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Calendário das audições dos comissários indigitados aprovado
O calendário das audições dos candidatos a comissários, que se realizam de 30 de setembro a 8
de outubro, foi aprovado está disponível aqui. Estas são abertas aos jornalistas, sendo também
transmitidas em direto no sítio Web do Parlamento Europeu (EP Live). A comissária indigitada
para a pasta da Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, deverá ser ouvida pelos eurodeputados das
comissões do Desenvolvimento Regional (comissão competente), dos Orçamentos e dos
Assuntos Económicos e Monetários (comissões associadas) no dia 2 de outubro, das 18h30 às
21h30 (hora em Bruxelas, menos uma em Lisboa). O presidente e os coordenadores
(representantes dos grupos políticos) de cada comissão parlamentar irão reunir-se
imediatamente após a audição a fim de procederem à avaliação de cada um dos comissários
indigitados. As regras sobre as audições, os critérios de avaliação e análise de possíveis conflitos
de interesses estão definidas no Anexo VII do Regimento do PE. No dia 15 de outubro, a
Conferência dos Presidentes das Comissões irá fazer um balanço global das audições e enviar as
suas conclusões à Conferência dos Presidentes. Na sua reunião de 17 de outubro, a Conferência
dos Presidentes do PE irá fazer a avaliação final, podendo dar (ou não) as audições por
encerradas. A votação do colégio de comissários em sessão plenária terá depois lugar no dia 23
de outubro. No caso de serem necessárias audições adicionais, ou de haver mudanças nos
candidatos a comissários, estas realizar-se-ão nos dias 14 e 15 de outubro, seguindo-se uma
reunião extraordinária da Conferência dos Presidentes das Comissões, no dia 16, e a decisão da
Conferência dos Presidentes em 17 de outubro, de modo a que a votação em plenário possa
ainda realizar-se em 23 de outubro. O PE avaliará os candidatos em função da sua competência
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geral, do seu empenho europeu e da sua independência pessoal, bem como o seu conhecimento
das pastas para as quais são propostos e a sua capacidade de comunicação. A assembleia
europeia pode também pronunciar-se sobre a distribuição das pastas efetuada pela presidente
eleita. No passado, uma avaliação negativa já levou ao afastamento de alguns candidatos a
comissários.
O PE elege ou rejeita a Comissão por maioria dos votos expressos, por votação nominal. Depois
de aprovados pelo Parlamento, os membros da Comissão são nomeados pelo Conselho
Europeu, deliberando por maioria qualificada (artigo 17.º do Tratado da UE). Para mais
informações, consulte o comunicado de imprensa aqui.

ECONOMIA

Eurogrupo chega a acordo sobre principais elementos do instrumento orçamental para a
convergência e a competitividade
O Eurogrupo, reunido em formato inclusivo, chegou a acordo em 9 de outubro sobre a ficha
descritiva do instrumento orçamental para a convergência e a competitividade na área do euro,
definindo os seus elementos críticos. O instrumento, baseado na proposta da Comissão para um
Programa de Apoio às Reformas, ajudará a área do euro e outros Estados-Membros
participantes a reforçar a resiliência das suas economias através do apoio a reformas e
investimentos específicos. A dimensão financeira do instrumento será decidida no contexto do
próximo quadro financeiro plurianual, o orçamento de longo prazo da UE para o período 20212027. Para mais informações consulte este sítio web.
Orçamento da UE 2021-2027: é hora de decidir
Com vista à reunião do Conselho Europeu de 17 e 18 de outubro, a Comissão Europeia apela aos
chefes de Estado e de Governo da UE para que apresentem orientações políticas e deem um
novo ímpeto às negociações, a fim de se chegar a acordo sobre um orçamento de longo prazo
da UE adequado, equilibrado e moderno para o período 2021-2027 antes do final do corrente
ano. O próximo quadro financeiro plurianual deve ser apropriado face aos desafios de hoje e de
amanhã, para que a UE possa dar resposta às expectativas dos cidadãos. Numa comunicação
publicada, a Comissão Europeia apresenta os principais pontos que carecem ainda de
ponderação e de clara orientação por parte dos dirigentes da UE, a fim de se chegar rapidamente
a acordo. Para mais informações, consulte o sítio Web.
Regulação bancária: Comissão lança consulta pública sobre aplicação de reformas do Acordo
de Basileia III
A Comissão Europeia lançou uma consulta pública sobre a aplicação da versão final das normas
do Acordo de Basileia III na UE. Estas normas acordadas a nível internacional para os bancos
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visam continuar a melhorar a solidez, a estabilidade e a resiliência do setor bancário. A consulta
ajudará a UE a garantir que as especificidades do setor bancário europeu são plenamente tidas
em conta e a assegurar que os bancos são capazes de desempenhar o seu papel de
financiamento da economia e da transição ecológica. O quadro de Basileia III foi desenvolvido
pelo Comité de Basileia de Supervisão Bancária em resposta à crise financeira. A consulta tem
por objetivo recolher as opiniões das partes interessadas sobre temas específicos como o risco
de crédito, risco operacional, risco de mercado, risco de ajustamento da avaliação de crédito, as
operações de financiamento através de valores mobiliários, bem como em relação ao chamado
limiar mínimo de resultados. As respostas são dadas através deste sítio Web.
Comissão lança consulta sobre as regras da UE em matéria de índices de referência financeiros
A Comissão Europeia lançou uma consulta sobre o funcionamento do regulamento relativo aos
índices de referência financeiros. Estas regras comuns da UE visam assegurar a exatidão e a
integridade dos índices de referência utilizados de diferentes formas. Trata-se, nomeadamente,
de índices que determinam o valor dos instrumentos financeiros e dos contratos financeiros, ou
de índices de referência utilizados para medir o desempenho dos fundos de investimento na UE.
O objetivo desta consulta é recolher os pontos de vista das partes interessadas sobre os vários
aspetos do regime de referência, nomeadamente os poderes das autoridades públicas em
relação aos índices de referência críticos. A consulta estará aberta durante 8 semanas através
do questionário em linha.
Estados-Membros chegam a acordo sobre o estabelecimento do primeiro sistema de
classificação para atividades ecologicamente sustentáveis (“taxonomy”)
A UE está a tomar medidas para executar a sua estratégia de financiamento do crescimento
sustentável e a transição para uma economia hipocarbónica e eficiente na utilização dos
recursos. Os Estados-Membros chegaram a acordo sobre uma proposta legislativa que
estabelece o primeiro sistema de classificação para determinar as atividades económicas que
são sustentáveis do ponto de vista ambiental. A proposta, apresentada em maio de 2018, faz
parte dos esforços da Comissão para assegurar que o setor financeiro — capital privado —
contribui para a transição para uma economia com impacto neutro no clima. Faz parte do Plano
de Ação da UE para o Financiamento Sustentável, publicado pela Comissão em março de 2018.
As atividades económicas só podem ser qualificadas como sustentáveis do ponto de vista
ambiental se cumprirem os seguintes requisitos:
• contribuir substancialmente para, pelo menos, um dos seis objetivos ambientais
estabelecidos;
• não prejudicar significativamente nenhum dos objetivos ambientais;
• serem realizadas em conformidade com as salvaguardas sociais e de governação
mínimas;
• preencherem os critérios técnicos de avaliação específicos.
Neste contexto, a Comissão é então encarregada de estabelecer a classificação através da
definição dos "critérios de avaliação técnicos" para cada objetivo ambiental pertinente. Do
ponto de vista jurídico, os critérios assumem a forma de atos delegados no que respeita à
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classificação setorial das atividades económicas. São complementados por atos de execução que
definem os limiares quantitativos e qualitativos que uma atividade económica deve respeitar
para que possa ser considerada sustentável do ponto de vista ambiental. A Comissão é assistida
por um grupo de peritos técnicos, a "Plataforma para o financiamento sustentável", com o
mandato de prestar aconselhamento sobre a elaboração dos critérios técnicos de avaliação e
analisar o seu impacto em termos dos potenciais custos e benefícios da sua aplicação. Além
disso, a Comissão será aconselhada sobre a adequação dos critérios técnicos de avaliação por
um grupo composto de peritos dos Estados-Membros. O Conselho e o Parlamento irão agora
iniciar as negociações conjuntas. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa.
Parlamento Europeu aprova nomeação de Christine Lagarde para presidente do BCE
O Parlamento Europeu (PE) deu luz verde à nomeação de Christine Lagarde para a presidência
do Banco Central Europeu (BCE) com 394 votos a favor, 206 contra e 49 abstenções. O plenário
seguiu, assim, o parecer da comissão parlamentar dos Assuntos Económicos e Monetários, que
ouviu a candidata a presidente do BCE no dia 4 de setembro. A votação em plenário, que se
realizou por escrutínio secreto, foi precedida de um debate. O presidente do BCE é nomeado
pelo Conselho Europeu (chefes de Estado e de Governo da UE), deliberando por maioria
qualificada, por recomendação do Conselho da UE e após consulta ao Parlamento Europeu e ao
Conselho do BCE, de acordo com o artigo 283.º do Tratado sobre o Funcionamento da UE. O
mandato do atual presidente do BCE, Mario Draghi, termina em 31 de outubro, devendo a nova
presidente tomar posse no dia 1 de novembro. A duração do respetivo mandato é de oito anos,
não renováveis. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa aqui.

ENERGIA E CLIMA

Comissão adota três recomendações para ajudar os Estados-Membros a pôr em prática a
diretiva relativa à transição para as energias limpas
A Comissão Europeia adotou três recomendações para ajudar os Estados-Membros a
transporem e aplicarem a diretiva modificativa relativa à eficiência energética. São
particularmente relevantes no contexto da finalização dos planos nacionais em matéria de
energia e clima. A diretiva é um dos elementos emblemáticos do pacote «Energia limpa para
todos os europeus», no qual a UE estabeleceu objetivos ambiciosos para atingir, pelo menos,
32,5 % de eficiência energética até 2030, em relação a um cenário de manutenção do status
quo. Especificamente, as recomendações abordam:
• a aplicação prática da poupança de energia entre 1 de janeiro de 2021 e 31 de dezembro
de 2030
• as provisões revistas relativamente à medição e cobrança de energia térmica;
• eficiência a nível de aquecimento e refrigeração.
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Os Estados-Membros devem pôr em vigor as disposições legislativas, regulamentares e
administrativas necessárias para dar cumprimento à diretiva alterada até 25 de junho de 2020
e as novas disposições sobre medição e facturamento individuais até 25 de outubro de 2020.
Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa.

RELAÇÕES INTERNACIONAIS

UE lança negociações para aprofundar relações comerciais com países da África Oriental e
Austral
A UE encetou negociações com cinco parceiros da África Oriental e Austral (ESA: Comores,
Madagáscar, Maurícia, Seicheles e Zimbabué) no intuito de aprofundar o Acordo de Parceria
Económica em vigor. Em virtude dos resultados positivos obtidos com o acordo em vigor,
atualmente no oitavo ano de aplicação, os cinco países declararam a sua disponibilidade para
alargarem o âmbito para além do comércio de mercadorias, no quadro de um acordo mais
abrangente. A UE acolheu com agrado esta intenção, especialmente no contexto da Aliança
África-Europa para Investimentos e Empregos Sustentáveis. Desde que o acordo inicial começou
a ser aplicado, em 2012, as exportações de mercadorias dos cinco países da ESA para a UE
aumentaram quase um quarto, atingindo cerca de 2,8 mil milhões de EUR em 2018. As empresas
europeias investem também cada vez mais na região. O novo acordo deverá abranger outros
importantes domínios e regras relacionados com o comércio, tais como os serviços, o
investimento, os obstáculos técnicos ao comércio, os direitos de propriedade intelectual, bem
como o comércio e o desenvolvimento sustentáveis. O processo favorecerá igualmente a
aplicação da Aliança África-Europa para Investimentos e Empregos Sustentáveis, lançada em
setembro de 2018. Além disso, promoverá, simultaneamente, a integração económica regional
através, por exemplo, do desenvolvimento de cadeias de valor regionais, e a integração
continental, contribuindo para que os cinco países da ESA estejam mais bem preparados para a
implementação da zona de comércio livre continental africana (African Continental Free Trade
Area - AfCFTA) no quadro da União Africana. Os Acordos de Parceria Económica (APE) são um
dos elementos constitutivos da futura AfCFTA. A pedido dos cinco países da ESA, a União
Europeia acedeu a prestar assistência financeira para a criação de um mecanismo de
coordenação dos APE, cujo objetivo é assegurar uma coordenação e um apoio técnico
adequados aos cinco países da ESA, para que possam participar efetivamente no processo de
negociação. O mecanismo de coordenação já contribuiu, pela parte da ESA, para preparar a fase
de delimitação do âmbito das próximas negociações. Para mais informações, consulte o
comunicado de imprensa.
Comissão continua a criar condições de concorrência equitativas para os produtores de aço da
UE
A Comissão Europeia instituiu direitos anti-dumping sobre as rodas de aço originárias da China.
Estes direitos provisórios, que variam entre 50,3 % e 66,4 %, são instituídos por um período de
seis meses, na pendência dos resultados finais do inquérito. O valor do mercado da UE foi
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estimado em 800 milhões de euros em 2018, com a indústria da UE a empregar diretamente 3
600 pessoas. Além disso, a Comissão deu início a um inquérito sobre as importações de
determinadas chapas e rolos de aço inoxidável laminados a quente originários da República
Popular da China e da Indonésia. Está em curso desde agosto um inquérito anti-dumping relativo
aos mesmos produtos originários da Indonésia e de Taiwan. Estão em vigor na UE mais de 50
medidas anti-dumping e antissubvenções de defesa comercial relativamente a produtos
siderúrgicos. Permanecem em vigor medidas de salvaguarda relativas a vários produtos
siderúrgicos a fim de evitar prejuízos graves para a indústria siderúrgica da UE, em virtude do
aumento das importações e do desvio de fluxos comerciais.

Relatórios e eventos:
Comissão Europeia publica relatório sobre o impacto da digitalização no mundo do trabalho
na UE
O Centro Comum de Investigação, plataforma científica e do conhecimento da Comissão, lançou
em 24 de setembro o seu último relatório, intitulado «The changing nature of work and skills in
the digital age» (A natureza evolutiva do trabalho e das competências na era digital). O relatório
apresenta uma análise fundamentada do impacto da tecnologia nos mercados de trabalho e a
necessidade de adaptar as políticas de educação para impulsionar as competências digitais. As
principais conclusões do relatório são:
• As novas tecnologias remodelarão milhões de empregos na UE,
• Habilitações digitais e não cognitivas são cada vez mais necessárias para aproveitar as
oportunidades de trabalho emergentes,
• A tecnologia é um motor essencial de novas formas de trabalho na UE,
• O cenário do emprego está a evoluir de forma diferente em toda a UE, mantendo-se
grande a diferença entre e dentro dos Estados-Membros.
Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa e o relatório.
Comissão Europeia publica projeto de Relatório intercalar sobre a Avaliação de Impacto na
Sustentabilidade do Acordo de Associação UE-Mercosul
Este relatório tornado público no dia 4 de outubro inclui a avaliação do impacto potencial deste
Acordo em termos económicos, sociais, ambientais e de direitos humanos. Elaborado pelos
consultores LSE Enterprises, o relatório tem por objetivo contribuir para um debate esclarecido
visando o processo da futura ratificação do Acordo.
Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa e o relatório.
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Notícias da BusinessEurope
•

Organizações empresariais Europeias em suporte de uma nova política europeia para as
Pequenas e Médias Empresas;

•

30 propostas concretas para Investigação e Desenvolvimento (2019-2024);

•

Publicação: Comércio de bens e serviços – exemplos ilustrativos;

•

Comunicado de imprensa: Disputa Airbus/Boeing – tarifas são a resposta errada;

•

Comunicado de imprensa: “O colapso do Órgão de Resolução de Litígios OMC tem
que ser evitado”;

•

Comunicado de imprensa: “Políticas Europeias em matéria legal e de concorrência
têm que ter em consideração desafios globais”;

•

Comunicado de imprensa: “Sindicados e organizações de empregadores querem
uma política industrial europeia ambiciosa”.

Num ano de grandes mudanças na Europa, nomeadamente com o novo ciclo do Parlamento
Europeu e Comissão Europeia, a BusinessEurope preparou, juntamente com as federações
nacionais, uma série de documentos estratégicos sobre diversas matérias de importância
fundamental para as empresas. Enviamos assim, para referência, uma listagem não exaustiva
dos principais documentos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comércio Internacional: uma estratégia adequada ao século XXI
Prioridades para o mercado interno europeu
O Futuro da Dimensão Social na Europa
Energia e Clima: desenvolver uma estratégia competitiva
Cibersegurança das redes 5G
Recomendações sobre Inteligência Artificial
Economia Circular: prioridades para 2019-2024
Mobilidade de baixo impacto ambiental
Uma estratégia industrial ambiciosa
Desenvolver a estratégia de investimento em África
Melhorar as regras europeias de concorrência
Transportes: prioridades para 2019-2024
Livre circulação de mercadorias: prioridades da UE para 2019-2024
Investigação e desenvolvimento no novo ciclo político
Direitos de propriedade intelectual para o período 2019-2024
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