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Lisboa, 6 de abril de 2016
 Comissão apresenta opções para a reforma do Sistema Europeu
Comum de Asilo e a criação de vias seguras e legais para chegar à
Europa
A Comissão Europeia lança hoje o processo de reforma do Sistema Europeu
Comum de Asilo (SECA) apresentando opções para um sistema justo e
sustentável de repartição dos requerentes de asilo entre os EstadosMembros e propondo uma maior harmonização de normas e procedimentos
de asilo para criar condições equitativas em toda a Europa e, assim,
atenuar os fatores de atração com a adoção de medidas destinadas a
reduzir os movimentos secundários irregulares, bem como o reforço do
mandato do Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo (EASO). Ao
mesmo tempo, a Comissão está a definir medidas para garantir vias
seguras e devidamente geridas para a migração legal para a Europa.
(Desenvolvimento em IP-16-1246)
 Comissão lança debate sobre o futuro quadro para sistemas de
informação mais sólidos e mais inteligentes em matéria de gestão
de fronteiras e de segurança interna
A Comissão Europeia adotou hoje uma comunicação sobre sistemas de
informação mais sólidos e mais inteligentes para fronteiras e segurança,
apresentando propostas sobre a forma como os sistemas de informação
atuais e futuros poderão reforçar a gestão das fronteiras externas e a
segurança interna na UE. Esta comunicação inicia um processo de
melhoramento estrutural da arquitetura de gestão de dados da UE, em
cumprimento absoluto dos direitos fundamentais, nomeadamente, em
matéria de proteção de informações pessoais. A comunicação apresenta
ações para melhorar o funcionamento e a interoperabilidade dos sistemas
de informação existentes e potenciais novos sistemas de forma a colmatar
certas lacunas existentes em matéria de informação.
(Desenvolvimento em IP-16-1248 e em MEMO-16-1249)
 Segurança: UE reforça resposta às ameaças híbridas
A Comissão Europeia e a Alta Representante da União adotaram hoje um
quadro comum para fazer face às ameaças híbridas e promover a resiliência

da UE, dos seus Estados-Membros e países parceiros, aumentando, em
simultâneo, a cooperação com a NATO no combate a estas ameaças. Nos
últimos anos, a UE e os seus Estados-Membros têm estado
progressivamente expostos às ameaças híbridas que incluem ações hostis
com o objetivo de desestabilizar uma região ou um Estado. A Comissão
Europeia e a Alta Representante adotaram hoje um quadro comum para
fazer face às ameaças híbridas e reforçar a resiliência da União Europeia,
dos seus Estados-Membros e dos países parceiros e, simultaneamente,
aumentar a cooperação com a NATO na luta contra estas ameaças.
(Desenvolvimento em IP-16-1227)

UE investe em infraestruturas para eliminar estrangulamentos
no mercado do gás entre a Península Ibérica e o resto da Europa
Investir na solidariedade energética e colmatar as ligações em falta nas
infraestruturas energéticas são essenciais para a conclusão da União da
Energia, uma das principais prioridades da atual Comissão Juncker. São
hoje
assinadas
na
presença
do
Comissário
Miguel
Arias
Cañete, responsável pela Ação Climática e Energia, duas convenções de
subvenção no montante de 5,6 milhões de euros destinadas aos estudos
necessários para dar início às obras de construção do gasoduto Midcat. Este
projeto irá contribuir para aumentar a atual capacidade de interconexão
dos sistemas de gás existentes entre França e Espanha e permitir novos
fluxos bidirecionais de gás entre os dois países. O projeto Midcat faz parte
da lista da UE de Projetos de Interesse Comum e a sua importância
estratégica é reconhecida na designada Declaração de Madrid, assinada a
4 de março de 2015 pelo Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude
Juncker, e os Chefes de Estado ou de Governo de França, Portugal e
Espanha.
 Cerca de três quartos das pessoas entre os 25 e os 64 anos na
UE consideram-se em boa saúde
Cerca de três quartos das pessoas que vivem na UE com idades
compreendidas entre os 25 e os 64 anos consideram o seu estado de saúde
muito bom ou bom, um pouco menos de 20% consideram-no médio e
menos de 7% consideram-no mau ou muito mau. Sendo um fator
socioeconómico importante, o nível de educação influencia no estado de
saúde: enquanto um pouco mais de 60% da população da UE com idade
entre os 25 e os 64 anos com um nível reduzido de educação considera o
seu estado de saúde muito bom ou bom, este número atinge 85% das

pessoas com diplomas de ensino superior. Esta constatação é válida para
qualquer idade entre os 25 e os 64 anos.
(Desenvolvimento em STAT-16-1251)
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