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Avaliação
da
aplicação
da
legislação
ambiental:
ajudar
os
Estados-Membros a aplicar as normas da UE a bem dos cidadãos, das
administrações e da economia
A Comissão adotou hoje a avaliação da aplicação da legislação ambiental, um
novo instrumento para melhorar a aplicação da política ambiental europeia e das
normas definidas de comum acordo. Inicia-se assim um novo processo que
permitirá à Comissão, em conjunto com os Estados-Membros, identificar as
causas que estão na origem das lacunas na aplicação da legislação e encontrar
soluções antes que os problemas se tornem urgentes. A plena aplicação da
legislação da UE no domínio do ambiente poderia poupar à economia europeia
50 mil milhões de euros por ano em custos de saúde e custos diretos para o
ambiente.
(Desenvolvimento em IP-17-197 e nas fichas informativas por país)



Comissão lança consulta pública para continuar a dar forma ao Corpo
Europeu de Solidariedade
A Comissão Europeia lança hoje uma consulta pública para recolher os pontos de
vista de jovens, professores, animadores de juventude, organizações,
empregadores e outras partes interessadas sobre as prioridades e o reforço do
recém-lançado Corpo Europeu de Solidariedade. Tal como foi anunciado em
dezembro último aquando do seu lançamento, a Comissão está a preparar uma

proposta legislativa, agendada para o primeiro semestre de 2017, que configura
uma base jurídica específica para o Corpo Europeu de Solidariedade. Os resultados
da consulta permitirão definir com maior precisão e consolidar o Corpo Europeu
de Solidariedade, contribuindo para o trabalho que a Comissão está a desenvolver
com vista à proposta legislativa.
(Desenvolvimento em IP-17-164)



Comissão atribui 1 milhão de euros a um teste revolucionário à
resistência aos antibióticos
O Pémio Horizon para uma melhor utilização dos antibióticos, no valor de 1 milhão
de euros, será hoje entregue pelo Comissário Carlos Moedas, responsável da
Comissão Europeia pela Investigação, Ciência e Inovação, durante uma cerimónia
na Universidade de Leuven, na Bélgica. O Prémio será atribuído a um dos três
finalistas que desenvolveram um diagnóstico rápido e eficaz da natureza viral ou
bacteriana das infeções. O objetivo é facilitar um recurso mais parcimonioso aos
antibióticos pelos pacientes, já que estes medicamentos não são necessários nem
eficazes em caso de infeção viral. O Comissário Vytenis Andriukaitis,
responsável pela Saúde e Segurança Alimentar, entregará os três prémios
europeus da saúde para as ONG que lutam contra a resistência aos antibióticos,
dotados, respetivamente, de 20 000, 15 000 e 10 000 euros. A resistência aos
antibióticos provocada por um recurso sistemático aos antibióticos é uma grande
preocupação de saúde pública na Europa e no mundo. A cerimónia de entrega dos
prémios será transmitida em direto pela EbS a partir das 16h00 (Lisboa).
(Desenvolvimento em IP-17-205 – a partir das 16h00)



Semana Europeia das Startups reúne empreendedores em 40 países,
incluindo Portugal
Pelo segundo ano, a Semana Europeia das Startups (empresas em fase de
arranque) irá juntar, de 6 a 10 de fevereiro, empreendedores no domínio das
tecnologias em diferentes cidades por toda a Europa. Durante esta semana
decorrerão 200 eventos em 40 cidades europeias, incluindo Abrantes, Castelo
Branco e Mafra que organizam Workshops no próximo dia 8. Em Lisboa
decorrem dois eventos distintos nos dias 9 e 10 deste mês. O objetivo desta
Semana e respetivos eventos é informar as startups sobre o apoio e os recursos
disponíveis a nível local, regional e da UE. A Semana Europeia das Startups é um
movimento de fundo promovido pela Iniciativa Startup Europe da Comissão
Europeia.
(Mais informações neste blog do Vice-Presidente para o Mercado Único Digital,
Andrus Ansip)



Dia internacional da tolerância zero contra a mutilação genital feminina
No Dia internacional da tolerância zero contra a mutilação genital feminina, a VicePresidente e Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a

Política de Segurança, Federica Mogherini, a Comissária responsável pela
Justiça, Consumidores e Igualdade de Género, Vĕra Jourová, e o Comissário com
a pasta da Cooperação Internacional e Desenvolvimento, Neven Mimica,
juntaram-se para reafirmar o forte empenho da UE no sentido de erradicar a
mutilação genital feminina. Na sua declaração conjunta pode ler-se: «Mais de 200
milhões de raparigas e mulheres sofreram de mutilação genital feminina no
mundo, incluindo 500 000 que vivem na Europa. Calcula-se que estejam em risco
todos os anos 3 milhões de raparigas em todo o mundo. Trata-se de uma prática
perniciosa que viola de forma horrível os direitos humanos, a dignidade e a
integridade física de raparigas e mulheres». Os professores, médicos,
enfermeiros, agentes das forças de ordem, advogados e juízes dispõem de uma
plataforma Web a nível da UE para os ajudar a identificar raparigas em risco.
(Desenvolvimento em STATEMENT-17-214 e em MEMO-17-215)
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