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Pacote de outono do Semestre Europeu: trabalhar para uma recuperação
económica mais forte e inclusiva
A Comissão Europeia define hoje a sua visão das prioridades económicas e sociais da UE
para o próximo ano, com base na orientação do Discurso do Estado da União de 2016 do
Presidente Juncker e nos dados económicos mais recentes das Previsões de outono de
2016 da Comissão. O pacote de hoje dá início ao ciclo de governação económica de 2017,
o chamado Semestre Europeu.
(Desenvolvimento em IP-16-3664)



Comissão propõe Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem
O colégio de Comissários debateu hoje uma proposta da Comissão Europeia que propõe a
criação de um Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem (ETIAS) para
reforçar os controlos de segurança aos viajantes isentos da obrigação de visto. Esta
proposta vem no seguimento do anúncio feito, em setembro último, pelo Presidente
Juncker no seu Discurso sobre o Estado da União de 2016, e constitui um primeiro
resultado das prioridades de ação identificadas no Roteiro de Bratislava. O Colégio de
Comissários adotou ainda o seu segundo relatório mensal sobre os progressos registados
no sentido de uma União da Segurança eficaz e sustentável.
(Desenvolvimento em IP-16-3674, IP-16-3681 e MEMO-16-3706)



Comissão apresenta estudo sobre o impacto de futuros acordos comerciais no
setor agrícola
O Vice-Presidente Jyrki Katainen e o Comissário Phil Hogan apresentaram aos Ministros
da Agricultura da UE as conclusões de um estudo sobre os efeitos cumulativos no setor
agroalimentar de 12 futuros acordos comerciais, incluindo resultados específicos no que
diz respeito aos preços no produtor e aos volumes de produção de uma gama de produtos
que representa 30% do valor das exportações da UE nesse setor O estudo económico
apresenta informações valiosas sobre os potenciais efeitos de futuros acordos comerciais
e valida a atual abordagem da UE de proteção sistemática dos setores sensíveis. O estudo
ilustra o potencial dos produtos agrícolas europeus no mercado mundial, mostrando
também simultaneamente a posição sensível de determinados setores agrícolas. Um
conhecimento aprofundado dos potenciais impactos permitirá à Comissão fazer escolhas
informadas durante o processo de negociação.
(Desenvolvimento em IP-16-3672)



Uma em cada quatro crianças em risco de pobreza ou exclusão social na União
Europeia

Em 2015, cerca de 25 milhões de crianças, ou seja, 26,9% da população com idades
compreendidas entre os 0 e os 17 anos, estavam em risco de pobreza ou de exclusão
social na União Europeia (UE). Isto significa que viviam em agregados familiares em, pelo
menos, uma das seguintes três condições: em risco de pobreza após as prestações sociais
(pobreza monetária), em situação de privação material grave ou com uma intensidade de
trabalho muito baixa. Desde 2010, a percentagem de crianças em risco de pobreza ou de
exclusão social na UE diminuiu ligeiramente, passando de 27,5% em 2010 para 26,9%
em 2015. No entanto, foram observadas tendências contrastantes entre os EstadosMembros da União Europeia.
(Desenvolvimento em STAT-16-3735)


Painel
de
avaliação
do
procedimento
relativo
aos
desequilíbrios
macroeconómicos – Um amplo conjunto de indicadores para a deteção precoce
de desequilíbrios macroeconómicos
O Eurostat, o serviço de estatística da União Europeia publicou o painel de indicadores do
Procedimento relativo aos Desequilíbrios Macroeconómicos (PDM). Este procedimento faz
parte do pacote legislativo conhecido por «Six-Pack» relativo à governação económica,
adotado pelo parlamento Europeu e pelo Conselho em novembro de 2011.
(Desenvolvimento em STAT-16-3741)
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