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Comissão continua a desenvolver esforços tendentes a contratos de
trabalho justos e claros
A Comissão Europeia encetou novas conversações com sindicatos e organizações
patronais a nível da UE sobre a forma de modernizar as normas em matéria de
contratos de trabalho, a fim de os tornar mais justos e claros para todos os tipos
de trabalhadores. Com esta iniciativa, a Comissão continua a reforçar o Pilar
Europeu dos Direitos Sociais para criar uma convergência entre os
Estados-Membros, no sentido de melhorar as condições de vida e de trabalho.
(Desenvolvimento em IP-17-3367 e em MEMO-17-3366)



Comissão organiza conferência das partes interessadas sobre
«Reinventar o plástico»
A Comissão acolhe amanhã, dia 26 de setembro, uma conferência das partes
interessadas sobre os desafios e as oportunidades que os plásticos apresentam.
O contributo da sociedade civil e da indústria será essencial para o
desenvolvimento da estratégia da Comissão em matéria de plásticos, parte
integrante da nova estratégia de política industrial anunciada pela Comissão
Juncker no sentido de modernizar e tornar a indústria mais forte e competitiva.
O Primeiro Vice-Presidente Frans Timmermans e os Comissários Karmenu Vella
e Elżbieta Bieńkowska discursarão na conferência e ouvirão os pontos de vista
das partes interessadas sobre a forma como a indústria dos plásticos pode evoluir
de modo a reduzir os seus impactos ambientais e reforçar o seu contributo
económico na Europa.
(A Conferência será transmitida em direto neste sítio Web)



Vice-Presidente Ansip e Comissários Thyssen e Moedas participam nas
reuniões ministeriais do G7 em Itália
Vários comissários participam na semana da inovação do G7 dedicada à Indústria,
às TIC, à Ciência e ao Trabalho, que se realiza em Turim, Itália (programa). Hoje
à noite e amanhã, o Vice-Presidente Andrus Ansip participará nas conferências
ministeriais consagradas à indústria e às TIC, que incidirão sobre a
competitividade das PME na próxima revolução de produção, livre circulação da
informação, infraestrutura digital, normas e inteligência artificial, cibersegurança
e direitos de propriedade intelectual. Nesta ocasião, o Vice-Presidente apresentará
as recentes propostas da Comissão sobre a livre circulação de dados não pessoais

(comunicado de imprensa) e a cibersegurança (comunicado de imprensa). O
Comissário Carlos Moedas estará presente na reunião dos ministros da ciência
do G7, nos dias 27 e 28, e a Comissária Marianne Thyssen representará a UE na
reunião dos ministros do emprego e do trabalho do G7, que tem lugar a 29 e 30
deste mês.
Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
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