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Dr. Roberto Vieira

Assunto; Carta endereçada a Sua Excelência o Presidente da Assembléia Legislativa da

Região Autônoma dos Açores
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Encarrega-me Sua Excelência o Presidente da Assembléia da República de junto remeter a

carta que, por seu intermédio, o Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, Senhor

Deputado Luís Capoulas Santos, endereça a Sua Excelência o Presidente da Assembléia

Legislativa da Região Autônoma dos Açores, através da qual solicita a pronúncia dessa

Assembléia Legislativa relativamente ao Programa de Trabalho da Comissão Européia para

2022.

Com os melhores cumprimentos,

A Chefe do Gabinete

Maria J e Ribeiro

Palácio de São Bento, 3 de maio de 2022
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Comissão de Assuntos Europeus

Exmo. Senhor

Presidente da Assembléia Legislativa

da Região Autônoma dos Açores

Luís Garcia

Assunto: Programa de Trabalho da Comissão Européia para 2022

Exmo. Senhor Presidente da Assembléia Legislativa da Região Autônoma dos Açores

Luís Garcia,

Está em curso o escrutínio do Programa de Trabalho da Comissão Européia para 2022,

nos termos do artigo 7.® da Lei n.° 43/2006, de 25 de agosto, que regula o

acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembléia da República no âmbito do

processo de construção da União Européia, com as alterações introduzidas pela Lei n.®

21/2012, de 17 de maio, pela Lei n° 18/2018, de 2 de maio e pela Lei n.° 64/2020, de 2

de novembro, bem como da Metodologia de Escrutínio das iniciativas Européias

aprovada em 1 de março de 2016, no qual esta Comissão muito beneficiaria com o

contributo da Assembléia Legislativa da Região Autônoma dos Açores a que V. Exa.

preside.

Este escrutínio visa a análise das iniciativas previstas que suscitem particular interesse

para o acompanhamento pela Assembléia Legislativa da Região Autônoma dos Açores,

não excluindo matérias que considere prioritárias e que não constem nas propostas

legislativas e não legislativas que se preveem ser realizadas durante o próximo ano de

2022.

Para o efeito, junto se envia a proposta de trabalho da Comissão Européia para 2022 e

documentos anexos para a referida análise e elaboração do parecer.

Assim, solicita-se o envio de parecer à Comissão de Assuntos Europeus até ao dia 9 de

junho de 2022.

Palácio de S. Bento - 1249-068 Lisboa • Portugal - Telefone: 21 391 9446 - e-mail: 4cae@ar.Darlamer^to.Dl
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Comissão de Assuntos Europeus

A equipa de apoio da Comissão de Assuntos Europeus encontra-se ao inteiro dispor para

qualquer esclarecimento que seja necessário.

Com os melhores cumprimentos,

O PRESIDENTE DA COMISSÃO

Anexo: Programa de Trabalho da Comissão Européia e documentos anexos

^"V

{Luís Capoulas Santos)

Palácio de S. Bento • 1249-068 Usboa - Portugal - Telefone: 21 391 9448 - e-mail; 4cae@ar.parlamento.ot
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COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, AO
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Programa de trabalho da Comissão para 2022

Juntos por uma Europa mais forte
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1. Juntos por uma Europa mais forte

«Creio que o nosso espírito —a nossa alma —só revela verdadeiramente o seu esplendor
quando éposto àprova» - Presidente da Comissão Européia. Ursula von der Leyen, discurso
sobre o estado da União, 15 de setembro de 2021

A União Européia está a recuperar de uma crise sem precedentes. Confrontados com uma
série de perturbações mundiais, demonstrámos que, agindo em conjunto, unidos e com fortes
ambições, podemos fazer face aos desafios mais difíceis e respeitar os nossos compromissos
para com os cidadãos europeus.

A Comissão Européia reagiu rapidamente aos desafios, combatendo a pandemia de
COVID-19, dando resposta aos efeitos das alterações climáticas e da crise ambiental,
assegurando que a crescente digitalização está ao serviço das pessoas e enfrentando uma nova
realidade geopolítica mundial. Lançámos assim os alicerces necessários para um futuro
melhor, em consonância com as seis grandes ambições do nosso programa, arrojado e
transformador.

O programa detrabalho deste ano permitir-nos-á continuar a avançar nesse sentido e passar às
próximas etapas neste processo, prestando especial atenção aos jovens, graças ao Ano
Europeu da Juventude 2022 proposto^

No ano passado, a Comissão apresentou o seu pacote inovador «Objetivo 55», a fim de
alcançar os objetivos acordados na lei pioneira sobre o clima, de uma forma economicamente
sustentável e socialmente justa. O recente relatório sobre o aquecimento global do Painel
íntergovemamental sobre as Alterações Climáticas das Nações Unidas comprova que não
temos tempo a perder - a COP 26, a realizar em Glasgow, e a COP 15, que terá lugar em
Kunming, serão momentos cruciais a este respeito, revelando a relação intrínseca entre crise
climática e crise da biodiversidade. A recente subida dos preços da energia veio confirmar
igualmente a necessidade de assegurar uma transição energética limpa e uma diminuição da
dependência da UE em relação aos combustíveis fósseis.

Apresentámos também a nossa visão ambiciosa, rumo a uma Europa centrada no ser humano
e dotada de competências digitais até 2030, com Orientações para a Digitalização destinadas a
concretizar esta ambição. E neste contexto que se inscreve a proposta de regulamentação para
a proteção e segurançada Internet e para uma identidade digital europeia comum. Adotámos o
plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e propusemos um conjunto de objetivos
sociais para 2030, aprovado pelos dirigentes da UE na Cimeira Social do Porto. Com o
objetivo de continuar a reforçar a igualdade dentro da União Europeia, propusemos medidas
de intensificação da luta contra o racismo e a discriminação em razão do gênero e da
orientação sexual, redobrando igualmente os esforços para que os cidadãos com deficiência
possam participar plenamente na sociedade. Além disso, tomámos medidas firmes para

Apresentaremos também um plano de ação para ajuventude no âmbito da ação externa da UE.



defender e reforçar o Estado de direito, proteger os valores fundamentais da nossa União e

reforçar a resiliência democrática, tal como estabelecido no Plano de Ação para a Democracia

Européia.

Todas estas ações foram realizadas no contexto da pandemia, que exigiu medidas numa escala
sem precedentes, tanto para proteger a saúde dos cidadãos como para atenuar os impactos

socioeconómicos mais vastos. No total, a Comissão adotou mais de 2 326 medidas de resposta

imediata. O êxito da nossa estratégia de vacinação ajudou a União a obter 4,6 mil milhões de

doses de vacinas contra a COVID-19, bem como a atingir o objetivo de vacinar totalmente

70 % da população adulta da UE até ao final do verão. A UE tem sido também a força motriz
da resposta mundial à COVID-19 e um dos principais contribuintes para o mecanismo
COVAX.

A fim de garantir uma melhor preparação para eventuais pandemias no futuro, acelerámos os

esforços para a construção de uma verdadeira União Européia da Saúde. Tomámos medidas
para apoiar a reabertura da Europa em condições de segurança, incluindo a introdução do
Certificado Digital COVID da UE, adotado em tempo recorde e utilizado atualmente por
milhões de pessoas.

Juntamente com os Estados-Membros, fizemos face ao impacto social e econômico da
pandemia por meio de uma série de programas e de instrumentos ambiciosos e de grande
alcance. A capacidade combinada do orçamento de longo prazo da União e do
NextGenerationEU contribuirá com 2,018 biliões de EUR para dinamizar a economia e
reconstruir uma Europa pós-COVID-19 mais ecológica, mais justa, mais digital e mais
resiliente. A ativação da cláusula de derrogação de âmbito geral do Pacto de Estabilidade e

Crescimento e de um quadro temporário em matéria de auxílios estatais permitiu aos Estados-
Membros apoiar a economia com montantes equivalentes a 6,6 % do PIB em 2020 e a 7,1 %
do PIB em 2021, contribuindo assim para manter a estabilidade e garantir uma forte
recuperação econômica. Garantiremos que o orçamento da UE seja gasto em conformidade
com os princípios da boa gestão financeira e a plena proteção dos interesses financeiros da
União. Até a data, mobilizámos ainda 21 mil milhões de EUR em fundos da política de

coesão, para prestar apoio de emergência ao setor da saúde e proteger os postos de trabalho,
enquanto os 50 mil milhões de EUR concedidos no quadro da REACT-EU funcionaram como
transição para os instrumentos de recuperação.

O nosso trabalho em prol da recuperação da Europa já está a dar frutos. No cerne do
instrumento NextGenerationEU, no valor de mais de 800 mil milhões de EUR, o Mecanismo

de Recuperação e Resiliência dá-nos agora a oportunidade de preparar uma recuperação

sustentável e inclusiva. O seu impacto transformador continuará a desenvolver-se e a

aumentar nos próximos anos, à medida que as reformas e os investimentos forem sendo
executados, no pleno respeito dos direitos e valores fundamentais da UE.

No último ano e meio aprendemos muito, nomeadamente que, de uma crise desta dimensão,
recuperar não basta, mas que devemos sair mais fortes e mais resilientes e colocar as nossas
economias na via de um crescimento sustentável. Precisamos de aplicar as medidas que



acordámos ao longo do último ano e de promover em toda a União, nos próximos anos,

investimentos públicos e privados adicionais e reformas que assegurem o êxito da dupla
transição ecológica e digital.

A Comissão cumpriu o seu compromisso de reforçar o papel de liderança da União a nível

mundial, nomeadamente nos domínios da resposta à pandemia, da ação climática e da

proteção da biodiversidade, promovendo uma agenda comercial sólida, aberta e justa e
defendendo uma ordem mundial assente em regras. Aprofundámos o diálogo entre a UE e os

Bálcãs Ocidentais e reforçámos as parcerias com os países nossos vizinhos a leste e a sul, por
meio deambiciosos planos econômicos e de investimento, bem como com África.

Além disso, definimos uma nova agenda UE-EUA para uma mudança a nível mundial,
continuámos a aplicar uma política flexível e firme em relação à China, consolidámos a nossa
abordagem em relação à Rússia, desenvolvemos uma agenda construtiva e realista com a

Turquia e apresentámos estratégias para tomar a cooperação multilateral e a ação humanitária

ainda mais eficazes.

E neste espírito que apresentamos hoje o nosso programa de trabalho para 2022, testemunho
da nossa determinação em sairmos mais fortes da pandemia, em acelerarmos as transições

ecológica e digital e em construirmos uma sociedade mais justa, mais resiliente e mais coesa,

em consonância com a Agenda 2030 das Nações Unidas e com o Acordo de Paris. Apelamos

ao Parlamento Europeu e ao Conselho para que cheguem rapidamente a acordo sobre as

principais propostas legislativas. Em conjunto, podemos garantir que os cidadãos, as empresas
e outras partes interessadas possam colher os benefícios dos nossos esforços. Paralelamente,

apresentaremos propostas em consonância com os nossos compromissos, tal como

estabelecido nospontos e anexos seguintes^ do presente programa de trabalho.

2. Execução das seis grandes ambições

2.1. O Pacto Ecológico Europeu

A Comissão prosseguirá na via tendente a fazer da Europa o primeiro continente com impacto
neutro no clima até 2050. Proporemos um quadro regulamentar para a certificação da
remoção de diòxido de carbono, a fim de intensificar a implantação da remoção sustentável

de dióxido de carbono e de criar um novo modelo de negócio que recompense os gestores de
terras por tais práticas. Procederemos à revisão das normas aplicáveis às emissões de CO2

para os veículos pesados e criaremos um quadro legislativo para a medição harmonizada das
emissões decorrentes dos transportes e da logística, a fim de apoiar a transição para uma

mobilidade sem emissões. Procederemos ainda à revisão das normas da UE relativas a gases

fluorados com efeito de estufa, tendo em vista uma maior redução destas emissões e o
cumprimento dos compromissos internacionais.

^A posição das iniciativas nosanexos do presente programa não altera as responsabilidades definidas nascartas de missão
enviadas a cada um dos membros do Colégio pela presidente Ursula von der Leyen.



As obrigações verdes desempenharão um papel cada vez mais importante no financiamento
necessário da descarbonização da sociedade, no âmbito do plano de investimento para uma
Europa sustentável.

Daremos seguimento ao plano de ação para a poluição zero, nomeadamente nos domínios

da gestão integrada dos recursos hídricos, a fim de combater os poluentes das águas
superficiais e subterrâneas e da qualidade do ar ambiente, tendo em vista o alinhamento das

normas pelas recomendações da Organização Mundial da Saúde. Além disso, proporemos

medidas para restringir a adição de microplásticos aos produtos e para reduzir a sua libertação

no ambiente. Abordaremos os desafios em matéria de sustentabilidade dos plásticos

biodegradáveis e compostáveis e identificaremos os domínios em que podem ser benéficos
para o ambiente. Procederemos igualmente à revisão da legislação em matéria de

classificação, rotulagem e embalagem e continuaremos a trabalhar no sentido de uma revisão

específica do Regulamento REACH, a fim de melhorar a proteção da saúde humana e da
natureza.

Para além das nossas iniciativas no âmbito da política de produtos sustentáveis, reforçaremos

o direito dos consumidores à reparação dos produtos a preços justos, prolongando assim a

vida útil dos bens e, por conseguinte, apoiando os objetivos da economia circular.

A transição para a energia limpa é a melhor garantia contra choques de preços como o que a

União enfrenta atualmente. Os preços elevados da energia apenas vieram tornar mais evidente

a necessidade de acelerar a implantação da energia de fontes renováveis. Tendo em vista a

meta fixada para julho de 2021 em termos de energia de origem renovável, a Comissão irá
trabalhar na definição de boas práticas para o licenciamento das energias renováveis e

publicar uma comunicação sobre a energia solar, que se centrará em aplicações específicas e
abordará os obstáculos existentes.

Mobilizaremos recursos para assegurar uma transição ecológica justa e equitativa do ponto

de vista social e internacional: além do Fundo para uma Transição Justa e do Fundo Social
para o Clima proposto, no âmbito do alargamento do regime de comércio de licenças de
emissão de carbono aos setores dos transportes e da habitação, duplicaremos o financiamento
externo a favor da biodiversidade e contribuiremos significativamente para o financiamento
da ação climática nos países menos desenvolvidos e mais vulneráveis aos efeitos das
alterações climáticas.

Continuaremos a trabalhar a favor de uma agricultura mais ecológica e mais sustentável e a

concretizar as ações definidas na Estratégia do Prado ao Prato. Em 2022, a Comissão
trabalhará com os Estados-Membros para adotar planos estratégicos nacionais ambiciosos que
cumpram os objetivos da política agrícola comum e do Pacto Ecológico e proporá, entre
outras iniciativas, nova regulamentação sobre a utilização sustentável de pesticidas, a fim de
alcançar a meta de redução de 50 % fixada na Estratégia de Biodiversidade e na Estratégia do
Prado ao Prato, bem como uma revisão das normas de comercialização. Paralelamente, a

Comissão procurará intensificar as práticas agrícolas sustentáveis, promovendo a fixação de
carbono nos solos, redefinindo formas sustentáveis de utilização dos terrenos agrícolas, bem



como de aquicultura e de piscicultura de marisco, e melhorando o acompanhamento dos
indicadores de sustentabilidade.

2.2. Uma Europa preparada para a era digital

A pandemia contribuiu para acelerar a digitalização da Europa e do resto do mundo. A
Comissão continuará a seguir o seu Guião para a Década Digital, a fim de concretizar a
transformação digital da UE até 2030. Estamos determinados em liderar a corrida mundial às
tecnologias fiáveis, seguras e centradas no ser humano. Trabalharemos, pois, para chegar a

acordo e aplicar as nossas propostas a favor de uma Internet segura, da identidade digital
europeia e de uma inteligência artificial digna de confiança.

O mercado único continua a ser central para uma economia europeia inovadora, próspera e

orientada para o futuro. A existência e a aplicação de uma política de concorrência forte e
eficaz são necessárias, a fim de contribuir para uma recuperação resiliente e para a dupla

transição. Neste contexto, a Comissão lançou um processo de revisão da política de

concorrência, tendo em vista assegurar que os diversos instrumentos são adequados à sua

finalidade. Apresentaremos também um Instrumento de Emergência do Mercado Único, a
fim de ajudar a evitar perturbações futuras.

Apesar dos numerosos desafios e perturbações com que se viu confrontada, a Europa resistiu

à crise, em grande parte graças às competências inovadoras, à forte base industrial e às

cadeias de abastecimento diversificadas e competitivas que possui. No entanto, em alguns
setores estratégicos, tem-se revelado vulnerável, devido à grande dependência em relação a

um número muito restrito de fornecedores de países terceiros, sobretudo no que respeita às
matérias-primas, situação particularmente evidente quando se trata de semicondutores. O
fornecimento destes microcircuitos, que alimentam as soluções digitais da Europa, passou a
ser uma verdadeira preocupação para a indústria da UE, tendo havido casos em que a
produção se viu obrigada a abrandar. Neste contexto, adotaremos um ato legislativo europeu
sobre os microcircuitos para promover um ecossistema europeu de microcircuitos de
vanguarda, a fim de reforçar a nossa capacidade de inovação e a segurança do
aprovisionamento, bem como desenvolver novos mercados para tecnologias européias de
ponta.

Uma vez que a economia e a sociedade dependem cada vez mais de soluções digitais, temos
de garantir que nos podemos defender num mundo cada vez mais propenso a pirataria de
produtos conectados e serviços conexos. Para o efeito, proporemos um ato legislativo sobre a
ciber-resíliência europeia, a fim de estabelecer normas comuns de cibersegurança para os
produtos. Daremos também início à construção de um sistema de comunicação espacial
europeu seguro a nível mundial, proporcionando aos Estados-Membros conectividade em

banda larga à escala da UE onde ainda não existe atualmente e comunicações seguras e
independentes.



Dado que o maior contributo para o cumprimento do objetivo climático da UE de reduzir as

emissões em, pelo menos, 55 % até 2030 provirá do setor da energia, a Comissão proporá um

plano de ação para uma transformação digitai acelerada do setor, necessário para

assegurar a transição para fontes de energia renováveis, a mobilidade conectada, edifícios

inteligentes e um sistema energético mais integrado, centrado nos consumidores. As

perturbações no aprovisionamento de energia em grande escala, ao longo do último ano, nos
EUA e na UE demonstram a necessidade de uma energia resiliente e cibersegura.

Para que os cidadãos europeus possam tirar pleno partido da tecnologia digitai, é fundamental

proporcionar um bom nível de educação e de competências digitais. Este aspelo ganhou
destaque durante a pandemia de COVID-19, quando o ensino à distância se generalizou,

sendo identificado, nas Orientações para a Digitalização, como um objetivo fundamental. Para
colmatar as lacunas em termos de competências e de conhecimentos, proporemos medidas

para facilitar a promoção das competências digitais tanto nas escolas como no ensino

superior.

A investigação e a inovação desempenharão um papel fundamental na resposta aos desafios
que enfrentamos atualmente, contribuindo para a recuperação da Europa, que assentará num
crescimento econômico capaz' de impulsionar as transições ecológica e digital. Este aspeto

será essencial para favorecer um crescimento econômico Justo, em benefício de todas as
regiões e de todos os cidadãos, incluindo nas zonas rurais. Importa assegurar que a Europa se
mantenha na fronteira da ciência e na vanguarda das novas vagas de inovação.

As soluções digitais podem também contribuir para uma mobilidade mais integrada e mais
sustentável. Proporemos uma iniciativa sobre serviços de mobilidade digital multimodal

para colmatar as lacunas do mercado no que respeita à utilização combinada de diferentes
modos de transporte, incluindo o transporte ferroviário.

2.3. Uma economia ao serviço das pessoas

Enquanto a atividade econômica regressa aos poucos aos níveis anteriores à pandemia, impõe-
se refletir sobre a forma como a crise afetou a nossa economia. E por esse motivo que a

Comissão está a relançar o debate público sobre as regras orçamentais e o quadro de
governação econômica. A Comissão terá em conta todas as opiniões manifestadas durante o
debate público. No primeiro trimestre de 2022, emitirá orientações sobre a política orçamentai
a prosseguir no futuro próximo, com o objetivo de facilitar a coordenação das políticas
orçamentais e a elaboração dos programas de estabilidade e convergência dos Estados-
Membros. Estas orientações terão em conta a situação econômica mundial, a situação
específica de cada Estado-Membro e o debate sobre o quadro de governação econômica. A
Comissão emitirá orientações sobre eventuais alterações ao quadro de governação econômica
com o objetivo de alcançar um consenso alargado sobre o rumo a seguir em tempo útil antes
de 2023. O instrumento europeu SURE de apoio temporário para atenuar os riscos de
desemprego numa situação de emergência revelou-se um instrumento extremamente eficaz
e a Comissão analisará cuidadosamente os ensinamentos retirados.



Tendo em vista assegurar que os europeus têm acesso a empregos de qualidade, a condições
de trabalho justas e a uma ampla proteção social, beneficiando também de um maior
equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar, a Comissão dará seguimento à execução
do plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais.

O choque da pandemia pôs em evidência a importância de dispor de redes de segurança social
sólidas. Proporemos uma recomendação sobre o rendimento mínimo para apoiar as políticas
dos Estados-Membros.

A Comissão apresentará igualmente uma comunicação destinada a reforçar o diálogo social a
nível nacional e da UE, a fim de apoiar o papel fundamental dos parceiros sociais na
promoção de uma recuperação econômica e social coesa e justa, bem como das transições
ecológica, digitai e do mercado de trabalho.

Apresentaremos igualmente uma proposta para melhorar a proteção dos trabalhadores contra
os riscos associados à exposição ao amianto no local de trabalho, tendo em conta os

resultados da consulta dos parceiros sociais. Concordamos com o Parlamento Europeu e com

o seu relatório recentemente adotado nos termos do artigo 225.° do TFUE, segundo o qual a

questão do amianto constitui um motivo de grande preocupação.

O setor financeiro está a desempenhar um papel fundamental na recuperação econômica.
Durante a pandemia, as transações eletrônicas aumentaram, e a Comissão irá apresentar uma

iniciativa sobre pagamentos imediatos para promover a aceitação total desses pagamentos na

UB.

Além disso, a crise sanitária reiterou a necessidade de mercados de capitais europeus

plenamente desenvolvidos. A recuperação exige investimentos avultados que os fundos

públicos e os empréstimos bancários tradicionais, por si só, não podem proporcionar. A

Comissão tomará medidas em matéria de processos de insolvência, reforçando a

convergência e eliminando as discrepâncias, a fim de aumentar a eficiência, facilitar os
investimentos transfronteiriços e reduzir os encargos. Os requisitos de admissão à cotação

serão simplificados para tornar os mercados de capitais públicos mais atrativos para as

empresas da UE e facilitar o acesso das pequenas e médias empresas ao capital.

Em 8 de outubro, 136 jurisdições de todo o mundo, incluindo todos os Estados-Membros da

UE, alguns membros do G20 e da OCDE, chegaram a um acordo histórico sobre a reforma

físcal mundial, tendo estabelecido um nível mínimo de tributação efetiva a nível mundial

(pilar 2) e uma reafetação dos direitos de tributação (pilar 1). A Comissão tem apoiado

firmemente este esforço internacional desde o início do processo, em 2016. Do mesmo modo,

a Comissão esforçar-se-á agora por demonstrar a liderança da UE em matéria de justiça fiscal

mundial, assegurando uma aplicação rápida e coerente em toda a UE.



2.4. Uma Europa mais forte no mundo

As mudanças geopolíticas em curso vieram por em evidência a necessidade de reforçar a
influência da Europa num mundo em rápida mutação e de defender os seus valores e os seus
interesses.

Através da nossa nova estratégia Ponte Global, que será estreitamente coordenada com a
iniciativa «Build Back Better World» (B3W), intensificaremos os esforços desenvolvidos pela
União Européia para criar parcerias de conectividade, destinadas a promover a conectividade
digital e ecológica de confiança com parceiros em todo o mundo.

As várias crises humanitárias no mundo puseram em evidência o desfasamento existente entre
as necessidades e os recursos disponíveis, e as várias crises mundiais confirmaram a
necessidade de reforçar as parcerias com aliados, pelo que apresentaremos uma nova
Declaração Conjunta UE-NATO e procuraremos acelerar os trabalhos em prol de uma
verdadeira União Européia da Defesa.

A Comissão preparará um pacote no domínio da defesa que incluirá um roteiro para as
tecnologias de segurança e defesa, destinado a promover a investigação, o desenvolvimento
tecnológico e a inovação, bem como a reduzir a dependência estratégica da UE em matéria de
tecnologiascríticas e cadeias de valor nos setores da segurançae da defesa.

No próximo ano, apresentaremos uma série de novas iniciativas, centrando-nos
simultaneamente na execução das iniciativas lançadas anteriormente. Proporemos o reforço
do Regulamento Estatuto de Bloqueio, para proteger melhor os operadores da UE, quer se
trate de pessoas singulares ou de empresas, dissuadindo e combatendo ainda mais a aplicação
extraterritorial de sanções por parte de países terceiros. Esta ação reforçará a resiliência e a
autonomia estratégica aberta da UE.

Prosseguiremos a transição energética mundial, promovendo também a segurança do
aprovisionamento, as tecnologias limpas e os mercados abertos. Esta ação integra-se-á na
nova estratégia de colaboração internacional no domínio da energia, que estudará novas
possibilidades de implantação de um sistema energético limpo e de promoção da eficiência
energética e das tecnologias seguras e sustentáveis, passando gradualmente da utilização de
combustíveis fósseis para soluções de energia verde e promovendo uma transiçãojusta.

Atualizaremos a agenda de governação internacional dos oceanos de 2016, por meio de uma
comunicação conjunta que estabeleça um plano de ação para a governação internacional
dos oceanos, que aborde as principais ameaças, nomeadamente a poluição, os impactos das
alterações climáticas e a perda de biodiversidade. Assim, enviaremos um sinal forte da
liderança da UE no que se refere a honrar os compromissos assumidos a nível mundial, no
quadro da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.

A região do Golfo é um parceiro essencial para a UE. A fim de consolidar a cooperação e de
criar um quadro para o diálogo político, apresentaremos uma comunicação conjunta que
estabelece uma parceria estratégica com o Golfo.



2.5. Promoção do modo de vida europeu

Os jovens, que devem poder construir o futuro, estão a liderar o debate no âmbito da
Conferência sobre o Futuro da Europa. A nossa União precisa de uma «alma» e de uma
visão com que se identifiquem. Assim, lançaremos a ALMA {Aim, Learn, Master, Achieve -
aspirar, aprender, dominar, alcançar), uma nova iniciativa para ajudar os jovens europeus
desfavorecidos que não trabalham, não estudam nem seguem uma formação a adquirirem
experiência profissional no estrangeiro com o necessário apoio social. O objetivo final é
integrá-los no ensino, na formação profissional ou num emprego de qualidade.

Para enfrentar desafios, tanto conhecidos como sob novas formas, dar resposta ao declínio
demográfico e à escassez de mão de obra e assumir responsabilidades a nível mundial, é
fundamental chegar a um consenso europeu no que se refere à gestão da migração e do asilo.
Os acontecimentos recentes, nomeadamente na Bielorrússia e no Afeganistão, demonstram a
necessidade urgente de chegar rapidamente a acordo sobre as restantes propostas
legislativas no âmbito do Novo Pacto em matéria de Migração e Asilo. O Pacto,
apresentado pela Comissão há um ano, contém todos os elementos necessários para um
sistema equilibrado e humano que funcione para todos os Estados-Membros. Continuaremos a
trabalhar com o Parlamento Europeu e os Estados-Membros para reforçar a confiança e pôr
em prática uma política europeia sustentável de gestão da migração.

A Comissão continuará a avançar na construção de uma União da Segurança genuína e
apresentará regularmente relatórios sobre os progressos realizados no domínio da
segurança, nomeadamente sobre as negociações em curso sobre os principais dossiês
legislativos, em especial no que diz respeito às quatro prioridades estratégicas: criar um
ambiente de segurança a longo prazo, fazer face à evolução das ameaças, proteger os
europeus do terrorismo e da criminalidade organizada e criar um sólido ecossistema
europeu de segurança. A prossecução dos trabalhos em matéria de cibersegurança continua a
ser um elemento essencial da União da Segurança. Ao mesmo tempo, prosseguem os
trabalhos em matéria de luta contra o tráfico de seres humanos, e tomaremos novas
medidas para melhorar o intercâmbio seguro de informações essenciais com países
terceiros para os que garantem a segurança na linha da frente, a par de uma atualização das
regras relativas às informações antecipadas sobre passageiros.

A resposta à pandemia demonstrou mais uma vez que a ciência e o ensino não só são
extremamente importantes para promover o modo de vida europeu como para preservar a
nossa saúde. Embora as nossas escolas e universidades se estejam a adaptar á revolução
digital, a crise afetou os alunos de modo desigual, pondo em evidência o problema da
equidade no ensino. Queremos garantir o futuro da próxima geração de cientistas e
acadêmicos europeus e manter o estatuto de líder mundial das universidades européias,
promovendo simultaneamente o seu trabalho de cooperação. Para o efeito, apresentaremos a
estratégia da UE para as universidades e proporemos formas de aprofundar a cooperação



transnacional sustentável no ensino superior, que será preparada em conjunto com as
Iniciativas destinadas a melhorar a digitalização no ensino básico, secundário e superior, a fim
de assegurar a coerência.

No seguímento dos ensinamentos retirados da crise da COVID-19, apresentaremos uma nova

estratégia européia de prestação de cuidados destinada tanto aos prestadores de cuidados

como aos seus beneficiários e que abrange desde os serviços de acolhimento de crianças até

aos cuidados de longa duração. A estratégia estabelecerá um quadro para reformas que visam
orientar o desenvolvimento de cuidados de longa duração sustentáveis que garantam a todos
um melhor acesso a serviços de qualidade. Abordará também o ensino pré-primário e os

cuidados infantis, dando especial atenção às crianças com deficiência e às crianças de grupos
desfavorecidos. Além disso, contribuirá para reduzir a disparidade entre homens e mulheres

no emprego, aumentar o empoderamento das mulheres e favorecer a igualdade de gênero,
nomeadamente através da revisão das metas de Barcelona. -

Continuamos a trabalhar em prol de uma União Européia da Saúde forte e proporemos um
novo quadro para um setor farmacêutico dinâmico na UE, a fim de assegurar o acesso a
medicamentos de elevada qualidade a preços acessíveis para todos os cidadãos da UE,
promover a inovação e reforçar a segurança do aprovisionamento. Este quadro fornecerá um
ambiente regulamentar simplificado e eficiente graças a uma digitalização inovadora,
tornando-se, assim, emblemático da redução de encargos. Apresentaremos ainda uma revisão

da legislação sobre medicamentos para crianças e doenças raras, a fim de fazer face a
insuficiências neste domínio e de garantir a disponibilidade imediata de medicamentos e
tratamentos inovadores. Ambas as iniciativas dão seguimento à Estratégia Farmacêutica para

a Europa e contribuem para uma autonomia estratégica aberta no setor médico.Tiram partido
da experiência adquirida durante a pandemia para apoiar um sistema farmacêutico que possa
resistir a crises e esteja preparado para o futuro. Estas iniciativas serão reforçadas pela
proposta de criação de um verdadeiro espaço europeu de dados de saúde, com uma
governação fiável que garanta a segurança e a proteção de dados. Deste modo, incentivaremos
a investigação e o desenvolvimento de medicamentos revolucionários e permitiremos aos
cidadãos terem mais controlo sobre os seus dados de saúde.

No âmbito do plano europeu de luta contra o cancro, será dado um novo impulso ao rastreio e
diagnóstico precoce do cancro, que salvam vidas, através de uma recomendação sobre o
rastreio do cancro, com base nos dados científicos disponíveis mais recentes.

2.6. Um novo impulso para a democracia europeía

A Conferência sobre o Futuro da Europa está em pleno andamento, e todos os europeus

são convidados a pronunciar-se sobre a forma de moldar o nosso futuro comum. A
Conferência é um exercício democrático sem precedentes, aberto e inclusivo, com uma
plataforma digital multilingue. Escutaremos atentamente as idéias e os contributos
apresentados e estamos prontos a dar seguimento ao que for acordado pela Conferência. Para
tirarmos o máximo partido desta oportunidade, estamos a implementar instrumentos novos e
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inovadores para transformar a forma como dialogamos com os nossos cidadãos, o que
contribuirá para assegurar que os jovens possam liderar o debate.

A Iniciativa de Cidadania Européia Já permite que os cidadãos ajudem a moldar a nossa
União instando a Comissão a propor nova legislação. Atualmente, estão a ser recolhidas
declarações de apoio para onze iniciativas deste tipo e mais três deverão iniciar o processo em
breve.

A preservação da liberdade e do pluralismo dos meios de comunicação social constitui um
dos pilares dos nossos sistemas democráticos. Tomaremos novas medidas para melhorar a
transparência, a responsabilização e a independência no que respeita a ações que afetem a
liberdade e o pluralismo dos meios de comunicação social, apresentando um ato legislativo
europeu sobre a liberdade dos meios de comunicação social.

OEstado de direito é fundamental para a nossa identidade e para os nossos valores enquanto
europeus, sendo também uma condição prévia para o funcionamento eficaz da UE, que
assenta na confiança mútua. O relatório de 2021 sobre o Estado de direito revelou uma

evolução positiva nos Estados-Membros, mas também casos de retrocesso e o surgimento de
novas preocupações. A Comissão prosseguirá o seu trabalho de guardiã dos Tratados, no
sentido de garantir que os problemas relacionados com o Estado de direito sejam identificados
e abordados, nomeadamente formulando recomendações específicas para os Estados-
Membros no relatório de 2022 sobre o Estado de direito. Tomará igualmente as medidas
necessárias para defender a primazia do direito da UE. Além disso, utilizará toda a gama de
instrumentos de que dispõe paraassegurar umaabordagem coerente e eficaz, nomeadamente a
fim de proteger o dinheiro dos contribuintes da UE.

A Comissão continuará a trabalhar na definição de um quadro jurídico comum que permita a
transmissão eficiente de processos penais entre os Estados-Membros, a fim de intensificar a
luta contra a criminalidade transfronteiras. Avaliaremos igualmente a forma de alcançar a
convergência entre Estados-Membros em matéria de prisão preventiva e de condições de
detenção, no âmbito damelhoria dacooperação transfronteiras em matéria penal.

A Comissão prosseguirá os seus trabalhos para garantir que a União da Igualdade se torne
uma realidade para todos. Todos os cidadãos se devem sentir seguros e sem receio de ser
vítimas de discriminação ou violência em razão da orientação sexual, identidade de gênero,
expressão de gênero, características sexuais, origem racial ou étnica, religião ou crença,
deficiência ou idade. Os organismos de promoção da igualdade são fundamentais para
garantir o respeito destes direitos, pelo que proporemos medidas para reforçar o seu papel e a
sua independência. Proporemos medidas para melhorar o reconhecimento da parentalídade
entre Estados-Membros e reforçar a cooperação judiciária em matéria de proteção dos
adultos vulneráveis em situações transfronteiras. As medidas que iremos propor para
prevenir e combater a violência contra as mulheres serão complementadas por uma
iniciativa, no próximo ano, que visa ajudar os Estados-Membros a melhorar a prevenção e a
tomar medidas deapoio para combater as práticas nocivas contra mulheres e raparigas.



Procuraremos avançar na conceção do novo organismo ínterínstitucional de ética da UE,

nomeadamente continuando a trabalhar em estreita colaboração com as outras instituições, a

fim de chegar ao consenso necessário sobre o âmbito, o papel e as competências do futuro
organismo. É necessário ter em conta as especificidades de cada instituição, bem como as
diferentes responsabilidades e obrigações institucionais e democráticas que lhes são
conferidas ao abrigo dos Tratados. O relatório de iniciativa do Parlamento Europeu constitui
um contributo importante para o debate atualmente em curso.

A Comissão apresentará ainda uma iniciativa sobre a fuga de cérebros e a atenuação dos
problemas associados ao declínio demográfico, que analisará as diferentes causas, as
conseqüências a longo prazo e as possíveis soluções para travar ou mesmo inverter a fuga de
cérebros.

3. Legislar melhor, aplicar e fazer cumprir o direito da UE

3.1. Legislar melhor

O nosso Programa «Legislar Melhor» assegura que as decisões políticas são tomadas com
base nos melhores dados disponíveis, tendo em conta o impacto que terão no terreno e os
pontos de vista das pessoas e das empresas suscetíveis de serem afetadas por essas decisões.

•Esta abordagem assegura que a regulamentação seja específica, fácil de cumprir e não
acrescenta encargos regulamentares desnecessários. A Comunicação «Legislar Melhor: unir
as nossas forças para melhorar a legislação», de 2021, enuncia as principais formas de
melhorar a qualidade da legislação e maximizar os seus benefícios.

A fim de minimizar os encargos associados à consecução dos objetivos políticos da UE, com
o presente programa de trabalho, a Comissão aplicará plenamente o princípio da comporta
regulatória «one in, one out». Fica assim assegurado que, ao introduzir novos encargos,
procuraremos, de forma sistemática e proativa, reduzir os encargos impostos pela legislação
em vigor. Os custos previstos do cumprimento da legislação da UE serão quantificados de
forma mais transparente e apresentados sistematicamente nas avaliações de impacto. Os
custos administrativos serão compensados. Sempre que possível, serão tomadas outras
medidas para compensar os custos de ajustamento. O princípio da comporta regulatória
complementará o programa para a adequação e a eficácia da regulamentação (REFIT),
que identifica e elimina sistematicamente a burocracia e os custos desnecessários.

Legislar melhor é também fundamental para apoiar a sustentabilidade e a transformação
digital. Nas avaliações, avaliações de impacto e consultas daremos maior destaque às
ambições ecológicas e digitais da Comissão, à respetiva dimensão social e equitativa,
colocando igualmente a tônica nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e nos
princípios de «não prejudicar significativamente» e de «digital por defeito». A igualdade
para todos, incluindo a igualdade entre homens e mulheres, bem como as implicações
externas das políticas internas, serão tidas em conta em todas as etapas do processo de
elaboração de políticas. A avaliação dos impactos territoriais e a verificação rural serão
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reforçadas, para ter mais em consideração as necessidades e as especificidades dos diferentes
territórios da UE. Será dada especial atenção ao impacto na geração jovem. A integração da
prospetiva na elaboração de políticas contribuirá para que a nossa regulamentação seja
adequada ao futuro.

3.2. Aplicar e fazer cumprir o direito da UE

A adoção de legislação ambiciosa e inovadora não é o final do processo: a sua aplicação
adequada é essencial para proteger os direitos dos cidadãos e das empresas na União. A
Comissão continuará a trabalhar com os Estados-Membros e a apoiá-los para assegurar
a aplicação rápida e integral das regras da UE, tanto novas como as existentes, e não
hesitará em defender o direito da UE através de processos por infração, sempre que
necessário. Trata-se de uma condição prévia para atingirmos os nossos objetivos estratégicos
emdomínios como o bom funcionamento do mercado único, a transição da Europa para a era
digital, a concretização do Pacto Ecológico Europeu e a aplicação do Pilar Europeu dos
Direitos Sociais. Os processos por infração constituem também uma parte essencial do
conjunto de instrumentos à disposição da Comissão para defender os direitos e valores
fundamentais nos quais assenta a União.

4. Conclusão

Ao longo do último ano e meio, a nossa União e os seus cidadãos demonstraram a sua força, a
sua tenacidade e a sua unidade face a uma série de desafios sem precedentes. O mundo de
hoje continua a caracterizar-se pela incerteza, pelos acontecimentos perturbadores e pelo
aumento das tensões geopolíticas, em conjugação com as alterações climáticas e a crise
ambiental. Porém, aproveitando as oportunidades oferecidas por estes desafios e baseando-

•nos nos alicerces que lançámos, podemos concretizar a transformação societal de que a
Europa precisa e que os seus cidadãos merecem.

O presente programa de trabalho define ações específicas para continuar a concretizar as
ambições que a Comissão fixou no início do seu mandato e orientar a União para uma
recuperação sustentável. Enumera igualmente as principais propostas legislativas que devem
ser prioritárias no processo legislativo, a fim de assegurar uma aplicação rápida no terreno. As
propostas enumeradas constituirão a base do nosso diálogo com o Parlamento Europeu e o
Conselho, para chegar a acordo sobre uma declaração conjunta sobre as prioridades
legislativas até ao final do ano, em conformidade com o Acordo Interinstitucional «Legislar
Melhor»^.

Demonstrámos que, agindo em conjunto, temos melhores condições para fazer face aos
desafios geracionais e proteger vidas e meios de subsistência.

'JOL 123de 12.5.2016, p. 1.

13



Esta união é necessária agora mais do que nunca, mas nâô deve ser feita à custa da nossa
ambição. Precisaremos de ambas se quisermos continuar no bom caminho para construir uma
União resilientee um futuro próspero.

/•
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Anexo I: Novas iniciativas'

• Objetivo estratégico Iniciativas

1. Pacote Poluição Zero a) Revisão do Regulamento (CE) n." 1272/2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem (iniciativa
legislativa, incluindo a avaliação de impacto, artigo 114.° do TFUE, T2 2022)

b) Gestão integrada da água*- listas revistas de poluentes das águas superficiais e subterrâneas (iniciativa
legislativa, incluindo a avaliação de impacto, artigo 192.° do TFUE, T3 2021)

c) Revisão da legislação da HE em matéria de qualidade do ar ambiente (iniciativa legislativa, incluindo a avaliação
de impacto, artigo 192.° do TFUE, T3 2022)

2. Pacote de medidas climáticas a) Revisão das regras da UE em matéria de gases fluorados com efeito de estufa (iniciativa legislativa, incluindo a
avaliação de impacto, artigo 192.°, n.° 1, do TFUE, T2 2022).

b) Quadro da UE para a medição harmonizada das emissões dos setores dos transportes e da logística (iniciativa
legislativa, incluindo a avaliação de impacto, artigos 91.° e 100.°, n.° 2, do TFUE, T4 2022)

c) Revisão das normas de emissões de CO2 para os veículos pesados (iniciativa legislativa, incluindo a avaliação de
impacto, artigo 192.°, n.° 1, do TFUE, T4 2022)

d) Certificação das remoções de carbono (iniciativa legislativa, incluindo a avaliação de impacto, artigo 192.°, n.° 1, do
TFUE, T4 2022)

3. Economia circular Iniciativa sobre 0 direito à reparação (iniciativa legislativa, incluindo a avaliação de impacto, T3 2022)

4. Pacote relativo aos plásticos a) Quadro político para os plásticos de base biológica, biodegradáveis e compostáveis (iniciativa não legislativa,
T2 2022)

b) Restrição dos microplásticos (iniciativa não legislativa, T4 2022)
c) Medidas para reduzir a libertação de microplásticos no ambiente (iniciativa legislativa, incluindo a avaliação de

impacto, artigo 114.° do TFUE, T4 2022)

5. Biodiversidade e Do Prado ao Prato Utilização sustentável dos pesticidas - revisão das regras da UE (iniciativa legislativa, incluindo a avaliação de
impacto, artigo 192.°, n.° 1, do TFUE, TI 2022)

tma Europa Preparada para a Era Digital

6. Ciber-resiliência Ato legislativo sobre a ciber-resiliência europeia (iniciativa legislativa, incluindo a avaliação de impacto, T3 2022)

' O presente anexo contém novas informações disponíveis sobre as iniciativas incluídas no programa de trabalho da Comissão, em consonância com o Acordo Interinstitucional
«Legislar Melhor». Essas informações, que se encontram entre parênteses a seguir a cada iniciativa, têm caráter meramente indicativo e estão sujeitas a alterações durante o
processo preparatório, nomeadamente tendo em conta os resultados do processo de avaliação de impacto.



E ,^ Objetivo estratégico 7 • ^ • Iniciativas '' • • •

7. Semicondutores Ato legislativo europeu sobre os microcircuitos (iniciativa legislativa ou não legislativa, T2 2022)

8. Segurança e defesa Roteiro para as tecnologias de segurança e defesa (iniciativa não legislativa, TI 2022)

9. Espaço inovador e sustentável a) Criação de um sistema de comunicação global seguro da UE baseado no espaço (iniciativa legislativa, incluindo a
avaliação de impacto, artigo 189." do TFUE, T2 2022)

b) Estratégia da UE para a gestão do tráfego espacial (iniciativa não legislativa, T2 2022)

10. Vertente digital da educação e das
competências

a) Recomendação sobre a melhoria da oferta de competências digitais na educação e na formação (iniciativa não
legislativa, T3 2022)

b) Recomendação sobre os fatores determinantes da educação digital (iniciativa não legislativa, T3 2022)

11. Mercado único Instrumento de Emergência do Mercado Único (iniciativa legislativa, incluindo a avaliação de impacto, TI 2022)

12. Mobilidade digital multimodal Serviços de mobilidade digital multimodal (iniciativa legislativa, incluindo a avaliação de impacto, artigo 91." do TFUE,
T4 2022)

Uma Economia ao serviço das Pessoas

13. Proteção dos trabalhadores Proteção dos trabalhadores contra os riscos de exposição ao amianto durante o trabalho (iniciativa legislativa,
incluindo a avaliação de impacto, artigo 153.", n.° 2, do TFUE, T3 2022)

14. Pequenas e médias empresas Facilitar o acesso das pequenas e médias empresas ao capital (iniciativa legislativa, incluindo a avaliação de impacto,
artigo 114." do TFUE, T3 2022)

15. Pagamentos instantâneos Iniciativa sobre pagamentos imediatos na UE (iniciativa legislativa ou não legislativa, T2 2022)

16. Aprofundar a União dos Mercados de
Capitais

Iniciativa relativa à harmonização de certos aspetos do direito substantivo em matéria de processos de insolvêncía
(iniciativa legislativa ou não legislativa, T3 2022)

17. Equidade físcal Proposta relativa à aplicação do acordo global da OCDE sobre a reafetação dos direitos de tributação (iniciativa
legislativa, artigo 115." do TFUE)

18. Rendimento mínimo Recomendação sobre o rendimento mínimo (iniciativa não legislativa, T3 2022)

19. Regiões ultraperiféricas Parceria estratégica renovada com as regiões ultraperiféricas (iniciativa não legislativa, T2 2022)

Uma Europa mais Porte no [Viundo

20. Estatuto de bloqueio Revisão do Regulamento Estatuto de Bloqueio (iniciativa legislativa, incluindo a avaliação de impacto, T2 2022)

21. Compromisso energético internacional Nova estratégia em matéria de compromisso energético internacional (iniciativa não legislativa, TI 2022)

22. Governação internacional dos oceanos Comunicação conjunta sobre a governação internacional dos oceanos (iniciativa não legislativa, T2 2022)



- rfM-: 'í í Objetivo estratégico . Iniciativas

23. Parceria com o Golfo Comunicação conjunta sobre uma parceria com o Golfo (iniciativa não legislativa. T2 2022)

Promoção do Modo de \'ída Europeu

24. Estratégia europeia de prestação de cuidados Estratégia Europeia de Prestação de Cuidados — Comunicação sobre uma estratégia europeia de prestação de
cuidados, acompanhada da revisão das metas de Barcelona e de uma proposta de recomendação do Conselho sobre
cuidados continuados (iniciativa não legislativa, T3 2022)

25. Informação antecipada sobre passageiros Obrigação das transportadoras de comunicarem informações antecipadas sobre passageiros (iniciativa legislativa,
incluindo a avaliação de impacto, T2 2022)

26. Acesso recíproco a informações relacionadas
com a segurança

Quadro para o acesso recíproco a informações relacionadas com a segurança pelos agentes de primeira linha da UE
e dos principais países terceiros, a fim de combater as ameaças comuns à segurança (iniciativa legislativa, incluindo a
avaliação de impacto, T4 2022)

27. Rastreio do cancro Atualização da Recomendação sobre o rastreio do cancro (iniciativa não legislativa, T3 2022)

28. Pacote da Educação a) Estratégia europeia para as universidades (iniciativa não legislativa. TI 2022)
b) Construir pontes para uma cooperação europeia eficaz no domínio do ensino superior (iniciativa não legislativa,

TI 2022)

Um Novo Impulso pura a Democracia Européia

29. Liberdade dos meios de comunicação social Ato legislativo sobre a liberdade de imprensa (iniciativa legislativa, incluindo a avaliação de impacto, artigo 114." do
TFUE, T3 2022)

30. Transferência de processos penais Iniciativa legislativa relativa à transferência de processos penais (iniciativa legislativa, incluindo a avaliação de
impacto, artigo 82.°, n.° 1, do TFUE. T3 2022)

31. Reconhecimento da parentalidade entre
Estados-Membros

Reconhecimento da parentalidade entre Estados-Membros (iniciativa legislativa, incluindo a avaliação de impacto,
artigo 81.°, n.° 3, do TFUE, T3 2022)

'32. Organismos de promoção da igualdade Reforço do papel e da independência dos organismos de promoção da igualdade (iniciativa legislativa, artigos 19.° e
157.° do TFUE, T3 2022)



Anexo II: Iniciativas REFIT^

Objetivo / potcnci»! de simplificação (breve explicação do objetivo de redução e simplificação dos encargos)Titulo

1. Revisão da Diretiva Tratamento de Águas
Residuais Urbanas

Na seqüência da avaliação da diretiva, foram identificados alguns domínios em que se impõem melhorias: combater
mais eficazmente a poluição remanescente e a poluição emergente, reforçar a govemação do setor e articulá-lo melhor
com os objetivos do Pacto Ecológico Europeu. Também se tomarão em conta considerações de saúde pública (melhor
prevenção das pandemias através da vigilância das águas residuais).

Serão envidados esforços especiais para melhorar o acompanhamento e a comunicação de informações (avançando no
sentido de uma comunicação semiautomática). Os Estados-Membros e os operadores de tratamento de águas residuais -
privados ou públicos - beneficiarão desta medida. Poderão ser necessários mais esforços em matéria de transparência,
uma vez que tal é considerado um motor para um melhor desempenho do setor.

(iniciativa legislativa, incluindo a avaliação de impacto, artigo 192.° do TFUE, T2 2022)

2. Revisão - Restrição da utilização de substâncias
perigosas na eletrônica

A revisão reforçará e simplificará a legislação para proteger melhor os cidadãos e o ambiente contra os produtos
químicos perigosos, nomeadamente tendo em conta a evolução para uma abordagem «uma substância, uma avaliação»,
velando por mais transparência na priorização das medidas destinadas a lidar com os produtos químicos, e fomentando
a inovação no desenvolvimento de alternativas seguras e sustentáveis, como salientado no Pacto Ecológico Europeu.

A revisãò terá por objetivo reduzir os encargos administrativos no que diz respeito ao processo de isenção.

(iniciativa legislativa, incluindo a avaliação de impacto, artigo 114.° do TFUE, T4 2022)

3. GreenData4AII - Revisão da Diretiva relativa à

infraestrutura de informação geográfica na
Comunidade Européia (INSPIRE) e da Diretiva
relativa ao acesso do público às informações sobre
ambiente

A iniciativa decorre da Estratégia Européia para os Dados. Consiste numa revisão da Diretiva que estabelece uma
infraestrutura de informação geográfica na UE (INSPIRE), juntamente com a Diretiva relativa ao acesso do público às
informações sobre ambiente, na seqüência da sua avaliação em 2021. Esta iniciativa permitirá modernizar o regime dos
dados em função das oportunidades tecnológicas e de inovação, facilitando o apoio, por parte das autoridades públicas,
das empresas e dos cidadãos da UE, à transição para uma economia mais ecológica e neutra em termos de carbono e
reduzindo os encargos administrativos. Prevê-se que abranja serviços de dados reutilizáveis em grande escala, a fim de
ajudar a recolher, partilhar, tratar e analisar grandes volumes de dados necessários para garantir o cumprimento da
legislação ambiental e das ações prioritárias definidas no Pacto Ecológico. A iniciativa visa racionalizar a comunicação
de informações e a redução dos encargos através de uma melhor reutilização dos dados existentes, da geração
automática de relatórios através da prospeção de dados e da inteligência empresarial.

(iniciativa legislativa, incluindo a avaliação de impacto, artigo 192.° do TFUE, T4 2022)

o presente anexo apresenta as revisões, as avaliações e os balanços de qualidade mais significativos no âmbito do REFIT que a Comissão realizará em 2022.



Proposta horizontal para confíar às agências da
LIE a realização do trabalho técnico e científíco da
DE sobre produtos químicos

Revisão do regulamento relativo à
disponíbilização e à colocação no mercado de
detergentes

Revisão da Diretiva relativa aos veículos em fim

de vida e da Diretiva relativa à homologação dos
veículos a motor

A iniciativa visa racionalizar nas agências da UE as responsabilidades de prestação do trabalho científico e técnico
sobre produtos químicos, atualmente repartidas por uma série de intervenientes (comitês científicos, consultores,
serviços da Comissão) decorrentes do princípio «uma substância, uma avaliação».

A presente proposta reduzirá os encargos para as partes interessadas, uma vez que centralizará o trabalho científico e
técnico em matéria de produtos químicos nas agências da UE. Também reduziráos encargos para as instituições da UE
(a Comissão e as agências), uma vez que o recurso à perícia das agências em matéria de avaliação da segurança dos
produtos químicos, em substituição dos comitês e consultores ad hoc, conduzirá a sinergias e ganhos de eficiência,

(iniciativa legislativa, artigo 114.° do TFUE, T4 2022)

A revisão do Regulamento (CE) n.°648/2004 abordará as deficiências identificadas pela avaliação e adaptará à
evolução recente e às necessidades socioeconómicas os requisitos regulamentares aplicáveis aos detergentes. Dará
seguimento à estratégia da UE para a sustentabilidade dos produtos químicos.

Uma questão fundamental identificada pela avaliação foi o facto de os conceitos e definições utilizados no
Regulamento relativo aos detergentes poderem nem sempre estar em consonância nem ser coerentes com o significado
que adquiriram ao longo do tempo e na prática. Em conseqüência, não é claro se determinados produtos disponíveis no
mercado são ou não abrangidos pelo âmbito de aplicação do regulamento (por exemplo, produtos de limpeza
microbiana).

(iniciativa legislativa, incluindo a avaliação de impacto, artigo 114.°do TFUE, T4 2022)

A revisão promoverá uma abordagem mais circular, ligando as questões de conceção ao tratamento em fim de vida,
tendo em conta as regras em matériade conteúdo reciclado obrigatório para determinados materiaisdos componentes e
melhorando a eficiênciada reciclagem. A fusão das duas diretivas num único instrumento de modo a abranger todo o
ciclo de vida do setor automóvel proporcionaria clareza jurídica aos operadores econômicos e às administrações, em
comparação com a situação atual, que assenta numa abordagem fragmentada: Os veículos automóveis são abrangidos
pela Diretiva2005/64/CE quando são colocados no mercado, enquanto os veículosem fim de vida são abrangidos pela
Diretiva2000/53/CE. O recurso a ferramentas em linha e a utilização de soluções digitais ajudariam a reduzirencargos
administrativos evitáveis, nomeadamente relacionados com as obrigações de comunicação de informações ou outros
procedimentos, porexemplo, os sistemas de registo/cancelamento de registo e notificação dos veículos. A este respeito,
a revisão da diretiva terá por objetivo melhorar a sua viabilidade operacional e aplicação, bem como otimizar os
encargos administrativos através de uma melhor utilização das soluções digitais e da coerência com outras políticas e
legislação setoriais assentes numa abordagem baseada no ciclo de vida.

(iniciativalegislativa, incluindoa avaliação de impacto, artigo 114.° e/ou artigo 192.° do TFUE, T4 2022).



7. Revisão da legislação relativa à comercialização
de sementes e de outros materiais de reprodução
vegetal e florestal

Esta iniciativa visa rever a legislação relativa aos materiais de reprodução vegetal e florestal, a fim de a alinhar com os
objetivos políticos do Pacto Ecológico Europeu e das estratégias do Prado ao Prato, da biodiversidade, de adaptação da
UE às alterações climáticas, da estratégia digital europeia e da Nova Estratégia da UE para as Florestas. Pretende
eliminar os obstáculos do mercado interno e apoiar o desenvolvimento técnico, a criação de florestas e sistemas
agroalimentares sustentáveis e resilientes às alterações climáticas, a conservação da biodiversidade e dos recursos
genéticos vegetais e florestais. A iniciativa racionalizará os procedimentos e reduzirá os encargos para as autoridades
competentes e para o setor dos materiais de reprodução vegetal da UE.

(iniciativa legislativa, incluindo a avaliação de impacto, artigos 43.°, n.° 2, 114.°, e 192.°, n.° 1, do TFUE, T4 2022)

Uma Europa Preparada para a Era Digital

8. Revisão do Regulamento de isenção por categoria
aplicável aos acordos verticais e das Orientações
verticais

Esta iniciativa tem por objetivo rever as regras aplicáveis aos acordos entre as partes ativas a diferentes níveis na
mesma cadeia de abastecimento econômica, a fim de suprir as necessidades das empresas em conformidade com as
regras da concorrência. Contribuirá para a redução dos encargos, fornecendo às partes interessadas orientações
atualizadas para um ambiente empresarial reconfigurado, nomeadamente, pelo crescimento do comércio eletrônico,

(iniciativa não legislativa, incluindo a avaliação de impacto, artigo 103.° do TFUE e Regulamento 19/65/CEE,
T2 2022)

9. Revisão do Regulamento de isenção por categoria
aplicável aos acordos horizontais e das
Orientações horizontais

A iniciativa pretende rever os regulamentos de isenção por categoria da Comissão para os acordos de investigação e
desenvolvimento e os acordos de especialização, bem como as orientações horizontais que os acompanham. A revisão
visa garantir que gs empresas dispõem de orientações claras sobre os acordos de cooperação horizontal que podem
celebrar sem correrem o risco de infringir o direito da concorrência. Visa igualmente simplificar a supervisão
administrativa dos acordos de cooperação horizontal pela Comissão, pelas autoridades nacionais da concorrência e
pelos tribunais nacionais.

(iniciativa não legislativa, incluindo a avaliação de impacto, artigo 103.° do TFUE e Regulamento 19/65/CEE,
T4 2022)

10. Revisão de certos aspetos processuais do controlo
das concentrações na UE

Esta iniciativa visa melhorar os procedimentos de controlo das concentrações na UE sem comprometer a sua aplicação
efetiva. 0 objetivo é tomar o controlo das concentrações na UE mais eficiente e menos oneroso em casos pouco
suscetíveis de levantar preocupações em matéria de concorrência e permitir que a Comissão consagre mais recursos aos
casos em que se impõe uma investigação aprofundada. Para o efeito, a iniciativa explorará opções para simplificar mais
0 procedimento tanto nos casos de concentração simplificados como, na medida do possível, nos não simplificados.

(iniciativa não legislativa, incluindo a avaliação de impacto, o Regulamento (CE) n.° 802/2004 da Comissão e a
Comunicação da Comissão relativa a um procedimento simplificado, T2 2022)



12.

Revisão da Comunicação relativa n definição de
mercado

Proposta de estratégia de interoperabilidade das
administrações públicas da UE

Obietiv )Ucação dp objetivo de redução e simplificação dos encargos)

A iniciativa visa assegurar que a comunicação fornece orientações atualizadas sobre os princípios e as boas práticas no
domínio da definição de mercado que a Comissão aplica nos processos em matéria anti-irust e de concentrações,
incluindo a evolução recente das metodologias e os desenvolvimentos do mercado, como os associados à digitalização
da economia.

Uma comunicação atualizada reduzirá os encargos para as empresas, aumentando a segurança jurídica e fornecendo
orientações mais atualizadas sobre a abordagem da Comissão relativamente à definição de mercado, inclusive em
domínios não abrangidos pela presente comunicação, como os mercados digitais. Num cenário em que não fossem
fornecidas orientações atualizadas, tanto em matéria de concentrações como de anti-trusí, as empresas teriam de
consagrar recursos internos adicionais à investigação de um grande número de decisões da Comissão, acórdãos
judiciais e literatura sobre a definição de mercado para determinar o modo como a Comissão provavelmente definiria
o(s) mercado(s) em causa e que elementos teria em conta. Uma comunicação atualizada reduzirá ainda maís os
encargos e aumentará os benefícios para a Comissão e as autoridades da concorrência dos Estados-Membros,
diminuindo a necessidade de explicarem os princípios básicos da definição de mercado quando aplicam o direito da
concorrência da UE e fornecendo um instrumento de referência para as autoridades da concorrência dos Estados-
Membros que não dispõem das suas próprias orientações em matéria de definição de mercado na aplicação do direito
nacional (quando aplicável).

(iniciativa não legislativa, T4 2022)

Esta iniciativa avaliará o atual Quadro Europeu de Interoperabilidade e avaliará o seu apoio à criação de serviços
públicos digitais interoperáveis. Elaborará igualmente a proposta sobre a estratégia de interoperabilidade das
administrações públicas da UE, anunciada na Comunicação da Comissão intitulada «Construir o futuro digital da
Europa». O objetivo é estabelecer uma governação comum da interoperabilidade a nível da UE, a fim de assegurar a
coordenação além-ffonteiras, apoiar a inovação no setor público e definir especificações mínimas comuns para fluxos e
serviços de dados do setorpúblico seguros e sem fronteiras, propondo-se parao efeito:
• Estabelecer uma governação partilhada da interoperabilidade com os Estados-Membros, que terão a incumbência de

orientar o desenvolvimento da interoperabilidade entreas administrações públicas da UE.
• Assegurar que as propostas políticas da UE sejam interoperáveis, preparadas para o digital e concebidas para serem

interoperáveis desde o início, e promover sinergias para a suaaplicação.
• Fornecer especificações e normas mínimas comuns de interoperabilidade abertas para a execução das políticas e

programas da UE.
• Apoiar e promover o desenvolvimento e a reutilização de soluções e especificações comuns de interoperabilidade

abertas e centradasno ser humano pelas administrações públicasem toda a UE.
• Reforçar a inovação e a cooperação internacional através da aprendizagem mútua e da cooperação entre

administrações públicas.

(iniciativa legislativa, incluindo a avaliação de impacto, artigos 114.°, 172.®, 188.® e/ou 197.® do TFUE, T2 2022)



13.

14.

15.

16.

Revisão das orientações relativas aos auxílios
estatais para as redes de banda larga

Revisão da Diretiva Desenhos ou Modelos

Revisão do Regulamento relativo aos Desenhos ou
Modelos Comunitários

Revisão da legislação em matéria de certificados
complementares de proteção

tencial dé simpiificaçãó

O objetivo da iniciativa é rever as regras em matéria de auxílios estatais aplicáveis ao setor da banda larga, a fim de as
atualizar em consonância com a evolução tecnológica e socioeconómica e de ter em conta os novos objetivos de
conectividade da UE, bem como outros desenvolvimentos políticos recentes. A comunicação de 2020 intitulada
«Construir o futuro digital da Europa» considera a conectividade a gigabits o elemento mais fundamental da
transformação digital, sendo crucial para explorar o potencial de crescimento digital da Europa. Tal é confirmado pelas
recentes observações da Comissão na Comunicação sobre as Orientações para a Digitalização no horizonte 2030.
Reconhece a rápida evolução das necessidades de capacidade das redes e a necessidade de assegurar investimentos
sustentáveis em redes capazes de oferecer velocidades a gigabits para sustentar a economia europeia dos dados após
2025. A pandemia de COVID-19 sublinhou o papel crucial das redes de banda larga para as pessoas, as empresas e as
instituições públicas, bem como para a recuperação da crise e o reforço da resiliência da UE.

É necessária uma alteração específica das regras atuais por forma a alinhar o enquadramento dos auxílios estatais
aplicável ao setor da banda larga com a evolução tecnológica, socioeconómica e política.

(iniciativa não legislativa, T2 2022)

A revisão prevista da Diretiva Desenhos ou Modelos e do Regulamento relativo aos Desenhos ou Modelos
Comunitários surge na seqüência de uma avaliação da atual legislação da UE em matéria de proteção de desenhos ou
modelos. Visa tomar o quadro adequado à sua finalidade na era digital e aumentar a segurança jurídica e a
previsibilidade em benefício dos criadores individuais, das indústrias de utilização intensiva de desenhos ou modelos e
das pequenas e médias empresas. Procurará igualmente estabelecer condições equitativas de concorrência, aumentar a
eficiência e reduzir os custos, facilitando assim o acesso à proteção de desenhos ou modelos.

A simplificação dos procedimentos e a redução dos encargos administrativos (incluindo as taxas a pagar) contam-se
entre os principais objetivos da reforma. A racionalização dos procedimentos e o aumento da interoperabilidade dos
sistemas de proteção na UE mediante o reforço da harmonização levarão à redução dos custos e dos encargos
administrativos, tanto para os utilizadores da proteção de desenhos ou modelos como para as administrações públicas.

(iniciativa legislativa, incluindo a avaliação de impacto, artigo 114.® do TFUE, T2 2022)

Embora a legislação da UE em matéria de certificados complementares de proteção seja adequada aos fins a que se
destina, a sua fragmentação (os certificados complementares de proteção são administrados e aplicados a nível
nacional) prejudica a sua eficácia e eficiência. A criação de um procedimento unificado de concessão de certificados
complementares de proteção e de um certificado complementar de proteção unitário reforçaria o mercado único dos
produtos farmacêuticos e agroquímicos e tornaria estes certificados aptos a apoiar a dupla transição digital e ecológica.

A revisão conduzirá a uma forte redução dos custos/encargos e a uma maior segurança jurídica para os requerentes de
certificados complementares de proteção, incluindo as PME e as empresas em fase de arranque, uma vez que estará
disponível um mecanismo de concessão centralizado em alternativa aos 27 procedimentos nacionais atualmente
existentes. A(s) nova(s) proposta(s) poderá(ão) substituir/alterar os regulamentos em vigor em matéria de certificados
complementares de proteção para os produtos farmacêuticos e fitofarmacêuticos.

(iniciativa legislativa, incluindo a avaliação de impacto, artigos 114.® e 118.° do TFUE, T4 2022)



Título

Uma Economia ao serviço das Pessoas

17.

18.

Revisão do quadro legislativo relativo
estatísticas européias sobre a população

as

Revisão da Diretiva relativa à certificação dos
maquinistas de locomotivas e comboios no sistema
ferroviário da Comunidade

Objetivo / potencial de simplifícação (breve explicação do objetivo de redução e simplificação dos encargos)

São necessárias estatísticas sobre a dimensão e as características demográficas, sociais, laborais, habitacionais,
educativas e migratórias da população, a fim de permitir à União cumprir as tarefas que lhe incumbem. Estas
estatísticas requerem uma base jurídica revista, moderna e abrangente para garantir a sua qualidade, exaustividade e
fiabilidade. Ainiciativa destina-se a criar um quadro jurídico revisto para as estatísticas sobre a população com base em
normas internacionais, integrando numa base jurídica única as estatísticas anuais existentes em matéria de demografia e
migração e as estatísticas decenais do recenseamento da população e da habitação, bem como os dados populacionais
regionais e georreferenciados, atualmente abrangidos por regulamentos distintos.
A base jurídica única revista para as estatísticas sobre a população visa reduzir os encargos administrativos para as
administrações dos Estados-Membros (sobretudo os institutos nacionais de estatística), promovendo a utilização de
definições estatísticas harmonizadas e adequadas em todos os domínios da estatística populacional e evitando a
duplicação de esforços em domínios conexos. Ainiciativa contribuirá para a utilização crescente, pelas administrações
dos Estados-Membros. de fontes de dados administrativos para compilar estatísticas demográficas. Esta abordagem será
mais eficaz em termos de custos e, ao longo do tempo, reduzirá os encargos com recursos para as administrações dos
Estados-Membros, permitindo simultaneamente produzir estatísticas mais freqüentes e pormenorizadas a fim de
responder às necessidades dos utilizadores. A substituição ou alteração da legislação pertinente em vigor (dois
regulamentos do Conselho e do Parlamento Europeu serão revogados e um alterado) por um regulamento-quadro único
conduzirá à simplificação da legislação da UE.

(iniciativa legislativa, incluindo a avaliação de impacto, artigo 338.®, n.®I, doTFUE, T2 2022)

A avaliação da Diretiva 2007/59/CE revelou que ela apresenta margens significativas para simplificação e reforço da
eficácia. Com efeito, algumas das suas disposições estão desatualizadas, a sua linguagem é por vezes ambígua e oseu
âmbitode aplicação pode carecerde adaptação.
A revisão conduzirá igualmente a uma melhoria da mobilidade dos maquinistas entre as empresas e entre os Estados-
Membros. As responsabilidades e a repartição de tarefas entre os intervenientes no sistema de certificação serão objeto
de revisão com o fito de redpzir os encargos administrativos para sobre eles recaem. Em termos de valor acrescentado,
a revisão da diretiva reforçará a eficácia do sistema de certificação à escala daUE ao criar um quadro verdadeiramente
harmonizado. Tal proporcionará maior clareza aos Estados-Membros e às partes interessadas em causa e reduzirá a
duplicação de custos e de esforços.

(iniciativa legislativa, incluindo a avaliação de impacto, artigo 91.® doTFUE, T4 2022)



bjetí^f^tençial de'simplificação. esimplíftcação^^OHCjií^'

19. Revisão da legislação aduaneira da União 0 código aduaneiro da União está a enfrentar situações para as quais não foi concebido, nomeadamente o comércio
eletrônico. A revisão da legislação aduaneira da União terá por objetivo melhorar os controlos do comércio eletrônico
em beneficio dos contribuintes (cobrança de direitos e impostos) e dos cidadãos (proteção contra produtos não
conformes). Facilitará as tarefas de execução das autoridades nacionais e melhorará as condições de concorrência para
os operadores econômicos, nomeadamente com a assistência de novos intervenientes, como as plataformas. Noutros
domínios, a revisão velará por garantir uma melhor repartição das tarefas e um melhor intercâmbio de informações
entre as autoridades aduaneiras e as autoridades setoriais, de modo que as autoridades aduaneiras e a Comissão estejam
em condições de utilizar mais dados aduaneiros eletrônicos para melhorar a eficiência dos seus controlos dos riscos
financeiros e não financeiros, reduzindo assim os encargos para os operadores econômicos. Ainda noutros domínios,
serão previstas algumas simplificações para os agentes econômicos.

(iniciativa legislativa, incluindo a avaliação de impacto, artigos 33.°, 114.° e 207.° do TFUE, T4 2022)

20. O IVA na era digital: revisão da Diretiva IVA e do
Regulamento do Conselho relativo à cooperação
administrativa no domínio do IVA

Esta iniciativa visa modernizar as atuais regras em matéria de IVA, tendo em conta as oportunidades oferécidas pelas
tecnologias digitais. 0 plano de ação da Comissão para uma tributação justa e simples sublinhou a necessidade de
refletir sobre a forma como as autoridades fiscais podem utilizar a tecnologia para combater a fraude fiscal e beneficiar
as empresas, bem como sobre se as regras atuais do IVA estão adaptadas à atividade empresarial na era digital. 0 plano
de ação anunciou uma proposta legislativa para 2022 na rubrica «0 IVA na era digital», abrangendo 1) as obrigações
em matéria de comunicação de informações sobre o IVA e a faturação eletrônica, 2) o tratamento em sede de IVA da
economia das plataformas, e 3) o registo único do IVA na UE. Espera-se que o pacote harmonize e promôva os fluxos
de aprovisionamento transfronteiras no mercado único e contribua para melhorar a cobrança de impostos e, por
conseguinte, assegure receitas sustentáveis durante a recuperação da COVID-19.

(iniciativa legislativa, incluindo a avaliação de impacto, artigo 113.° do TFUE, T3 2022)

Promoção do Modo de Vida Europeu

21. Revisão da legislação farmacêutica A revisão do quadro jurídico geral no domínio farmacêutico visa garantir o acesso a medicamentos de qualidade,
seguros, eficazes e a preços acessíveis na UE. Pretende fomentar a inovação, inclusive em domínios com necessidades
médicas não satisfeitas (incluindo agentes antimicrobianos), e reforçar a segurança do aprovisionamento, adaptando-se
simultaneamente aos novos desenvolvimentos científicos e tecnológicos e reduzindo a carga regulamentar sempre que
possível. Procurando retirar as devidas lições da pandemia de COVID-19, apoiará um sistema farmacêutico preparado
para o futuro e resistente a crises.

A iniciativa simplificará a legislação e criará um ambiente regulamentar eficiente, nomeadamente através da redução
dos encargos administrativos e da digitalização dos processos e procedimentos, prevendo-se um impacto positivo para
as entidades reguladoras e as empresas.

(iniciativa legislativa, incluindo a avaliação de impacto, artigos 114.° e 168.° do TFUE, T4 2022)
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Revisão da legislação da UE em matéria de
medicamentos pedíátricos e contra doenças raras

l)m Novo Impulso para a Democracia Européia

23. Revisão do acervo em matéria de direitos das
vítimas

e explicação do objetivo de redução e simplificação dos encargos)

Esta iniciativa abordará uma série de deficiências no funcionamento do quadro existente detetadas durante uma
avaliação recente dos regulamentos relativos a medicamentos pediátricos e contra doenças raras. A iniciativa terá por
objetivo apoiar o desenvolvimento de produtos em áreas com elevadas necessidades não satisfeitas para os doentes e
assegurar o seu acesso em tempo útil. Assegurará igualmente que a legislação está apta a acompanhar o ritmo do
desenvolvimento tecnológico e cientifico. Porúltimo, racionalizará e simplificará os procedimentos existentes.
A iniciativa visará simplificar e racionalizar os procedimentos relacionados com a avaliação e autorização de
medicamentos pediátricos e contra doenças raras, reduzindo assim os encargos tanto para as empresas pomo para as
entidades reguladoras.

(iniciativa legislativa, incluindo a avaliação de impacto, artigos 114.® e 168." doTFUE, T4 2022)

A continuação dos trabalhos sobre os direitos das vítimas deveser abrangente e centrar-se num acesso mais eficaz aos
direitos das vítimas, incluindo o direito a indemnização e um melhor acesso àjustiça para asvítimas de todos oscrimes,
incluindo as vitimas de violência baseada no gênero. Na seqüência da avaliação da Diretiva Direitos das Vítimas,
poderá ser proposta, até ao final de 2022, uma eventual revisão desta diretiva ou outro instrumento legislativo. A
eventual revisão da Diretiva Direitos das Vítimas deve ser entendida não só no contexto das vítimas de violência
baseada no gênero, mas também em relação às vítimas de todos os crimes. A necessidade de a rever ficará mais clara na
seqüência da sua avaliação e dos debates em curso com as partes interessadas, incluindo as discussões no âmbito das
atuais e futuras Presidências e da Plataforma Européiaparaos Direitos das Vítimas.
A eventual revisão teria por objetivo melhorar o acesso das vítimas à justiça, podendo, em particular, incluir
disposições adicionais que reforcem a proteção física das vítimas, estabelecendo normas mínimas sobre a emissão e o
funcionamento das providências cautelares, incluindo asordens de interdição de emergência. Outro possível aditamento
poderia ser o reforço dos direitos das vítimas à informação sobre a indemnização estatal disponível. Contudo, ainda é
necessário clarificar e decidir se a revisão da Diretiva Direitos das Vítimas é necessária e constitui o instrumento mais
proporcionado para alcançar o objetivo de reforçar a proteção física das vítimas e osseus direitos à informação sobre a
indemnização disponível.

(iniciativa legislativa, incluindo a avaliação de impacto, artigo 82.°, n.° 2, doTFUE, 14 2022)
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25.

26.

Revisão da Diretiva Viagens Organizadas
Adaptação ao contexto da COVlD-19

Revisão da Diretiva relativa à carta de condução

Revisão da Diretiva que visa facilitar o
intercâmbio transfronteiriço de informações sobre
infrações às regras de trânsito relacionadas com a
segurança rodoviária

'bjettvov^otCTcial de simplifiçaçgõ
Como anunciado na Nova Agenda do Consumidor de 2020 e no relatório sobre a aplicação da Diretiva Viagens
Organizadas de 2021, a Comissão avaliará em que medida a diretiva garante uma proteção sólida e abrangente dos
consumidores em todas as circunstâncias, incluindo proteção em caso de insolvência e os ensinamentos retirados da
COVlD-19. A avaliação tomará em conta as ações pertinentes da Estratégia de Mobilidade Sustentável e Inteligente.
Em função dos seus resultados, poderá ser avançada uma proposta de revisão da diretiva no final de 2022.

A revisão examinará igualmente a possibilidade de simplificar ou de racionalizar as regras e as definições relativas aos
serviços de viagem conexos e a sua diferença em relação às viagens organizadas, a fim de tornar mais fácil para a
indústria, os consumidores e as autoridades responsáveis pela aplicação da lei determinar quais as regras aplicáveis a
uma determinada combinação de serviços. Examinará a possibilidade de simplificar os requisitos de informação,
mantendo simultaneamente o mesmo nível de proteção dos consumidores, clarificando determinadas outras regras (por
exemplo, sobre os vales não obrigatórios) e articulando ulteriormente a Diretiva Viagens Organizadas com os
regulamentos relativos aos direitos dos passageiros.

(iniciativa legislativa, incluindo a avaliação de impacto, artigo 114.° do TFUE, T4 2022)

A Comissão efetuará a revisão da atual Diretiva 2006/126/CE relativa à carta de condução, com o objetivo de melhorar
a segurança rodoviária e de facilitar a livre circulação. A nova iniciativa terá em conta os novos desafios no domínio da
mobilidade, em particular no plano digital, e contribuirá para a consecução dos objetivos da UE estabelecidos na
Estratégia de Mobilidade Inteligente e Sustentável de 2020.

(iniciativa legislativa, incluindo a avaliação de impacto, artigo 91.° do TFUE, T4 2022)

A revisão-da Diretiva (UE) 2015/413 ajudaria os Estados-Membros a investigar melhor as infrações às regras de
trânsito cometidas por condutores não residentes, bem como a aplicar melhor as sanções correspondentes,
racionalizando os procedimentos de assistência mútua e de reconhecimento, a fim de melhorar a segurança rodoviária.
Visa reduzir os encargos administrativos, simplificando e digitalizando os procedimentos (por exemplo, melhorando o
intercâmbio eletrônico de informações). A revisão reforçaria a igualdade de tratamento dos condutores europeus,
independentemente do país de matrícula do veículo. Contribuiria igualmente para uma melhor proteção dos direitos
fundamentais dos presumíveis infratores.

(iniciativa legislativa, incluindo a avaliação de impacto, artigo 91.° do TFUE, T4 2022)
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Anexo III; Propostas prioritárias pendentes

Titulo completo Referencias

Pacto Ecoiogíco Europeu

1. Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Decisão (UE) 2015/1814 no respeitante à quantidade de licenças de emissão
a inserir na reserva de estabilização do mercado do sistema de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa da União até 2030

COM(2021) 571 final
2021/0202 (COD)
14.7.2021

2. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o Fundo Social para a Ação Climática COM(2021) 568 final
2021/0206 (COD)
14.7.2021

3. Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 2003/87/CE no respeitante à notificação aos operadores de
aeronaves com base na União da compensação no âmbito de uma medida baseada no mercado global

COM(2021) 567 final
2021/0204 (COD)
14.7.2021

4. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria um mecanismo de ajustamento carbônico fronteiriço COM(2021) 564 final
2021/0214 (COD)
14.7.2021

5. Proposta de diretiva do Conselho que reestrutura o quadro da União de tributação dos produtos energéticos e da eletricidade (reformulação) COM(2021) 563 final
2021/0213 (COD)
14.7.2021

6. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à utilização de combustíveis renováveis e hipocarbónicos nos transportes
marítimos e que altera a Diretiva 2009/16/CE

COM(2021)562 final
2021/0210 (COD)
14.7.2021

7. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à garantia de condições de concorrência equitativas para um transporte
aéreo sustentável

COM(2021)561 final
2021/0205 (COD)
14.7.2021

8. Propostade regulamento do Parlamento Europeu e do Conselhorelativoà criaçãode uma infraestrutura para combustíveis alternativose que revoga
a Diretiva 2014/94/UE do Parlamento Europeu e do Conselho

COM(2a21) 559 final
2021/0223 (COD)
14.7.2021

9. Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva (UE) 2018/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, o
Regulamento (UE) 2018/1999 do Parlamento Europeu e do Conselho e a Diretiva 98/70/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante à
promoção de energia de fontes renováveis e que revoga a Diretiva (UE) 2015/652 do Conselho

COM(2021) 557 final
2021/0218 (COD)
14.7.2021
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10. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (UE) 2019/631 no respeitante ao reforço das normas de
desempenho em matéria de emissões de CO2 dos automóveis novos de passageiros e dos veículos comerciais ligeiros novos em consonância com 0
aumento da ambição da União em matéria de clima

COM(2021) 556 final
2021/0197 (COD)
14.7.2021

11. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera0 Regulamento (UE) 2018/842 relativo às reduções anuais obrigatórias
das emissões de gases com efeito de estufa pelos Estados-Membros entre 2021 e 2030 como contributo para a açlo climática a fim de cumprir os
compromissos assumidos no âmbito do Acordo de Paris

COM(2021) 555 final
2021/0200 (COD)
14.7.2021

12. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera 0 Regulamento (UE) 2018/841 no respeitante ao âmbito de aplicação, à
simplificação das regras de conformidade, ao estabelecimento das metas dos Estados-Membros para 2030 e ao compromisso de alcançar
coletivamente a neutralidade climática nos setores do uso dos solos, das florestas e da agricultura até 2035, e 0 Regulamento (UE) 2018/1999 no
respeitante à melhoria dos processos de monitorização, comunicação de informações, acompanhamento dos progressos e análise

COM(2021) 554 final
2021/0201 (COD)
14.7.2021

13. Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 2003/87/CE no respeitante à contribuição do setor da aviação para
a meta de redução das emissões a nível de toda a economia da União e à aplicação adequada de uma medida baseada no mercado global

COM(2021) 552 final
2021/0207 (COD)
14.7.2021

14. Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 2003/87/CE, relativa à criação de um sistema de comércio de
licenças de emissão de gases com efeito de estufa na União, a Decisão (UE) 2015/1814, relativa à criação e ao funcionamento de uma reserva de
estabilização do mercado para 0 regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa da União, e 0 Regulamento (UE)
2015/757

COM(2021) 551 final
2021/0211 (COD)
14.7.2021

15. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às orientações para as infraestruturas energéticas transeuropeias e que
revoga 0 Regulamento (UE) n.° 347/2013

COM(2020) 824 final
2020/0360 (COD)
15.12.2020

16. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera 0 Regulamento (UE) 2018/1139 no que diz respeito à capacidade da
Agência da União Européia para a Segurança da Aviação de agir na qualidade de órgão de análise do desempenho do céu único europeu

COM(2020) 577 final
2020/0264 (COD)
22.9.2020

17. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera 0 Regulamento (CE)n.*' 1224/2009 do Conselho e os Regulamentos
(CE) n.° 768/2005, (CE) n.° 1967/2006, (CE) n." 1005/2008 e (UE) 2016/1139 do Parlamento Europeu e do Conselho, no que respeita ao controlo
das pescas

COM(20I8) 368 final
2018/0193 (COD)
30.5.2018

18. Proposta deregulamento do Parlamento Europeu e doConselho relativo à implementação do Céu Único Europeu (reformulação) COM(2013) 410 final
2013/0186 (COD)
11.6.2013

COM(2020) 579 final
22.9.2020
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19. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.°261/2004 que estabelece regras comuns para a
indemnização e a assistência aos passageiros dos transportes aéreos em caso de recusa de embarque e de cancelamento ou atraso considerável dos
voos e 0 Regulamento(CE) n° 2027/97 relativo à responsabilidade das transportadoras aéreas no transporte de passageiros e respetiva bagagem

COM(2013) 130 final
2013/0072 (COD)
13.3.2013

20. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às normas comuns aplicáveis à atribuição de faixas horárias nos aeroportos
da União Européia

COM(2011) 827 final
201 1/039! (COD)
1.12.2011

Uma Europa Preparada para a Era Digital

21. Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 2014/53/UE relativa à harmonização da legislação dos Estados-
Membros respeitante à disponibüização de equipamentos de rádio no mercado

COM(2021) 547 final
2021/0291 (COD)
23.9.2021

22. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (UE) n.° 910/2014 no respeitante à criação de um Quadro
Europeu para a Identidade Digitai

COM(2021) 281 final
2021/0136 (COD)
3.6.2021

23. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a subvenções estrangeiras que distorcem o mercado interno COM(202I) 223 final
2021/0114 (COD)
5.5.2021

24. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece regras harmonizadas em matéria de inteligência artificial
(Regulamento Inteligência Artificial) e altera determinados atos legislativos da união

COM(2021) 206 final
2021/0106 (COD)
21.4.2021

25. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às máquinas e seus componentes e acessórios COM(2021) 202 final
2021/0105 (COD)
21.4.2021

26. Proposta de regulamento do Conselho que cria as Empresas Comuns ao abrigo do Horizonte Europa COM(2021) 87 final
2021/0048 (NLE)
23.2.2021

27. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à disputabilidade e equidade dos mercados no setor digital (Regulamento
Mercados Digitais)

COM(2020) 842 final
2020/0374 (COD)
15.12.2020

28. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a um mercado único de serviços digitais (Regulamento Serviços Digitais) e
que altera a Diretiva 2000/31 /CE

COM(2020) 825 final
2020/0361 (COD)
15.12.2020
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29. Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a medidas destinadas a garantir um elevado nível comum de cibersegurança na
União e que revoga a Diretiva (UE) 2016/1148

r

COM(2020) 823 final
2020/0359 (COD)
16.12.2020

30. Proposta de regulamentodo Parlamento Europeu e do Conselho relativo àgovemação de dados (Regulamento Govemação de Dados) COM(2020) 767 final
2020/0340 (COD)
25.11.2020

31. Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera as Diretivas 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/UE, 2011/61/UE,
2013/36/UE, 20I4/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341

COM(2020) 596 fmal
2020/0268 (COD)
24.9.2020

32. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à resiliência operacional digital do setor financeiro e que altera os
Regulamentos (CE) n." 1060/2009, (UE) n.® 648/2012, (UE) n.° 600/2014 e (UE) n.° 909/2014 (DORA)

COM(2020) 595 final
2020/0266 (COD)
24.9.2020

33. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a um regime-piloto para as infraestruturas de mercado baseadas na
tecnologia de registo distribuído

COM(2020) 594 final
2020/0267 (COD)
24.9.2020

34. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos mercados de criptoativos e que altera a Diretiva (UE) 2019/1937
(MiCA)

COM(2020) 593 final
2020/0265 (COD)
24.9.2020

35. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.° 715/2007 relativo à homologação dos veículos a
motor no que respeita às emissões dos veículos ligeiros de passageiros e comerciais (Euro 5 e Euro 6) e ao acesso à informação relativa á reparação
e manutenção de veículos

COM(2019) 208 final
2019/0101 (COD)
I4.6.20I9

36. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao respeito pela vida privada e à proteção dos dados pessoais nas
comunicações eletrônicas e que revoga a Diretiva 2002/58/CE (Regulamento relativo à privacidade e às comunicações eletrônicas)

COM(2017) 10 final
2017/0003 (COD)
10.1.2017

Lima Economia ao serviço das Pessoas

37. Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 2009/138/CE no que diz respeito à proporcionalidade, à qualidade
da supervisão, à comunicação de informações, às medidas de garantia a longo prazo, aos instrumentos macroprudenciais, aos riscos em matéria de
susientabilidade, à supervisão de grupo e à supervisão transfronteiras

COM(2021) 581 final
2021/0295 (COD)
22.9.2021

38. Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um enquadramento para a recuperação e resolução das empresas de
seguros e de resseguros e que altera as Diretivas 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2009/138/CE, (UE) 2017/1132 e os Regulamentos (UE) n." 1094/2010 e
(UE)n.° 648/2012 '!

COM(2021)582 final
2021/096 (COD)
22.9.2021
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39. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à aplicação de um sistema de preferências pautais generalizadas e que
revoga o Regulamento (UE) n.° 978/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho

COM(2021) 579 final
2021/0297 (COD)
22.9,2021

40. Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho.relativa aos mecanismos a criarpelos Estados-Membros para prevenir a utilização do
sistema financeiro para efeitos de branqueamenlo de capitais oude financiamento doterrorismo e que revoga a Diretiva (UE) 2015/849

COM(2021)423 final
2021/0250 (COD)
20.7.2021

41. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às informações que acompanham as transferências de fundos e de
determinados criptoativos (reformulação)

COM(2021) 422 final
2021/0241 (COD)
20.7.2021

42. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria a Autoridade para o Combate ao Branqueamento de Capitais e ao
Financiamento do Terrorismo e alteraos Regulamentos (UE) n.'" 1093/2010, (UE) 1094/2010 e (UE) 1095/2010

COM(2021)421 final
2021/0240 (COD)
22.7.2021

43. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de
branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo

COM(2021)420 final
2021/0239 (COD)
20.7.2021

44. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às obrigações verdes européias COM(2021)391 final
2021/0191 (COD)
6.7.2021

45. Proposta de diretivado Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 2013/34/UE, a Diretiva 2004/109/CE, a Diretiva2006/43/CE e o
Regulamento (UE)n.°537/2014, no querespeita à comunicação de informações sobre a sustentabilidade dasempresas

COM(2021) 189 final
2021/0104 (COD)
21.4.2021

46. Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a salários mínimos adequados na União Européia COM(2020)682 final
2020/0310 (COD)
28.10.2020

47. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o Ambiente de Janela Única Aduaneira da União Européia e altera o
Regulamento (UE) n." 952/2013

COM(2020) 673 final
2020/0306 (COD)
28.10.2020

48. Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos gestores de créditos, aos compradores de créditos e à recuperação de
garantias reais

COM(2018) 135 final
2018/0063A (COD)
2018/00638 (COD)
14.3.2018
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49. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.° 883/2004, relativo à coordenação dos sistemas
de segurança social, e o Regulamento (CE) n.° 987/2009, que estabelece as modalidades de aplicação do Regulamento (CE) n.° 883/2004

COM(2016) 815 final
2016/0397 (COD)
14.12.2016

50. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (UE) 806/2014 com vista à criação do Sistema Europeu
de Seguro de Depósitos

COM(2015) 586 final
2015/0270 (COD)
24.11.2015

Uma Europa mais Forte no Mundo

51. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao acesso de bens e serviços de países terceiros ao mercado interno de
contratos públicos da União Européia e que estabelece os procedimentos de apoio às negociações sobre o acesso de bens e serviços da União
Européia aos mercados de contratos públicos dos países terceiros

COM(2012) 124 final
2012/0060 (COD)
21.3.2012

Promoção do Modo de Vida Europeu
. í

52. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu relativo a um quadro de medidas destinadas a assegurar o fornecimento de contramedidas médicas
relevantes em situações de crise no caso de uma emergência de saúde pública a nível da União

COM(2021) 577 final
2021/0294 (NLE)
16.9.2021

53. Proposta de regulamento do Conselho relativo à criação e ao funcionamento de um mecanismo de avaliação e de moniíorização para verificar a
aplicação do acervo de Schengen e que revoga o Regulamento (UE) n.® 1053/2013

COM(2021) 278 final
2021/0140 (COD)
2.6.2021

54. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (UE) 2019/816 que cria um sistema centralizado para a
determinação dos Estados-Membros que possuem informações sobre condenações de nacionais de países terceiros e de apátridas (ECRIS-TCN)
tendo em vista completar o Sistema Europeu de Informação sobre Registos Criminais e o Regulamento (UE) 2019/818 relativo à criação de um
regime de interoperabilidade entre os sistemas de inforrnação da UE no dominio da cooperação policial e judiciária, asilo e migração, e que altera os
Regulamentos (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, para efeitos da introdução de uma triagem dos nacionais de países terceiros nas
fronteiras externas

COM(2021)96 final
2021/0046 (COD)
2.3.2021

55. Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à resiliência das entidades críticas COM(2020) 829 final
2020/0365 (COD)
16.12.2020

56. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (UE) 2016/794 no que respeita à cooperação da Europol
com os organismos privados, ao tratamento de dados pessoais pela Europol para apoiar investigações criminais e ao papel da Europol em matéria de
investigação e de inovação

COM(2020) 796 final
2020/0349 (COD)
9.12.2020

57. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (UE) 2018/1862 relativo ao estabelecimento, ao
funcionamento e à utilização do Sistema de Informação de Schengen (SIS) no domínio da cooperação policial e da cooperação judiciária em
matéria penal no que diz respeito à introdução de indicações pela Europol

COM(2020) 791 final
2020/0350 (COD)
9.12.2020
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58. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às ameaças transfronteiriças graves para a saúde e que revoga a Decisão
n.M 082/2013/UE

COM(2020) 727 final
2020/0322 (COD)
1 1.11.2020

59. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.° 851/2004 que cria um Centro Europeu de
Prevenção e Controlo das Doenças

COM(2020) 726 final
2020/0320 (COD)
11.11.2020

60. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao reforço do papel daAgência Européia de Medicamentos em matéria de
preparação e gestãode crisesno que diz respeito aos medicamentos e dispositivos médicos

COM(2020) 725 final
2020/0321 (COD)
11.11.2020

61. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à resposta a situações de crise e de força maior no domínio da migração e
do asilo

COM(2020) 613 final
2020/0277 (COD)
23.9.2020

62. Proposta deregulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que introduz uma triagem dos nacionais depaíses terceiros nas fronteiras externas e
que altera os Regulamentos (CE) n.° 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817

COM(2Ü20) 612 final
2020/0278 (COD)
23.9.2020

63. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à gestão do asilo e da migração e que altera a Diretiva 2003/109/CE do
Conselho e a proposta de Regulamento (UE) XXX/XXX [Fundo parao Asilo e a Migração]

COM(2020) 610 final
2020/0279 (COD)
23.9.2020

64. Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a normas e procedimentos comuns nos Estados-Membros para o regresso de
nacionais de países terceiros emsituação irregular (reformulação)

COM(2018) 634 final
2018/0329 (COD)
12.9.2018

65. Proposta de regulamento do Parlamento" Europeu e do Conselho que institui o Quadro de Reinstalação da União e altera o
Regulamento (UE) n."516/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho

COM(2016)468 final
2016/0225 (COD)
13.7.2016

66. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu edo Conselho que institui um procedimento comum de proteção internacional na União Européia
e que revoga a Diretiva 2013/32/UE

COM(2016) 467 final
2016/0224 (COD)
13.7.2016

COM(2020) 611 final
23.9.2020
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67. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece normas relativas às condições a preencher pelos nacionais de países
terceiros ou apátridas para poderem beneficiar de proteção internacional, bem como normas relativas ao estatuto uniforme dos refugiados ou
pessoas elegíveis para proteção subsidiária e ao conteúdo da proteção concedida, e que altera a Diretiva 2003/109/CE do Conselho, de 25 de
novembro de 2003, relativa ao estatuto dos nacionais de países terceiros residentes de longa duração

COM(2016) 466 final
2016/0223 (COD)
13.7.2016

68. Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece normas em matéria de acolhimento dos requerentes de proteção
internacional (reformulação)

COM(2016)465 final
2016/0222 (COD)
13.7.2016

69. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à criação do sistema «Eurodac» de comparação de impressões digitais para
efeitos da aplicação efetiva do [Regulamento (UE) n.° 604/2013, que estabelece os critérios e mecanismos de determinação do Estado-Membro
responsável pela análise de pedidos de proteção internacional apresentados num dos Estados-Membros por nacionais de países terceiros ou
apátridas], da identificação de nacionais de países terceiros ou apátridas em situação irregular, e de pedidos de comparação com os dados Eurodac
apresentados pelas autoridades responsáveis dos Estados-Membros e pela Europol para fins de aplicação da lei (reformulação)

COM(2016) 272 final
2016/0132 (COD)
4.5.2016

COM(2020) 614 final
23.9.2020

litn Novo Impulso para a Democracia Européia

70. Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos créditos aos consumidores COM(2021) 347 final
2021/0171 (COD)
30.6.2021

71. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à segurança geral dos produtos, que altera o Regulamento (UE)
n.® 1025/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho e revoga a Diretiva 87/357/CEE do Conselho e a Diretiva 2001/95/CE do Parlamento Europeu
e do Conselho

COM(2021) 346 final
2021/0170 (COD)
30.6.2021

72. Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que reforça a aplicação do princípio da igualdade de remuneração por trabalho igual ou
de valor igual entre homens e mulheres mediante a transparência salarial e mecanismos de fiscalização do cumprimento

COM(2021)93 final
2021/0050 (COD)
4.3.2021

73. Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece normas harmonizadas aplicáveis à designação de representantes legais
para efeitos de recolha de provas em processo penal

COM(2018) 226 final
2018/0107 (COD),
18.4.2018

74. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às ordens européias de entrega ou de conservação de provas eletrônicas em
matéria penal

COM(2018) 225 final
2018/0108 (COD).
18.4.2018

75. Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à melhoria do equilíbrio entre homens e mulheres no cargo de administrador
não-executivo das empresas cotadas em bolsa e a outras medidas conexas

COM(2012) 614 final
2012/0299 (COD)
14.11.2012
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Proposta de diretiva do Conselho que aplica o princípio da igualdade de tratamento entre as pessoas, independentemente da sua religião ou crença,
deficiência, idade ou orientação sexual

COM(2008) 426 final
2008/0140 (COD)
2.7.2008
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Anexo IV: Propostas retiradas^

Titulo

Uma Economia ao serviço das Pessoas

Motivos da retirada

3

1. COM(2020) 446 final
2020/0109 (APP)

Proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (UE, Euratom)
n.° 1311/2013 do Conselho que estabelece o quadro financeiro plurianual para o período
2014-2020

Ato obsoleto uma vez que o Regulamento (UE,
Euratom) n.° 1311/2013 do Conselho relativo ao quadro
financeiro plurianual para o período 2014-2020 deixou
de ser aplicável desde o final de 2020.

2. COMÍ2020) 404 final
2020/0106 (COD)

Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento
(UE) 2015/1017 no que diz respeito à criação de um Instrumento de Apoio à Solvabilidade

Ato obsoleto no contexto do acordo relativo ao Quadro
Financeiro Plurianual (2021 -2027) / NextGenerationEU

Uma Europa mais Forte no Mundo

3. COM(2020)46I final
2020/0110 (COD)

Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento
(CE) n.° 1257/96 do Conselho, de 20 de junho de 1996, relativo à ajuda humanitária

Ato obsoleto no contexto do acordo relativo ao Quadro
Financeiro Plurianual (2021 -2027) / NextGenerationEU

4. COM(2020) 407 final
2020/0107 (COD)

Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento
(EU) 2017/1601 que institui o Fundo Europeu para o Desenvolvimento Sustentável
(FEDS), a Garantia FEDS e o Fundo de Garantia FEDS

Ato obsoleto no contexto do acordo relativo ao Quadro
Financeiro Plurianual (2021 -2027) / NextGenerationEU

5. COM(2019) 125 final
2019/0070 (COD)

Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Decisão
n.° 1313/2013/UE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um Mecanismo de
Proteção Civil da União Européia

Ato obsoleto - conteúdo substituído por
COM(2020) 220 que altera a Decisão
n.° 1313/2013/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa a um Mecanismo de Proteção Civil
da União Européia

Promoção do Modo de Vida Europeu

6. COM(2014) 340 final
2014/0173 (COD)

Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento
(UE, Euratom) n.° 883/2013 no que diz respeito à criação de um Controlador das Garantias
Processuais

Ato obsoleto - conteúdo substituído pelo Regulamento
(UE, Euratom) 2020/2223 que altera o Regulamento
OLAF (UE, Euratom) n." 883/2013, adotado em
dezembro de 2020

Desta lista constam as propostas legislativas pendentes que a Comissão tenciona retirar no prazo de seis meses.
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- intervenção

Energia

Anexo V: Lista das revogações previstas

Título

Regulamento (CE) n." 106/2008 do Parlamento Europeue do Conselho, de 15
de janeiro de 2008, relativo a um Programa Comunitário de Rotulagem em
Matéria de EficiênciaEnergética para Equipamento de Escritório

Motivos da revogação

Este regulamento diz respeito ao acordo UE-EUA sobre o programa de
rotulagem Energy Star, que expirou em 2018.
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