
EUROPA 2020

Prioridades

A União Europeia está profundamente empenhada em ultrapassar a crise e em criar

condições conducentes a uma economia mais competitiva e criadora de emprego.

A estratégia Europa 2020 visa criar um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo:

inteligente - mediante o investimento na educação, na investigação e na inovação;

sustentável - dando prioridade à transição para uma economia de baixo teor de carbono

e a uma indústria competitiva; inclusivo - que dê especial atenção à criação de

emprego e à redução da pobreza. Esta estratégia centra se em cinco objetivos

ambiciosos: emprego, investigação, educação, redução da pobreza e clima e energia.

Para garantir a concretização das metas da estratégia Europa 2020, foi criado um

sistema de governação económica que coordena as medidas políticas a nível nacional e

europeu.
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Um crescimento inteligente pressupõe melhores resultados a nível da UE em matéria

de:

• educação (encorajar as pessoas a aprender, estudar e

actualizar as suas competências);

• investigação e inovação (criação de novos produtos e

serviços que fomentem o crescimento e o emprego e

contribuam para dar resposta aos desafios sociais);

• sociedade digital (utilização das tecnologias da informação e

da comunicação).

Alguns dos objectivos da UE para promover o crescimento
inteligente:

1. 1. Aumentar para 3% do PIB da UE o nível conjunto do investimento público e
privado na investigação e desenvolvimento (1&0) e na inovação e melhorar as
condições de crescimento do sector.



2. 2. Aumentar para 75% até 2020 a taxa de emprego na faixa etária dos 20 aos
64 anos, inserindo mais pessoas no mercado de trabalho, especialmente as mulheres,
os jovens, os trabalhadores mais idosos ou pouco qualificados e os migrantes legais.

3. 3. Aumentar os níveis de sucesso escolar, nomeadamente através:
- da redução das taxas de abandono escolar para níveis abaixo dos 100/0;
- do aumento da percentagem da população na faixa etária dos 30 aos 34 anos
que conclui o ensino superior (ou equivalente) para, pelo menos, 40%

Como tenciona a UE fomentar o crescimento inteligente?

Mediante três iniciativas emblemáticas:

1. 1. Agenda Digital para a Europa

A criação de um mercado único digital baseado na Internet de banda larga rápida
ou ultra-rápida e na interoperabilidade:

o até 2013: acesso à Internet de banda larga para todos;

o até 2020: acesso à Internet de banda larga ultra-rápida (30 Mbps ou mais) para

todos;

o até 2020: acesso de, pelo menos, metade dos agregados familiares europeus a

ligações ultra-rápidas à Internet, com débitos superiores a 100 Mbps.
2. 2. União da Inovação

o reorientar a política de I&D e inovação para os grandes desafios da

sociedade actual, tais como as alterações climáticas, a eficiência energética, a

saúde e a evolução demográfica;

o reforçar cada elo da cadeia de inovação, desde a investigação fundamental

até à fase de comercialização.
3. 3. Juventude em movimento

o ajudar os estudantes e formandos a estudar no estrangeiro;

o preparar melhor os jovens para o mercado de trabalho;

o melhorar o desempenho e a capacidade de atracção das universidades

europeias;

o melhorar os sistemas de educação e de formação a todos os níveis (excelência

académica, igualdade de oportunidades).

Por que precisa a Europa de um crescimento inteligente?

o facto de a Europa registar uma taxa de crescimento inferior à dos seus principais

concorrentes deve-se, em larga medida, a um défice da produtividade, que resulta

em parte de:

• níveis inferiores de investimento em I&D e inovação;

• utilização insuficiente das tecnologias da informação e da comunicação;

• dificuldades de acesso à inovação por parte de certos sectores da sociedade.

Exemplos:



• As empresas europeias totalizam apenas 25% do mercado mundial das tecnologias

da informação e comunicação.

• A lenta introdução da Internet de alto débito afecta a capacidade da Europa para

inovar, divulgar o conhecimento e distribuir bens e serviços, provocando o isolamento

das zonas rurais.

Educação e formação

• Cerca de 25% das crianças europeias em idade escolar têm dificuldades de leitura.

• Um número demasiado elevado de jovens abandonam o sistema de ensino e de

formação sem diploma.

• A situação no que respeita ao número de jovens que obtêm qualificações de nível

médio não é tão grave, mas essas qualificações são muitas vezes inadequadas às

necessidades do mercado de trabalho.

• Menos de um terço dos europeus na faixa etária dos 25-34 anos possuem uma

licenciatura (contra 40% nos EUA e mais de 50% no Japão).

• As universidades europeias ocupam lugares secundários na classificação

mundial, onde só duas se encontram entre as 20 melhores do mundo (ver índice de

Xangai - ARWU) ).

Envelhecimento da população

• À medida que a longevidade dos europeus aumenta e a taxa de natalidade diminui, há

cada vez menos pessoas no activo para custear as pensões de um número

crescente de reformados, bem como para financiar as restantes necessidades do

sistema de protecção social.

• A partir de 2007, o número de pessoas com mais de 60 anos tem vindo a aumentar a

um ritmo duas vezes mais rápido, totalizando cerca de dois milhões por ano, contra

um milhão anteriormente.

• Uma economia mais baseada no conhecimento e em novas oportunidades ajudará as

pessoas a prolongar a vida activa e diminuirá a pressão exercida sobre os sistemas

de segurança social.
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Crescimento sustentável significa:

• criar uma economia mais competitiva, de baixo teor de

carbono e eficiente na utilização sustentável dos recursos;

• proteger o ambiente, reduzir as emissões e impedir a perda

da biodiversidade;

• tirar partido da liderança da Europa no desenvolvimento de

novas tecnologias ecológicas e de novos métodos de

produção;

• criar redes eléctricas inteligentes e eficientes;

• tirar partido das redes à escala da UE para que as

empresas (especialmente as pequenas empresas da indústria

transformadora) disponham de uma vantagem competitiva

adicional;

• melhorar o ambiente empresarial, nomeadamente para as

PME;

• ajudar os consumidores a fazer escolhas ecológicas com

conhecimento de causa.

Alguns dos objectivos da UE para garantir um crescimento
sustentável:

1. 1. reduzir em 20%, até 2020, as emissões de gases com efeito de estufa em
relação aos níveis registados em 1990. A UE está disposta a aumentar essa
percentagem para 30% se os outros países desenvolvidos assumirem compromissos
equivalentes e se os países em desenvolvimento contribuírem de acordo com as suas
possibilidades, no âmbito de um acordo de âmbito alargado à escala mundial;

2.
3. 2. aumentar para 20% a quota-parte das energias renováveis no consumo final de

energia;
4.
5. 3. aumentar em 20% a eficiência energética.

Como tenciona a UE fomentar o crescimento sustentável?

Mediante duas iniciativas emblemáticas:

1. 1. Uma Europa eficiente em termos de recursos

Para promover a transição para uma economia eficiente na utilização de recursos e de
baixo teor de carbono, devemos dissociar o crescimento económico da utilização dos
recursos e da energia:

o reduzindo as emissões de CO2 ;

o promovendo uma maior segurança energética;

o reduzindo a intensidade de utilização dos recursos que utilizamos e consumimos.
2. 2. Uma política industrial para a era da globalização

A UE precisa de uma política industrial que ajude as empresas, especialmente as PME,
a dar resposta à globalização, à crise económica e à transição para uma economia de
baixo teor de carbono. Por conseguinte, é necessário:



o apoiar o empreendedorismo com vista a melhorar o desempenho das empresas

europeias e a torná-Ias mais competitivas;

o contemplar todos os elementos de uma cadeia de valor cada vez mais

internacional, desde o acesso às matérias-primas até ao serviço pós-venda.

Só será possível levar a cabo estas medidas mediante uma estreita colaboração entre
as empresas, os sindicatos, os meios académicos, as ONG e as associações de
consumidores.

Por que precisa a Europa de um crescimento sustentável?

Excessiva dependência dos combustíveis fósseis

A nossa dependência relativamente ao petróleo, gás e carvão:

• torna os consumidores e as empresas vulneráveis a choques de preços prejudiciais e

onerosos;

• ameaça a nossa segurança económica;

• contribui para o agravamento das alterações climáticas.

Recursos naturais

A concorrência mundial em relação aos recursos naturais intensificar-se-á, aumentando

a pressão exercida sobre o ambiente. A UE pode ajudar a reduzir este tipo de pressões

através de políticas de desenvolvimento sustentável.

Alterações climáticas

• Para atingir os nossos objectivos, teremos de reduzir mais rapidamente as emissões

de CO2 e tirar partido de novas tecnologias, como as energias eólica e solar e as

tecnologias no domínio da captura e armazenamento do carbono.

• Teremos também de reforçar a capacidade de resistência das nossas economias aos

riscos climáticos e a nossa capacidade de prevenção e de resposta a catástrofes.

Competitividade

• A UE necessita de melhorar a sua produtividade e competitividade. Deve manter a

dianteira em matéria de soluções ecológicas, especialmente atendendo à concorrência

crescente da China e da América do Norte.

• Atingir os nossos objectivos energéticos significa reduzir em 60 mil milhões de euros a

factura europeia da importação de petróleo e de gás até 2020, o que se afigura

indispensável por motivos de segurança energética e por razões económicas.

• Uma maior integração do mercado europeu da energia poderá gerar um aumento do

PIB entre 0,6% e 0,8%.



• Suprir 20% das necessidades energéticas da Europa a partir de fontes de energia

renováveis poderá conduzir à criação de mais de 600 000 postos de trabalho na UE e

de 400 000 postos de trabalho adicionais se atingirmos a meta dos 20% em matéria

de eficiência energética.

• É necessário respeitar os nossos compromissos em matéria de redução das emissões

de CO2 de forma a maximizar os benefícios e a minimizar os custos, nomeadamente

através da divulgação de soluções tecnologicamente inovadoras.
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Crescimento inclusivo significa:

• aumentar a taxa de emprego da Europa, criando mais e

melhores empregos, especialmente acessíveis às mulheres,

aos jovens e aos trabalhadores mais idosos;

• ajudar as pessoas de todas as idades a antecipar e a gerir a

mudança investindo na aquisição de competências e na

formação;

• modernizar os mercados de trabalho e os sistemas de

protecção social;

• assegurar os benefícios do crescimento em todas as regiões

da UE.

Alguns dos objectivos da UE para promover o crescimento
inclusivo:

1. 1. Aumentar para 75% até 2020 a taxa de emprego na faixa etária dos 20 aos
64 anos, inserindo mais pessoas no mercado de trabalho, especialmente as mulheres,
os jovens, os trabalhadores mais idosos ou pouco qualificados e os migrantes legais.

2. 2. Aumentar os níveis de sucesso escolar:
- reduzindo as taxas de abandono escolar para níveis inferiores a 10%
- aumentando para, pelo menos, 40% a percentagem da população na faixa
etária dos 30-34 anos que obtém um diploma do ensino superior (ou
equivalente)

3. 3. reduzir, pelo menos, em 20 milhões o número de pessoas em risco ou em
situação de pobreza ou de exclusão social



Como tenciona a UE fomentar o crescimento inclusivo?

Mediante duas iniciativas emblemáticas:

1. 1. Agenda para novas competências e empregos

o a nível individual: ajudar as pessoas a adquirir novas competências, a

adaptar-se a um mercado de trabalho em mutação e a efectuar mudanças de

carreira bem sucedidas

o a nível colectivo: modernizar os mercados de trabalho para aumentar as taxas

de emprego, reduzir o desemprego, aumentar a produtividade do trabalho e

assegurar a sustentabilidade do nosso modelo social
2. 2. Plataforma europeia contra a pobreza

o assegurar a coesão económica, social e territorial

o garantir o respeito pelos direitos fundamentais das pessoas em situação de

pobreza ou de exclusão social para que possam viver dignamente e ter um papel

activo na sociedade

o mobilizar recursos para facilitar a integração das pessoas nas comunidades onde

vivem e ajudá-Ias a encontrar trabalho e a ter acesso às prestações sociais

o desenvolvimento regional e o investimento também apoiam o crescimento inclusivo

contribuindo para a redução das disparidades entre regiões e assegurando que os

benefícios do crescimento chegam a toda a UE.

Por que precisa a Europa de um crescimento inclusivo?

Emprego

• A mão-de-obra europeia está a diminuir devido à evolução demográfica e essa

mão-de-obra reduzida tem agora que custear um número cada vez maior de

reformados.

• A UE deve aumentar a sua taxa de emprego geral: a taxa de emprego é

especialmente baixa no caso das mulheres (63% contra 76% de desemprego

masculino na faixa etária dos 20 aos 64 anos) e dos trabalhadores mais idosos,

com idades compreendidas entre os 55 e os 64 anos (46% contra 62% nos EUA e no

Japão).

• O número de horas de trabalho dos europeus é inferior em 10% ao dos americanos

ou dos japoneses.

• A crise económica fez subir bastante a taxa de desemprego juvenil, que

actualmente ultrapassa os 21 %, e tornou o acesso ao mercado de trabalho mais difícil

para os que estão desempregados.

Competências

• A UE conta cerca de 80 milhões de pessoas pouco qualificadas ou com

competências básicas que beneficiam menos da aprendizagem ao longo da vida do

que as pessoas mais instruídas.



• Até 2020, haverá mais 16 milhões de postos de trabalho do que hoje para

trabalhadores altamente qualificados enquanto a oferta de emprego para

trabalhadores pouco qualificados registará uma diminuição de 12 milhões de postos de

trabalho.

• É cada vez mais importante adquirir e desenvolver novas competências.

Luta contra a pobreza

• Mesmo antes da crise, o número de pessoas em risco de pobreza atingia SO

milhões, incluindo 19 milhões de crianças.

• SOlo dos trabalhadores não ganha o suficiente para sair do limiar da pobreza.
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A crise veio expor a existência em muitos países europeus de alguns

problemas fundamentais e tendências insustentáveis, além de ter mostrado

até que ponto as economias dos países da UE são interdependentes. Uma

maior coordenação das políticas económicas da UE ajudará a resolver esses

problemas e fomentará o crescimento e a criação de emprego no futuro.

o novo quadro de governação económica da UE assenta em três respostas

fundamentais à crise:

• Uma agenda económica reforçada com uma maior supervisão por parte da UE

- Fazem parte desta vertente as prioridades e objectivos adoptados ao abrigo da

estratégia Europa 2020, os compromissos adicionais assumidos pelos Estados

Membros que participam no "Pacto para o Euro+", uma supervisão mais rigorosa das

políticas económica e orçamental por parte da UE, quer no âmbito do Pacto de

Estabilidade e Crescimento quer através da criação de novos instrumentos para fazer

face aos desequilíbrios macroeconómicos, e, por último, um novo método de trabalho

- o Semestre Europeu -, que permitirá analisar as prioridades económicas e

orçamentais todos os anos na mesma altura.

• Medidas para preservar a estabilidade da zona euro - Em 2010, a UE reagiu à

crise da dívida soberana através da criação de mecanismos temporários de apoio para

os seus Estados-Membros, que serão substituídos em 2013 pelo Mecanismo Europeu

de Estabilidade permanente (MEE). Estas medidas de apoio estão sujeitas a uma

rigorosa consolidação orçamental e à execução de programas de reforma, sendo

aprovadas em estreita cooperação com o FMI.



• Medidas para sanear o sector financeiro, abaixo apresentadas.

Seguidamente, apresentam-se alguns aspectos fundamentais do novo quadro de

governação económica da UE.

Semestre Europeu

o Semestre Europeu é um período de seis meses em cada ano durante o qual se

procura coordenar as políticas comerciais, macroeconómicas e estruturais dos Estados

Membros de forma a que estes tenham devidamente em conta considerações

relacionadas com a UE numa fase inicial dos seus procedimentos orçamentais, bem

como noutros aspectos das suas políticas económicas.

As principais fases do Semestre Europeu são as seguintes:

Em Janeiro, a Comissão apresenta uma análise anual do crescimento, que define as

prioridades da UE para o ano seguinte tendo em vista promover o crescimento e a

criação de emprego.

Em Março, com base na análise anual do crescimento, os Chefes de Estado e de

Governo definem orientações para as políticas nacionais.

Em Abril, os Estados-Membros devem apresentar programas de estabilidade ou de

convergência, destinados a assegurar a solidez das finanças públicas, bem como

programas nacionais de reforma, relativos às reformas e medidas necessárias para

garantir um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo.

Em Junho, a Comissão avalia estes programas e, se for caso disso, formula

recomendações específicas por país. O Conselho debate essas recomendações e o o

Conselho Europeu aprova-as.

Por último, no final de Junho e no início de Julho, o Conselho adopta formalmente as

recomendações dirigidas a países específicos.



!

- -
-

i

______________----'r------_
L---~---;.:.>

Pacto de Estabilidade e Crescimento

o Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC) é um conjunto de regras que incentiva os

Estados-Membros a assegurarem a solidez das suas finanças públicas.

o PEC tem duas vertentes:

• A vertente preventiva convida os Estados-Membros a apresentarem anualmente um

Programa de Estabilidade (para os países da zona euro) ou de Convergência (para os

restantes países da UE), paralelamente a um programa nacional de reforma. Este

programa expõe a forma como os Estados-Membros tencionam obter e manter a

solidez das suas finanças públicas a médio prazo. A Comissão pode então formular

recomendações (em Junho, no âmbito do Semestre Europeu), ou, se necessário,

apresentar ao Conselho uma proposta de advertência em caso de défice excessivo

num país.

• A vertente correctiva do pacto rege o procedimento relativo aos défices

excessivo (PDE). Ao abrigo do PDE, se o défice orçamental de um Estado-Membro

exceder o limite de 3% previsto no Tratado, o Conselho emitirá recomendações sobre

a forma de resolver o problema. O não cumprimento destas recomendações pode

conduzir à adopção de sanções para os países membros da zona euro.

Tendo em vista reforçar o PEC, foram apresentadas várias propostas de alterações

destinadas a:

• permitir que a vertente correctiva do PEC tenha em maior consideração a interacção

entre a dívida e o défice, sobretudo em países fortemente endividados (cuja dívida

pública excede 60% do PIB);

• acelerar o PEC e tornar a imposição de sanções para os Estados-Membros semi

automática, ao exigir uma maioria qualificada no Conselho para a rejeição de uma

proposta de sanções da Comissão em vez de uma maioria qualificada para a sua

aprovação;

• melhorar os quadros orçamentais nacionais, nomeadamente no que se refere a

determinadas questões contabilísticas e estatísticas e às práticas de previsão.



Eliminar os desequilíbrios macroeconómicos

Ao longo da última década, os Estados-Membros registaram trajectórias económicas

divergentes, que reforçaram lacunas de competitividade e conduziram a desequilíbrios

macroeconómicos na UE. Para evitar que este tipo de situações se repita no futuro, a

Comissão propôs um novo mecanismo de supervisão para identificar e corrigir

precocemente estes problemas. Através deste mecanismo, as economias dos Estados

Membros serão devidamente acompanhadas, a fim de se detectar o eventual

aparecimento de desequilíbrios macroeconómicos (por exemplo, bolhas imobiliárias,

défices ou excedentes crescentes da balança corrente ou quebras de competitividade).

Caso os "limiares de alerta" sejam excedidos pelos Estados-Membros, a Comissão

efectuará estudos aprofundados para determinar se os desequilíbrios em causa são

prejudiciais e, em caso afirmativo, emitirá recomendações.

Sanear o sector financeiro

A UE criou novas regras e agências para prevenir eventuais problemas e assegurar que

todos os agentes financeiros estão devidamente regulamentados e supervisionados.

Serão tomadas medidas suplementares, nomeadamente a realização de testes de

resistência aos bancos de forma mais sistemática e rigorosa. A existência de um sector

financeiro sólido é fundamental para permitir o acesso das empresas e das famílias ao

crédito.

Fonte: http://ec.europa.eu/europe 2020
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Amizade

CÃO (Gou)

Cor: Castanho

Elemento: Terra

Desporto: Natação, ciclismo

Estação: Outono

Lazer: Dançar, conversar

Mês: Outubro

o Cão é o melhor amigo do homem. Precisa falar mais? Fiéis, companheiros, leais, prestalivos .. Eles são ótimos

conselheiros e ouvintes, sempre prontos a ajudar. As pessoas nativas desse signo têm urna atração que faz com

que os amigos cheguem até ele naturalmente. Às vezes eles se empolgam com seus conselhos e se intrometem

um pouco demais na vida de seus amigos. Mas não se aborreça, eles fazem isso com a melhor das intenções.

Maior afinidade com: Tigre, Cavalo e Porco

Menor afinidade com: Dragão e Serpente

Carreira

o Cão é muito dedicado e competente, mas encontra dificuldade em relaxar, já que traballla UIll pouquinho

demais ... Ele é muito responsável, e acumula para si as funções dele e dos colegas, lendo dificuldade em confiar

/lOS outros.

Apesar dessa dificuldade em delegar poderes, é um chefe prestativo e aberto a novas ideias. Ê muito criativo e

inteligente, achando soluções para os problemas que surgem com rapidez e eficiência. As profissões mais

indicadas para os nativos desse signo são: médico, professor, advogado e assistente social.

Maior afinidade com: Rato, Cavalo e Macaco

Menor afinidade com: Búfalo, Lebre e Galo

Gosto 4 pessoas gostam disto.

TaraI do Amor
O Tarot do Amor ê totalmente voltado para responder as suas perguntas e questionamentos afetivos, trazendo

maior clareza e entendimento da situação pela qual você está passando.
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Faltam 1000 caracteres
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