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NOTA
de: Conselho (Ecofin)
para: Conselho Europeu
Assunto: Conclusões do Conselho (Ecofin) sobre a Estratégia Europeia para 2020

Junto se enviam, à atenção das delegações, as conclusões do Conselho sobre a Estratégia Europeia 

para 2020, na versão acordada pelo Conselho (Ecofin) em 8 de Junho de 2010.

Anexo: 
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Conclusões do Conselho sobre a Estratégia Europeia para 2020

"Europa 2020"

1. A "Europa 2020" é a nova estratégia da União Europeia para um crescimento e emprego 
inteligentes, sustentáveis e inclusivos. A estratégia é um elemento central da resposta da 
Europa à pior crise económica mundial desde os anos 30, que ameaçou a estabilidade 
macroeconómica e financeira e que, sem uma acção política continuada, poderá ter graves 
consequências para o potencial de crescimento da economia europeia nos próximos anos. A 
"Europa 2020" aborda as necessidades imediatas e a mais longo prazo da estabilização 
macroeconómica e financeira. Fornece ainda o enquadramento certo para a implementação de 
estratégias de saída da situação de apoios de curto prazo à crise, conjugando a retirada 
atempada das medidas de estímulo orçamental, das medidas dirigidas à economia real e do 
apoio ao sector financeiro com a introdução progressiva de reformas estruturais de médio e 
longo prazo que reforcem o crescimento. Além disso, a estratégia visa dar resposta aos 
desafios relacionados com o envelhecimento da população, a globalização, as alterações 
climáticas, as preocupações em matéria de competitividade e os desequilíbrios 
macroeconómicos, que já existiam antes da crise económica. 

2. No centro da nova estratégia encontra-se um quadro de coordenação reforçada das políticas 
económicas dos Estados-Membros baseado numa supervisão alargada da situação dos 
diferentes países que abrange de forma integrada todas as políticas macroeconómicas e 
estruturais pertinentes. Este quadro reforçado deverá facilitar o lançamento imediato de 
estratégias de saída e dar resposta à necessidade urgente de consolidação orçamental a curto e 
a médio prazo, através de estratégias de consolidação orçamental favoráveis ao crescimento e 
focalizadas na contenção da despesa, e deverá ser conjugado com a implementação de 
políticas de longo prazo destinadas a eliminar os obstáculos ao crescimento.
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Objectivos

3. O Conselho TOMA NOTA dos progressos realizados na determinação dos valores de 
referência para os objectivos europeus em matéria de ensino e no desenvolvimento de 
indicadores de inclusão social. Os grandes objectivos devem fazer parte das Orientações 
Integradas. O Conselho SUBLINHA que é necessário que os objectivos sejam coerentes com 
os objectivos globais da Estratégia "Europa 2020" – crescimento e emprego – e com a 
necessidade de consolidação orçamental. Em especial, o objectivo da UE em matéria de 
inclusão social deve incluir a vertente do mercado de trabalho.

4. O Conselho REGISTA também os progressos realizados pelos Estados-Membros na definição 

de metas nacionais após o processo de diálogo com a Comissão para verificar a coerência 

entre os objectivos nacionais e os objectivos europeus. O Conselho INCENTIVA a Comissão 

a prosseguir com as autoridades nacionais os trabalhos, por forma a que os próximos 

programas nacionais de reforma estabeleçam objectivos nacionais realistas, ambiciosos e 

coerentes com os obstáculos macroeconómicos ao crescimento previamente identificados. 

Tudo parece indicar que os objectivos nacionais provisórios são, de um modo geral, coerentes 

com os objectivos a nível da UE.

5. O Conselho ENTENDE que os grandes objectivos devem ser considerados representativos dos 

progressos gerais na perspectiva da Europa 2020. O Conselho PROPÕE que os grandes 

objectivos nacionais obedeçam aos seguintes princípios:

· Os objectivos nacionais devem ser simultaneamente ambiciosos e realistas. Devem 
reflectir os obstáculos macroestruturais ao crescimento existentes a nível nacional e as 
circunstâncias específicas de cada país no que respeita ao estado de desenvolvimento 
económico, bem como aos desafios macroeconómicos, sociais, ambientais e orçamentais 
com que cada país se confronta.

· Os Estados-Membros detêm inteiramente os seus objectivos nacionais, sem procederem 
a uma repartição dos encargos. Todavia, deverá visar-se também uma vasta coerência e 
consistência entre os objectivos por Estado-Membro, mas também a nível da UE. O 
Conselho ECOFIN tem um importante papel a desempenhar, garantindo que as restrições 
orçamentais gerais sejam plenamente respeitadas.
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· Embora não se trate de um exercício de repartição dos encargos, todos os Estados-
-Membros devem procurar avançar; no entanto, aqueles onde se registam maiores 
disparidades devem, de um modo geral, contribuir mais para a consecução do objectivo 
agregado, mantendo-se simultaneamente coerentes com a necessidade de consolidação 
orçamental.

· Devem ser devidamente tidas em conta as interligações dos objectivos, na medida em 
que atingir um objectivo pode ser útil para atingir outros.

· Os progressos registados na prossecução dos grandes objectivos devem ser regularmente 
analisados e, se necessário, deverá proceder-se a uma revisão intercalar.

6. O Conselho SUBLINHA que deve ser dada prioridade às políticas, a nível nacional e da UE, 

que reforçam os sistemas de incentivo à realização dos objectivos, e que deve haver coerência 

com os compromissos de consolidação orçamental assumidos no contexto do Pacto de 

Estabilidade e Crescimento. Isso é particularmente importante no que respeita aos objectivos 

da taxa de despesas em I&D (onde deverá aumentar principalmente a despesa do sector 

privado), da inclusão social/pobreza (onde o aumento do emprego – por exemplo nos grupos 

que estão actualmente socialmente excluídos – deverá dar o maior contributo) e da eficiência 

energética (onde os utentes que beneficiam de poupanças de energia deverão, de um modo 

geral, suportar os custos de investimento adicionais).

Orientações integradas

7. O Conselho ADOPTA o relatório sobre as Orientações Gerais das Políticas Económicas 

(OGPE) que faz das Orientações Integradas racionalizadas, à atenção do Conselho Europeu, 

reunido em 17 de Junho. As Orientações Gerais das Políticas Económicas propostas oferecem 

aos Estados-Membros e à UE o quadro de referência adequado para as suas políticas 

económicas. O Conselho SUBLINHA que as OGPE constituem a base jurídica para as 

recomendações específicas por país ao abrigo do artigo 121.º, n.º 2, e se revestem, por 

conseguinte, de particular interesse para o reforço da coordenação das políticas económicas da 

UE.
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Principais obstáculos ao crescimento sustentável

8. O Conselho REAFIRMA a importância de identificar os mais importantes obstáculos 

macroestruturais ao crescimento que existem a nível nacional, e de definir políticas para que 

permitam ultrapassá-los e criar condições propícias a um crescimento e emprego sustentáveis 

e equilibrados no futuro. O Conselho CONGRATULA-SE COM os trabalhos realizados neste 

contexto pela Comissão com os Estados-Membros e com o Comité de Política Económica 

(CPE) e o Comité Económico e Financeiro (CEF), e SUBSCREVE o relatório do CEF e do 

CPE sobre a detecção dos obstáculos macroestruturais ao crescimento que existem a nível 

nacional. Convidam-se os Estados-Membros a ter em conta estas sugestões ao enumerarem os 

obstáculos nos seus programas nacionais de reforma.

9. Lutar contra esses obstáculos implica a criação das condições necessárias a nível 

macroeconómico, a médio e longo prazo, para solucionar os problemas orçamentais e 

macrofinanceiros e corrigir os desequilíbrios externos. Serão igualmente necessárias políticas 

susceptíveis de desbloquear os motores de crescimento com impacto a nível macroeconómico, 

tais como políticas em matéria de mercado de trabalho e de produtos, bem como de inovação, 

I&D, alterações climáticas e ensino. É importante que os Estados-Membros definam políticas 

destinadas a eliminar os obstáculos existentes, proporcionando assim condições propícias a um 

crescimento e um emprego sustentáveis e equilibrados no futuro. 

Melhor coordenação e calendarização das políticas económicas

10. O Conselho SAÚDA a comunicação da Comissão sobre o reforço da coordenação das 

políticas económicas em toda a UE e na área do euro em particular, que inclui propostas de 

reforço do Pacto de Estabilidade e Crescimento, uma supervisão mais ampla da evolução 

macroeconómica e da competitividade no interior da área do euro, e uma coordenação mais 

integrada das políticas económicas na UE. 

11. O Conselho CONGRATULA-SE COM o trabalho do Grupo de Missão criado pelo Presidente 

do Conselho Europeu e aguarda com expectativa as suas propostas tendentes, nomeadamente, 

a uma melhor coordenação das políticas e ao reforço do Pacto de Estabilidade e Crescimento. 
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12. O Conselho CONSIDERA que a supervisão no âmbito da estratégia "Europa 2020" e do Pacto 

de Estabilidade e Crescimento deverá ser organizada do seguinte modo:

· A notificação de informação no quadro dos Programas de Estabilidade e Convergência e 

dos programas nacionais de reforma deverá ser mais bem alinhada e ter em conta as 

orientações dadas pelo Conselho Europeu. Todas as políticas deverão ser analisadas de 

forma integrada. Os instrumentos deverão, todavia, estar claramente separados. A 

integridade do Pacto de Estabilidade e Crescimento será inteiramente preservada, tal como 

o será também a responsabilidade específica do Conselho ECOFIN em supervisionar a sua 

implementação;

· A supervisão deverá ser mais ampla, aprofundada e eficaz, centrando-se mais no conteúdo 

e dando mais atenção à vertente da área do euro;

· A supervisão deverá contribuir para a definição das políticas a nível nacional e garantir a 

coerência global do ponto de vista da UE e da área do euro no seu todo. Esta questão 

deverá ainda ser debatida pelo Grupo de Missão. 

· O calendário de apresentação dos relatórios e das orientações políticas deverá tomar em 

consideração a necessidade de uma preparação adequada a nível nacional e encontrar o 

melhor momento para avaliar as políticas orçamentais nacionais, respeitando o papel dos 

Parlamentos nacionais;

· Devem ser plenamente exploradas as interacções e complementaridades entre as políticas a 

nível da UE e a nível nacional; 

· Deverá evitar-se qualquer duplicação de processos e reduzir-se ao mínimo o esforço de 

prestação de informação exigido aos Estados-Membros.
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13. O Conselho CONVIDA a Comissão a apresentar uma panorâmica dos obstáculos a nível da 

UE considerados nas iniciativas emblemáticas, e a especificar de que modo o pilar temático 

poderá dar origem a recomendações políticas dirigidas aos Estados-Membros. Neste contexto, 

a Comissão deverá assegurar, em diálogo com os Estados-Membros, a criação de quadros de 

avaliação apropriados para o efeito.


