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Avaliações apontam para um reforço do Plano de Investimento para a Europa
A Comissão adotou hoje uma comunicação que resume os resultados de três avaliações
ao Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE), o elemento essencial do Plano
de Investimento para a Europa. Tendo em conta os resultados concretos alcançados desde
a apresentação do Plano de Investimento, há dois anos, o Presidente Jean-Claude Juncker
anunciou, no seu discurso sobre o Estado da União de 14 de setembro que o FEIE deverá
ser reforçado para impulsionar ainda mais o investimento.
(Desenvolvimento em IP-16-4024)



Comissão reúne líderes religiosos para debater a migração, a integração e os
valores europeus
O Primeiro Vice-Presidente, Frans Timmermans, acolheu hoje a 12.ª reunião anual de alto
nível com os líderes religiosos de toda a Europa para debater o tema «Migração, integração
e valores europeus». Os debates incidiram sobre várias questões que foram desde os
desafios colocados pelo populismo e a intolerância ao papel essencial da educação e da
sensibilização dos cidadãos para melhorar a integração e a coesão social na Europa. Os
líderes acordaram colaborar estreitamente com a Comissão a fim de garantir a adesão
aos valores europeus no contexto da migração e da integração
(Desenvolvimento em IP-16-4002)



Comissão organiza reunião para preparar declaração comum sobre objetivos e
prioridades para 2017
A Comissão Europeia organiza hoje uma reunião com representantes do Parlamento
Europeu e da Presidência do Conselho (a atual Presidência eslovaca da UE e as futuras
Presidências maltesa e estónia), com vista a finalizar a declaração conjunta sobre os
objetivos e as prioridades para 2017. Com base no programa de trabalho para 2017
apresentado pela Comissão em 25 de outubro, o Parlamento, o Conselho e a Comissão,
estão a trabalhar em conjunto para identificar as propostas que exijam uma rápida
progressão, a fim de assegurar resultados concretos para os cidadãos da UE em 2017.
Este esforço conjunto faz parte de um novo compromisso partilhado e está explicitamente
previsto no Acordo Interinstitucional «Legislar melhor», de modo a que a UE possa
transformar propostas em ações e a produzir resultados onde são mais necessários



10.º Fórum Europeu sobre os direitos da criança centrado na proteção das
crianças migrantes
Hoje e amanhã, 300 peritos irão debater a forma de proteger melhor as crianças
migrantes, no âmbito do 10.º Fórum Europeu sobre os direitos da criança, organizado por

Věra Jourová, Comissária Europeia responsável pela Justiça. Em 2015, um em cada quatro
requerentes de asilo na UE eram menores e 96,000 entre aqueles chegaram sem os pais
ou outros prestadores de cuidados. Para melhor enfrentar este desafio, o fórum incidirá
sobre as seguintes questões: identificação e proteção de crianças migrantes,
procedimentos de asilo e garantias processuais, bem como de integração a longo prazo.


Comissão lança um Convite à Apresentação de Propostas no valor de 1,5 milhões
de euros, para promover o turismo costeiro e marítimo
A Comissão está a disponibilizar 1,5 milhões de euros do Fundo Europeu dos Assuntos
Marítimos e das Pescas (FEAMP), a fim de criar rotas marítimas que ligam os sítios
marítimos em toda a Europa. O anúncio foi feito hoje pelos Comissários Karmenu Vella,
Elżbieta Bieńkowskaand e Tibor Navracsics na conferência do Dia Europeu do Turismo em
Bruxelas



Um quarto das despesas das famílias atribuído ao alojamento
Em 2015, as famílias na UE gastaram cerca de um quarto das suas despesas totais de
consumo, na habitação e no fornecimento de água, eletricidade, gás e outros
combustíveis. Esta despesa total de cerca de 2 000 mil milhões de euros (13,4% do PIB
da UE) é de longe a principal rubrica de despesas das famílias da UE. Trata-se igualmente
do número de despesas cuja quota registou o maior aumento nos últimos dez anos,
passando de 22,5% das despesas totais das famílias em 2005 para 24,4% em 2015 (+
1,9 pontos percentuais). A grande maioria dos Estados-Membros da UE apresenta
tendências análogas, embora em medidas variáveis.
(Desenvolvimento em STAT-16-4102)
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