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Transição energética na Europa no bom caminho
O segundo relatório sobre o estado da União da Energia revela que a
modernização da economia da União Europeia e a transição para uma era
hipocarbónica são uma realidade. Em termos de emissões de gases com efeito de
estufa, eficiência energética e energias renováveis, a Europa está no bom caminho
para atingir os seus objetivos para 2020. Para impulsionar ainda mais este
processo, a Comissão anuncia hoje uma nova fase da União da Energia. Em
consonância com o seu compromisso de apresentar anualmente um relatório
sobre o estado da União da Energia, a Comissão Europeia publica hoje o seu
segundo relatório sobre o estado da União da Energia. O presente relatório avalia
os progressos realizados desde a publicação do primeiro estado da União da
Energia em novembro de 2015. Estes relatórios são elementos centrais para
acompanhar a aplicação desta prioridade fundamental da Comissão Juncker.
(Desenvolvimento em IP-17-161, em MEMO-17-162 e em MEMO-17-163)



Negociadores da UE chegam a acordo sobre preços de revenda para fim
do roaming
Como o último passo para a eliminação das tarifas de itinerância (roaming) até
15 de junho de 2017, os representantes do Parlamento Europeu, do Conselho e
da Comissão Europeia chegaram a acordo quanto à forma de regular os mercados
grossistas de itinerância (os preços que os operadores cobram entre si quando os
seus clientes utilizam outras redes quando viajam na UE). Os negociadores da UE
aprovaram os seguintes limites:




3,2 cêntimos por minuto para chamada de voz, a partir de 15 de junho de
2017;
1 cêntimo para mensagem de texto, a partir de 15 de junho de 2017;
uma redução gradual, ao longo de 5 anos, dos limites para a transmissão
de dados de 7,7 euros por GB (a partir de 15 de junho de 2017) para 6

euros por GB (a partir de 1 de janeiro de 2018), 4,5 euros por GB (a partir
de 1 de janeiro de 2019), 3,5 euros por GB (a partir de 1 de janeiro de
2020), 3 euros por GB (a partir de 1 de janeiro de 2021) e de 2,5 euros
por GB (a partir de 1 de janeiro de 2022).
(Desenvolvimento em IP-17-193)



Comissão propõe modernizar formação dos motoristas rodoviários
A Comissão Europeia propôs hoje atualizar e clarificar as regras relativas à
qualificação inicial e à formação contínua dos motoristas de camiões e autocarros.
O objetivo da revisão é melhorar a segurança rodoviária e facilitar a mobilidade
dos condutores profissionais. As principais alterações incluem a modernização da
formação, pondo, por exemplo, a tónica na proteção dos utentes mais
vulneráveis, na otimização do consumo de combustível, bem como num melhor
reconhecimento das qualificações obtidas noutro Estado-Membro.



UE e México acordam em acelerar negociações comerciais
A União Europeia e o México realizarão duas outras rondas de negociações antes
do verão, no âmbito de um calendário acelerado para a negociação de um Acordo
de Comércio Livre novo e remodelado. O calendário das próximas rondas (3 a 7
de abril e 26 a 29 de junho) foi aprovado pela Comissária responsável pelo
Comércio, Cecilia Malmström, e pelo Ministro da Economia do México, Ildefonso
Guajardo. No âmbito deste novo calendário fixado durante uma conversa
telefónica, concordaram também em reunir-se na Cidade do México entre as
rondas de negociações, a fim de fazer o ponto da situação e encorajar os
progressos dos negociadores.
(Desenvolvimento em IP-17-183)
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