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NOTA DE ENVIO
de: Secretariado-Geral do Conselho
para: Delegações
Assunto: Conclusões do Conselho sobre a "Europa 2020"

Junto se envia, à atenção das delegações, o texto das conclusões do Conselho sobre a "Europa 

2020" na versão adoptada pelo Conselho (ECOFIN) de 16 de Março de 2010.

________________________

Anexo: 
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ANEXO

"Europa 2020"

Conclusões do Conselho

Objectivos e prioridades

1. O Conselho REGISTA a Comunicação da Comissão intitulada "Europa 2020 – Estratégia para 

um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo". A referida Comunicação delineia um 

quadro adequado para a União Europeia e os Estados-Membros saírem da crise e fazerem face 

às fragilidades estruturais da economia europeia e aos desafios macroeconómicos que 

aumentaram com a crise. Em geral, esta abordagem articula-se bem com os pontos de vista 

expressos pelo Conselho (ECOFIN) de 2 de Dezembro de 2009, no contexto da "Estratégia de 

Lisboa pós-2010". 

2. O Conselho SALIENTA a necessidade de colocar a UE numa firme trajectória ascendente de 

crescimento sustentável e de criação de emprego e CONCORDA com as três prioridades

propostas na Estratégia Europa 2020: crescimento inteligente, crescimento sustentável e 

crescimento inclusivo. O Conselho CONSIDERA que as "iniciativas emblemáticas" 

enunciadas pela Comissão proporcionam uma boa base para uma reflexão sobre a forma de 

concentrar esforços nos domínios adequados. 

3. O Conselho SALIENTA ainda que restabelecer a estabilidade macroeconómica e voltar a 

assegurar a sustentabilidade das finanças públicas dos Estados-Membros constituem 

condições prévias para o crescimento e o emprego, e que o crescimento é importante para 

apoiar o processo de consolidação orçamental. O Conselho SUBLINHA, por conseguinte, que 

as reformas estruturais devem ir de par com a consolidação orçamental no contexto do Pacto 

de Estabilidade e Crescimento (PEC), e SUBLINHA a necessidade de garantir que as 

restrições macroeconómicas e orçamentais sejam plenamente respeitadas, na medida em que 

constituem uma condição necessária para a sustentabilidade a longo prazo dos nossos modelos 

sociais.

4. O Conselho SUBLINHA que a Estratégia "Europa 2020" deverá ser uma agenda para todos os 

Estados-Membros, tendo em conta os diferentes pontos de partida e especificidades nacionais, 

que promova o crescimento de todos.
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O Conselho CONSIDERA também que a Estratégia deverá contribuir para apoiar a coesão 
económica, social e territorial em todos os Estados-Membros e regiões da UE.

Mobilização de instrumentos a nível da UE

5. O Conselho REGISTA a proposta de mobilizar políticas e instrumentos da UE, 
nomeadamente instrumentos jurídicos e financeiros (incluindo a política de coesão), para 
prosseguir os objectivos da UE 2020. O Conselho APOIA em particular a proposta de:
• Utilizar plenamente a política do mercado único para reduzir a fragmentação e eliminar 

os obstáculos às actividades transfronteiras;

• Elaborar uma sólida agenda económica externa; bem como

• Melhorar os instrumentos destinados a financiar a "Europa 2020". Neste contexto, 
poderá ser dada mais atenção a uma melhor mobilização dos instrumentos de política 
comunitária existentes e a um alinhamento das prioridades do orçamento da UE pela 
Estratégia "Europa 2020", sem prejuízo dos debates sobre o novo quadro financeiro,
sendo também necessário conceber instrumentos financeiros inovadores, em particular 
propostas elaboradas em cooperação com o Grupo BEI, para racionalizar os recursos 
orçamentais da UE e os financiamentos do Grupo BEI e melhorar o efeito de alavanca 
obtido a partir desses meios.

Estratégias de saída e reformas estruturais

6. O Conselho ACORDA em que a Estratégia "Europa 2020", no rescaldo da crise, deverá 
responder ao desafio de reorientar as políticas, actualmente centradas na gestão da crise, para 
a introdução de reformas de médio e longo prazo que promovam a sustentabilidade das 
finanças públicas e reforcem o crescimento potencial. O Conselho já desempenhou um papel 
activo ao chegar a acordo sobre princípios para uma estratégia coordenada de retirada do 
estímulo orçamental e das medidas de apoio aos mercados financeiros, bem como sobre o 
calendário e a sequência da supressão gradual das medidas de curto prazo relacionadas com a 
crise dirigidas aos mercados de trabalho e de produtos. O Conselho está EMPENHADO em 
continuar a acompanhar de perto a implementação das estratégias de saída nos diferentes 
domínios.

7. O Conselho CONCORDA que é necessário começar a identificar domínios que constituem 
entraves – nomeadamente o das infra-estruturas – ao crescimento a nível da UE e ao nível 
nacional, e a definir políticas que ofereçam condições propícias ao crescimento e emprego 
sustentáveis e equilibrados no futuro.
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Contribuir-se-á assim para salvaguardar os modelos sociais europeus e proteger o ambiente. O 
Conselho CONVIDA a Comissão a prosseguir os trabalhos com os Estados-Membros e o 
Comité de Política Económica e o Comité Económico e Financeiro, com base nos quadros 
analíticos existentes, a fim de contribuir para a identificação dos obstáculos mais importantes 
ao crescimento, a nível de cada Estado-Membro e ao nível europeu, em tempo útil para os 
debates do Conselho (ECOFIN) de Junho.

8. O Conselho SUBLINHA a importância de começar imediatamente a implementar as reformas 
estruturais. Há que lançar sem demora as reformas estruturais que comportem baixos custos e 
poucos riscos de produzir efeitos económicos adversos a curto prazo na conjuntura actual (ou 
seja, nos quadros orçamentais, na qualidade das finanças públicas, nas pensões e noutros 
direitos, nas políticas de reforço da concorrência e nas iniciativas destinadas a reduzir 
encargos administrativos indevidos). Além disso, deverá ser analisada a possibilidade de 
proceder a outras reformas estruturais, nomeadamente no mercado laboral.

Objectivos

9. O Conselho TOMA NOTA da proposta de definir cinco grandes objectivos da UE, a atingir 
até 2010, e de traduzir estes objectivos da UE em objectivos nacionais. No que respeita à 
escolha dos grandes objectivos, o Conselho SUBLINHA a importância de definir objectivos 
orientados para os resultados e de garantir uma coerência entre os vários grandes objectivos e 
entre os objectivos a nível da UE e ao nível nacional. O Conselho SUBLINHA ainda a 
necessidade de estabelecer uma relação inequívoca com o reforço da produtividade e com o 
crescimento e o emprego, bem como a necessidade de respeitar o princípio da subsidiariedade. 
O Conselho CONSIDERA que deve ser urgentemente ponderada a possibilidade de 
desenvolver um indicador mais vasto que reflicta a I&D e a inovação. Haverá que analisar 
mais atentamente o princípio e a correcta definição de um eventual objectivo de inclusão 
social. É necessário aprofundar a análise, a nível da UE e ao nível nacional, das implicações 
dos valores de referência, com base num processo de parceria entre a Comissão, os Estados–
Membros e o Conselho, tendo em conta as situações e circunstâncias nacionais de partida.

10. O Conselho RECOMENDA que os progressos realizados para alcançar os objectivos da UE e 
os objectivos nacionais sejam rigorosamente acompanhados pelo Conselho Europeu pelo 
menos anualmente, com base em contributos da Comissão Europeia e das formações 
pertinentes do Conselho. O Conselho Europeu poderá querer ponderar a possibilidade de 
estabelecer metas intermédias para a realização dos objectivos fixados para 2020.
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Governação

11. O Conselho RECONHECE o novo quadro de governação reforçado proposto para a "Europa
2020". O Conselho APOIA a estratégia de prossecução da nova agenda de reformas através de 
iniciativas a nível da UE e ao nível nacional, bem como a prossecução dos grandes objectivos, 
no âmbito de uma abordagem temática, por um lado, e, por outro, através de uma supervisão 
eficaz da situação dos diferentes países, com especial relevo para a implementação das 
estratégias de saída, para as questões macroeconómicas relacionadas com o crescimento e a 
competitividade – incluindo os desequilíbrios macroeconómicos e a estabilidade 
macrofinanceira – e a garantia de sustentabilidade das finanças públicas. O Conselho APOIA, 
em particular, uma participação activa e apropriação pelo Conselho Europeu, quer no que 
respeita à discussão periódica destas questões e à definição de orientações políticas em 
domínios de acção específicos, quer no que toca à avaliação dos progressos realizados na 
consecução dos objectivos da "Europa 2020".

12. O Conselho CONSIDERA que a calendarização dos processos deve ser avaliada tendo em 
vista reforçar a coerência global das recomendações políticas dirigidas aos Estados-Membros. 
O Conselho SALIENTA a estreita interligação entre as reformas estruturais e as finanças 
públicas: as reformas estruturais contribuem para a sustentabilidade das finanças públicas quer 
directa (por exemplo, no caso das reformas dos regimes de pensões), quer indirectamente, 
através do apoio ao crescimento e emprego.

13. O Conselho REGISTA que as recomendações específicas por país no contexto das 
Orientações Gerais das Políticas Económicas (OGPE, artigo 121.º, n.º 2, do Tratado) 
consistirão principalmente num aconselhamento político destinado a lutar contra os 
desequilíbrios macroeconómicos e a reforçar a competitividade e as reformas estruturais, que 
constituem os motores essenciais do crescimento. O Conselho IRÁ analisar as formas e os 
meios de garantir que as recomendações específicas por país no contexto das OGPE sejam 
conformes com os quadros orçamentais nacionais e da UE e com as restrições a nível das 
finanças públicas. A fim de assegurar uma coerência global entre o quadro 
macroeconómico/orçamental e as agendas temáticas, o Conselho REGISTA a proposta de 
elaborar, no âmbito das OGPE, recomendações sobre as questões temáticas propostas que têm 
implicações macroeconómicas significativas.

14. O Conselho CONCORDA que o reforço da supervisão da situação dos diferentes países é 
fundamental para alcançar os principais objectivos da Estratégia "Europa 2020". Essa 
supervisão incluirá a elaboração de recomendações mais precisas e formais destinadas aos 
Estados-Membros e um seguimento das recomendações mais atento do que no passado.
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Será também necessária uma coordenação mais estreita das estratégias de saída para assegurar 
a coerência e evitar efeitos indirectos negativos no conjunto da UE. 

15. Tendo em conta a existência, no âmbito da união monetária, de um acréscimo dos efeitos 
indirectos, o Conselho CONSIDERA que é particularmente importante que haja na zona euro 
uma maior coordenação das estratégias de saída, mecanismos de seguimento mais rigorosos 
no que respeita à supervisão da situação dos diferentes países e um aconselhamento político 
mais claro, a fim de garantir o bom funcionamento da UEM. O Tratado de Lisboa 
(artigo 136.º) veio oferecer novas possibilidades neste contexto. O Conselho AGUARDA 
COM EXPECTATIVA que a Comissão apresente a sua proposta de quadro mais formalizado, 
em tempo útil para os trabalhos do Conselho (ECOFIN) de Junho. 

16. O Conselho SALIENTA a importância de elaborar quadros de avaliação transparentes 
baseados em factos, a fim de garantir a eficácia da supervisão, tanto a nível do pilar nacional 
como do pilar temático, bem como recomendações coerentes, e CONVIDA o Comité de 
Política Económica a contribuir para a elaboração desses quadros, que deverão estar 
concluídos em tempo útil para os trabalhos do Conselho Europeu de Junho.

17. O Conselho SALIENTA também que deverá ponderar-se o reforço da dimensão UE e a 
adaptação dos instrumentos da União a fim de tirar o melhor partido possível do potencial 
existente a nível da UE, e bem assim que deverá ser intensificado o acompanhamento da 
evolução das acções a nível da UE tendo em vista garantir a criação de uma verdadeira agenda 
política, concreta e coordenada, e assegurar sinergias entre as políticas da UE e as políticas 
nacionais. 

Comunicação

18. O Conselho RECORDA a importância de sensibilizar o público e de contar com o seu apoio 
para o êxito da implementação das políticas e reformas. Para o efeito, o Conselho 
CONSIDERA que as recomendações políticas devem ser tornadas públicas. Além disso, 
deverão ser divulgados os progressos registados na realização dos objectivos da Estratégia 
"Europa 2020" e de outras variáveis macroeconómicas fundamentais, com base em 
indicadores adequados estreitamente relacionados com a consecução dos objectivos finais. 
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Observações finais

19. O Conselho (ECOFIN) ESTÁ DISPOSTO a prosseguir os trabalhos sobre a estrutura de 
governação da Estratégia "Europa 2020", incluindo a preparação das novas orientações 
integradas com base numa proposta da Comissão a aprovar pelo Conselho Europeu de Junho.
O Conselho (ECOFIN) ESTÁ igualmente DISPOSTO a:

· Apoiar o Conselho Europeu, caso este o solicite, facultando orientação estratégica, 
nomeadamente para a realização de uma eventual Cimeira Económica Anual;

· Desempenhar plenamente o seu papel no modelo proposto para a supervisão da situação 
dos diferentes países a nível macroestrutural e económico no âmbito da "Europa 2020", 
garantindo assim a coerência e a coesão das políticas no contexto da "Europa 2020", 
nomeadamente no que se refere ao escrupuloso respeito das restrições macroeconómicas 
e orçamentais dos Estados-Membros; 

· Trabalhar em estreita colaboração com outras formações do Conselho, a fim de 
proporcionar um apoio analítico às iniciativas emblemáticas específicas no contexto do 
pilar temático da nova estratégia, bem como

· Desenvolver e levar a cabo uma supervisão da situação dos diferentes países a nível 
macroestrutural, centrada nas questões relativas às finanças públicas, nos desequilíbrios 
e nos potenciais motores de crescimento, tendo plenamente em conta os eventuais 
efeitos indirectos. 

Por último, o Conselho SALIENTA a utilidade de proceder a uma revisão intercalar da 
Estratégia em 2013/14.

________________________


