
 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

COMISSÃO DE ASSUNTOS EUROPEUS 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PARECER 
Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2014 
COM(2013)739 

 



 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

COMISSÃO DE ASSUNTOS EUROPEUS 

2 

PARTE I - NOTA INTRODUTÓRIA 

Nos termos do artigo 7.º da Lei n.º 43/2006, de 25 de agosto, alterada pela Lei n.º 21/2012, 

de 17 de maio, que regula o acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da 

República no âmbito do processo de construção da União Europeia, bem como da 

Metodologia de escrutínio das iniciativas europeias, aprovada em 8 de janeiro de 2013, a 

Comissão de Assuntos Europeus recebeu o Programa de Trabalho da Comissão Europeia 

para 2014 [COM(2013)739]. 

 

O Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2014, doravante designado PTCE 

2014, foi enviado a todas as Comissões Parlamentares permanentes e às Assembleias 

Legislativas das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, a maioria das quais analisou 

a referida iniciativa e aprovou os Pareceres que se anexam ao presente Parecer, dele 

fazendo parte integrante. 

 

O Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2014 foi objeto de debate no dia 18 

de junho 2014, em audição pública, organizada pela Comissão de Assuntos Europeus e 

que contou com a presença do Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Europeus, 

Bruno Maçães; de Deputados à Assembleia da República; e de Deputados à Assembleia 

Legislativa das Região Autónoma dos Açores (ALRAA). 

 

PARTE II – CONSIDERANDOS 

1 – O Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2014 aponta a necessidade de 

acelerar a aplicação no terreno das iniciativas pendentes no processo legislativo referente a 

programas de anos anteriores e seleciona como principais desafios: 

 

 Promover os objetivos da Estratégia Europa 2020 através do Semestre Europeu de 

coordenação das políticas económicas;  

 Consolidar os progressos realizados em matéria de governação económica;  

 Apresentar relatórios sobre os progressos efetuados em termos de coesão 

económica, social e territorial;  

 Fazer avançar o pacote anual relativo ao alargamento e a Política Europeia de 

Vizinhança.” 
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2 – Do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2014 foram selecionadas pelas 

Comissões Parlamentares e pela ALRAA, as seguintes iniciativas, temas e ações: 

 

 

Iniciativas Selecionadas 

N.º Título 

1.  
Análise do quadro político e jurídico da UE para a produção biológica 

2.  
Análise do regime aplicável à agricultura nas regiões ultraperiféricas (POSEI) 

3.  
Quadro 2030 para as políticas climáticas e energéticas 

4.  
Quadro para uma extração segura de hidrocarbonetos não convencionais 

5.  
Modernização dos auxílios estatais nos setores essenciais 

6.  
Modernização dos auxílios estatais: Regulamento geral de isenção por categoria 

7.  
Acompanhamento na perspetiva do quadro de desenvolvimento pós 2015 

8.  
Estado da realização do mercado interno da energia e plano de ação para 
implementar o mercado interno da energia a nível do comércio retalhista 

9.  
Pacote sobre a política industrial 

10.  
Plano de ação para a indústria da defesa 

11.  
Utilização eficiente dos recursos e resíduos 

12.  
Abordar o problema das disparidades salariais entre homens e mulheres 

13.  
Adesão da UE à CEDH – disposições internas 

14.  
Estratégia da UE para a segurança marítima  

15.  
Luta contra o extremismo violento 
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N.º Título 

16.  
Seguimento do Livro Verde  sobre o financiamento a longo prazo da economia 
europeia 

17.  
Análise do acervo em matéria de direitos de autor 

18.  
Quadro para a gestão e a resolução de crises nas instituições financeiras que não os 
bancos 

19.  
Reforma do OLAF 

20.  
A investigação e a inovação enquanto novas fontes de crescimento 

21.  
O Estado de direito na União Europeia  

22.  
Para um sistema de IVA definitivo 

23.  
Pacote sobre a mobilidade dos trabalhadores  

24.  
Comunicação relativa à criação de emprego nos setores da «economia verde» 

 

Temas selecionados 

Temas 

Iniciativas relacionadas com a Ucrânia 

Negociações do TTIP 

Semestre Europeu 

 

Atos prioritários a adotar pelo legislador  

Ato 

Mecanismo Único de Resolução  

Enquadramento para a recuperação e resolução bancárias 
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Ato 

Sistemas de garantia de depósitos 

DMIF 

Banca de retalho (AMU II) 

Fundos de investimento a longo prazo (AMU II) 

Segurança das redes e da informação 

Pacote «telecomunicações»  

Pacote «pagamentos»  (AMU II) 

Quarto pacote ferroviário (AMU II) 

Ações de indemnização 

Contratos públicos (AMU I)  

Reforma das regras em matéria de insolvência  (AMU II) 

Diretiva relativa aos produtos do tabaco  

Serviços Públicos de emprego 

Livre Circulação de Trabalhadores 

 

Ações no âmbito do Programa para a adequação e a eficácia da regulamentação 

(REFIT) 

N.º Título Comissões 

1.  Revisão da legislação relativa à higiene dos géneros alimentícios CAM 
ALRAA 
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N.º Título Comissões 

2.  Regulamento-quadro relativo à integração das estatísticas das 
empresas (FRIBS) 

ALRAA 

3.  Regulamento-quadro relativo à integração das estatísticas sociais ALRAA 

4.  Reforma do sistema de inquéritos agrícolas ALRAA 

5.  Reformulação de oito diretivas sobre o direito das sociedades ALRAA 

6.  Revisão e simplificação das regras relativas aos auxílios estatais 
no setor da agricultura 

CAM 
ALRAA 

7.  Revisão e simplificação do quadro jurídico da agricultura biológica CAM 
ALRAA 

8.  Codificação de vinte e seis regulamentos do Conselho na 
sequência da adoção de dois regulamentos de habilitação 
relativos à política comercial comum 

ALRAA 

9.  Exportação  de resíduos não perigosos para fins de valorização - 
Regulamento n.º 1418/2007 

ALRAA 

10.  Simplificação das disposições relativas ao acesso ao mercado do 
transporte internacional rodoviário de mercadorias  

CEOP 

11.  Regulamento relativo às autorizações de pesca CAM 
ALRAA 

12.  Medidas técnicas para a proteção dos organismos marinhos CAM 
ALRAA 

 

3 - Compete à Comissão de Assuntos Europeus (CAE), nos termos da Lei n.º 43/2006, de 

25 de Agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 21/2012 de 17 de Maio, e da 

Metodologia de escrutínio das iniciativas europeias, aprovada em 8 de janeiro de 2013, 

proceder à apreciação global e à elaboração da síntese das deliberações das comissões 

permanentes da Assembleia da República, redigindo um parecer final.  
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PARTE III - CONCLUSÕES 

O PTCE para 2014 inclui iniciativas, temas e ações prioritárias em áreas diversas, tendo 

sido enviado a todas as Comissões Parlamentares permanentes e às Assembleias 

Legislativas das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. 

Pronunciaram-se sobre o PTCE para 2014, selecionando para escrutínio iniciativas, temas e 

ações, a maioria das Comissões Parlamentares e a ALRAA. Nos pareceres destas 

entidades, encontra-se ainda expressa a possibilidade de virem a considerar a necessidade 

de escrutínio de iniciativas que não foram selecionadas nesta fase. 

Propõe-se, assim, nos termos da Lei n.º 43/2006, de 25 de Agosto, alterada pela Lei n.º 

21/2012, de 17 de maio, que a Comissão de Assuntos Europeus adote, para efeitos de 

escrutínio, todas as iniciativas selecionadas pelas Comissões Parlamentares e pela ALRAA. 

 

PARTE IV – PARECER 

A Comissão de Assuntos Europeus é de parecer que: 

1. As iniciativas selecionadas na parte III do presente Parecer serão objeto de projeto 

de resolução, em anexo, a submeter a plenário;  

2. O presente processo de escrutínio encontra-se concluído, devendo este Parecer ser 

enviado, em conjunto com a indicação das iniciativas selecionadas para escrutínio 

reforçado, à Presidente da Assembleia da República para envio às instituições 

europeias e ao Governo.  

 

Palácio de S. Bento, 8 de julho de 2014 

 

A Deputada Autora do Parecer 

 

 

(Catarina Martins) 

O Presidente da Comissão 

 

 

(Paulo Mota Pinto) 
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PARTE V – ANEXOS 

 Projeto de Resolução 

 Pareceres das seguintes comissões parlamentares permanentes: 

i. Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Liberdades e Garantias; 
ii. Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas; 
iii. Comissão de Defesa Nacional; 
iv. Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública; 
v. Comissão de Economia e Obras Públicas; 
vi. Comissão de Agricultura Mar; 
vii. Comissão de Educação, Ciência e Cultura; 
viii. Comissão de Segurança Social e Trabalho; 
ix. Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local 
x. Comissão para a Ética, Cidadania e Comunicação. 

 

 Parecer da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 
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Projeto de Resolução n.º    /XII/3 

 

Adoção pela Assembleia da República das iniciativas europeias consideradas 

prioritárias para efeito de escrutínio, no âmbito do Programa de Trabalho da 

Comissão Europeia para 2014 

 

 

No âmbito do processo de acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia 

da República do processo de construção da União Europeia a Comissão de Assuntos 

Europeus recebeu das demais Comissões Parlamentares um Parecer sobre o 

Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2014 e a indicação de temas ou de 

iniciativas, cujo acompanhamento considerava prioritário, no sentido de que o mesmo 

pudesse ser integrado nas iniciativas que seriam objeto de escrutínio por parte da 

Assembleia da República. 

 

Assim, ao abrigo do artigo 7.º, n.º 6, da Lei n.º 43/2006, de 25 de agosto, alterada pela 

Lei n.º 21/2012, de 17 de maio, que regula o acompanhamento, apreciação e 

pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da 

União Europeia, bem como da Metodologia de escrutínio das iniciativas europeias, 

aprovada em 8 de janeiro de 2013: 

 

A Assembleia da República resolve, sob proposta da Comissão de Assuntos 

Europeus, nos termos do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, adotar, para efeitos de 

escrutínio durante o ano de 2014, as seguintes iniciativas e temas constantes do 

Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2014 e respetivos anexos e aí 

identificados: 

 

Iniciativas 

1. Análise do quadro político e jurídico da UE para a produção biológica 

2. Análise do regime aplicável à agricultura nas regiões ultraperiféricas (POSEI)  

3. Quadro 2030 para as políticas climáticas e energéticas 

4. Quadro para uma extração segura de hidrocarbonetos não convencionais 
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5. Modernização dos auxílios estatais nos setores essenciais 

6. Modernização dos auxílios estatais: Regulamento geral de isenção por categoria 

7. Acompanhamento na perspetiva do quadro de desenvolvimento pós 2015 

8. Estado da realização do mercado interno da energia e plano de ação para 

implementar o mercado interno da energia a nível do comércio retalhista 

9. Pacote sobre a política industrial 

10. Plano de ação para a indústria da defesa 

11. Utilização eficiente dos recursos e resíduos 

12. Abordar o problema das disparidades salariais entre homens e mulheres 

13. Adesão da UE à CEDH – disposições internas 

14. Estratégia da UE para a segurança marítima 

15. Prioridades futuras no domínio da justiça e assuntos internos  

16. Seguimento do Livro Verde  sobre o financiamento a longo prazo da economia 

europeia 

17. Análise do acervo em matéria de direitos de autor 

18. Quadro para a gestão e a resolução de crises nas instituições financeiras que não 

os bancos 

19. Reforma do OLAF 

20. A investigação e a inovação enquanto novas fontes de crescimento 

21. O Estado de direito na União Europeia 

22. Para um sistema de IVA definitivo 

23. Pacote sobre a mobilidade dos trabalhadores 

24. Comunicação relativa à criação de emprego nos setores da «economia verde» 

 

Temas 

1. Iniciativas relacionadas com a Ucrânia 

2. Negociações do TTIP 

3. Semestre Europeu 

 

Assembleia da República, 15 de Julho de 2014. 

O Presidente da Comissão de Assuntos Europeus 
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COMISSÃO DE ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS, DIREITOS, 

LIBERDADES E GARANTIAS 

RELATÓRIO 

PROGRAMA DE TRABALHO DA COMISSÃO EUROPEIA PARA 2014 

I- Nota preliminar 

A Comissão de Assuntos Europeus solicitou, por oficio datado de 11 de abril de 2014, 

à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, nos termos e para 

os efeitos do artigo 7° da Lei n.0 43/2006, de 25 de agosto, alterada pela Lei n. 0 21/2012, de 17 

de maio, relativa ao "Acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da 

República no âmbito do processo de construção da União Europeia", o envio de relatório 

sobre o Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2014 até ao próximo dia 4 de 

junho de 2014, relatório esse no qual deverão ser indicadas as iniciativas que a P Comissão 

considera relevante submeter a um escrutínio reforçado ao longo deste ano. 

Refira-se que "este ano, apesar de diversos contactos formais e informais com a 

Comissão Europeia, não foi possível agendar até ao momento" a audição parlamentar pública 

sobre o Programa de Trabalho da Comissão Europeia, organizada pela Comissão de Assuntos 

Europeus, "devido a constrangimentos que se prendem .com as eleições para o Parlamento 

Europeu e o final do mandato da Comissão Europeia" ( cfr. Oficio da CAE de 11 de abril de 

2014). 
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Caberá à Comissão de Assuntos Europeus elaborar o parecer final sobre o Programa 

de Trabalho da Comissão Europeia, contendo as pronúncias das restantes Comissões 

Parlamentares Permanentes e propondo as iniciativas que deverão ser objeto de um escrutínio 

reforçado. 

11 - Enquadramento e apreciação 

A Comissão Europeia apresentou, em 22 de outubro de 2013, o seu Programa de 

Trabalho para 20141
, no qual descreve as suas prioridades para este ano, bem como as 

iniciativas legislativas e não legislativas que se propõe adotar para as concretizar. 

A promoção do crescimento e do emprego continua no cerne do Programa de Trabalho 

da Comissão Europeia para 2014. 

No que respeita às matérias que se inserem na competência material da Comissão de 

Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, importa salientar os seguintes 

aspetos da iniciativa: 

- Reconhece que o reforço da cooperação entre as autoridades nacionais nos 

domínios da segurança e da justiça é essencial; 

- Sublinha que a UE contribui para a luta contra a criminalidade, a corrupção e a 

ameaça do terrorismo, e assegura o respeito dos direitos fundamentais; 

- Salienta que sistemas judiciários eficazes, um enquadramento seguro e uma 

ação clara contra a fraude são fatores favoráveis à economia; 

- Refere que a Procuradoria Europeia, como proposta da Comissão, possibilitará 

uma perseguição mais eficaz dos crimes lesivos dos interesses financeiros da 

União; 

Adianta que a cooperação policial e judiciária em matéria penal será 

plenamente integrada no sistema jurídico da União. 

1 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões- COM (2013) 739 final. 
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Dando cumprimento à solicitação feita pela Comissão de Assuntos Europeus, 

interessa, nesta sede, tão-somente analisar as iniciativas previstas para 2014 que se relacionem 

com matéria respeitante ao âmbito de atuação da Comissão de Assuntos Constitucionais, 

Direitos, Liberdades e Garantias e destas, selecionar aquelas que, por se antolharem 

especialmente relevantes, justifiquem um escrutínio reforçado por parte da Assembleia da 

República. 

As seguintes iniciativas previstas para 2014 incluem-se no âmbito material da la 

Comissão, destacando-se as que devem ser submetidas a um escrutínio reforçado por parte da 

Assembleia da República: 

Designação Tipo de Descrição do âmbito dos objetivos Escrutínio 
iniciativa2 reforçado 

pela AR 
Abordar o problema das Não legislativa Esta iniciativa promoverá e facilitará a aplicação 
disparidades salariais entre efetiva do princípio da igualdade de remuneração 
homens e mulheres e ajudará os Estados-Membros a encontrar a 

melhor abordagem para reduzir as disparidades 
salariais persistentes entre homens e mulheres. 

Adesão da UE à CEDH - Legislativa A iniciativa estabelece as normas jurídicas X 
disposições internas necessárias para tomar a futura adesão à 

Convenção Europeia dos Direitos do Homem 
operacional a nível interno. 

Luta contra o extremismo Não legislativa Esta comunicação sugere aos Estados-Membros 
violento a forma de desenvolver novos instrumentos para 

combater ou prevenir as formas violentas de 
extremismo. Basear-se-á nas recomendações da 
Rede de Sensibilização para a Radicalização 
criada em 2011 e conterá também elementos para 
a revisão da Estratégia da União Europeia de 
Combate à Radicalização e ao Recrutamento para 
o Terrorismo. 

Prioridades futuras no Não legislativa Uma vez que o Programa de Estocolmo termina X 
domínio da justiça e assuntos em 2014 e que as políticas em matéria de 
internos liberdade, segurança e justiça estão plenamente 

integradas no sistema da UE, a Comissão 
apresentará uma comunicação sobre o futuro da 
política da UE no domínio da justiça, bem como 
um novo programa europeu relativo aos assuntos 

2 O tipo de iniciativa pode mudar em função do resultado da avaliação de impacto. 
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Lei europeia relativa à 
acessibilidade 

Nova abordagem em matéria 
de falência e de insolvência 
das empresas 

Reforma do OLAF 

O Estado de direito na União 
Europeia 

Reformulação de oito 
diretivas sobre o direito das 
sociedades3 
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Legislativa I 
Não legislativa 

Legislativa I 
Não legislativa 

Legislativa 

Não legislativa 

Legislativa 

internos. 

A iniciativa melhorará o mercado dos bens e 
serviços acessíveis às pessoas deficientes e 
idosas com base numa abordagem «conceção 
para todos». Esta iniciativa favorável às 
empresas incluirá medidas vinculativas 
destinadas a promover os concursos e a 
harmonização de normas de acessibilidade. A 
iniciativa é atualmente objeto de um processo de 
consulta com a indústria e as partes interessadas. 

O objetivo desta iniciativa consiste em 
estabelecer normas mínimas em matéria de 
procedimentos de pré-insolvência 
(reorganização) e instaurar a política da segunda 
oportunidade para os empresários honestos. Visa 
eliminar os obstáculos ao comércio e aos 
investimentos transfronteiras garantindo 
condições equitativas para os devedores e os 
credores situados em Estados-Membros 
diferentes. 

Na sequênc1a da Comunicação intitulada 
· «Aperfeiçoar a govemação do OLAF e reforçar 

as garantias processuais nos inquéritos», podem 
ser introduzidas novas melhorias sistémicas no 
Regulamento OLAF, inspiradas nas garantias 
processuais previstas na proposta da Comissão 
sobre a criação da Procuradoria Europeia, mas 
que podem ser transpostas para os inquéritos 
administrativos do OLAF e promulgadas ainda 
antes de a Procuradoria Europeia estar 
estabelecida. Estas melhorias podem incluir o 
reforço da análise jurídica das medidas de 
inquérito pelo novo serviço independente do 
Controlador das Garantias Processuais, bem 
como o reforço das garantias processuais para os 
atos semelhantes a buscas e apreensões 
realizadas pelo OLAF nas instituições. 

Esta comunicação desenvolverá a reflexão sobre a 
elaboração de um quadro que permita dar uma 
resposta coerente em caso de ameaça ao Estado 
de direito. 

As diretivas relativas ao direito das sociedades 
dizem respeito à criação e ao funcionamento das 
empresas. Abrangem a criação e o registo das 
empresas, a proteção dos investidores (por 
exemplo, através de requisitos em matéria de 
fundos próprios), as fusões e as cisões, bem como 
certos aspetos ligados à comunicação de 
informações. Alguns aspetos do atual sistema 

X 

3 Diretivas 8218911CEE, 8916661CEE, 20051561CE, 200911011CE, 2009/1021CE, 2011135/UE, 2012117/UE e 
20 12130/UE. 
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jurídico neste domínio são difíceis de aplicar, em 
especial no que diz respeito às PME4

• Estão em 
curso trabalhos com vista a criar um conjunto 
único de regras no domínio do direito das 
sociedades de utilização fácil, codificando 
conjuntamente oito diretivas neste domínio5

. O 
novo instrumento jurídico acompanhará o «ciclo 
de vida de uma empresa» - desde a sua 
constituição até à sua dissolução. Incluirá uma 
secção comum com definições e obrigações em 
matéria de informação e conduzirá a uma 
simplificação significativa das regras da UE 
aplicáveis às sociedades privadas e públicas de 
responsabilidade limitada. 

Consideramos que, pela sua relevância, merece reforçado acompanhamento por parte . 

da Assembleia da República a adesão da União Europeia à Convenção Europeia de Direitos 

Humanos, as prioridades futuras no domínio da justiça e assuntos internos e a reforma do 

OLAF (Organismo Europeu de Luta Antifraude). 

111- CONCLUSÕES 

1. A Comissão de Assuntos Europeus solicitou que a Comissão de Assuntos Consti

tucionais, Direitos, Liberdades e Garantias se pronunciasse sobre o Programa de 

Trabalho da Comissão Europeia para 2014. 

2. Analisadas as iniciativas legislativas e não legislativas propostas pela Comissão 

Europeia para 2014, que se incluem na esfera de competência material da Comissão de 

Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, merecem um escrutínio 

reforçado, por parte da Assembleia da República, a adesão da União Europeia à 

Convenção Europeia de Direitos Humanos, as prioridades futuras no domínio da 

4 Entre estas dificuldades contam-se a aplicação das regras às fusões nacionais ou transfronteiras, bem como uma 
sobreposição dos termos e das definições dos vários atos jurídicos. 
5 Diretivas 82/891/CEE, 89/666/CEE, 2005/56/CE, 2009/1011CE, 20091102/CE, 2011135/UE, 2012117/UE e 
20 12/30/UE. 
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justiça e assuntos internos e a reforma do OLAF (Organismo Europeu de Luta 

Antifraude ). 

3. Face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades .e 

Garantias delibera remeter o presente relatório à Comissão de Assuntos Europeus, 

para os efeitos legais e regimentais aplicáveis. 

Palácio de S. Bento, 29 de maio de 2014 

O Deputado Relator O Presidente da Comissão 

P:!M) 
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Exmo. Senhor 
Presidente da Comissão de Assuntos 
Europeus 
Prof. Doutor Paulo Mota Pinto 

Of. n. 0 2t· 09.3/ COM/2014 30-04-2014 

Assunto: Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2014. 

Para os devidos efeitos, envio abaixo a indicação das iniciativas prevista no Programa 

de Trabalho da Comissão Europeia para 2014 que a Comissão de Negócios 

Estrangeiros e Comunidades Portuguesas deliberou por unanimidade, registando-se a 

ausência dos grupos parlamentares do PCP e do BE, selecionar para escrutínio, na 

reunião realizada no dia 29 de abril: 

n.o Designação Tipo de iniciativa 

8 Acompanhamento na perspetiva do quadro de Não legislativa 

desenvolvimento pós 2015 

16 Adesão da UE à CEDH- disposições internas Legislativa 

A Comissão manifesta ainda interesse em acompanhar e escrutinar sempre que se 

justifique, as iniciativas relativas aos acontecimentos em curso na Ucrânia e às 

negociações relativas ao Acordo comercial entre a UE e os EUA. 

Com os melhores cumprimentos, 

O Presidente da Comissão 

(Sérgio Sousa Pinto) 

Palácio de S. Bento- 1249-068 LISBOA- PORTUGAL- Telefone: 21 391 9691 
E-mail: Comissao.2A-CNECPXII@ar.parlamento.pt 

E-mail: www.parlamento.pt 
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AssEMBLEIA DA l{EPúBuCA 

Comissão de Defesa Nacional 

PARTE I- NOTA INTRODUTÓRIA 

No âmbito da construção da União Europeia a Assembleia da República acompanha, 

aprecia e pronúncia-se e escrutina as iniciativas legislativas e não legislativas 

europeias, nos termos do artigo 7.º da Lei n.º 43/2006, de 25 de agosto, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 21/2012, de 17 de maio, bem como da 

metodologia de escrutínio das iniciativas europeias, aprovada em 8 de janeiro de 2013. 

A Comissão de Defesa Nacional recebeu da Comissão de Assuntos Europeus o 

Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2014 (Comunicação da Comissão ao 

Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité 

das Regiões - C0[\11(2013) 739 final) com o intuito desta Comissão se pronunciar sobre 

a selecção das iniciativas europeias que deverão ser objecto de escrutínio. 

Esta Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité 

Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões foi acompanhada do documentos 

constantes nos anexos I a V, sendo eles: 

Anexo 1: Atos prioritários a adotar pelo legislador 

Anexo 11: Novas iniciativas 

Anexo 111: Ações no âmbito do Programa para a adequação e a eficácia da 

regulamentação (REFIT) 

Anexo IV: Lista das propostas pendentes retiradas 

Anexo V: Legislação que se torna aplicável em 2014 
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AssEMBLEIA DA l(EPúBUCA 

Comissão de Defesa Nacional 

PARTE 11 -ENQUADRAMENTO 

No uso das suas atribuições, compete em especial à Comissão de Defesa Nacional 

acompanhar as políticas de Defesa Nacionat das Forças Armadas e dos assuntos do 

mar e, em geral, exercer as suas competências de controlo político nas áreas tuteladas 

pelo Ministério da Defesa Nacional. 

Cabe em especial à Comissão de Defesa Nacional: 

- Apreciar, em conjugação com a Comissão Parlamentar competente, as implicações 

militares dos tratados respeitantes a assuntos de Defesa Nacional, bem como, nos 

mesmos termos, os tratados que versem matéria respeitante ao mar atribuída à tutela 

do Ministro da Defesa Nacional em função da lei Orgânica do Governo; 

- Acompanhar o envolvimento de contingentes militares portugueses no estrangeiro, 

nomeadamente quando o mesmo decorra da satisfação dos compromissos 

internacionais do Estado Português no âmbito militar ou de participação das Forças 

Armadas em missões humanitárias e de paz assumidas pelas organizações 

internacionais de que Portugal faça parte; 

- Sem prejuízo das competências de outras instâncias parlamentares, acompanhar e 

apreciar a participação de Portugal no processo de construção da política comum de 

defesa da União Europeia, nas áreas que competem à Comissão; 

- Acompanhar a execução da política de cooperação técnico-militar com os países 

lusófonos, sem prejuízo da competência geral da Comissão de Negócios Estrangeiros e 

Comunidades Portuguesas quanto à política de cooperaçãp. 

De acordo com a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 

Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões - COM(2013) 739 final 

são consideradas prioridades· essenciais no Programa de Trabalho da Comissão 

Europeia para 2014 as matérias relacionadas com a União Económica e Monetária, o 

Crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, a Justiça e segurança e Ação externa. 
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AssBMB~ DA~EPúBUCA 

Comissão de Defesa Nacional 

No que respeita a esta última prioridade - Ação Externa - a Comissão refere na 

Comunicação objecto do presente parecer que uma União Europeia unida constiui-se 

um ator mais eficaz na cena mundial. 

Tendo em conta que a União Europeia tem agendado o seu alargamento este 

instrumento será essencial para a consolidação da paz,a estabilidade nas nossas 

fronteiras europeias, promoção dos valores fundamentais e a democracia. 

A promoção da paz e da segurança é um dos principais pilares da ação externa da UE e 

os esforços da União europeia não poderá ficar adstrita às fronteiras da Europa. 

A Comissão refere que a UE continuará a promover ações em prol da paz e da 

segurança no quadro de uma abordagem global, privilegiando ao mesmo tempo 

iniciativas estratégicas como a segurança marítima e melhorando a estabilidade 

noutras zonas do mundo. 

Os desafios mundiais, nomeadamente a promoção da estabilidade, o desenvolvimento 

sustentável e as reformas políticas, exigem uma ação unida com vista a proteger e 

promover os interesses e os valores europeus. A Comunicação reforça que, neste 

contexto, as relações económicas externas europeias são um instrumento importante 

para reforçar a posição europeia na cena internacional. 

A Comunicação da Comissão enfatiza que a UE no seu conjunto continua a ser o maior 

doador de ajuda ao desenvolvimento e de ajuda humanitária no mundo e quando a UE 

atua como uma única entidade, a sua influência é amplificada. Para que tal desiderato 

seja atingido é crucial garantir a coerência entre a dimensão interna e externa das 

políticas europeias e envidar esforços em prol de um mercado único da defesa com 

vista a desenvolver uma base industrial de defesa europeia que desempenhará um 

papel central e contribuirá simultaneamente para o crescimento e o emprego. 
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AssEMBLEIA DA ~EPúsuCA 

Comissão de Defesa Nacional 

Analisando os anexos I a V juntos à Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, 

ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões -

COM(2013) 739 final verifica-se que no Programa de Trabalho da Comissão Europeia 

para 2014 estão previstas as seguintes iniciativas legislativas e não legislativas que, 

tendo em conta as competências da Comissão de Defesa Nacional são de assinalar, 

sendo elas: 

Ato Título Completo Referência Data de 

institucional/COM/SE( adoção 

Segurança das Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do 2012/CNECT/027 02/2013 

redes e da Conselho relativa a medidas destinadas a garantir COM(2013) 48 

informação um elevado nível comum de segurança das redes e 2013/0027 (COD) 

da informação em toda a União. 

Nº Título Tipo de Descrição do âmbito e dos objectivos 

iniciativa 

13 Plano de ação para a Não A iniciativa definirá uma série de ações concretas para melhorar 

indústria da defesa legislativa a competitividade da indústria da defesa. 

Ação externa e 

assuntos marítimos 

17 Estratégia da UE para Não Uma comunicação conjunta com a Alta Representante definirá 

a segurança marítima legislativa um quadro estratégico coerente, que combine a segurança 

interna e externa, e se baseie na cooperação, nas 

complementaridades e na partilha dos recursos a nível civil e 

militar, para fazer face mais eficazmente aos principais 

problemas relacionados com a segurança marítima. 

Estado de direito 

O Estado de direito na Não Esta comunicação desenvolverá a reflexão sobre a elaboração de 

União Europeia legislativa um q1,1adro que permita dar uma resposta coerente em caso de 

ameaça ao Estado de direito. 
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AssEMBLEIA DA ~EPÚBUCA 

Comissão de Defesa Nacional 

PARTE 111- CONCLUSÕES 

Em face do exposto, a Comissão de Defesa Nacional e de acordo com as suas 

competências e atribuições seleciona para ser objecto de escrutínio pela Assembleia 

da República as seguintes iniciativas previstas no Programa de Trabalho da Comissão 

Europeia para 2014: 

Ato Título Completo Referência Data de 

institucionai/COM/SEC adoção 

Segurança das Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do 2012/CNECT/027 02/2013 

redes e da Conselho relativa a medidas destinadas a garantir COM{2013) 48 

informação um elevado nível comum de segurança das redes e 2013/0027 (COD) 

da informação em toda a União. 

Nº Título Tipo de Descrição do âmbito e dos objectivos 

iniciativa 

13 Plano de ação para a Não A iniciativa definirá uma série de ações concretas para melhorar 

indústria da defesa legislativa a competitividade da indústria da defesa. 

Ação externa e 

assuntos marítimos 

17 Estratégia da UE para Não Uma comunicação conjunta com a Alta Representante definirá 

a segurança marítima legislativa um quadro estratégico coerente, que combine a segurança 

interna e externa, e se baseie na cooperação, nas 

complementaridades e na partilha dos recursos a nível civil e 

militar, para fazer face mais eficazmente aos principais 

problemas relacionados com a segurança marítima. 

1. Estado de direito 

O Estado de direito na Não Esta comunicação desenvolverá a reflexão sobre a elaboração de 

União Europeia legislativa um quadro que permita dar uma resposta coerente em caso de 

ameaça ao Estado de direito. 
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AssEMBLEIA DA J{EPÚBUCA 

Comissão de Defesa Nacional 

A Comissão de Defesa Nacional dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, 

devendo o presente parecer, nos termos da Lei n.º 43/2006, de 25 de Agosto de 2006, 

ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos. 

Palácio de S. Bento, 29 de Abril de 2014 

O Deputado Autor do Parecer O Vice-Presidente da Comissão 

(Marcos Perestrello) (Miranda Calha) 
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AssEMBLEIA DA ~EPÚBLICA 

Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública 

I COFAP I 2014 

Exmo. Senhor 
Presidente da Comissão de Assuntos 

Europeus 

07-05-2014 

Assunto: Escrutínio de iniciativas europeias com base no Programa de Trabalho da Comissão 

Europeia para 2014 

Na sequência do ofício de V. Exa referente ao Programa de Trabalho da Comissão Europeia 

para 2014, e tendo em consideração a metodologia de escrutínio das iniciativas europeias, 

deliberou esta Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, em reunião 

ocorrida em 7 de maio, selecionar para escrutínio em 2014 as seguintes novas iniciativas 

apresentadas no Anexo 11 do suprarreferido Programa de Trabalho: 

• Seguimento do Livro Verde sobre o financiamento a longo prazo da economia 

europeia [escrutínio em curso]; 

• Quadro para a gestão e a resolução de crises nas instituições financeiras que não os 

bancos; 

• A investigação e a inovação enquanto novas fontes de crescimento; 

• Para um sistema de IVA definitivo. 

Adicionalmente, esta Comissão tomou boa nota dos atos prioritários a adotar pelo legislador, 

cujo processo se iniciou em 2013 ou anteriormente (constantes do anexo 1), e confirmou que 

procedeu ao escrutínio da maioria das enquadradas no âmbito de competências da COFAP. 

À semelhança da deliberação ocorrida em 2013, a Comissão de Orçamento, Finanças e 

Administração Pública reserva-se o direito de, face ao teor de cada iniciativa europeia em 

concreto e/ou de outras iniciativas apresentadas pela Comissão Europeia, não previstas no 

Palácio de S. Bento - 1249-068 LISBOA 
Telefone: 213919423/79- Fax: 213936945 

@: comissao-orcamento@ar.parlamento.pt 
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AssEMBLEIA DA REPúBLICA 

Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública 

Programa de Trabalho, atualizar o presente plano de escrutínio, adaptando-o de modo a 

assegurar o pleno exercício do papel conferido aos Parlamentos Nacionais em matéria de 

acompanhamento e pronúncia sobre projetos de atos legislativos, no contexto das atividades 

parlamentares e dos trabalhos da própria COFAP. ( 

Com os melhores cumprimentos/ ~ -"'~- rr rt -

Palácio de S. Bento - 1249-068 LISBOA 
Telefone: 213919423/79- Fax: 213936945 

@: comissao-orcamento@ar.parlamento.pt 

(Eduardo Cabrita) 
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AssEMBLEIA DA ~EPúBLICA 

Comissão de Economia e Obras Públicas 

PARTE I- NOTA INTRODUTÓRIA 

Nos termos dos n.05 1, 2 e 3 do artigo 7. 0 da Lei n. 0 43/2006, de 25 de agosto (alterada 

pela Lei n. 0 21/2012, de 17 de maio), que regula o acompanhamento, apreciação e 

pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da 

União Europeia, a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, 

ao Conselho Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões -Programa de 

trabalho da Comissão para 2014 - COM (2013) 739 foi enviada à Comissão de 

Economia e Obras Públicas, atento o seu objeto, para efeitos de análise e elaboração 

do presente relatório. 

PARTE 11 - CONSIDERANDOS 

1. Em geral 

Uma das formas mais claras de analisar o programa de trabalho da Comissão 

Europeia para 2014 é pegar no programa do ano anterior (2013) e ver qual era na 

altura o principal desígnio. 

O relatório apresentado nesta comissão dizia o seguinte: 

De forma geral este Programa de Trabalho para 2013 assenta na primeira frase de 

iniciativa europeia ora analisada: 

"Atualmente, a prioridade absoluta é fazer face à crise económica e voltar a colocar a 

União Europeia na via do crescimento sustentável." 

Diria que o objetivo ali traçado tem vindo a ser alcançado de forma progressiva. Os 

últimos trimestres europeus têm já sido pautados pelos sinais de crescimento 

económico, ainda que, verdade, longe dos valores ideais (com três trimestres de 

crescimento e cadeia positivos e um de crescimento homólogo). 
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AssEMBLEIA DA ~EPúBLICA 

Comissão de Economia e Obras Públicas 

A avaliação que é feita é pautada por um conjunto de frases esclarecedoras e onde 

todos reconhecemos seguramente as diversas notícias e os diversos dados 

macroeconómicos que fomos tendo conhecimento ao longo do tempo. 

"Após cinco anos de crise financeira mundial, começam agora a surgir sinais de 

recuperação económica na União Europeia." 

"Estes sinais são frágeis e ainda não são sentidos por aqueles que mais sofreram com 

a crise, nomeadamente os jovens desempregados." 

"Temos de consolidar os progressos já alcançados e prosseguir o processo de reforma 

nos Estados-Membros, sujeitos a uma enorme pressão." 

"No entanto, há claras indicações de que a Europa está a emergir gradualmente da 

crise, mais forte e mais preparada, graças às reformas profundas no plano económico, 

financeiro e orçamental, bem como às medidas bem orientadas, adotadas a nível 

europeu e nacional, para estimular o crescimento e o emprego." 

Cada uma destas frases espelha a realidade atual da Europa e orienta também o 

programa para o ano de 2014, sendo que o crescimento e o emprego são as palavras 

chave para este ano. 

2. Aspetos relevantes 

No detalhe do que nos é apresentado, o programa de trabalho da Comissão para 2014 

refere que se concentra "( ... ) na obtenção de resultados concretos para os cidadãos 

europeus. Em termos práticos, tal pressupõe trabalhar em estreita colaboração com o 

Parlamento Europeu e o Conselho, de modo a acelerar a adoção de propostas 

essenciais pendentes, garantir a operacionalidade dos novos programas de 

financiamento da UE em tempo útil e aprofundar a cooperação com os Estados

Membros e entre eles com vista à realização da Estratégia Europa 2020 no âmbito do 

Semestre Europeu." 
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AssEMBLEIA DA IÇEPúBLJcA 

Comissão de Economia e Obras Públicas 

Diz ainda o documento que aqui analisamos que, em 2014, a Comissão continuará a 

fazer avançar os processos essenciais que fazem parte integrante da forma como a 

UE funciona atualmente. 

Entre estes figuram os seguintes: 

• Promover os objetivos da Estratégia Europa 2020 através do Semestre 

Europeu de coordenação das políticas económicas; 

• Consolidar os progressos realizados em matéria de governação económica; 

• Apresentar relatórios sobre os progressos efetuados em termos de coesão 

económica, social e territorial; 

• Fazer avançar o pacote anual relativo ao alargamento e a Política Europeia de 

Vizinhança. 

Uma nota para a referência que é feita às relações multi e bilaterais que estão também 

a ser trabalhadas aqui, na Comissão de Economia e Obras Públicas. 

"Entre os outros objetivos essenciais que a Comissão perseguirá figuram várias 

negociações internacionais importantes, que vão da parceria transatlântica de 

comércio e de investimento com os Estados Unidos até às negociações internacionais 

sobre o clima." 

Última nota para os pontos que a iniciativa realça como essenciais para 2014, a União 

Económica e Monetária, o Crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, a Justiça e 

segurança e a Ação externa. Estas prioridades são então consubstanciadas nas 

diferentes iniciativas apresentadas em anexo. 

Neste estão referenciadas as diferentes listas de iniciativas, com o nome "Anexos da 

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité 

Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões", e no seguimento das novas 
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AssEMBLEIA DA !Ç,EPúBLICA 

Comissão de Economia e Obras Públicas 

regras de escrutínio das iniciativas europeias adotadas pela Comissão de Assuntos 

Europeus, e tendo sido consultados os diferentes grupos parlamentares, elaborou-se 

(com base nas respostas obtidas) a seguinte listagem de iniciativas europeias a 

escrutinar ao longo do ano: 

Mecanismo Único 
de Resolução 

Enquadramento 
para a recuperação e 
resolução bancárias 

Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do COM(2013) 520 07/2013 
Conselho que estabelece regras e um procedimento 2013/0253 (COD) 
uniformes para a resolução de instituições de crédito e de 
certas empresas de investimento no quadro de um 
mecanismo único de resolução e de um fundo único de 
resolução bancária e que altera o Regulamento (UE) n. o 

1093/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho 

Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do COM(2012) 280 
Conselho que estabelece um enquadramento para a 2012/0150 (COD) 
recuperação e resolução de instituições de crédito e 
empresas de investimento e que altera ·as Diretivas 
77 /91/CEE e 82/891/CE do Conselho, as Diretivas 
2001/24/CE, 2004/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 
2007/36/CE e 2011155/CE e o Regulamento (UE) n.0 

1093/2010 

06/2012 

Sistemas de garantia Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do COM(2010) 368 07/2010 
de depósitos Conselho relativa aos sistemas de garantia de depósitos 2010/0207 (COD) 

DMIF 

Banca de retalho 
(AMU 11) 

Fundos de 
investimento a 
longo prazo(AMU 
11) 

Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do COM(20 11) 656 I 0/2011 
Conselho relativa aos mercados de instrumentos 20ll/0296 (COD) 
financeiros, que revoga a Diretiva 2004/39/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho 

Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do COM(2013) 266 05/2013 
Conselho relativa à comparabilidade dos encargos 2013/0139 (COD) 
relacionados com as contas de pagamento, à mudança de 
conta de pagamento e ao acesso a contas de pagamento 
com características básicas 

Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do COM(2013) 462 06/2013 
Conselho relativo a fundos europeus de investimento a 2014/0214 (COD) 
longo prazo · 
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Pacote 
«telecomunicações» 

Pacote 
«pagamentos» 

(AMU 11) 

Quarto pacote 
ferroviário (AMU 
11) 

Ações de 
indemnização 
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AssEMBLEIA DA jÇEPúBLICA 

Comissão de Economia e Obras Públicas 

Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do COM(2013) 627 
Conselho que estabelece medidas respeitantes ao mercado 2013/0309 (COD) 
único europeu das comunicações eletrónicas e destinadas 
a criar um continente conectado, e altera as Diretivas 
2002/20/CE, 2002/211CE e 2002/22/CE e os 
Regulamentos (CE) n. 0 121112009 e (UE) n.0 53112012 

Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do COM(2013) 547 
Conselho relativa aos serviços de pagamento no mercado COM(2013) 550 
interno, que altera as Diretivas 2002/65/CE, 2013/36/CE 2013/0264 (COD) 
e 2009/110/CE e revoga a Diretiva 2007/64/CE 2013/0265 (COD) 
Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo às comissões de intercâmbio aplicáveis 
a operações de pagamento associadas a cartões 

Quarto pacote ferroviário - completar o espaço COM(2013) 25 
ferroviário umco europeu para promover a COM(2013)26/2 
competitividade e o crescimento da Europa COM(2013) 27 
Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do COM(2013) 28 
Conselho que revoga o Regulamento (CEE) n. 0 1192/69 COM(2013) 29 
do Conselho relativo às regras comuns para a COM(2013) 30 
normalização de contas das empresas de caminho de ferro COM(2013) 31 
Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 2013/0016 (COD) 
Conselho relativo à Agência Ferroviária da União 2013/0013 (COD) 
Europeia e que revoga o Regulamento (CE) n. 0 88112004 2013/0014 (COD) 
Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 2013/0028(COD) 
Conselho que altera o Regulamento (CE) n. 0 1370/2007 2013/0029(COD) 
no que respeita à abertura do mercado nacional de 2013/0015 (COD) 
serviços de transporte ferroviário de passageiros 2013/0016 (COD) 
Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho que altera a Diretiva 2012/34/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de novembro 
de 2012, que estabelece um espaço ferroviário europeu 
único, no que respeita à abertura do mercado nacional de 
transporte ferroviário de passageiros e à govemação da 
infraestrutura ferroviária 
Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa à interoperabilidade do sistema 
ferroviário na União Europeia 
Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa à segurança ferroviária 

Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do COM(2013) 404 
Conselho relativa a certas regras que regem as ações de 2013/0185 (COD) 
indemnização no âmbito do direito nacional por infrações 
às disposições do direito da concorrência dos Estados-
Membros e da União Europeia 

09/2013 

07/2013 

01/2013 

6/2013 
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Contratos públicos 

(AMU I) 

Reforma das regras 
em matéria de 
insolvência 

(AMU 11) 

Diretiva relativa aos 
produtos do tabaco 

AssEMBLEIA DA lÇ,EPúBLICA 

Comissão de Economia e Obras Públicas 

Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa aos contratos públicos celebrados pelas 
entidades que operam nos setores da água, da energia, dos 
transportes e dos serviços postais 
Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa aos contratos públicos 

COM(20ll) 895 
COM(20ll) 896 
201110439 (COD) 
201110438 (COD) 

12/2011 

Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do COM(2012) 744 12/2012 
Conselho que altera o Regulamento (CE) n.0 1346/2000 2012/0360 (COD) 
do Conselho relativo aos processos de insolvência 

Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do COM(2012) 788 
Conselho relativa à aproximação das disposições 2012/0366 (COD) 
legislativas, regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros no que respeita ao fabrico, à 
apresentação e à venda de produtos do tabaco e produtos 
afins 

12/2012 

Clima, energia e ambiente 

3 Quadro 2030 
para as 
políticas 
climáticas e 
energéticas 

Legislativa 
não legislativa 

A iniciativa constituirá o quadro para as políticas energéticas e climáticas 
para o período 2020-2030, a fim de proporcionar uma perspetiva de longo 
prazo para os investimentos, alcançar um sistema energético da UE mais 
sustentável, seguro e competitivo. e assegurar que, após 2020, a União 
Europeia continua no bom caminho para atingir os objetivos climáticos e 
energéticos. 

Concorrência, incluindo no domínio da agricultura 

5 Modernização Não 
dos auxílios legislativa 
estatais nos 
setores 
essenciais 

O pacote completa a modernização dos auxílios estatais nos setores 
essenciais e inclui uma avaliação da aplicação das orientações em matéria 
de auxílios estatais aos aeroportos e às companhias aéreas, a revisão do 
enquadramento dos auxílios a favor do ambiente, das orientações relativas 
aos auxílios estatais à investigação, desenvolvimento e inovação e das 
orientações relativas aos auxílios de emergência e à reestruturação, bem 
como a adoção de novas orientações relativas aos auxílios estatais no setor 
agrícola e florestal. 
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AssEMBLEIA DA /ÇEPúBLICA 

Comissão de Economia e Obras Públicas 

Energia 

11 Estado da Não 
realização do legislativa 
mercado 
interno da 
energia e plano 
de ação para 
implementar o 
mercado 
interno da 
energia a nível 
do comércio 
retalhista 

Empresas e indústria 

12 Pacote sobre 
política 
industrial 

a Não 
legislativa 

Mercado interno e serviços 

23 Seguimento do Legislativa I 
Livro Verde não legislativa 
sobre o 
financiamento 
a longo prazo 
da economia 
europeia 

24 Análise do Legislativa I 
acervo em não legislativa 
matéria de 
direitos de 
autor 

Tendo em conta o objetivo que consiste em completar o mercado interno da 
energia até 2014, a Comissão apresentará um relatório sobre os progressos 
realizados no que diz respeito à aplicação do acervo em matéria de energia e 
as ações identificadas no plano de ação previsto na Comunicação sobre o 
mercado interno da energia de novembro de 2012. A Comissão publicará 
também uma iniciativa sobre o mercado retalhista destinada a facilitar a 
participação dos consumidores, estimular a concorrência e reforçar a 
arquitetura do sistema energético em benefício dos consumidores de 
energia. 

A comunicação sobre a política industrial a analisará de forma mais 
aprofundada as indústrias transformadoras e os serviços conexos na UE com 
vista a reforçar a competitividade das empresas europeias. O pacote incluirá 
uma revisão da legislação relativa ao mercado interno dos produtos 
industriais destinada a eliminar os últimos obstáculos às trocas comerciais, 
melhorar a qualidade e a eficiência da legislação e alinhar o acervo com as 
práticas e as evoluções mais recentes. 

O principal objetivo estratégico consiste em aumentar a oferta de capitais 
para investimentos a longo prazo. Para tal, poderá ser necessário adaptar ou 
alterar as condições-gerais e, em especial, a regulamentação relativa aos 

mercados financeiros, a fim de garantir que estes estão mais aptos a oferecer 
financiamentos a longo prazo. 

O objetivo consiste em analisar as disposições do quadro da UE em matéria 
de direitos de autor que são relevantes para a disponibilidade em linha de 
materiais protegidos por direitos de autor e direitos conexos, a fim de 
garantir que este quadro é adequado à sua finalidade na era digital. Isto 
pressupõe, nomeadamente, um quadro moderno que promova práticas de 
mercado inovadoras, garanta o reconhecimento e a remuneração efetivos 
dos titulares de direitos, dê incentivos sustentáveis à criatividade, à 
diversidade cultural e à inovação, aumente a escolha de ofertas lícitas e abra 
o respetivo acesso aos utilizadores fmais, permita a emergência de novos 
modelos empresariais e contribua mais eficazmente para o combate às 
ofertas ilegais e à piratari~. 
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AssEMBLEIA DA !ÇEPúBLICA 

Comissão de Economia e Obras Públicas 

25 Quadro para a Legislativa 
gestão e a 
resolução de 
cnses nas 
instituições 
financeiras que 
não os bancos 

Com o objetivo de reforçar a estabilidade fmanceira e, paralelamente, o 
quadro para o setor bancário, a iniciativa assegurará que as instituições 
financeiras não bancárias podem ser objeto de uma resolução eficaz sem 
repercussões sistémicas. 

Investigação e inovação e assuntos económicos e monetários 

27 A investigação Não 
e a inovação legislativa 
enquanto novas 
fontes de 
crescimento 

Fiscalidade e união aduaneira 

1. Para um Não 
sistema de IVA legislativa 
defmitivo 

No seguimento da União da Inovação, esta comunicação examinará de que 
modo a economia da inovação promove a competitividade e fornecerá 
elementos concretos para identificar os investimentos prioritários, bem 
como as reformas estruturais necessárias no contexto da consolidação 
orçamental, e libertar o potencial de crescimento. 

Esta iniciativa vem na sequência da Comunicação sobre o futuro do IV A, de 
dezembro de 2011, e destina-se a fornecer orientações sobre a forma de 
aplicar o princípio do destino para a tributação das entregas de bens e das 
prestações de serviços na UE enquanto melhor via a seguir, abandonando o 
objetivo a longo prazo da tributação no Estado-Membro de origem. 

Anexo 111: Ações no âmbito do Programa para a adequação e a 
eficácia da regulamentação (REFIT) 

12 Simplificação das disposições Legislativa 
relativas ao acesso ao mercado (Simplificação) 

do transporte internacional 

rodoviário de mercadorias 

Esta proposta simplificará . e clarificará as 
disposições sobre o acesso ao mercado do 
transporte internacional rodoviário de mercadorias 
e sobre a prestação de serviços de transporte pelas 
empresas de transporte rodoviário de mercadorias. 
Simplificará também as disposições de execução e 
permitirá às autoridades nacionais realizar 
controlos orientados e eficazes. 
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AssEMBLEIA DA IÇEPúBLICA 

Comissão de Economia e Obras Públicas 

PARTE 111- CONCLUSÕES 

Em face do exposto, a Comissão de Economia e Obras Públicas conclui o seguinte: 

1. A presente iniciativa não requer a apreciação do cumprimento do princípio da 

subsidiariedade; 

2. A Comissão de Economia e Obras Públicas dá por concluído o escrutínio da 

presente iniciativa, devendo o presente relatório, nos termos da Lei n. 0 43/2006, de 

25 de agosto, alterado pela Lei n. 0 21/2012, de 17 de maio, ser remetido à 

Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos. 

Palácio de S. Bento, 30 de abril de 2014 

O Deputado relator ' 7 da Comissão 

/ ~ ~ 
(Pedro Pinto) 
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De: Comissão 7ª - CAM XII
Para: Comissão 4ª - CAE XII
Cc: Joaquim Ruas
Assunto: PROGRAMA DE TRABALHO DA COMISSÃO EUROPEIA PARA 2014
Data: quinta-feira, 8 de Maio de 2014 12:03:47
Prioridade Alta

 

Caros Colegas,

 

A Comissão de Agricultura e Mar, reunida no dia 06 de maio de

2014, analisou o Programa de Trabalho da Comissão Europeia

para 2014 e acordou pronunciar-se sobre as iniciativas

europeias contantes do referido documento, que se identificam:

 

Ø  Nº2 - analise do regime aplicável à agricultura nas regiões

ultraperiféricas (POSEI) – página 6.

Ø  Nº2 – revisão da legislação relativa à higiene dos géneros

alimentícios – página 12.

Ø  Nº 8 -  revisão e simplificação da regras relativas aos auxílios

estatais no sector da agricultura – página 14.

Ø  Nº 9 - revisão e simplificação do quadro jurídico da agricultura

biológica – página 14.

Ø  Nº 13 – regulamento relativo às autorizações de pesca –

página 15.

Ø  Nº 14 – medidas técnicas para a proteção dos organismos

marinhos – página 15.

 

Com os melhores cumprimentos,

A Equipa de Apoio à Comissão de Agricultura e Mar

 

 

mailto:/O=AR/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USER5126D0ED
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mailto:Joaquim.Ruas@ar.parlamento.pt
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AssEMBLEIA DA }ÇEPúBLICA 

Comissão de Educação Ciência e Cultura 

RELATÓRIO 

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Conselho 
Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões - Programa de Trabalho da 

Comissão para 2014 

I 

Enquadramento 

A Comissão Parlamentar de Educação Ciência e Cultura recebeu o Anexo à Comunicação 

da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Conselho Económico e Social 

Europeu e ao Comité das Regiões - Programa de Trabalho da Comissão para 2014 para 

efeitos de identificação das iniciativas da Comissão que merecem escrutínio parlamentar 

no âmbito das suas atribuições. Tal relatório resulta da Metodologia de Escrutínio das 

Iniciativas Europeias e da solicitação da Comissão de Assuntos Europeus, expressa na 

referida metodologia tendo em conta o Programa de Trabalho da Comissão Europeia 

(PTCE). 

11 

Iniciativas a escrutinar no 

âmbito da Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura 

O Programa de Trabalho não . estabelece objectivos de apresentação de iniciativas, 

legislativas ou não legislativas, sobre quaisquer matérias do âmbito desta Comissão 

Parlamentar, não havendo referência a iniciativas sobre "Educação", "Juventude", 

"Desporto", "Ciência e Tecnologia" e "Cultura". 
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AssEMBLEIA DA lÇ_EPúBLICA 

Comissão de Educação Ciência e Cultura 

III 

Conclusão 

A Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura no decurso dos seus 

trabalhos, reserva-se na prerrogativa de poder vir a escrutinar iniciativas europeias 

não incluídas no Programa de Trabalho da Comissão para 2014, mas que esta 

Comissão considere importante acompanhar. 

Assembleia da República, 28 de abril de 2014 

O Deputado Relator, tb Presidente da Comissão, 

r~~~J<M_ 
Luís Fazenda Abel Baptista 
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AssBMBLEIA oA}ÇEPÚBUCA 

COMISSÃO DE SEGURANÇA SOCIAL E TRABALHO 

EXMO. SENHOR 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ASSUNTOS EUROPEUS 
DEPUTADO PAULO MOTA PINTO 

N.º único: J/C!J ~ '3 :=fq 
N/referência: S 3 /10.ªCSST/2014 Data: 17 junho 2014 

ASSUNTO: Iniciativas europeias selecionadas para escrutínio pela 10.!! Comissão constantes do 

Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2014- COM{2013)739 final 

Na sequência da solicitação feita por ofício de 11 de abril p.p., e sem prejuízo de eventuais 

ajustamentos a que seja necessário proceder, deliberou esta Comissão Parlamentar de Trabalho e 

Segurança Social, em reunião de dia 17 de junho, selecionar o conjunto infra elencado de iniciativas 

europeias para escrutínio em 2014, constantes do referido Programa de Trabalho da Comissão 

Europeia: 

• Do Anexo I - Atos prioritários a adotar pelo legislador a 10.ª Comissão continuará a 
acompanhar o processo legislativo dos seguintes atos: 

Ato 
I 

Título completo Referência 
I 

interinstitucional/ 
COM/SEC 

Serviços Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o COM(20 13)430 
públicos de reforço da cooperação entre os serviços públicos de emprego (SPE) 
emprego 

Livre Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a COM(2013)236 
circulação de medidas destinadas a facilitar o exercício dos direitos conferidos aos 
trabalhadores trabalhadores no contexto da livre circulção de trabalhadores 

Assembleia da República - Palácio de S. Bento - 1249-068 Lisboa 
Tel. {+351) 213 919 030- Fax (+351) 213 936 951- E-mail: Comissao.10A-CSSTXII@ar.parlamento.pt 
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10. 

15. 
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AssEMBLEIA DA ~EPOBLICA 

COMISSÃO DE SEGURANÇA SOCIAL E TRABALHO 

• Do Anexo 11 - Novas iniciativas a 10.!! Comissão seleciona duas iniciativas no âmbito do tema 
Emprego, assuntos sociais e inclusão e uma no âmbito do tema Igualdade entre homens e 
mulheres, fazendo depender o escrutínio do conteúdo das mesmas: 

N.o i 
Título I Tipo de iniciativa 

Pacote sobre a mobilidade dos trabalhadores Legislativa/Não 
legislativa 

Comunicação relativa à criação de emprego nos setores da "economia Não legislativa 
verde" 

Abordar o problema das disparidades salariais entre homens e mulheres Não legislativa 

• Do Anexo 111 - Ações no âmbito do Programa para a adequação e a eficácia da 
regulamentação (REFIT), dependendo do respetivo conteúdo, a 10.!! Comissão poderá 
pronunciar-se relativamente à iniciativa legislativa que proceda à Reformulação e fusão de 
três diretivas no domínio da informação e da consulta dos trabalhadores. 

Com os melhores cumprimentos, 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO, 7,...; 'i2-l C:~···~ 
José Manuel Canavarro 

Assembleia da República - Palácio de S. Bento - 1249-068 Lisboa 
Tel. (+351) 213 919 030 · Fax {+351) 213 936 951- E-mail: Comissao.10A-CSSTXII @ar.parlamento.pt 
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AssEMBLEIA DA ~uúsuCA 

COMISSÃO DE AMBIENTE, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E PODER LOCAL 
XII Legislatura -2• Sessão Legislativa 

Exmo. Senhor 
Presidente da Comissão de Assuntos Europeus 

Of. 8 5 /CAOTPL 

ASSUNTO: Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2014 - Seleção de iniciativas 11 a 

COM-CAOTPL. 

Acuso a receção do oficio de V. Ex. a relativo ao assunto em referência, o qual mereceu a 
melhor atenção. 

Apreciada a matéria na reunião desta Comissão hoje realizada, foi deliberado revestir-se de 
interesse acompanhar as seguintes iniciativas legislativas e, eventualmente e sujeitas a 
avaliação própria, as iniciativas não legislativas (Anexo 11: Novas iniciativas), a serem 
apresentadas no decurso de 2014: 

Quadro 2030 para as Legislativa A iniciativa constituirá o quadro para as políticas energéticas e 
políticas climáticas e I não climáticas para o período 2020-2030, a fim de proporcionar uma 
energéticas legislativa perspetiva de longo prazo para os investimentos, alcançar um 

Quadro para 
extração segura 
hidrocarbonetos 
convencionais 

sistema energético da UE mais sustentável, seguro e competitivo 
e assegurar que, após 2020, a União Europeia continua no bom 
caminho para atingir os objetivos climáticos e energéticos. 

uma Legislativa O objetivo é permitir aos Estados-Membros que o desejem 
de I não diversificar as fontes de abastecimento de energia e melhorar a 

não legislativa competitividade, nomeadamente produzindo hidrocarbonetos não 
convencionais, de forma segura e eficaz. O quadro visa oferecer 
clareza e previsibilidade, tanto aos operadores de mercado como 
aos cidadãos, designadamente no que se refere aos projetos de 
exploração, ter plenamente em conta as emissões de gases com 
efeito de estufa e gerir os riscos ambientais e climáticos, 
nomeadamente para a saúde, de acordo com as expectativas dos 
cidadãos. 

Comissão Parlamentar de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local 
Assembleia da República- Palácio de São Bento- 1249-068 Lisboa 

e-mail: Comissao.ll A-CA OTPLXII@ar.parlamento.pt 



Acompanhamento na 
perspetiva do quadro 
de desenvolvimento 
pós 2015 
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Assa.tBLEIA DA }tm>úBUCA 

Esta iniciativa inscreve-se no processo de agrupamento dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM), que expiram em 
2015, com os objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
num quadro único, com vista a dispor de um programa de 
desenvolvimento pós-2015 ambicioso. O calendário da 
comunicação dependerá das discussões preparatórias em curso a 
nível internacional. 

14 Utilização eficiente Legislativa A iniciativa basear-se-á nos progressos realizados na aplicação do 
Roteiro para uma Europa Eficiente na Utilização de Recursos e 
definirá os elementos essenciais necessários para libertar o 
potencial económico da UE de modo a torná-la mais produtiva 
utilizando menos recursos e avançando para uma «economia 
circular••. A iniciativa incluirá conclusões extraídas da elaboração 
de indicadores e objetivos adequados, reexaminará os objetivos 
essenciais da legislação da UE em matéria de resíduos (em 
conformidade com as cláusulas de revisão previstas na Diretiva
Quadro Resíduos, na Diretiva Aterros e na Diretiva Embalagens) e 
realizará uma avaliação ex post das diretivas relativas aos fluxos 
dos resíduos, analisando também as possibilidades de aumentar a 
coerência entre elas. 

dos recursos e resíduos 

Com os melhores cumprimentos 

Palácio de São Bento, \1- O~ _ \ L\ 

O Presidente da Comissão, 

t-~~ii,t 
· António Ramos Preto 

Comissão Parlamentar de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local 
Assembleia da República- Palácio de São Bento- 1249-068 Lisboa 
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AssL\IBLEIA DA R,EP(HLICA 

Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação 

Relatório 

Relatório sobre a Comunicação da Comissão, ao Parlamento 

Europeu, ao Conselho, ao Conselho Económico e Social utora: Deputada 

Europeu e ao Comité das Regiões. Carla Cruz (PCP) 

COM (2013) 739 Final 
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AssE.\mLEIA DA ~EP(BLICA 

Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação 

ÍNDICE 

PARTE 1- CONSIDERANDOS 

PARTE 11- OPINIÃO DA DEPUTADA AUTORA DO RELATÓRIO 

PARTE 111 -CONCLUSÕES 
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AssE~IBLEIA DA REPtRLICA 

Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação 

PARTE I - CONSIDERANDOS 

1. Nota Preliminar 

A Comissão de Assuntos Europeus remeteu à Comissão para a Ética, a Cidadania e a 

Comunicação, nos termos do estabelecido no artigo 7º, nº1, da Lei nº 43/2006, de 25 

de agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 21/2012, de 17 de maio, relativa 

ao "Acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no 

âmbito da construção da União Europeia", a COM (2013) 739 final, para envio de 

relatório referente ao Programa de Trabalho da Comissão para 2014, o qual deverá 

incidir nas matérias da sua competência. Neste relatório devem ser indicadas as 

iniciativas legislativas ou não legislativas que devem ser objeto de escrutínio e 

acompanhamento por parte da 12ª Comissão - Comissão para a Ética, a Cidadania e a 

Comunicação. 

No presente ano, excecionalmente, não foi apresentado o Programa de Trabalho da 

Comissão para 2014 à Assembleia da República, tendo ficado consensualmente 

acordado na Comissão de Assuntos Europeus que a mesma deverá ocorrer após 25 de 

maio, data das eleições para o Parlamento Europeu. 

Competirá à Comissão de Assuntos Europeus elaborar o parecer final sobre o 

Programa de Trabalho da Comissão para 2014. Neste parecer estarão vertidos os 

relatórios das restantes Comissões Parlamentares Permanentes e serão elencadas as 

iniciativas que deverão ser objeto de escrutínio. Findo o processo de elaboração do 

parecer final, proceder-se-á ao debate em Sessão Plenária consoante o que está 

previsto na alínea a) do nº 1 do artigo 4º da Lei n.º 43/2006, de 25 de agosto, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 21/2012, de 17 de maio. 
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AssE~1BLEIA DA R,EPéBLICA 

Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação 

2. Enquadramento e Apreciação 

De acordo com a COM (2013) 739, a Comissão deverá "continuar a fazer avançar os 

processos essenciais que fazem parte integrante da forma como a UE funciona 

atualmente. Entre estes figuram os seguintes: 

4 

- Promover os objetivos da Estratégia Europa 2020 através do Semestre 

Europeu de coordenação das políticas económicas; 

- Consolidar os progressos realizados em matéria de governação económica; 

- Apresentar relatórios sobre os progressos efetuados em termos de coesão 

económica, social e territorial; 

- Fazer avançar o pacote anual relativo ao alargamento e a Política Europeia de 

Vizinhança." 

Estão ainda contempladas como "prioridades essenciais para 2014": a União 

Económica e Monetária, o Crescimento inteligente, sustentável e inclusivo; a justiça 

e segurança e a ação externa. 

O domínio do Crescimento inteligente, sustentável e inclusivo integra, entre outros, 

a economia "verde", as tecnologias de informação e comunicação (TIC) e a agenda 

digital. Alguns destes pontos estão no âmbito das competências da 12.ª Comissão

Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação, sendo temáticas que ao longo 

dos últimos anos têm estado na agenda do Programa de Trabalho da Comissão 

Europeia. 

O Programa de Trabalho da Comissão para 2014 está organizado em: 

1) Atos prioritários a adotar pelo legislador; 
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Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação 

2) Novas iniciativas; 

3) Ações no âmbito do Programa para a adequação e a eficácia da regulamentação 

(REFIT); 

4) Propostas pendentes retiradas; 

5) Legislação que se torna aplicável em 2014. 

Entre os cinco Capítulos, encontramos, quer no Capítulo dos atos prioritários a 

adotar pelo legislador, quer no Capítulo das novas iniciativas, algumas que pela sua 

matéria se considera que devem ser acompanhadas e escrutinadas pela Comissão 

para a Ética, a Cidadania e a Comunicação, por se relacionarem com matéria 

respeitante ao âmbito da atuação desta Comissão. 

Assim, em cumprimento do solicitado pela Comissão de Assuntos Europeus, 

indicam-se as seguintes iniciativas: 

Atos prioritários a adotar pelo legislador 

Ato Título Completo Referência Data 

lnterinstitucional Adoção 

/COM/ SEC 
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Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação 

União 

Faturação Proposta de diretiva do Parlamento COM (2013) 449 06/2013 

eletrônica nos Europeu e do Conselho relativa à 
2013/0213 (COD) 

contratos faturação eletrônica nos contratos 

públicos públicos 

(AMU 11) 

Novas Iniciativas 

N2 Título Tipo 

Iniciativa 

de Descrição do Título e dos 

Objetivos 

Igualdade entre homens e mulheres 

15. Abordar o problema das Não legislativa 

disparidades salariais entre 

homens e mulheres 

Mercado Interno e serviços 

Esta iniciativa promoverá a 

facilitará a aplicação efetiva 

do princípio da igualdade de 

remuneração e a ajudará os 

Estados-Membros a 

encontrar a melhor 

abordagem para reduzir as 

disparidades salariais 

persistentes entre homens e 

mulheres 
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24 Análise do acervo em Legislativa I Não o objetivo consiste em 

matéria de direitos de legislativa analisar as disposições do 

autor. quadro da UE em matéria de 

direitos de autor que são 

relevantes para a 

disponibilidade em linha de 

materiais protegidos por 

direitos de autor e direitos 

conexos, a fim de garantir 

que este quadro é adequado 

à sua finalidade na era 

digital. 

Importa ressaltar que as iniciativas propostas, atendendo à sua natureza e matéria, 

têm conexão com outras Comissões Parlamentares, nomeadamente a 1ª Comissão -

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, bem como da 

8.ª Comissão - Comissão de Educação, Ciência e Cultura, pelo que poderão também 

ser escrutinadas e acompanhadas pelas comissões atrás aduzidas. 

PARTE 11 -OPINIÃO DA DEPUTADA AUTORA DO RELATÓRIO 

O Programa de Trabalho da Comissão para 2014 prossegue e intensifica o carácter 

neoliberal, federalista e militarista que a União Europeia tem vindo a desenvolver que 

está bem patente nas opções e prioridades definidas - a união económica e monetária 

a par da justiça e segurança, assim como da ação externa -. Opções que têm conduzido 

a esmagadora maioria dos Estados - Membros da União Europeia a situações de 

catástrofe social de que os cerca de 30 milhões de desempregados e 130 milhões de 

pobres ou em risco de pobreza. 
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Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação 

Pese embora ser afirmado que é desígnio da Comissão " fomentar o investimento, 

promover o emprego e a inclusão social, desenvolver o capital humano( ... )", o que a 

realidade de todos os dias mostra é que as medidas e as políticas acentuam o 

desinvestimento, principalmente, o público, são promotoras de desemprego e de 

exclusão social de que os mais de dois milhões de pobres existentes em Portugal, 

assim como dos desempregados que não recebem qualquer tipo de prestação social 

são um exemplo paradigmático. 

O que seria importante é que no Programa de Trabalho para 2014 estivessem 

contempladas medidas que deveriam combater o desemprego e criar empregos com 

direitos, garantir a manutenção dos empregos existentes, promover a educação e a 

formação, o reforço dos serviços públicos e das infraestruturas essenciais para os 

países em geral, o desenvolvimento equilibrado e o combate às assimetrias regionais. 

Importante seria também que fosse laçado com urgência as bases de um programa 

global da União Europeia para apoiar a economia dos países com maiores dificuldades 

económicas, que permitisse a elaboração e a coordenação de ações e de instrumentos, 

canalizando e/ou criando fundos para atender aos seus problemas específicos. Assim 

como seria muito importante que fosse fortalecida a cooperação entre os Estados 

respeitando a soberania dos povos, dos seus direitos económicos, sociais e políticos, 

que promovesse a coesão social e combatesse as assimetrias e que fosse 

potencializadora de um desenvolvimento mutuamente vantajoso assente no progresso 

social e na paz. 

Porém, tais desígnios só serão concretizados com a rutura com a União Europeia da 

recessão económica, da desindustrialização dos países periféricos, da extinção dos 

sistemas públicos e universais- educação, saúde, proteção social, justiça- da sujeição 

do mercado de todas as esferas da vida social. 
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Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação 

PARTE 111 - CONCLUSÕES 

1- A Comissão de Assuntos Europeus solicitou à Comissão para a Ética, a 

Cidadania e a Comunicação, nos termos e para os efeitos no artigo 7.º, nº1, da 

Lei n.º 43/2006, de 25 de agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 

21/2012, de 17 de maio, relativa ao "Acompanhamento, apreciação e 

pronúncia pela Assembleia da República no âmbito da construção da União 

Europeia", o envio de parecer sobre o Programa de Trabalho da Comissão para 

2014, relativamente às matérias da sua competência. 

2- Analisadas as iniciativas legislativas e não legislativas propostas pela Comissão 

Europeia para 2014 que, pela sua matéria, se relacionam com as áreas de 

competência da Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação, merecem 

acompanhamento, por parte desta Comissão Parlamentar, as seguintes: 

Igualdade entre Homens e Mulheres - iniciativa não legislativa- Abordar o 

problema das disparidades salariais entre homens e mulheres. 

Mercado Interno e Serviços- iniciativa legislativa I não legislativa -Análise do 

acerco em matéria de direitos de autor. 

3- Para cada uma das iniciativas deve a Comissão para a Ética, a Cidadania e a 

Comunicação nomear um Deputado responsável pelo seu acompanhamento e 

escrutínio. 

Palácio de S. Bento, 30 de abril de 2014 

A Deputada Autora do Parecer O Presidente da Comissão 

(Carla Cruz) 

9 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

SUBCOMISSÃO DE POLÍTICA GERAL 

RELATÓRIO E PARECER DA CO~SSÃO DE 
POLÍTICA GERAL RELATIVOS AO PROGRAMA 
DE TRABALHO DA CO~SSÃO EUROPEIA PARA 
2014 E SOBRE AS INICIATIVAS EUROPEIAS 
SOBRE AS QUAIS A REGIÃO PRETE~'DE 
PRONUNCIAR-SE 

-- ----l 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 1 

DA REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES [ 

ARQUIVO . ! 

lll5 i Er:trada ____ .t._ _ ___ Proc. no _QL_U __ j 

-~a~a:_!}l-_~L~~!=3Q ~-~ o~~l_ L j 

HORTA, 30 DE ABRIL DE 2014 



 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

SUBCOMISSÃO DE POLÍTICA GERAL 

 

2 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Comissão de Política Geral, em 30 de abril de 2014, procedeu à apreciação, relato e 

emissão de parecer relativos ao Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 

2014 e sobre as iniciativas europeias sobre as quais a Região pretende pronunciar-

se. O pedido de pronúncia deu entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma 

dos Açores no dia 11 de abril de 2014, através do ofício 49/4ª - CAE – Refª N.U. 

493147, remetido pela Comissão dos Assuntos Europeus da Assembleia da República. 

Neste contexto, importa referir que, ao contrário do verificado em anos anteriores, em 

2014 não foi possível, ainda, a realização da audição parlamentar pública sobre o 

Programa de Trabalho da Comissão Europeia, a qual se reveste de grande importância, 

uma vez que propicia um espaço de partilha de opiniões e de recolha de contributos por 

parte de todos os intervenientes – Comissário da Comissão Europeia, membro do 

Governo responsável pelos Assuntos Europeus, Deputados à Assembleia da República, 

às Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas portuguesas e ao Parlamento 

Europeu. 

 

CAPÍTULO I 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

 

A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, no âmbito do escrutínio de 

iniciativas europeias, pronuncia-se sobre as iniciativas consideradas com especial 

relevância para esta Região Autónoma no âmbito do Programa de Trabalho da 

Comissão Europeia, e emite parecer indicando as iniciativas europeias sobre as quais a 

Região pretende pronunciar-se.  
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A Região Autónoma dos Açores, através da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores, pronuncia-se nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 229.º da 

Constituição da República Portuguesa; da alínea b) do n.º2 do art.º 7.º e da alínea c) do 

n.º2 do art.º 122.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, 

aprovado pela Lei n.º 2/2009, de 12 de janeiro; e do n.º3 do art.º 3.º da Lei n.º43/2006, 

de 25 de Agosto, alterada pela Lei n.º21/2012, de 17 de Maio.   

A emissão do parecer da Assembleia Legislativa cabe à comissão especializada 

permanente competente em razão da matéria, nos termos da alínea e) do artigo 42.º do 

Regimento.  

Nos termos do disposto na alínea ii) do artigo 1.º da resolução da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 23/2012 de 20 de novembro, a matéria 

em causa é da competência da Comissão de Política Geral. 

 

CAPÍTULO II 

INICIATIVAS CONSIDERADAS COM ESPECIAL RELEVÂNCIA PARA A 
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

 

Os Anexos à Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 

Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, com o Programa de 

Trabalho da Comissão para 2014, incluem os Atos prioritários a adotar pelo legislador, 

as Novas Iniciativas, as Ações no âmbito do Programa para a Adequação e a Eficácia da 

Regulamentação (REFIT), a Lista das propostas pendentes retiradas e a Legislação que 

se torna aplicável em 2014. 

O Anexo I – Atos prioritários a adotar pelo legislador, elenca várias propostas 

consideradas essenciais pela Comissão Europeia, que atingiram um nível 

suficientemente avançado no âmbito do processo de aprovação, prevendo-se a sua 

adoção a curto prazo. 
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O Anexo II – Novas iniciativas, apresenta os seguintes eixos:  

- Agricultura e desenvolvimento rural;  

- Clima, energia e ambiente;  

- Concorrência, incluindo no domínio da agricultura;  

- Concorrência;  

- Desenvolvimento e ambiente;  

- Emprego, assuntos socais e inclusão;  

- Energia;  

- Empresas e indústria;  

- Ambiente;  

- Igualdade entre homens e mulheres;  

- Convenção Europeia dos Direitos do Homem (adesão da UE);  

- Ação externa e assuntos marítimos;  

- Assuntos internos;  

- Ajuda humanitária;  

- Justiça e assuntos internos;  

- Justiça e empresas;  

- Mercado interno e serviços;  

- Proteção dos interesses financeiros da UE;  

- Investigação e inovação e assuntos económicos e monetários;  
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- Estado de direito;  

- Fiscalidade e União Aduaneira. 

 

O Anexo III – Ações no âmbito do Programa para a adequação e a eficácia da 

regulamentação (REFIT), reporta às medidas de análise e de reforma legislativa a 

implementar no âmbito do Programa para a adequação e a eficácia da regulamentação 

(REFIT). 

 

O Anexo IV – Lista das propostas pendentes retiradas, inclui os seguintes eixos:  

- Desenvolvimento e cooperação – Europe Aid;  

- Desenvolvimento e cooperação – Europe Aid/Instrumentos de política externa; 

- Emprego, assuntos sociais e inclusão;  

- Ambiente;  

- Eurostat;  

- Relações externas;  

- Saúde e consumidores;  

- Recursos humanos e segurança;  

- Mercado interno e serviços;  

- Mobilidade e transportes;  

- Fiscalidade e União Aduaneira;  

- Codificações. 
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O Anexo V – Legislação que se torna aplicável em 2014, refere-se a algumas propostas 

que já foram aprovadas, e outras que estão na fase final de aprovação, tais como os 

programas acordados para o quadro financeiro plurianual 2014-2020. 

 

A Comissão de Política Geral entende que genericamente o Programa de Trabalho 

apresentado é positivo, abrangente e constitui uma boa resposta para as grandes 

questões com que a União Europeia se defronta na atualidade, tal como as questões do 

emprego, principalmente do emprego jovem, as problemáticas sociais e a defesa dos 

cidadãos. Este Programa engloba, também, um conjunto de preocupações face aos 

desafios futuros, como sejam as alterações climáticas, a eficiência na utilização dos 

recursos e a inovação. 

Por tudo isto, a operacionalização e implementação deste Programa de Trabalho exige 

de todos uma postura de abertura ao diálogo e à cooperação, reforçando-se a dimensão 

da construção conjunta e partilhada das melhores soluções. 

As iniciativas consideradas com especial relevância para esta Região Autónoma são as 

seguintes: 

1. No Anexo II, eixo “Agricultura e desenvolvimento rural”, destacam-se os n.ºs 1 

(Análise do quadro político e jurídico da UE para a produção biológica) e 2 

(Análise do regime aplicável à agricultura nas regiões ultraperiféricas (POSEI) – 

Este eixo, verdadeiramente prioritário, deverá ter em atenção a atualização e o 

ajustamento das normas que visam o desenvolvimento coerente do setor agrícola 

face aos desafios futuros e as potencialidades que as ilhas dos Açores oferecem à 

prática da agricultura biológica. 

2. No Anexo II, eixo “Clima, energia e ambiente”, destaca-se o n.º 3 (Quadro 2030 

para as políticas climáticas e energéticas) – Neste eixo, em que a problemática 

das alterações climáticas está correlacionada com a necessidade de apoio e 
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desenvolvimento das fontes renováveis de energia, importa ter em consideração 

a redução das emissões de gases com efeito de estufa, o abastecimento de 

energia, o crescimento sustentável, a competitividade europeia, o emprego e a 

maior segurança energética, com diminuição da dependência em importações de 

energia. No caso dos Açores, regista-se a procura de autossuficiência energética, 

com a exploração e aproveitamento dos seus recursos energéticos endógenos 

(geotérmico, hídrico e eólico) para a consolidação de uma Região 

ambientalmente qualificada. Neste âmbito, impõe-se, igualmente, uma análise 

cuidada à penetração que se deseja das energias renováveis nos Açores, de 

forma a reduzir a dependência da Região neste setor. 

3. No Anexo II, eixo “Concorrência, incluindo no domínio da agricultura”, 

destacam-se os n.ºs 5 (Modernização dos auxílios estatais em setores essenciais) 

e 6 (Modernização dos auxílios estatais: Regulamento geral de isenção por 

categoria) – Exige-se, na modernização dos auxílios estatais, um novo sistema 

de apoios mais direcionado à investigação, ao desenvolvimento, à inovação e 

empreendedorismo, e ao setor agrícola e florestal, que procure ter em conta a 

reprodutividade/rentabilidade dos incentivos. 

4. No Anexo II, eixo “Ambiente”, destaca-se o n.º 14 (Utilização eficiente dos 

recursos e resíduos) – Este é um dos eixos prioritários para os Açores, onde 

importa sublinhar as boas práticas ambientais e a imagem de marca que a Região 

pretende imprimir neste domínio. Para tal, é imperioso a eficiência na utilização 

e na gestão dos recursos, e bem assim a prevenção e a gestão de resíduos, para a 

obtenção de uma maior sustentabilidade. 

5. No Anexo II, eixo “Investigação e inovação e assuntos económicos e 

monetários”, destaca-se o n.º 27 (A investigação e a inovação enquanto novas 

fontes de crescimento) – Aqui importa salientar a importância do financiamento 

na investigação, no desenvolvimento e na inovação, tendo sempre em conta a 
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reprodutividade/rentabilidade dos incentivos, potenciando, desta forma, o 

crescimento económico. 

6. No Anexo III, destaca-se o n.º 2 (Revisão da legislação relativa à higiene dos 

géneros alimentícios) – Aqui importa ter em consideração a consolidação das 

disposições em matéria de higiene, a simplificação dos procedimentos e a 

definição de uma abordagem mais flexível para as PME. 

7. No Anexo III, destacam-se os n.ºs 4 (Regulamento-quadro relativo à integração 

das estatísticas das empresas (FRIBS)), 5 (Regulamento-quadro relativo à 

integração das estatísticas sociais), 6 (Reforma do sistema de inquéritos 

agrícolas), 7 (Reformulação de oito diretivas sobre o direito das sociedades) – 

Estas ações revelam-se importantes uma vez que conduzirão à simplificação e 

redução dos recursos e encargos a elas implicados. 

8. No Anexo III, destacam-se os n.ºs 8 (Revisão e simplificação das regras relativas 

aos auxílios estatais no setor da agricultura), 9 (Revisão e simplificação do 

quadro jurídico da agricultura biológica) – Neste âmbito, além de destacar a 

simplificação das regras e dos procedimentos e a redução dos custos que destas 

iniciativas resultarão, urge referir, igualmente, a importância que a agricultura 

biológica e o próprio comércio dos produtos biológicos assumem atualmente na 

UE, aos níveis ambiental, dos produtores e dos consumidores.  

9. No Anexo III, destacam-se os n.ºs 10 (Codificação de vinte e seis regulamentos 

do Conselho na sequência da adoção de dois regulamentos de habilitação 

relativos à política comercial comum), 11 (Exportação de resíduos não perigosos 

para fins de valorização – Regulamento n.º 1418/2007), 13 (Regulamento 

relativo às autorizações de pesca), 14 (Medidas técnicas para a proteção dos 

organismos marinhos) – Aqui sublinha-se que estas propostas pretendem a 

simplificação da regulamentação, a redução dos custos regulamentares e a 

consolidação da legislação. No que diz respeito ao n.º 14 é importante reforçar a 
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proteção dos organismos marinhos e das zonas biogeograficamente sensíveis, 

que constituem a garantia da proteção dos recursos do mar dos Açores, numa 

lógica de sustentabilidade futura. 

CAPÍTULO III 

INICIATIVAS EUROPEIAS SOBRE AS QUAIS A REGIÃO PRETENDE 
PRONUNCIAR-SE 

 

 

Anexo II – Novas iniciativas 

N.º 1 – Análise do quadro político e jurídico da UE para a produção biológica; 

N.º 2 – Análise do regime aplicável à agricultura nas regiões ultraperiféricas (POSEI); 

N.º 3 – Quadro 2030 para as políticas climáticas e energéticas; 

N.º 5 – Modernização dos auxílios estatais em setores essenciais;* 

N.º 6 – Modernização dos auxílios estatais: Regulamento geral de isenção por 

categoria;* 

N.º 14 – Utilização eficiente dos recursos e resíduos; 

N.º 27 – A investigação e a inovação enquanto novas fontes de crescimento. 

 

Anexo III – Ações no âmbito do Programa para a adequação e a eficácia da 

regulamentação (REFIT) 

N.º 2 – Revisão da legislação relativa à higiene dos géneros alimentícios; 

N.º 4 – Regulamento-quadro relativo à integração das estatísticas das empresas 

(FRIBS); 
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N.º 5 – Regulamento-quadro relativo à integração das estatísticas sociais); 

N.º 6 – Reforma do sistema de inquéritos agrícolas; 

N.º7 – Reformulação de oito diretivas sobre o direito das sociedades; 

N.º 8 – Revisão e simplificação das regras relativas aos auxílios estatais no setor da 

agricultura;* 

N.º 9 – Revisão e simplificação do quadro jurídico da agricultura biológica; 

N.º 10 – Codificação de vinte e seis regulamentos do Conselho na sequência da adoção 

de dois regulamentos de habilitação relativos à política comercial comum; 

N.º 11 – Exportação de resíduos não perigosos para fins de valorização – Regulamento 

n.º 1418/2007; 

N.º 13 – Regulamento relativo às autorizações de pesca; 

N.º 14 – Medidas técnicas para a proteção dos organismos marinhos. 

* Apesar do respetivo processo legislativo estar muito avançado/concluído e de a RAA 
o ter acompanhado, insiste-se na sua referência como manifestação do especial 
interesse da Região na temática. 

 

CAPÍTULO IV 

PARECER 

 

Considerando que 2014 será um ano marcado por eleições europeias, espera-se que, 

apesar disso, seja assegurada a continuidade dos trabalhos e o regular funcionamento 

das instituições, designadamente através de uma transição célere para as novas 

composições da Comissão e do Parlamento Europeus, de modo a que o Programa de 

Trabalho proposto seja cumprido em conformidade. 
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Nesse contexto, a Subcomissão de Política Geral deliberou, por maioria, com os votos 

favoráveis do PS, do PSD, do CDS-PP e a abstenção do BE, dar parecer favorável ao 

Programa de Trabalho da Comissão Europeia e aprovar as iniciativas europeias 

sobre as quais a Região pretende pronunciar-se. 

 

Horta, 30 de abril de 2014 

 

 

 

O Relator 

 

Cláudio Lopes 

 

 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

 

O Presidente 

 

Jorge Costa Pereira 

 

 


