  
confiança dos mercados. 

A sustentabilidade a médio prazo será alcançada através de medidas decisivas 
sucessivas em matéria de reformas estruturais e da estabilidade financeira. A 
Comissão está a analisar os programas de estabilidade apresentados por todos os 
Estados-Membros até ao final de Abril. Com base nesta análise, e tendo em linha de 
conta as previsões da primavera, que serão publicadas a 11 de maio, a Comissão 
proporá uma abordagem política comum para toda a zona euro no final de maio, 
altura em que publicará as suas recomendações específicas por país no âmbito do 
Semestre Europeu de 2012. 

As medidas no domínio do reforço do sistema bancário, nomeadamente através de 
medidas de recapitalização estão a ser aplicadas. Até junho de 2012, todos os 
principais bancos da UE  terão já reforçado as suas bases de capital mediante um 
esforço comum coordenado pela Autoridade Bancária Europeia, e de uma forma tal 
que não provoque uma excessiva desalavancagem. O regresso do setor bancário à 
atividade de concessão de crédito à economia real foi favorecido pelas duas operações 
de refinanciamento a longo prazo realizadas pelo Banco Central Europeu. A União 
está na linha da frente em termos de aplicação dos compromissos do G20 no sentido 
de melhorar a regulação e a supervisão do setor bancário. O pacote de reformas ficará 
concluído em junho quando a Comissão propuser um enquadramento legislativo 
comum para a recuperação e a resolução de bancos e empresas de investimento. As 
novas regras proporcionarão um conjunto de instrumentos que permitirão acompanhar 
instituições em risco de falência, para que, em última análise, não sejam os 
contribuintes a suportar os encargos. 

Foram dados passos importantes no sentido de criar uma governação económica 
mais sólida e integrada. As novas estruturas de governação económica (baseadas no 
conjunto de propostas conhecido por «six pack») já estão de pé e a funcionar, tendo 
25 Estados-Membros assinado um novo Tratado sobre a Estabilidade, a Coordenação 
e a Governação na União Económica e Monetária. A Comissão gostaria de ver as suas 
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propostas de Regulamentos14 relativos ao reforço da supervisão orçamental na zona 
euro adotadas rapidamente.  

 

4. Próximas etapas 

A UE precisa da mesma determinação e rapidez na aplicação da sua agenda de 
crescimento já demonstrada com as medidas de consolidação orçamental. Este curto 
documento mostra que estão muitas propostas na mesa à espera de aprovação pelos 
Estados-Membros e o Parlamento Europeu. Embora o regresso a um crescimento 
duradouro demore o seu tempo, será possível inverter a tendência se, até ao final do 
ano, forem adotadas as medidas necessárias.   

Em 30 de maio, a Comissão adotará um vasto pacote de propostas no âmbito do  
Semestre Europeu, as quais incluirão recomendações específicas para cada 
Estado-Membro, análises aprofundadas relativamente a 12 Estados-Membros15 e uma  
Comunicação geral sobre as conclusões da Comissão retiradas do Semestre Europeu 
de 2012 em matéria de governação económica europeia. 

As recomendações específicas por país da Comissão serão discutidas pelo Conselho 
EPSCO em 21de junho e ECOFIN em 22 de junho.   

A reunião do Conselho Europeu de 28/29 de junho encerrará o Semestre Europeu de 
2012, com base nas recomendações e outros contributos da Comissão que incluirão 
um pacote de propostas sobre a execução da Diretiva Serviços. Nessa reunião, a 
Comissão solicitará que as propostas mencionadas no presente documento, incluindo 
a adoção de um futuro orçamento ambicioso da UE, sejam adotadas rapidamente para 
que sejam criadas as condições necessárias à retoma do crescimento e à criação de 
emprego na UE. 

                                                 
14  COM (2011) 819 e COM (2011) 821. 
15  No seguimento do relatório da Comissão sobre o Mecanismo de Alerta, de fevereiro de 2012 
(COM (2012) 68) 


