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Comissão apresenta Pilar Europeu dos Direitos Sociais
A Comissão Europeia cumpre hoje a promessa de adotar a sua proposta relativa ao Pilar
Europeu dos Direitos Sociais. O Pilar define 20 princípios e direitos essenciais para apoiar
o bom funcionamento e a equidade dos mercados de trabalho e dos sistemas de proteção
social. Foi concebido para orientar o processo renovado de convergência tendo em vista
assegurar melhores condições de vida e de trabalho na Europa. Destina-se principalmente
à área do euro, mas pode aplicar-se a todos os Estados-Membros da UE que a ele queiram
aderir. O Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, exprimiu-se a este
respeito: «Enquanto Presidente da Comissão, tenho procurado colocar as prioridades
sociais no lugar que lhes é devido: no centro do trabalho desenvolvido na Europa. Com o
Pilar Europeu dos Direitos Sociais e o primeiro pacote de iniciativas que o acompanham,
estamos a concretizar o que prometemos e a abrir um novo capítulo.
(Desenvolvimento em IP-17-1007 e em MEMO-17-1004)



Concretizar o Pilar Europeu dos Direitos Sociais — Comissão toma primeiras
iniciativas concretas
Embora a maior parte dos instrumentos necessários para a aplicação do Pilar esteja nas
mãos dos Estados-Membros, dos parceiros sociais e da sociedade civil, as instituições da
União Europeia – e a Comissão Europeia em particular – podem dar uma ajuda valiosa ao
definir o enquadramento e apontar o caminho a seguir. Além de propor o Pilar Europeu
dos Direitos Sociais, a Comissão apresenta hoje também um conjunto de iniciativas
legislativas e não legislativas relacionadas com a conciliação da vida profissional e familiar,
a informação dos trabalhadores, o acesso à proteção social e o tempo de trabalho. Estas
iniciativas, desenvolvidas sob a direção do Vice-Presidente Dombrovskis e do Primeiro
Vice-Presidente Timmermans, incluem uma proposta que visa melhorar as condições
para que os pais e os cuidadores que trabalham possam conciliar melhor a sua vida
profissional e familiar.
(Desenvolvimento em IP-17-1006 e em MEMO-17-1005)



Comissão lança reflexão sobre a dimensão social da Europa no horizonte 2025
Após o lançamento do debate sobre o futuro da Europa através do Livro Branco da
Comissão relativo a este tema, apresentado em 1 de março, a Comissão centra hoje a
atenção na dimensão social da Europa no horizonte 2025. O documento de reflexão sobre
a dimensão social da Europa, hoje apresentado, assinala o início de um processo de
reflexão com os cidadãos, os parceiros sociais, as instituições europeias e os governos
para encontrar respostas aos desafios que as nossas sociedades e os cidadãos enfrentarão
nos próximos anos. Este documento de reflexão representa igualmente um esforço de
clarificação do contributo da UE para a abordagem desses desafios.

(Desenvolvimento em IP-17-1008)


Comissão divulga iniciativa para tornar setor do vestuário mais sustentável
A Comissão Europeia apresenta hoje um conjunto de ações orientadas no sentido de
tornar as cadeias de valor no setor do vestuário mais sustentáveis. Esta iniciativa surge
logo após a passagem do 4.º aniversário do desastre em Rana Plaza, no Bangladeche. O
Comissário europeu responsável pela Cooperação Internacional e Desenvolvimento,
Neven Mimica, apresenta o documento de trabalho dos serviços da Comissão sobre
«Cadeias de valor sustentáveis no setor do vestuário através da ação para o
desenvolvimento da UE», num evento organizado conjuntamente pelo Parlamento
Europeu e pela Comissão Europeia em memória das vítimas do desastre de Rana Plaza
para debater os desafios e oportunidades de criação de cadeias de abastecimento
sustentáveis no setor do vestuário. Recorde-se que, em resultados do desastre de Rana
Plaza, morreram mais de 1 100 pessoas e 2 500 ficaram feridas.
(Desenvolvimento neste sítio Web e no documento de trabalho da Comissão)



Ponto da situação em 2016 dos indicadores de educação no âmbito da Estratégia
Europa 2020
Na União Europeia, a percentagem de pessoas com idades compreendidas entre os 30 e
os 34 anos que concluíram o ensino superior continua a aumentar, passando de 23,6 %
em 2002 (ano em que se iniciou a análise) para 39,1 % em 2016. Esta tendência é ainda
mais acentuada para as mulheres (de 24,5 % em 2002 para 43,9 % em 2016, ou seja
um valor superior do objetivo global da Estratégia Europa 2020 do que para os homens
(22,6 % em 2002 para 34,4 % em 2016, ou seja aquém do objetivo da Estratégia que
define que, até 2020, a percentagem desta população (30-34 anos) que termina os
estudos universitários deverá ser de 40 %.
(Desenvolvimento em STAT-17-1107)



Estados-Membros da UE concedem proteção a mais de 700 000 requerentes de
asilo em 2016
Os 28 Estados-Membros da União Europeia concederam estatuto de proteção a 710 400
requerentes de asilo em 2016, mais do dobro do número de 2015. Para além destes
pedidos, os Estados-Membros da UE receberam 14 000 refugiados reinstalados. O maior
grupo de beneficiários do estatuto de proteção continua a ser constituído por cidadãos
sírios (405 600 pessoas, ou 57 % do número total de pessoas a quem foi concedido
estatuto de proteção nos Estados-Membros), seguido pelos cidadãos do Iraque (65 800
pessoas ou 9 % do total) e do Afeganistão (61 800 pessoas ou 9 % do total). Estes dados
são divulgados pelo Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia.
(Desenvolvimento em STAT-17-1103)
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