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Presidente Juncker no Conselho Europeu (28 de junho) e na reunião
informal dos Chefes de Estado ou de Governo dos países da UE-27 (29 de
junho)
Na conferência de imprensa conjunta de ontem no final da reunião do Conselho
Europeu, Jean-Claude Juncker, Presidente da Comissão Europeia, manifestou o
seu agrado pelo facto de, mais uma vez, o Conselho Europeu ter dado o seu pleno
apoio às prioridades políticas da Comissão, em especial às relacionadas com o
emprego, o crescimento e o investimento. Na sua conferência de imprensa de
hoje com o Presidente Donald Tusk após a reunião dos Chefes de Estado ou de
Governo dos 27 Estados-Membros da UE, o Presidente Juncker declarou existir
acordo de que não haveria mercado interno à la carte: «Aqueles que tiverem
acesso devem aplicar todas as nossas liberdades sem exceções nem nuances.»
(Conferências de imprensa disponíveis na EbS)



Plataforma REFIT entrega ao Primeiro Vice-Presidente Timmermans o
primeiro conjunto de pareceres sobre formas de reduzir os encargos e
melhorar os resultados da legislação da UE
Foi dado ontem um importante passo na Agenda «Legislar Melhor» da Comissão
quando o Primeiro Vice-Presidente, Frans Timmermans, presidiu à Plataforma
REFIT e recebeu um primeiro conjunto de 18 pareceres acordados pelos seus
membros. Com base nos contributos dos membros e das partes interessadas, as
recomendações fornecem sugestões sobre a forma de melhorar os resultados da
legislação da UE, reduzindo os encargos desnecessários, eliminando a duplicação
de requisitos regulamentares e simplificando a legislação.



Comissão prolonga aprovação do glifosato até a Agência Europeia dos
Produtos Químicos emitir o seu parecer

Apesar dos repetidos esforços da Comissão Europeia para dar resposta às
preocupações expressas quanto a uma nova aprovação de glifosato, os EstadosMembros não estavam preparados para assumir a responsabilidade por uma
decisão sobre esta substância ativa, uma vez que não se obteve uma maioria
qualificada no comité permanente, em 6 de junho e, novamente, em 24 de junho
no comité de recurso. Por conseguinte, tendo em conta a avaliação científica
extremamente exaustiva e rigorosa da substância ativa realizada pela Autoridade
Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA) e agências nacionais dos
Estados-Membros, a Comissão prorrogou hoje a aprovação do glifosato durante
um período limitado que termina agora no final de 2017.
(Desenvolvimento em MEMO-16-2012)



Comissão aprova Ginja de Óbidos e Alcobaça como nova indicação
geográfica de Portugal
A Comissão Europeia aprovou o pedido de registo de mais um produto português
no registo das indicações geográficas protegidas (IGP) e denominações de origem
protegidas (DOP). Trata-se, no caso de Portugal, da «Ginja de Óbidos e Alcobaça»
(IGP), um pequeno fruto da família das cerejas com uma forte concentração de
açúcares e ácidos. Este fruto é cultivado na região da Serra dos Candeeiros, um
parque natural no centro do país junto ao Oceano Atlântico. São fabricados muitos
produtos a partir desse fruto, tais dos licores, chá ou doçarias. Os produtores de
países não pertencentes à União Europeia podem também apresentar pedidos de
registo de nomes de produtos, desde que estejam ligados a uma área geográfica
definida. A lista de todas as 1 354 designações protegidas oriundas de todos os
países está disponível na base de dados DOOR.



Engenharia, indústria transformadora e construção com maior número
de homens diplomados na UE
Cerca de 5 milhões de estudantes do ensino superior formaram-se na União
Europeia em 2014, dos quais 58% são mulheres e 42% são homens. As áreas
educativas dominadas pelos homens são a Engenharia, a Indústria
Transformadora e a Construção (domínios em que 73% dos diplomados são
homens) e Ciências, Matemática e Informática (58%). Por outro lado, quatro em
cada cinco formados em Educação são mulheres (80%). Em Portugal, no ano
em análise, 88 500 alunos terminaram o ensino superior. Destes, a percentagem
de mulheres que concluíram em 2014 o ensino superior foi de 59,3%, contra
40,7% de homens. O domínio educativo com uma maior percentagem de alunos
formados foram as Ciências Sociais, a Gestão de Empresas e o Direito com 30,5%.
No domínio da Educação (79,4%), Saúde e Bem-estar (79%), Ciências Sociais,
Gestão de Empresas e Direito (61,8%), Humanidades e Artes (60,6%) e das
Ciências, Matemática e Informática (56,9%) as mulheres que concluíram o ensino
superior encontram-se em clara maioria. Os homens encontram-se em maioria
(67,4%) apenas no domínio da Engenharia, Indústria Transformadora e
Construção.

(Desenvolvimento em STAT-16-2355)
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