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Estados-Membros devem prosseguir resultados encorajadores
A Comissão adotou hoje o nono relatório sobre os progressos registados a nível
dos regimes da UE de recolocação e reinstalação de emergência, o qual apresenta
um balanço das ações realizadas desde 8 de dezembro de 2016. Durante o período
de referência, os Estados-Membros continuaram a aumentar os seus esforços em
matéria de reinstalação, tendo oferecido vias seguras e legais de entrada na UE a
13 968 pessoas até à data. No que se refere à recolocação, manteve-se a
tendência global positiva, tendo sido realizadas 3 813 recolocações suplementares
durante o período abrangido pelo relatório. Em dezembro, foi mesmo registado o
número mensal de recolocações mais elevado até à data (1 926). O número total
de recolocações é agora de 11 966. No entanto, para manter os progressos
realizados e alcançar os objetivos mensais fixados pela Comissão, ou seja, 1 000
recolocações a partir de Itália e 2 000 a partir da Grécia, os Estados-Membros
devem redobrar esforços.
(Desenvolvimento em IP-17-218)



Mil milhões de euros para maximizar investimento privado na
infraestrutura europeia de transportes
Novo convite à apresentação de propostas para combinar o Mecanismo Interligar
a Europa (MIE) com outras fontes de financiamento, incluindo o Fundo Europeu
para Investimentos Estratégicos (FEIE). A Comissão Europeia lança uma forma
nova e inovadora de financiar projetos de infraestruturas de transportes na
Europa. O convite à apresentação de propostas procurará combinar mil milhões
de euros de subvenções (Mecanismo Interligar a Europa - Transportes) com
financiamento proveniente de instituições financeiras públicas, do setor privado,
ou, pela primeira vez, do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos, que
está no coração do Plano de Investimento para a Europa e constitui uma
prioridade absoluta da Comissão Juncker.
(Desenvolvimento em IP-17-217 e em MEMO-17-226)



Análise trimestral do emprego e da situação social: mais 2,8 milhões de
trabalhadores com contrato de trabalho
A edição de inverno da revisão trimestral da evolução do emprego e da situação
social na Europa de 2016, publicado hoje, evidencia um crescimento económico
contínuo na UE, juntamente com uma diminuição contínua do desemprego. Em

dezembro de 2016, havia menos 1,8 milhões de pessoas desempregadas do que
no ano anterior, incluindo menos 1,3 milhões de pessoas na área do euro. O maior
declínio do desemprego registou-se nos grupos etários mais jovens (20-24 e 2529 anos). No terceiro trimestre de 2016, existiam mais 940 000 pessoas
empregadas do que na primavera de 2008. Pela primeira vez, todos os
Estados-Membros da UE registaram taxas de atividade superiores a 65 %.


Novo mapa e ferramenta de dados mostram exportações da UE para o
Canadá
Empresas de diferentes dimensões, localizadas em vilas e cidades na União
Europeia exportam uma vasta gama de produtos para o Canadá. Estes produtos
incluem, entre muitos outros, bolachas da Suécia, medicamentos da Bélgica,
patelas de hóquei sobre gelo da Eslováquia, tulipas dos Países Baixos,
equipamento de luta contra incêndios da Áustria e maquinaria agrícola de França.
Estes são alguns dos factos interessantes e, por vezes surpreendentes, do «CETA
na sua cidade», um novo mapa e ferramenta de dados publicados hoje pela
Comissão Europeia.
(Mais informações sobre o Acordo neste sítio Web)
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