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A Comissão Juncker adota programa de
trabalho para 2016

A Comissão Juncker adota o seu segundo programa de trabalho anual e mantém a
tónica na realização das 10 prioridades
Em 27 de outubro, a Comissão Europeia adotou o seu programa de trabalho para 2016, o segundo
da Comissão Juncker, reafirmando o seu empenho relativamente às 10 prioridades das suas
orientações políticas. O presente programa de trabalho começou a ser elaborado juntamente com o
discurso sobre o estado da União proferido pelo Presidente Juncker perante o Parlamento
Europeu, em 9 de setembro, e com a carta de intenções enviada por este último e pelo Primeiro
Vice-Presidente Timmermans aos Presidentes do Parlamento Europeu e do Conselho no mesmo
dia. Surge na sequência de um diálogo construtivo com o Parlamento Europeu e o Conselho. O
programa de trabalho apela a estas instituições no sentido de contribuírem para a obtenção de
resultados rápidos e efetivos nos domínios de intervenção mais importantes.
Realizar as nossas 10 prioridades políticas através de 23 iniciativas fundamentais
O programa de trabalho para o próximo ano apresenta propostas legislativas marcantes para dar
continuidade aos programas estratégicos adotados em 2015. No último ano definimos a nossa
visão relativamente ao investimento, ao Mercado Único Digital, à União da Energia, à Agenda
Europeia para a Segurança, à Agenda Europeia da Migração, à União dos Mercados de Capitais,
ao Plano de ação para uma tributação justa e eficaz das sociedades, à nova estratégia comercial e às
nossas propostas mais recentes destinadas a aprofundar e reforçar a União Económica e
Monetária. Este programa de trabalho estabelece as principais iniciativas que serão adotadas nos
próximos doze meses para traduzir na prática estes compromissos.
O que é o programa de trabalho da Comissão?
Todos os anos, a Comissão Europeia adota um plano de ação para os 12 meses seguintes.
O programa de trabalho da Comissão explica aos cidadãos, aos parceiros institucionais e ao seu
pessoal a forma como traduzirá as suas prioridades políticas em ações concretas.
Na maior parte dos casos, o programa de trabalho é adotado em outubro. Este é o segundo
programa de trabalho apresentado pela Comissão Juncker, que tomou posse em 1 de novembro de
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2014. Traduz em ações concretas as orientações políticas com base nas quais o Presidente Juncker
foi eleito Presidente da Comissão por uma vasta maioria de deputados no Parlamento Europeu.
Continua a refletir a mensagem clara transmitida aos cidadãos europeus segundo a qual a
Comissão será grande nas grandes coisas, pequena nas pequenas coisas e melhor na sua realização.
O programa de trabalho da Comissão centra-se nas prioridades e nos resultados. Serão investidos
tempo e energia para tratar as questões para as quais os cidadãos da Europa esperam uma solução
europeia.
Quais são as prioridades da Comissão para 2016?
O programa de trabalho da Comissão para 2016 apresenta uma lista centrada em 23 iniciativas
fundamentais relacionadas com as suas 10 prioridades políticas, prevê a retirada ou alteração de 20
propostas pendentes e 40 ações REFIT para avaliar a qualidade da legislação da UE em vigor.
Em 2015, o primeiro ano do seu mandato, a Comissão Juncker selecionou as iniciativas para as
quais a necessidade de agir era mais premente e em que era possível concretizar rapidamente as
promessas feitas aos cidadãos europeus. Agora está a atualizar a «lista de tarefas» para 2016,
definindo as iniciativas que serão concretizadas no próximo ano a partir das bases lançadas em
2015.

As iniciativas fundamentais para 2016 são as seguintes:
1.

Agenda para Novas Competências na Europa;

2.

Novo começo para os pais que trabalham;

3.

Pacote relativo à economia circular;

4.

Reexame do quadro financeiro plurianual (QFP) 2014-2020;

5.

Próximas etapas para um futuro sustentável na Europa;

6.

Implementação da estratégia para o Mercado Único Digital;

7.

Pacote União da Energia;

8.

Pacote sobre a mobilidade dos trabalhadores;

9.

Seguimento da estratégia para o mercado único;

10.

Plano de ação europeu no domínio da defesa;

11.

Plano de ação em matéria de IVA;

12.

Pacote sobre a tributação das sociedades;
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13.

Estratégia espacial para a Europa;

14.

Pilar de direitos sociais;

15.

Sistema europeu de seguro dos depósitos bancários / Realização da União Bancária;

16.

Seguimento da estratégia comercial e de investimento;

17.

Execução da Agenda Europeia para a Segurança;

18.

Melhoria da gestão da migração;

19.

Pacote relativo à gestão das fronteiras;

20.

Quadro pós-Cotonu;

21.

Reforço das capacidades no setor da segurança;

22.

Contribuição da Comissão para a estratégia global;

23.

Proposta de um acordo interinstitucional sobre um registo de transparência obrigatório.
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