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Contexto
A primeira Análise Anual do Crescimento marca o início de um novo ciclo de governação
económica na UE e o primeiro Semestre Europeu de coordenação das políticas económicas. A
UE tomou medidas decisivas para dar resposta à crise: como consequência, a deterioração das
finanças públicas e o aumento do desemprego foram menos acentuados do que noutras partes
do mundo. Os elevados níveis de protecção social da UE permitiram amortecer os piores
efeitos da crise, mas, devido ao fraco crescimento da sua produtividade, a recuperação é mais
lenta na Europa.
Segundo as últimas previsões, verificam-se indícios de recuperação económica, apesar de
serem ainda heterogéneos. Embora os mercados financeiros permaneçam voláteis, a economia
real deu sinais de melhoria em alguns sectores, tendo sido impulsionada pelas exportações, na
sequência da retoma do comércio mundial. Não obstante, as incertezas mantêm-se. Os
períodos de confiança renovada no retorno ao crescimento têm alternado com reveses,
nomeadamente devido aos riscos associados ao mercado das dívidas soberanas. As economias
europeias confrontam-se com a necessidade de proceder a importantes ajustamentos. O sector
financeiro ainda não regressou às condições normais e há que sublinhar as situações de
vulnerabilidade e dependência do apoio estatal. As condições de crédito ainda não voltaram à
normalidade e em alguns Estados-Membros as dívidas das famílias e das empresas continuam
a ser excessivas.
Impacto da crise
Apesar da resposta rápida dada pela UE, as consequências da crise têm um impacto grave,
tendo dado origem a perdas consideráveis na actividade económica, a um aumento substancial
da taxa de desemprego, a uma acentuada quebra da produtividade e a finanças públicas
claramente enfraquecidas. Espera-se que, no final de 2012, os níveis de produção de onze
Estados-Membros permaneçam abaixo dos registados antes da crise. Em 2010, a dívida
pública bruta da UE aumentou, em termos agregados, para cerca de 85 % do PIB na área do
euro e para 80 % a nível da UE. O impacto orçamental da crise agravará o efeito das
alterações demográficas, que virão agravar a carga fiscal em cerca de 4,5 % do PIB a longo
prazo. As fragilidades estruturais que não foram confrontadas antes da crise tornaram-se mais
evidentes e prementes.
A crise teve consequências pesadas para as sociedades europeias, apesar da protecção
proporcionada pelos sistemas de segurança social. O aumento do desemprego constitui um
problema fundamental. No total, estão desempregados 9,6 % da população activa. Afigura-se
que, em alguns países, o desemprego a nível dos jovens atinge 40 %. Estima-se que cerca de
80 milhões de pessoas vivem abaixo do limiar de pobreza na Europa.
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A crise económica foi uma crise global, mas o seu impacto é muito diferente nas diversas
regiões do mundo. Embora o desemprego e os défices públicos tenham aumentado mais
acentuadamente nos EUA do que na UE, a crise agravou o diferencial da produtividade do
trabalho existente entre a UE e os EUA. A competitividade em termos de preços e de custos
continua a ser problemática. As economias emergentes voltam a crescer a um ritmo mais
rápido, embora algumas delas tenham igualmente de fazer face a importantes desafios a nível
económico. Por conseguinte, a UE deve aproveitar esta crise para abordar de forma decisiva a
questão da sua competitividade global.
Perspectivas
A crise poderá ter um efeito duradouro sobre o crescimento potencial. Prevê-se que o
crescimento potencial a médio prazo para a Europa permaneça reduzido, estimando-se em
cerca de 1,5 % até 2020, caso não sejam tomadas quaisquer medidas estruturais,
nomeadamente para resolver o diferencial da produtividade do trabalho face aos nossos
principais concorrentes. Dada a sua natureza cíclica, a recuperação, por si só, não pode
proporcionar o impulso para conduzir de novo a Europa à situação económica anterior à crise
e absorver o défice acumulado.
Para evitar a estagnação, uma evolução insustentável da dívida, a acumulação de
desequilíbrios e garantir a sua competitividade, a Europa tem de acelerar a consolidação das
suas finanças públicas, a reforma do seu sector financeiro e lançar desde já as reformas
estruturais que se impõem.
É por esta razão que o Conselho Europeu adoptou a estratégia Europa 2020 com objectivos
ambiciosos para uma nova via de crescimento1. As indicações preliminares dos
Estados-Membros sobre os seus objectivos nacionais nos cinco domínios acordados no quadro
da estratégia Europa 2020 mostram claramente o rumo que a UE deve seguir para realizar as
suas próprias ambições.
Esta estratégia, se for aplicada na íntegra, contribuirá para que a UE saia mais forte da crise e
para transformar a sua economia numa economia inteligente, sustentável e inclusiva geradora
de elevados níveis de emprego, produtividade, competitividade e coesão social. Desta forma,
nascerá uma economia de mercado social competitiva do século XXI, aumentando a
confiança dos intervenientes no mercado, das empresas e dos cidadãos.
A Análise Anual do Crescimento lança o Semestre Europeu
Neste contexto, a UE decidiu igualmente alterar a sua governação económica. Em Janeiro de
2011 foi lançado o primeiro Semestre Europeu de coordenação política ex ante, começando
com a presente Análise Anual do Crescimento, que se baseia na estratégia Europa 2020.
Esta Análise Anual do Crescimento reúne as diferentes acções que são essenciais para
reforçar a recuperação a curto prazo, evitar que nos distanciemos dos nossos principais
concorrentes e preparar a UE para avançar para os seus objectivos da Europa 2020.
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Aumentar a taxa de emprego, aumentar os níveis de investimento em I&D, cumprir os nossos
objectivos em matéria de alterações climáticas e energia, melhorar os níveis do ensino superior ou
equivalente e reduzir o abandono escolar precoce e promover a inclusão social através da redução da
pobreza.
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Dada a urgência, a Comissão optou por apresentar 10 acções prioritárias. Não obstante,
continuará o seu trabalho sobre uma vasta gama de outros domínios de política,
nomeadamente o comércio e uma série de políticas internas, que não será aqui desenvolvida.
Na presente comunicação, a Comissão põe o acento tónico numa abordagem integrada para a
recuperação, privilegiando as principais medidas que se inscrevem no contexto da Europa
2020 e abrangendo três áreas fundamentais:
– a necessidade de uma consolidação orçamental rigorosa para promover a estabilidade
macroeconómica;
– reformas do mercado laboral para alcançar taxas de emprego mais elevadas;
– medidas de promoção de crescimento.
Muito embora esta primeira Análise Anual do Crescimento tenha sido concebida para ser
aplicável à UE no seu conjunto, deverá, no entanto, ser adaptada à situação específica de cada
Estado-Membro. A estratégia proposta a seguir é particularmente relevante para a área do
euro, que está actualmente a ser afectada pela crise das dívidas soberanas. A consolidação
orçamental, as reformas estruturais e as medidas de promoção do crescimento são
ingredientes necessários da resposta abrangente que a área do Europa deve dar à crise.
No entanto, essa resposta abrangente terá de incluir outros elementos, como por exemplo a
revisão do Fundo Europeu de Estabilidade Financeira (FEEF). No que diz respeito a este
último, a Comissão considera que a capacidade efectiva de financiamento do FEEF deve ser
reforçada e alargado o âmbito das suas actividades. Esta Análise Anual do Crescimento
constitui igualmente um contributo para a resposta global da área do euro à crise das dívidas
soberanas.
Além disso, é necessário realizar progressos na criação de um mecanismo permanente de
resolução das crises da dívida soberana, a fim de dar segurança e estabilidade aos mercados.
O novo Mecanismo Europeu de Estabilidade complementará, em 2013, o novo quadro para
uma governação económica reforçada, que visa a instituição de uma supervisão económica
eficaz e rigorosa e, nomeadamente, uma análise da eficácia dos actuais mecanismos
financeiros.
A presente comunicação é acompanhada de 3 relatórios que contêm uma análise mais
pormenorizada em apoio à avaliação da Comissão e inclui uma avaliação da aplicação inicial
da estratégia Europa 2020 a nível dos Estados-Membros.
I.

REQUISITOS MACROECONÓMICOS PARA O CRESCIMENTO

1.

Realizar uma consolidação orçamental rigorosa

A tarefa mais urgente para a UE consiste em restaurar um clima de confiança, impedindo um
círculo vicioso de dívida insustentável, perturbações dos mercados financeiros e um reduzido
crescimento económico. A despesa pública deve ser colocada numa via sustentável, enquanto
condição prévia para um crescimento futuro. Ajustamentos anuais do saldo estrutural
orçamental da ordem dos 0,5 % serão insuficientes para aproximar os rácios da dívida do
requisito de 60 %, pelo que é necessário um esforço de consolidação mais consequente,
baseado nas regras orçamentais reforçadas propostas pela Comissão.
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• Todos os Estados-Membros, especialmente os que são objecto do procedimento relativo
aos défices excessivos, devem manter o crescimento da despesa pública firmemente abaixo
da taxa de crescimento tendencial do PIB a médio prazo, conferindo simultaneamente
prioridade à despesa favorável ao crescimento sustentável em domínios como a
investigação e a inovação, a educação e a energia. Todos os Estados-Membros devem
demonstrar que os seus programas de estabilidade ou de convergência se baseiam em
previsões prudentes em matéria de crescimento e de receitas públicas.
• Os Estados-Membros que são objecto do procedimento relativo aos défices excessivos
devem definir a trajectória para as despesas e as medidas gerais que tencionam tomar a fim
de eliminar os seus défices excessivos.
• Os Estados-Membros que se confrontam com importantes défices orçamentais estruturais,
níveis muito elevados de dívida pública ou com dificuldades financeiras graves devem
acelerar os seus esforços em 2011. Nos casos em que o crescimento económico ou as
receitas públicas se venham a revelar superiores ao esperado, a consolidação orçamental
deve ser acelerada.
• Alguns Estados-Membros podem ter de aumentar os impostos. Os impostos indirectos são
mais propícias ao crescimento do que os impostos directos, sendo preferível o alargamento
das bases tributáveis face ao aumento das taxas do imposto. Devem ser eliminadas as
subvenções injustificadas, como, por exemplo, as subvenções prejudiciais do ponto de
vista ambiental.
2.

Corrigir os desequilíbrios macroeconómicos

Desequilíbrios macroeconómicos graves e persistentes constituem uma importante fonte de
vulnerabilidade, especialmente na área do euro. Muitos Estados-Membros devem abordar
com grande urgência o problema da sua falta de competitividade.
• Os Estados-Membros com grandes défices da balança de transacções correntes e elevados
níveis de endividamento devem apresentar medidas correctivas concretas (que podem
incluir uma moderação salarial rigorosa e sustentada, nomeadamente a revisão das
cláusulas de indexação nos sistemas de negociação salarial).
• Os Estados-Membros com importantes excedentes da balança corrente devem identificar e
dar resposta às causas da falta de dinamismo da sua procura interna (nomeadamente uma
maior liberalização do sector dos serviços e uma melhoria das condições de investimento).
Todavia, se a procura interna continuar a manter-se pouco dinâmica devido a uma falha
política ou do mercado, devem ser desenvolvidas políticas adequadas.
3.

Garantir a estabilidade do sector financeiro

A nível da UE, o quadro regulamentar deve ser reforçado e a qualidade da supervisão por
parte do Painel Europeu para os Riscos Sistémicos (ESRB) e das autoridades europeias de
supervisão, que começaram a funcionar no início de 2011 deve ser intensificada. A
reestruturação bancária deve ser acelerada, a fim de salvaguardar a estabilidade financeira e
impulsionar o fornecimento de crédito à economia real.
• A reestruturação dos bancos e, especialmente, dos que beneficiaram de montantes
significativos de auxílios estatais é essencial para restabelecer a sua viabilidade a longo
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prazo e assegurar um funcionamento adequado dos canais de concessão de crédito. O apoio
financeiro público ao sector bancário no seu conjunto deve ser gradualmente suprimido,
tomando em consideração a necessidade de salvaguardar a estabilidade financeira.
• Em conformidade com o quadro Basileia III recentemente acordado, os bancos devem
reforçar progressivamente a sua base de capitais próprios, por forma a melhorar a sua
capacidade para resistir a choques adversos. A Comissão está igualmente a trabalhar num
quadro global de resolução de crises bancárias. Além disso, será realizado em 2011 um
novo teste de esforço mais ambicioso e rigoroso a nível da UE.
II.

MOBILIZAR
OS
MERCADOS
OPORTUNIDADES DE EMPREGO

DE

TRABALHO

E

CRIAR

Corre-se o risco de regressar ao crescimento sem uma criação de emprego suficientemente
dinâmica. Afigura-se essencial resolver o problema do desemprego e impedir a exclusão a
longo prazo do mercado laboral. Um dos cinco objectivos da UE incluídos na estratégia
Europa 2020 consiste em aumentar a taxa de emprego para 75 % até 2020. Os dados
actualmente disponíveis indicam que a UE ficará aquém deste objectivo em 2-2,4 % diferença que pode ser colmatada através da adopção de medidas destinadas a criar postos de
trabalho e a aumentar a participação no mercado de trabalho. Dado o envelhecimento da
população da UE e a utilização relativamente baixa do factor trabalho em relação a outras
partes do mundo, são necessárias reformas para promover competências e criar incentivos
para trabalhar.
4.

Valorizar o trabalho

A combinação de elevadas taxas de desemprego, uma baixa participação no mercado de
trabalho e menos horas de trabalho em comparação com outras partes do mundo
comprometem o desempenho económico da UE. A reduzida taxa de participação das pessoas
com baixos rendimentos, dos jovens e das segundas fontes de rendimento dos agregados
familiares é preocupante. Os mais vulneráveis confrontam-se com o risco de exclusão do
emprego a longo prazo. Para dar resposta a esta situação, as prestações sociais devem estar
mais estreitamente associadas à formação e à procura de emprego.
• Todos os Estados-Membros devem reorientar prioritariamente a tributação que incide
sobre o trabalho para outras fontes a fim de estimular a procura de mão-de-obra e o
crescimento.
• Os regimes de incentivos fiscais, os mecanismos de flexibilização do trabalho e as
estruturas de acolhimento de crianças devem ser orientados para facilitar a participação das
segundas fontes de rendimento dos agregados familiares na vida activa. É necessário
envidar esforços para reduzir o trabalho não declarado, reforçando a aplicação das regras
existentes e procedendo a uma revisão dos regimes de incentivos fiscais.
5.

Reformar os regimes de pensões

A consolidação orçamental deve ser apoiada por uma reforma dos regimes de pensões,
tornando-os mais sustentáveis.
• Os Estados-Membros que ainda não o fizeram, devem aumentar a idade da reforma e
associá-la à esperança de vida.
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• Os Estados-Membros devem reduzir prioritariamente os regimes de reforma antecipada e
utilizar incentivos orientados de forma específica para a contratação de trabalhadores mais
velhos e a promoção da aprendizagem ao longo da vida.
• Os Estados-Membros devem apoiar o desenvolvimento de poupanças privadas
complementares, a fim de reforçar os rendimentos da reforma.
• Tendo em conta as alterações demográficas, os Estados-Membros devem evitar a adopção
de medidas relacionadas com os seus regimes de pensões que comprometam a
sustentabilidade a longo prazo e a adequação das suas finanças públicas.
• A Comissão procederá à revisão da Directiva relativa aos fundos de pensões2 e apresentará
novas medidas, na sequência do Livro Verde sobre Pensões lançado em 2010.
6.

Reinserir os desempregados no mercado de trabalho

Os sistemas europeus de segurança social mostraram que estavam em condições de proteger
as pessoas durante a crise. Contudo, quando a recuperação ganhar terreno, as prestações do
desemprego devem ser revistas, a fim de garantir que proporcionam incentivos para trabalhar,
evitar a dependência das prestações e apoiar a adaptabilidade à conjuntura económica.
• Os Estados-Membros devem conceber prestações que premeiem o regresso dos
desempregados ao trabalho ou que os incentivem ao auto-emprego, através de um apoio
limitado no tempo e de condições que associem mais estreitamente as prestações à
formação e à procura de emprego.
• Os Estados-Membros devem assegurar que o trabalho seja remunerador através de uma
maior coerência entre o nível dos impostos sobre o rendimento (especialmente no que se
refere aos rendimentos mais baixos) e os subsídios de desemprego.
• Os Estados-Membros devem adaptar os seus sistemas de fundo do desemprego ao ciclo
económico, por forma a que a protecção seja reforçada em períodos de abrandamento
económico.
7.

Conciliar segurança e flexibilidade

Em alguns Estados-Membros, a legislação relativa à protecção do emprego constitui um
factor de rigidez para o mercado de trabalho e impede uma maior participação nesse mesmo
mercado. Esse tipo de legislação deve ser reformulada, a fim de reduzir uma protecção
excessiva dos trabalhadores com contratos permanentes e proporcionar protecção aos que
foram excluídos ou estão nas margens do mercado laboral. Simultaneamente, importa reduzir
o abandono escolar precoce e melhorar os resultados do ensino, a fim de ajudar os jovens no
acesso ao mercado de trabalho.
• Os Estados-Membros poderão introduzir mais contratos de duração indeterminada3 para os
novos recrutamentos a fim de substituir os actuais contratos temporários ou precários e
melhorar as perspectivas de emprego para os novos contratados.
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Directiva 2003/41/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de Junho de 2003, relativa às
actividades e à supervisão das instituições de realização de planos de pensões profissionais, JO L 235 de
23.9.2003, p. 10.
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• Os Estados-Membros devem simplificar os seus regimes de reconhecimento de
qualificações profissionais, a fim de facilitar a livre circulação dos cidadãos, dos
trabalhadores e dos investigadores.
III.

ACELERAR AS MEDIDAS QUE PROMOVEM O CRESCIMENTO

A UE só poderá cumprir os ambiciosos objectivos da estratégia Europa 2020, no que diz
respeito a um crescimento sustentável e inclusivo, se realizar reformas estruturais urgentes
nos mercados dos serviços e dos produtos, a fim de melhorar o contexto empresarial. Para se
manterem competitivos numa economia globalizada, os Estados-Membros devem proceder
com urgência às profundas reformas estruturais necessárias para promover a excelência da
nossa investigação e a nossa capacidade para inovar, transformando ideias em produtos e
serviços que dêem resposta à procura dos mercados de forte crescimento, tirando proveito das
capacidades tecnológicas da nossa indústria e ajudando as PME a crescerem e a
internacionalizarem-se. O programa de reformas da UE terá igualmente de explorar novas
fontes de crescimento, transformando os limites do desenvolvimento tradicional baseado nos
recursos em novas oportunidades económicas, através de uma maior eficiência na sua
utilização. Deve igualmente explorar a vantagem da UE «de precursor no mercado» em
matéria de bens e serviços ambientais competitivos.
O mercado único pode constituir uma fonte importante de crescimento - tal como já
sublinhado na Comunicação «Um Acto para o Mercado Único» - desde que sejam tomadas
decisões rápidas para suprimir os obstáculos remanescentes. A fim de reforçar o mercado
único, a Comissão dará, por conseguinte, prioridade em 2011-2012, no referido Acto, às
medidas de promoção do crescimento, tal como ilustrado seguidamente.
8.

Explorar o potencial do mercado único

As barreiras à entrada no mercado e os obstáculos ao empreendedorismo continuam a ser
consideráveis no mercado único. Os serviços transfronteiras representam apenas 5 % do PIB,
menos de um terço do comércio de bens, e apenas 7 % de consumidores compram em linha,
dadas as numerosas restrições que impedem o desenvolvimento das vendas transfronteiras em
linha.
• Todos os Estados-Membros devem aplicar na íntegra a Directiva Serviços. A Comissão
está a avaliar a sua aplicação e a possibilidade de recorrer a novas medidas de promoção do
crescimento através de uma maior abertura do sector dos serviços.
• Os Estados-Membros devem identificar e suprimir restrições injustificadas que pesam
sobre os serviços profissionais, tais como as quotas e os círculos fechados («closed
shops»), juntamente com as restrições que pesam no sector retalhista, como as limitações
desproporcionadas relativas às horas de abertura e à delimitação por zonas.
• A Comissão irá propor em 2011 medidas para excluir a diferenciação numa base
geográfica a nível do comércio electrónico no âmbito do mercado único. Irá igualmente
propor um quadro europeu para a propriedade intelectual, uma vez que se trata de um
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Tal como proposto pela Comissão na sua iniciativa Europa 2020 «Agenda para novas qualificações e
novos empregos» - COM(2010) 682 final/2 de 26.11.2010.
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factor essencial para o desenvolvimento dos sectores do comércio electrónico e das
tecnologias digitais.
• Além de continuar a pressionar no sentido da conclusão da Ronda de Doha, a Comissão irá
avançar nas negociações sobre acordos de comércio livre com parceiros como a Índia, o
Canadá e o Mercosul e acelerar os trabalhos de convergência regulamentar com os
principais parceiros. Por outro lado, irá reforçar a simetria no acesso aos mercados dos
contratos públicos em países desenvolvidos e em grandes economias de mercado
emergentes.
• Será proposta em 2011 legislação destinada a permitir o estabelecimento rápido e
interoperável de normas, nomeadamente a nível das TIC.
• Apesar de se tratar de uma tarefa sensível, é necessário fazer progredir os trabalhos em
matéria de fiscalidade, visto que progressos nesta área terão um impacto económico
importante em termos de estímulo do crescimento e criação de emprego, de redução da
carga administrativa e de supressão dos obstáculos no mercado único. O tratamento fiscal
penalizador para o comércio ou o investimento transfronteiras deve ser eliminado. A
Comissão irá propor, nomeadamente em 2011, medidas destinadas a modernizar o regime
do IVA, introduzir uma matéria colectável consolidada comum do imposto sobre as
sociedades e desenvolver uma abordagem europeia coordenada em matéria de fiscalidade
do sector financeiro. Realizar progressos em matéria de fiscalidade implica igualmente
reduzir os impostos sobre o rendimento do trabalho para o mínimo estritamente necessário
e adaptar o quadro europeu no domínio da fiscalidade energética em conformidade com os
objectivos da UE em matéria de energia e de clima.
9.

Atrair capitais privados para financiar o crescimento

São necessárias soluções inovadoras para mobilizar urgentemente uma proporção maior da
poupança privada e estrangeira e da UE.
• A Comissão irá apresentar propostas de criação de obrigações para o financiamento de
projectos UE, a fim de ajudar a reunir financiamentos públicos e privados para
investimentos prioritários, nomeadamente nos sectores da energia, transportes e TIC e
incluirá também estes instrumentos inovadores de financiamento nas suas futuras propostas
para o próximo Quadro Financeiro Plurianual.
• A fim de facilitar o acesso das PME e das empresas inovadoras em fase de arranque ao
financiamento, a Comissão irá apresentar propostas que permitam aos fundos de capital de
risco estabelecidos num Estado-Membro exercerem livremente as suas actividades em
qualquer ponto da UE e que eliminem os obstáculos fiscais remanescentes às actividades
transfronteiras.
10.

Assegurar o acesso à energia a um custo abordável

A energia é uma variável essencial para o crescimento. Para as empresas, os preços da energia
constituem um elemento essencial dos custos. Para os consumidores, as facturas de energia
representam um elemento importante do orçamento familiar e um desafio especial para as
famílias com baixos rendimentos. Com base nos actuais planos dos Estados-Membros, o
objectivo global de redução de 20 % em termos de eficiência energética, estabelecido na
estratégia Europa 2020 poderá estar seriamente comprometido, o que conduziria a
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oportunidades perdidas para o crescimento em muitos sectores e regiões e a uma perda de
possibilidades de criação de emprego.
• Os Estados-Membros devem implementar rapidamente e na íntegra o terceiro pacote sobre
o mercado interno da energia.
• Os Estados-Membros devem acelerar as suas políticas em matéria de eficiência energética,
o que permitirá poupanças significativas e a criação de emprego nos sectores da construção
e dos serviços.
• Em 2011, a Comissão irá propor iniciativas para avançar com as infra-estruturas de
transportes, energia e telecomunicações necessárias para um mercado único
verdadeiramente integrado.
• A Comissão está a desenvolver normas a nível da UE para produtos eficientes do ponto de
vista energético, a fim de apoiar a expansão dos mercados dos produtos e das tecnologias
inovadores.
Garantir resultados concretos
A tarefa mais urgente em 2011/2012 consiste em impedir um círculo vicioso de dívida
insustentável, perturbações dos mercados financeiros e crescimento económico reduzido. A
primeira prioridade da presente Análise Anual do Crescimento consiste em colocar as
políticas orçamentais numa base sólida, através de uma rigorosa consolidação orçamental, e
restabelecer o funcionamento normal do sector financeiro. A segunda prioridade consiste
numa redução rápida do desemprego através de reformas do mercado de trabalho. No entanto,
uma resposta a estas duas prioridades só será eficaz se for acompanhada de um esforço
significativo para acelerar o crescimento.
Tais políticas terão igualmente um impacto positivo na consolidação orçamental, uma vez que
darão origem a receitas fiscais mais elevadas e a uma diminuição das despesas públicas
consagradas às transferências sociais, contribuindo no futuro para reduzir o risco de outros
desequilíbrios macroeconómicos. As reformas estruturais irão gerar benefícios importantes já
a curto prazo. As reformas dos mercados dos produtos e do trabalho irão produzir ganhos a
nível da produção, bem como do emprego.
O comércio é um forte motor do crescimento. Se bem que exista um vasto potencial por
explorar no que diz respeito às exportações de bens e serviços da UE, as exportações da
Europa não deixaram de ser fortemente afectadas pelo colapso do comércio mundial. Os
resultados positivos em termos de exportações de alguns Estados-Membros revelam que o
êxito nos mercados mundiais assenta não apenas na competitividade a nível dos preços, mas
igualmente em factores mais latos, como a especialização sectorial, a inovação e níveis de
competência que promovam uma verdadeira competitividade.
Na sua primeira Análise Anual do Crescimento, a Comissão definiu 10 acções para a UE
realizar em 2011/2012, baseadas na estratégia Europa 2020. Assim, propõe que estas acções
constituam a base de um acordo a concluir pelo Conselho Europeu, que os Estados-Membros
se devem comprometer a cumprir. Dadas as interdependências entre os Estados-Membros, em
especial na área do euro, uma coordenação ex ante no Conselho constitui um elemento
essencial do Semestre Europeu.
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Com base nas orientações do Conselho Europeu, os Estados-Membros devem apresentar, até
meados de Abril, os seus compromissos nacionais, no quadro das suas estratégias orçamentais
de médio prazo contidas nos programas de estabilidade ou de convergência e definir nos seus
Programas Nacionais de Reforma as medidas necessárias para concretizar esta resposta global
à crise, inscrita na estratégia Europa 2020. Com base nas recomendações da Comissão, o
Conselho irá formular orientações estratégicas específicas para cada país, antes do Verão, que
os Estados-Membros devem tomar em consideração aquando da elaboração dos seus
orçamentos para 2012 e na implementação das suas políticas em matéria de crescimento. Fiel
a uma abordagem integrada para a coordenação estratégica, o Conselho irá apreciar em
conjunto as estratégias nos domínios orçamental e do crescimento, analisando as suas
ambições, coerência e implicações a nível da UE, nomeadamente as interdependências na área
do euro.
A Comissão propõe que nas próximas reuniões do Conselho Europeu seja analisada
regularmente a sua aplicação, a fim de identificar lacunas a nível dos Estados-Membros e da
UE, e se chegue rapidamente a um acordo sobre as medidas correctivas. As propostas
constantes da presente Comunicação permitiriam que, já na próxima reunião do Conselho
Europeu, fossem tomadas medidas concretas para manter e acelerar os esforços que visam
acelerar e aumentar o crescimento e fosse acordado o calendário para a implementação da
resposta global à crise. Quanto a este último aspecto, o Conselho Europeu acordou já dois
marcos de referência: finalizar os trabalhos sobre o Mecanismo Europeu de Estabilidade
(MEE) permanente até Março e o pacote legislativo destinado a promover a governação
económica na UE até Junho. Entretanto, a publicação dos resultados de um novo teste de
esforço fornecerá orientações sobre a estratégia a seguir para concluir o processo de
restabelecimento da saúde do sistema bancário.
Esta primeira Análise Anual do Crescimento é igualmente transmitida ao Parlamento Europeu
e às restantes instituições e aos parlamentos nacionais.
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