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Colégio de Comissários reúne com governo da República da Eslováquia
para lançar Presidência eslovaca do Conselho
Hoje, sexta-feira, dia 1 de julho, o Presidente da Comissão Europeia,
Jean-Claude Juncker, ofereceu ao Governo eslovaco o pleno apoio da Comissão
Europeia por ocasião do início da primeira Presidência eslovaca do Conselho da
União Europeia. Nas suas observações, após a reunião em Bratislava entre o
Colégio de Comissários e o Governo daquele país, o Presidente Juncker afirmou
que o programa da Presidência eslovaca se encontra «em perfeita harmonia com
o programa da Comissão Europeia» e sublinhou que a Comissão gostaria de
avançar com as suas prioridades políticas em todos os domínios.
(Desenvolvimento em SPEECH-16-2376)



Vão entrar em vigor novas regras da UE para combater o abuso de
informação privilegiada e a manipulação dos mercados financeiros da
Europa
Um quadro jurídico da UE renovado, aplicável a partir de 3 de julho, irá tornar
os mercados financeiros europeus ainda mais eficazes, transparentes e dignos
de confiança. Este novo conjunto de regras irá aumentar a proteção e a confiança
dos investidores, proporcionando mercados financeiros mais aprofundados e
integrados, contribuindo assim para a criação de uma União dos Mercados de
Capitais.
(Desenvolvimento em IP-16-2352)



Comissão Europeia oferece novas oportunidades para a participação das
partes interessadas no processo legislativo
A Comissão abriu uma nova parte do processo legislativo da UE aos contributos
das partes interessadas. De acordo com os seus compromissos ao abrigo da
agenda «Legislar Melhor», bem como com os grandes esforços no sentido de

aumentar a transparência nas instituições da UE os projetos de atos delegados
e de atos de execução são, desde ontem, colocados em linha e abertos a
comentários públicos por um período de quatro semanas. Este novo instrumento
de feedback em linha faz parte da nova presença na Web da Comissão, centrada
no utilizador.
(Desenvolvimento em IP-16-2378)



Impulso ao comércio graças a cinco anos do Acordo de Comércio Livre
UE-Coreia
Há cinco anos, foi posto em prática o Acordo de Comércio Livre (ACL) entre a
União Europeia e a Coreia do Sul, contribuindo para tornar um défice comercial
em excedente comercial. As exportações da UE para a Coreia do Sul aumentaram
55 % desde que o acordo comercial entre os dois parceiros entrou em vigor em
2011 e as empresas europeias pouparam 2,8 mil milhões de euros em direitos
aduaneiros abatidos ou descontados. O comércio bilateral de mercadorias entre
a UE e a Coreia do Sul tem vindo a aumentar constantemente desde 2011, tendo
atingido um nível recorde de mais de 90 mil milhões de euros em 2015.
(Desenvolvimento em IP-16-2356)



Entrada plena em vigor dos Acordos de Associação entre a UE e a Geórgia
e a UE e a Moldávia
O Acordo de Associação entre a União europeia e a Geórgia e o Acordo de
Associação entre a União Europeia e a República da Moldávia entram hoje, dia 1
de julho, em pleno vigor. Ambos os Acordos criam Zonas de Comércio Livre
Abrangente e Aprofundado, reforçando assim as relações políticas e económicas
entre a União Europeia e os respetivos países da Parceria Oriental. Têm já sido
aplicadas partes importantes de ambos os acordos desde 1 de setembro de 2014
com resultados positivos concretos para a Geórgia, a República da Moldávia e a
União Europeia.
(Desenvolvimento em IP-16-2369 e em IP-16-2368)



Taxa de desemprego de 10,1% na zona euro
Na zona euro, a taxa de desemprego, em valores corrigidos de sazonalidade, foi
de 10,1% em maio de 2016, o que representa um decréscimo em relação aos
10,2% registados em abril de 2016 e aos 11,0% em maio de 2015. Trata-se da
taxa mais baixa registada na zona euro desde julho de 2011. Na UE, a taxa de
desemprego atingiu 8,6% em maio de 2016, em baixa em relação aos 8,7% de
abril de 2016 e aos 9,6% de maio de 2015. Trata-se da taxa mais baixa registada
na UE desde março de 2009. Em Portugal, a taxa de desemprego em maio de
2016 foi de 11,6%, mantendo-se estável em relação ao mês anterior e
registando um decréscimo em relação aos 12,4% registados em maio de 2015.
Estes números são publicados pelo Eurostat, o Serviço de Estatística da União
Europeia.

(Desenvolvimento em STAT-16-2374)
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