COMUNICADO DE IMPRENSA

Lisboa, 11 de fevereiro de 2016
Preparação da reunião do Eurogrupo e do Conselho ECOFIN
Esta tarde, o Vice-Presidente Dombrovskis e o Comissário Moscovici
participarão na reunião do Eurogrupo. A Comissão apresentará as
suasPrevisões Económicas do inverno de 2016, que foram publicadas em 4
de fevereiro. Os ministros debaterão também a situação económica e
orçamental de Portugal, na sequência da conclusão da missão de supervisão
pós-programae depois da adoção, na semana passada, do parecer da
Comissão sobre o projeto de plano orçamental de Portugal para 2016. O
Comissário Moscovici irá representar a Comissão na conferência de
imprensa realizada no final da reunião (transmitida em direto na EbS). Na
sexta-feira, 12 de fevereiro, os ministros trocarão pontos de vista sobre as
medidas para prevenir o financiamento do terrorismo, na sequência da
apresentação do plano de ação da Comissão em janeiro. A apresentação por
parte da Comissão do Pacote relativo à Elisão Fiscal recentemente lançado
consta igualmente da ordem de trabalhos. O Vice-Presidente Dombrovskis,
representará a Comissão na conferência de imprensa (transmitida em direto
na EbS) que terá lugar após a reunião.
Taxa de emprego global da UE atinge o seu valor mais alto desde
2008
A edição do inverno de 2015 da Análise Trimestral do Emprego e da
Situação Social na UE mostra melhorias no mercado de trabalho da União.
As taxas de emprego e de atividade continuaram a aumentar na UE em
todos os grupos populacionais e, sobretudo, junto dos trabalhadores mais
velhos (55 a 59 anos). No terceiro trimestre de 2015, a taxa de emprego
global da UE atingiu mesmo o nível verificado antes da crise, muito embora
os progressos sejam desiguais entre os Estados-Membros. Além disso, o
desemprego continuou a regredir e a percentagem de desempregados de
longa duração em relação ao desemprego total diminuiu ligeiramente. A
Comissária Marianne Thyssen afirmou: «Apesar de começarmos a assistir a
um declínio gradual do desemprego de longa duração, ainda há mais de 10
milhões de europeus desempregados durante um ano ou mais.

Urge implementar a Recomendação do Conselho relativa ao desemprego de
longa duração, adotada em dezembro, para apoiar aqueles que foram mais
atingidos pela crise».
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