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Orientações políticas de Jean-Claude
Juncker, 15 de julho de 2014

1.Um novo impulso para o emprego, o crescimento e o investimento
«A

minha

primeira

prioridade

como

Presidente

da

Comissão

será

reforçar

acompetitividade da Europa e estimular o investimento para a criação de emprego.»

2.Um Mercado Único Digital Conectado
«Temos de aproveitar melhor as grandes oportunidades oferecidas pelas tecnologias
digitais, que não conhecem fronteiras. Para o efeito, precisamos de ter a coragem de
quebrar as barreiras nacionais em matéria de regulamentação das telecomunicações, de
direitos de autor e de proteção de dados, bem como em matéria de gestão das ondas
hertzianas e de aplicação do direito da concorrência.»
3. Uma União mais resiliente a nível da energia, dotada de uma política visionária em
matéria de alterações climáticas
«Os atuais acontecimentos geopolíticos recordaram-nos bruscamente que a Europa
depende demasiado das importações de gás e de petróleo. Pretendo, por conseguinte,
reformar e reorganizar a política energética europeia no quadro de uma nova União
Europeia da energia.»
4. Um mercado interno mais aprofundado e mais equitativo, dotado de uma base
industrial reforçada
«O mercado interno da Europa é o seu melhor trunfo nestes tempos de crescente
mundialização. Pretendo, por conseguinte, que a próxima Comissão se apoie na força do
nosso mercado único e explore plenamente o seu potencial em todas as suas dimensões.»
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5. Uma União Económica e Monetária mais aprofundada e mais equitativa
«Nos próximos cinco anos, tenciono prosseguir a reforma da nossa União Económica e
Monetária a fim de preservar a estabilidade da nossa moeda única e melhorar a
convergência das políticas económicas, orçamentais e de mercado do trabalho entre os
Estados-Membros que partilham a moeda única.»
6. Um Acordo de Comércio Livre razoável e equilibrado com os EUA
«Sob a minha presidência, a Comissão negociará um acordo comercial razoável e
equilibrado com os Estados Unidos da América num espírito de transparência e de
procura de vantagens mútuas e recíprocas. [...] serei também muito claro: não sacrificarei
as normas europeias de segurança, de saúde, as normas sociais, as normas de proteção de
dados ou a nossa diversidade cultural no altar do comércio livre.»
7. Um espaço de justiça e de direitos fundamentais baseado na confiança mútua
«Tenciono utilizar as prerrogativas da Comissão para fazer respeitar, no nosso âmbito de
competências, os nossos valores comuns, o Estado de direito e os direitos fundamentais,
tendo também devidamente em conta a diversidade dos contextos constitucionais e
culturais dos 28 Estados-Membros.»
8. Rumo a uma nova política migratória
«Os terríveis acontecimentos que se desenrolaram recentemente no Mediterrâneo
provaram-nos que a Europa necessita de melhorar a gestão do fenómeno migratório, em
todos os seus aspetos. Trata-se em primeiro lugar de um imperativo humanitário. Estou
convencido de que temos de colaborar com um espírito de solidariedade.»
9. Uma Europa mais forte na cena mundial
«Precisamos de uma Europa mais forte em matéria de política externa. A crise na Ucrânia
e a situação preocupante no Médio Oriente mostram como é importante que a Europa
esteja unida na cena da política externa.»
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10. Uma União da mudança democrática
«A proposta de um candidato para a função de Presidente da Comissão Europeia com
base nos resultados das eleições para o Parlamento Europeu e a sua eleição representam
sem dúvida um avanço importante, mas trata-se apenas de um pequeno passo para o
reforço do caráter democrático da União Europeia no seu conjunto. Uma Comissão
Europeia sob a minha presidência esforçar-se-á por revigorar a parceria especial que
mantém com o Parlamento Europeu. [...] Estou igualmente empenhado em reforçar a
transparência relativamente aos contactos com as partes interessadas e os grupos de
pressão. [...] Tenho igualmente a intenção de reexaminar a legislação aplicável à
autorização dos organismos geneticamente modificados.»
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