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Senhor Presidente, 
 
Tal como afirmarei no discurso sobre o Estado da União que proferirei hoje perante o 
Parlamento Europeu, a União Europeia encontra-se num ponto de viragem crucial. A crise 
económica arrasta-se e o caminho para a recuperação tem-se revelado longo e árduo para os 
nossos cidadãos. A criação de emprego continua morosa visto que em muitas regiões está a 
ser difícil relançar o crescimento económico. A dívida pública continua a constituir uma 
pesada carga susceptível de impedir o crescimento tanto a curto como a longo prazo se não 
forem, urgentemente, tomadas medidas firmes. Muitas das nossas realizações mais 
emblemáticas, como o Euro e o espaço Schengen de livre circulação de pessoas, estão sob 
pressão. Face a esta situação, chegou o momento de todas as forças pró-europeias, como o 
Parlamento Europeu e a Comissão Europeia, congregarem esforços em defesa do nosso 
projecto europeu e demonstrarem que a chave para dar resposta a estes desafios reside no 
aprofundar da integração europeia.  
 
Todos sabemos que o principal repto da nossa geração é assegurar uma recuperação 
económica sustentável. Ao restabelecer o crescimento e a confiança, disporemos dos meios 
para sustentar o modelo social único da UE e para apoiar as aspirações dos nossos 
cidadãos. É neste contexto que a Comissão está a elaborar o seu Programa de Trabalho para 
2012.  Será um programa de intenso trabalho que exigirá resultados concretos para 
promover o crescimento e assegurar reformas norteadas por um sentimento partilhado de 
prioridade e de urgência. Utilizará os alicerces que criámos nos últimos anos como um 
trampolim para promover o crescimento e o emprego. Para além das propostas anunciadas 
no meu discurso, o programa será articulado em torno de alguns temas principais: 
 

• Construir uma União de estabilidade e responsabilidade 
• Construir uma União de crescimento e solidariedade 
• Dar à UE uma voz eficaz na cena mundial  

 
O trabalho que realizámos em conjunto nos últimos anos representa uma renovação sem 
precedentes do tecido económico da UE. O Semestre Europeu e a Análise Anual do 
Crescimento melhoraram de forma fundamental a nossa capacidade de instituir uma 
verdadeira coordenação. Estamos a criar uma nova geração de regulamentação e supervisão 
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para um sector financeiro forte e sólido. Estamos a maximizar o efeito de alavanca do 
mercado único para criarmos as fontes do crescimento e do emprego de amanhã. Durante 
este ano a Comissão apresentou já importantes propostas em todas estas áreas. Outras 
propostas serão apresentadas nas próximas semanas, relativamente a sectores fundamentais 
dos serviços financeiros como os produtos derivados, a prevenção e resolução das crises 
bancárias e as agências de notação de crédito, a medidas para facilitar a actividade das 
PME, no domínio da energia e relativamente a um comportamento responsável das empresas. 
Além disso, iremos propor um importante pacote de programas e instrumentos sectoriais 
para implementar um orçamento moderno para a Europa. Cada proposta será adaptada à 
concretização do nosso objectivo de garantir um valor acrescentado da UE. Para 
alcançarmos os nossos objectivos no próximo ano é fundamental que o acordo relativo a este 
pacote constitua a nossa principal prioridade. 
 
O Programa de Trabalho da Comissão para 2012 constituirá a primeira oportunidade para 
aplicar o novo Acordo-Quadro durante um ciclo completo. O nosso diálogo estruturado é 
uma expressão muito concreta da parceria especial que existe entre as nossas duas 
instituições. Aproveito a oportunidade para agradecer ao Parlamento Europeu o relatório 
exaustivo da Conferência dos Presidentes das Comissões (CPC) que a Comissão tem vindo a 
analisar cuidadosamente no âmbito do processo preparatório. Juntamente com a Resolução 
do PE de 6 de Julho, adoptada por uma ampla maioria de deputados, este documento 
confirma a ambição do Parlamento para a UE. Começando pelo discurso sobre o Estado da 
União hoje proferido, o nosso diálogo estruturado irá intensificar-se nas próximas semanas, 
até à adopção do Programa de Trabalho em 15 de Novembro. Em consonância com o 
Acordo-Quadro, a presente carta expõe as principais linhas em que irá assentar a 
elaboração do Programa de Trabalho e que deverão integrar o nosso diálogo. Alguns dos 
elementos principais estão salientados em pontos que ilustram futuras propostas mas que não 
constituem uma lista definitiva nem exaustiva. Aguardo com especial interesse a reunião 
entre a CPC e o Colégio que terá lugar em 12 de Outubro. A reunião do ano passado revelou 
que este tipo de encontros  pode constituir uma plataforma sólida para criar um sentimento 
de objectivo comum.  
 

*** 
 
Uma União de estabilidade e responsabilidade: um quadro macroeconómico e de 
governação favorável ao crescimento  
 
É necessário criar um círculo virtuoso na gestão da economia europeia, garantindo que as 
políticas económicas nacionais e da UE se articulam correctamente. Temos agora que 
concluir esta tarefa, criando estruturas fortes de governação económica e supervisão 
financeira para que a confiança dos cidadãos e dos mercados seja restabelecida. O mercado 
único da UE constitui um enorme potencial de crescimento e necessita ser impulsionado.   
 
Devemos abandonar uma perspectiva imediatista e reorientar as nossas prioridades da 
gestão da crise para o modelo de crescimento do futuro, em consonância com a nossa 
Estratégia Europa 2020. Temos de demonstrar que os passos que já demos são concretizados 
através de uma aplicação na prática e têm um verdadeiro impacto nos nossos cidadãos. Com 
estes objectivos em mente, o Programa de Trabalho da Comissão para 2012 incluirá 
propostas sobre: 
 

• A segunda Análise Anual do Crescimento 



 3

• As recomendações do Semestre Europeu dirigidas a cada Estado-Membro, que 
incluirão o novo procedimento em matéria de desequilíbrios excessivos,e novas 
propostas que anuncio no meu discurso sobre uma governação económica 
reforçada  

 
Numa altura em que a consolidação orçamental é crucial, a Comissão desenvolverá também 
esforços no sentido de resolver a questão da evasão fiscal, abrindo nomeadamente 
negociações sobre os paraísos fiscais para as poupanças, encontrando-se certos países 
terceiros chave na base do projecto de mandato que aguarda a aprovação do Conselho.  
 
Um dos instrumentos mais eficazes de que a União dispõe para impulsionar o crescimento é 
o seu orçamento. Na sequência da proposta global de Junho relativa ao Quadro Financeiro 
Plurianual, a Comissão apresentará neste Outono a base jurídica para o próximo quadro 
financeiro plurianual, centrado nas áreas em que a UE pode fazer realmente a diferença e 
com uma forte tónica na simplificação.  
 
Uma União de crescimento e solidariedade 
 
Um mercado único para o crescimento 
 
É fundamental manter um mercado único adequado para garantir um crescimento e um 
emprego sustentáveis na Europa. Devemos aproveitar as novas ideias e as novas tecnologias 
para assegurar que tiramos pleno partido do actual mercado único. Na sequência de uma 
ampla consulta pública, o Acto para o Mercado Único anunciou 12 medidas  concretas que a 
Comissão apresentará nos próximos meses. Convido o Parlamento Europeu e o Conselho a 
preverem um procedimento legislativo acelerado para estas iniciativas, a fim de garantir que 
os seus benefícios tangíveis chegam às empresas e aos cidadãos o mais rapidamente possível. 
 
Mas os nossos esforços não ficarão por aqui. À medida que a economia se desenvolve, o 
quadro em que as nossas empresas exercem as suas actividades deve também evoluir. Em 
2012, a Comissão proporá novas iniciativas destinadas a reforçar o mercado único, a reduzir 
a carga administrativa e a permitir que os operadores económicos tirem pleno partido das 
oportunidades proporcionadas por um mercado interno de 500 milhões de pessoas. O 
seguimento legislativo da futura «verificação do desempenho» terá por objectivo aperfeiçoar 
o mercado único dos serviços, aproveitando novas fontes de emprego e de crescimento. A 
modernização do regime do IVA contribuirá para que as empresas, principalmente as PME, 
se centrem no crescimento. 
 
Consumidores confiantes criam mercados prósperos. Com base nos trabalhos realizados 
neste Outono, o próximo Programa de Trabalho anunciará medidas no sentido de reforçar os 
direitos dos consumidores, incluindo no domínio das transacções electrónicas e 
transfronteiras e medidas para abordar de forma eficaz as questões relacionadas com a 
saúde e a segurança, promovendo assim um quadro seguro para os cidadãos e reforçando a 
procura no mercado único. 
 
Um amplo pacote de propostas centrar-se-á em garantir a existência de serviços ferroviários 
seguros e competitivos, contribuindo significativamente para a sustentabilidade do sistema de 
transportes europeu. Mais do que nunca, as infra-estruturas são fundamentais para a 
competitividade global e o programa «Ligar a Europa» está no centro da nossa estratégia de 
desenvolvimento eficaz e sustentável das infra-estruturas em toda a UE.   
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Por último, enquanto as propostas chave para cumprir os compromissos da UE no G20 em 
relação à reforma dos serviços financeiros serão apresentadas até ao final de 2011, a 
Comissão continuará a trabalhar para aumentar a responsabilidade, a transparência e a 
solidez de um sector indispensável para o crescimento e o investimento. Entre as medidas 
adicionais a adoptar em 2012 figuram propostas relativas aos fundos de investimento, ao 
sector dos seguros e à protecção dos investidores. 
 
Com estes objectivos em mente, o Programa de Trabalho da Comissão para 2012 incluirá 
propostas sobre: 
 

• A protecção dos investidores no que se refere aos pequenos investimentos e aos 
fundos de investimento 

• O estudo do futuro regime de IVA  
• Uma agenda dos consumidores europeus 
• A revisão das regras relativas à segurança geral dos produtos  
• Um pacote de liberalização dos transportes ferroviários 
• A identificação e a autenticação electrónicas 
• Uma gestão colectiva eficaz dos direitos 
• Um enquadramento dos auxílios estatais no sector dos serviços de interesse 

económico geral 
 
Emprego e competências 
 
Na Europa, o êxito económico e a coesão social constituem as duas faces de uma mesma 
moeda. Os actuais elevados níveis de desemprego causam dificuldades consideráveis e 
representam uma séria ameaça para a coesão social e o desenvolvimento económico futuros. 
A Europa só poderá ter êxito se proporcionar a todos os seus cidadãos os meios para 
desempenhar o seu papel em prol do desenvolvimento da sociedade.   
 
Encontramo-nos num ponto de viragem das nossas sociedades. Devido à aceleração do 
impacto do envelhecimento, não nos podemos permitir perder o potencial, as competências e 
os talentos da nossa população activa. Temos de investir no nosso capital humano e social. 
Diversos Estados-Membros e empresas já o compreenderam: durante a crise mantiveram os 
seus trabalhadores, por vezes com um horário reduzido ou em novos postos, e podem agora 
utilizar plenamente os seus talentos e formação. 
 
Mas o impacto social da crise extravasa em muito o mundo laboral: as famílias que 
atravessam graves dificuldades financeiras lutam para fazer face às despesas, cada vez mais 
crianças estão expostas aos riscos da pobreza, as doenças relacionadas com o stress e outros 
impactos nocivos sobre a saúde atingem a nossa sociedade. É por isso que a Comissão 
continuará a lutar contra a pobreza e se esforçará por obter resultados concretos em relação 
a este objectivo fundamental da Europa 2020.  

 
Garantir a segurança futura das nossas sociedades significa também tomar medidas 
atempadas para dar resposta a desafios de longo prazo, como a sustentabilidade dos regimes 
de pensões. Embora a maior parte dos instrumentos tenha carácter nacional, a UE pode 
prestar um importante contributo e serão apresentadas diversas iniciativas na sequência do 
trabalho que desenvolvemos no domínio das pensões. O financiamento da segurança social, 
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juntamente com o restabelecimento da solidez das finanças públicas, exigem que sejam 
repensadas não só as prioridades a nível das despesas, mas também as fontes de receitas.  
 
Com o objectivo de promover a economia social de mercado da Europa, entre as iniciativas 
do Programa de Trabalho do próximo ano figurarão: 
 

• Um pacote para o emprego (que abrangerá uma agenda de flexigurança 
renovada, uma iniciativa em matéria de empregos verdes e uma iniciativa para as 
oportunidades dos jovens 

•  Apoio aos planos de pensões profissionais 
• Salvaguarda dos direitos a pensões complementares dos trabalhadores que 

mudam de emprego  
 
Uma via sustentável para o futuro 
 
A criação de um quadro coerente que guie a transição gradual para uma sociedade 
hipocarbónica e eficiente na utilização de recursos tem constituído uma prioridade 
fundamental desta Comissão. O ano de 2012 será o último ano de preparação para a plena 
entrada em vigor do pacote «Clima e Energia» de 2009 e o ano em que serão adoptadas 
novas medidas que irão contribuir para alcançarmos os objectivos acordados e para ajudar 
os cidadãos, as comunidades e as empresas a delinearem planos a longo prazo de adaptação 
a um futuro de baixas emissões de carbono. No domínio dos transportes, tomaremos como 
ponto de partida as medidas de redução das emissões dos veículos que se revelaram eficazes. 
Criaremos as infra-estruturas necessárias para disponibilizar rapidamente combustíveis e 
veículos alternativos. Uma das principais concretizações no âmbito do objectivo emblemático 
da eficiência na utilização de recursos será uma nova matriz para a política da água. 
 
Estas medidas actuarão em paralelo com a integração dos objectivos climáticos em todas as 
despesas futuras realizadas a partir do orçamento da UE, o que constituirá uma importante 
contribuição para a realização dos nossos objectivos climáticos. A Comissão continuará a ter 
em conta os objectivos climáticos em toda a legislação relevante e assegurará que os avanços 
nas negociações internacionais são repercutidos nos nossos trabalhos a nível europeu. 
 
Ao longo da história, a utilização da energia tem sido uma das determinantes fundamentais 
da prosperidade das sociedades. Um sistema energético seguro, sustentável e competitivo 
constitui um objectivo comum da UE. Será elaborada uma estratégia para a utilização de 
energias renováveis após 2020, a fim de garantir a estabilidade a mais longo prazo. Além 
disso, no rescaldo do trágico acidente de Fukushima e na sequência dos testes de resistência 
efectuados, será realizada uma profunda revisão do actual quadro relativo à segurança 
nuclear. 
 
Com estes objectivos em mente, o Programa de Trabalho da Comissão para 2012 incluirá 
propostas sobre: 
 

• Novas medidas em matéria de emissões de veículos de passageiros e de veículos 
utilitários 

• Promoção da energia limpa para os transportes 
• Preservação dos recursos hídricos da Europa 
• Actualização do quadro legislativo Euratom em matéria de segurança nuclear  
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Uma Europa aberta para os cidadãos 
 
A criação de um espaço aberto e seguro, em que os cidadãos da UE e os nacionais de países 
terceiros com direitos legais de entrada e residência possam entrar, circular, viver e 
trabalhar constitui uma das mais fortes demonstrações da UE em acção.   
 
No último ano, os acontecimentos tanto dentro como fora da União fizeram com que a 
questão dos controlos das fronteiras passasse a ocupar um lugar cimeiro na nossa agenda. 
Para preservar as nossas realizações históricas em termos de liberdade e mobilidade, temos 
de reforçar e desenvolver continuamente o nosso sistema de fronteiras a fim de dar resposta 
a novos desafios. Temos de continuar a aplicar uma política de migração comum que permita 
uma gestão responsável da migração na UE. Na sequência de uma consulta aprofundada dos 
interessados, a Comissão apresentará um pacote sobre a próxima geração de controlos nas 
fronteiras. Envidaremos também esforços no sentido de garantir a aplicação na prática da 
livre circulação dos trabalhadores dentro da União, enquanto um dos direitos fundamentais 
dos cidadãos no mercado único. 
 
O Programa de Trabalho da Comissão para 2012 prosseguirá diversas iniciativas essenciais 
do ambicioso plano de acção do Programa de Estocolmo. Uma proposta legislativa referente 
ao alargamento da «e-Justice» basear-se-á nas TIC para facilitar a cooperação no domínio 
da justiça. Iremos igualmente abordar a necessidade de garantir o reconhecimento, em toda 
a União, dos documentos no âmbito de processos judiciais. 
 
Com estes objectivos em mente, o Programa de Trabalho da Comissão para 2012 incluirá 
propostas sobre: 
 

• A próxima geração de controlos nas fronteiras 
• A estratégia de prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos 
• O emprego e a migração 

 
Dar à UE uma voz eficaz na cena mundial 
 
A prosperidade e a segurança dos cidadãos da UE são cada vez mais directamente afectadas 
pelos acontecimentos fora das nossas fronteiras. Temos todo o interesse em influenciar esses 
acontecimentos e será em conjunto que o faremos mais eficazmente.  
 
Os acontecimentos históricos nos nossos vizinhos do Sul do Mediterrâneo proporcionam uma 
oportunidade para que a UE exerça uma influência positiva na via da democracia e da 
prosperidade. Devemos cooperar com os novos governos para determinar qual o apoio e os 
incentivos que podemos oferecer – em termos de apoio político, assistência técnica e ajuda 
concreta à reconstrução e ao desenvolvimento económico.  
 
A solidariedade é um valor fundamental da Europa e ultrapassa as nossas fronteiras. 
Enquanto principal doador mundial de assistência internacional ao desenvolvimento, a UE 
desempenhará um papel de liderança na concessão de ajuda às sociedades mais 
desfavorecidas do mundo, centrando-se principalmente na realização dos Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio. Em 2012, a solidariedade da UE para com o mundo terá 
expressão concreta na apresentação de propostas de criação de um Corpo Europeu de 
Voluntários para a Ajuda Humanitária. 
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A Comissão continuará igualmente a apoiar os objectivos de crescimento da UE na cena 
internacional. Embora o objectivo global continue a ser o êxito das negociações comerciais 
multilaterais em curso e o reforço da OMC através da adesão da Rússia, esperamos concluir 
ACL com a Ucrânia, Canadá, Singapura e Índia durante o próximo período e realizar 
progressos decisivos com o Japão. Estamos também a trabalhar no sentido de lançarmos as 
negociações com vista à conclusão de um acordo de investimento da UE com a China. 
 
Em 2012 prosseguirão as avaliações de potenciais alargamentos futuros e as negociações em 
curso. Regozijamo-nos com o facto de acolhermos brevemente a Croácia como 28.º membro 
da nossa família. Em 2012 prosseguirão os esforços no sentido de permitir que a Croácia tire 
pleno partido e sustenha o ritmo dos preparativos para dar cumprimento às suas obrigações 
no contexto da adesão.  
 
Com estes objectivos em mente, o Programa de Trabalho da Comissão para 2012 incluirá 
propostas sobre: 
 

• A criação  de um Corpo Europeu de Voluntários para a Ajuda Humanitária 
• O pacote de alargamento de 2012 

 
Regulamentação inteligente e aplicação efectiva  
 
Ao levar à prática o seu Programa de Trabalho, a Comissão continuará fortemente 
empenhada em apresentar propostas da mais elevada qualidade. A preparação é a chave da 
qualidade e significa garantir que as iniciativas são concebidas no âmbito de uma ampla 
consulta dos interessados. Para assegurar uma forte participação dos interessados, a partir 
de 2012 o período de consulta será alargado, passando de 8 para 12 semanas. 
 
Além disso, mesmo quando as propostas são bem preparadas, passam o exame do 
Parlamento e do Conselho e contam com o apoio destas instituições, o seu impacto depende 
de uma aplicação efectiva. Actualmente, um número excessivo de acções políticas não se 
traduz em benefícios tangíveis para os cidadãos, as empresas e as autoridades públicas. A 
Comissão continuará a assumir plenamente o seu papel de guardiã do Tratado. Tal implica 
igualmente uma aplicação e um desenvolvimento activos da política da concorrência 
enquanto instrumento fundamental para garantir um mercado único equitativo e eficaz.  
 
Com estes objectivos em mente, o Programa de Trabalho da Comissão para 2012 incluirá 
propostas sobre: 
 

• A protecção dos interesses financeiros da União Europeia 
 
 

*** 
 
Perspectivas futuras 
 
Faltam apenas oito anos para 2020. Dado o ritmo da evolução a nível mundial, a UE deve 
aproveitar a oportunidade para consolidar a sua posição no mundo. A realização dos nossos 
ambiciosos objectivos depende do facto de os Estados-Membros e as instituições europeias se 
comprometerem mutuamente a empreender reformas. Para que os nossos esforços tenham um 
verdadeiro impacto até 2020, há que os congregar a nível europeu desde já. Tal significa 
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agir agora para garantir os progressos de que necessitamos. Regozijo-me com o facto de ir 
colaborar nas próximas semanas com o Parlamento Europeu para desenvolver um programa 
de iniciativas que contribuirão para restabelecer o crescimento e a confiança na nossa 
União. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         José Manuel BARROSO 
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