1

ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E POLÍTICAS EUROPEIAS
Agenda Europeia Nº 7_DESTAQUES DO EAPN FLASH Abr - Set 2016

REUNIÕES
 No âmbito do processo de consulta nacional sobre o Pilar Social, a EAPN Portugal foi convidada
para participar nas seguintes reuniões:
1. Pilar Europeu dos Direitos Sociais: evento promovido pela Representação da Comissão
Europeia para a auscultação da sociedade civil portuguesa. Realizado a 20 de Setembro em
Lisboa.
2. Conferência Pilar Europeu dos Direitos Sociais com a presença da Comissária Europeia do
Emprego, Assuntos Sociais, Competência e Mobilidade Laboral, realizada a 6 de Outubro em
Lisboa.
1. Debate sobre o Pilar Europeu dos Direitos Sociais organizado pela delegação de
Conselheiros do Comité Económico e Social Europeu (CESE) em colaboração com o
Conselho Económico e Social de Portugal e com o apoio da Representação da Comissão
Europeia em Portugal. Realizado a 11 de Outubro em Lisboa.

 No âmbito da EAPN Europa irá realizar-se no próximo dia 27, 28 e 29 de Outubro a reunião do
Comité Executivo da EAPN, a reunião do Grupo Europeu da Inclusão, uma Sessão de Capacitação
dos colaboradores das diferentes redes nacionais e a Assembleia Geral da EAPN Europa. A EAPN
Portugal estará uma vez mais representada. Estas reuniões serão realizadas em Bruges.
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PUBLICAÇÕES RELEVANTES
 A Última Oportunidade para uma Europa Social – Tomada de posição da EAPN sobre o Pilar
Europeu dos Direitos Sociais
A Comissão Europeia apresentou no dia 8 de Março a sua proposta para um novo Pilar Europeu dos
Direitos Sociais (Pilar Social). Esta proposta está em consulta pública até ao final do ano estando
todos os cidadãos, organizações e entidades públicas convidadas a participar. O Pilar Social irá
estabelecer um conjunto de princípios essenciais que apoiem o bom funcionamento de um mercado
de trabalho justo, assim como dos sistemas de proteção social.
Com a colaboração de todas as redes nacionais a EAPN Europa apresentou recentemente a sua
tomada de posição sobre o Pilar Social.
A EAPN está expectante relativamente à construção e implementação deste Pilar e face a isso
considera que para este Pilar contribuir para uma efetiva Europa Social são fundamentais assegurar
4 importantes medidas:
1. Um novo Paradigma: uma estratégia transformadora da UE que investe em direitos
sociais e reduz a pobreza e a desigualdade.
2. Investir em medidas concretas que garantam determinados níveis sociais, começando
com uma Diretiva do Rendimento Mínimo Adequado e uma “regra de ouro” para as
despesas da proteção social.
3. Utilizar os Fundos Estruturais para promover direitos sociais – um novo programa
europeu de pobreza e desigualdade apoiado por uma Estratégia de combate à pobreza.
4. Promover a democracia e a participação a todos os níveis.
Para conhecer a posição da EAPN Europa:
http://www.eapn.eu/last-chance-for-social-europe-eapn-statement-on-european-pillar-ofsocial-rights/
Para participar na consulta pública:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pt&catId=699&consultId=22&visib=0&furtherConsu
lt=yes
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 A avaliação da EAPN das Recomendações Específicas por País_2016
Em Maio e no seguimento da publicação dos relatórios específicos de cada Estado Membro e dos
Programas Nacionais de Reforma, a Comissão propõe a cada um dos países um conjunto de
Recomendações que se apresentam como “orientações políticas adaptadas a cada EstadoMembro”.
Depois de um processo de consulta às redes nacionais (onde se inclui a EAPN Portugal), a EAPN
Europa elaborou e apresentou um documento de avaliação das referidas Recomendações
Específicas no qual se inclui também uma análise mais detalhada de cada país.
Em geral a EAPN Europa elencou as seguintes 6 mensagens da análise que efetuou:
1. As recomendações específicas na área da pobreza aumentaram, mas falta coerência e
uma estratégia integrada nesta matéria.
2. O tema da austeridade ainda domina nas Recomendações e não a referência ao
investimento social e a uma política fiscal mais redistributiva.
3. A existência de um rendimento mínimo adequado é ameaçada pelos cortes nos sistemas
de proteção social.
4. Verifica-se um maior apelo ao acesso à saúde de qualidade, serviços integrados e
habitação, mas a questão da eficiência está em primeiro lugar.
5. A política do emprego continua a ser um jogo de números com maior ênfase no lado da
oferta.
6. Verificam-se alguns progressos na educação inclusiva, mas não é feita ligação com as
metas da Estratégia Europa 2020.
Para conhecer a posição da EAPN Europa:
http://www.eapn.eu/eapn-assessment-of-the-2016-country-specific-recommendations-june/
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NOTÍCIAS DA COMISSÃO EUROPEIA E DO GOVERNO NACIONAL

 ESTADO DA UNIÃO 2016
No dia 14 de Setembro o Presidente da Comissão Europeia Jean-Claude Junker proferiu no
Parlamento Europeu o seu discurso sobre o Estado da União Europeia 2016. O Debate sobre o
Estado da União Europeia realiza-se anualmente com a presença dos membros do Parlamento
Europeu no qual é feita uma avaliação das conquistas da Comissão relativamente ao ano anterior e
os objetivos que se esperam para o ano seguinte.
O discurso centrou-se nos muitos problemas que ainda estão por resolver na Europa (desemprego,
desigualdade, integração de refugiados, entre outros) e na construção de uma «Europa melhor:
Uma Europa que proteja;
Uma Europa que preserve o modo de vida Europeu;
Uma Europa que valorize os cidadãos;
Uma Europa que se defenda dentro e fora das suas fronteiras; e
Uma Europa que assuma responsabilidades.»
O discurso está disponível em Português e pode ser consultado aqui:
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_pt.htm

 PROGRAMA NACIONAL DE REFORMAS_ANÁLISE DA EAPN PORTUGAL
Em Maio, o Governo Português apresentou o seu novo Programa Nacional de Reformas 2016
(PNR). O PNR reúne as principais medidas que o Governo nacional pretende implementar (e
algumas que já estão a ser implementadas) para atender a alguns dos desequilíbrios económicos e
sociais salientados nas Recomendações Específicas e no recente Relatório da Comissão referente a
Portugal (Fevereiro 2016).
A EAPN Portugal elaborou um documento de análise deste novo Programa. «Em termos globais, e
por comparação aos Programas anteriores, o Programa Nacional de Reformas 2016 demonstra de
forma bem patente uma atenção mais específica às questões sociais, nomeadamente à pobreza e
exclusão social e à dimensão das desigualdades sociais que se agravou consideravelmente nestes
últimos anos, na sequência da crise financeira, económica e social e das medidas de austeridade
implementadas.»
Para conhecer o documento de análise da EAPN Portugal sobre o PNR:
http://www.eapn.pt/documento/518/programa-nacional-de-reformas-2016-analise-da-eapnportugal
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