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CONSULTAS PÚBLICAS

Nenhuma de particular relevância.

INFORMAÇÃO DIVERSA

Equilíbrio entre vida profissional e vida familiar: Comissão congratula-se com o acordo
provisório alcançado

O Parlamento Europeu e o Conselho chegaram a um acordo provisório sobre a proposta
da Comissão Europeia de uma nova diretiva relativa à conciliação entre a vida profissional
e a vida familiar dos progenitores e cuidadores. O Primeiro Vice-Presidente, Frans
Timmermans e as Comissárias Marianne Thyssen e Vĕra Jourová, saudaram o acordo com
a seguinte declaração:

«O acordo provisório hoje alcançado pelo Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão
Europeia é uma boa notícia para as famílias na Europa. O Pilar Europeu dos Direitos
Sociais tem por objetivo melhorar a vida quotidiana dos europeus. O acordo provisório de
hoje dá substância a este princípio, proporcionando às famílias com progenitores que
trabalham e aos cuidadores uma possibilidade genuína de conciliar a vida profissional com
a vida familiar. Este é um passo muito significativo na concretização de uma Europa mais
social e consubstancia o verdadeiro espírito do Pilar.»

O acordo provisório deve agora ser formalmente adotado pelo Parlamento Europeu e pelo
Conselho.


Mais informações: Comunicados de imprensa: Concretizar o Pilar Europeu dos
Direitos Sociais — Comissão toma primeiras iniciativas concretas
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Erasmus+: Outro ano recorde em 2017
A Comissão Europeia publicou no passado dia 24 de Janeiro o seu relatório anual sobre o
programa Erasmus+, que mostra que mais pessoas do que nunca participam e que o
número de projetos apoiados continuou a aumentar. Ao mesmo tempo, o programa está
a tornar-se cada vez mais inclusivo e internacional.

Os números mostram que o Erasmus+ está no bom caminho para cumprir o seu objetivo
de apoiar 3,7 % dos jovens da UE, entre 2014 e 2020. O relatório sublinha igualmente que
o programa se está a tornar mais aberto a pessoas provenientes de meios desfavorecidos,
bem como a organizações de menor dimensão.

O apoio ao programa nunca foi tão forte. Durante a campanha levada a cabo com êxito
em 2017 para celebrar os 30 anos do Erasmus, mais de 750 000 pessoas participaram em
1 900 eventos, repartidos por 44 países, que destacaram o papel do Erasmus+ e dos seus
predecessores para permitir aos jovens desenvolverem as suas competências e
experimentar o que significa ser europeu.


Erasmus+: Relatório anual de 2017, fichas informativas gerais e específicas por país

Proteger os trabalhadores contra produtos químicos cancerígenos: a Comissária
Marianne Thyssen congratula-se com o terceiro acordo entre as instituições da EU

O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão chegaram a um acordo provisório sobre
a terceira proposta da Comissão de alargar a lista de produtos químicos cancerígenos
reconhecidos no local de trabalho. Com este acordo, passam a ser abrangidos pela diretiva
relativa aos agentes cancerígenos e mutagénicos mais cinco produtos químicos
cancerígenos.
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O acordo será apresentado ao Comité de Representantes Permanentes (Coreper) do
Conselho para aprovação. Uma vez confirmado pelos representantes permanentes dos
Estados-Membros, o acordo será sujeito a uma votação final em sessão plenária do
Parlamento Europeu.


Comunicado de imprensa: Comissão adota novas medidas para uma melhor
proteção dos trabalhadores contra produtos químicos cancerígenos

Sustentabilidade: Comissão apresenta um documento de reflexão sobre uma Europa
mais sustentável até 2030

No âmbito do debate sobre o futuro da Europa, lançado com o Livro Branco da Comissão
de 1 de março de 2017, a Comissão publica hoje um documento de reflexão sobre uma
Europa sustentável até 2030.

Anunciado como seguimento do discurso do Presidente Juncker sobre o estado da União
de 2017, o documento apresentado faz parte do firme compromisso da UE de cumprir os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, incluindo o Acordo de Paris
sobre Alterações Climáticas. Analisando a dimensão dos desafios para a Europa e
apresentando cenários ilustrativos para o futuro, o presente documento procura orientar
o debate sobre a melhor forma de alcançar estes objetivos e a melhor forma de a União
Europeia contribuir até 2030. Com base nos resultados obtidos nos últimos anos, estes
cenários sublinham a necessidade de novas medidas para garantir um futuro sustentável
no interesse do bem-estar dos cidadãos.


Ficha informativa: Rumo a uma Europa sustentável até 2030



Documento de reflexão: Rumo a uma Europa sustentável até 2030



Anexos do documento de reflexão:


Contributo da Comissão Juncker para os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável
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Desempenho da UE em matéria de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS)



Contributo da plataforma multilateral dos ODS para o documento de reflexão

OIT publica relatório “Trabalhar para um Futuro Melhor”

A OIT apresentou, no dia 22 de Janeiro de 2019 e no quadro das comemorações do seu
Centenário, o relatório da Comissão Global sobre o Futuro do Trabalho da OIT “Work for a
Brighter Future”, que lança um conjunto de reflexões e apresenta o que deverá ser o
caminho a seguir face às transformações que o mundo do trabalho enfrenta na atualidade
por parte dos constituintes da OIT (Trabalhadores, Empregadores e Governos).

A aposta em áreas como a formação ao longo da vida, a igualdade de género ou o reforço
da proteção social, a regulação do tempo de trabalho para a conciliação das vidas familiar,
pessoal e profissional, a existência de uma garantia universal do trabalho assumem uma
dimensão decisiva para enfrentar as transições que resultam de um mercado de trabalho
em mudança acelerada, em virtude de fenómenos como a automação, a robotização ou a
digitalização num contexto cada vez mais global.


Relatório “Trabalhar para um Futuro Melhor”

DOCUMENTOS DO PARLAMENTO EUROPEU


Relatório - Integração da perspetiva de género no Parlamento Europeu - A80429/2018 - Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros



Relatório - Igualdade de género e políticas fiscais na UE - A8-0416/2018 - Comissão
dos Assuntos Económicos e Monetários, Comissão dos Direitos da Mulher e da
Igualdade dos Géneros
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Relatório - Promoção da utilização dos mercados de PME em crescimento - A80437/2018 - Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários



Relatório - Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) - A8-0445/2018 Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais



Relatório - Fundo Social Europeu Mais (FSE+) - A8-0461/2018 - Comissão do
Emprego e dos Assuntos Sociais



Texto aprovado - Igualdade de género e políticas fiscais na UE - P8_TAPROV(2019)0014 - Terça-feira, 15 de Janeiro de 2019 - Estrasburgo - Edição
provisória



Texto aprovado - Fundo Social Europeu Mais (FSE+) ***I - P8_TA-PROV(2019)0020
- Quarta-feira, 16 de Janeiro de 2019 - Estrasburgo - Edição provisória
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