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Água potável mais segura para todos os europeus
A legislação europeia revista apresentada hoje pela Comissão vai melhorar a
qualidade e o acesso a água potável e oferecerá informações mais fiáveis aos
cidadãos. O direito de aceder a serviços essenciais de qualidade, incluindo o
acesso a água, é um dos princípios consagrados no Pilar Europeu dos Direitos
Sociais, aprovado por unanimidade pelos Chefes de Estado e de Governo na
Cimeira de Gotemburgo. A proposta legislativa hoje apresentada visa garantir
esse direito e, desse modo, vem dar seguimento à primeira iniciativa de
cidadania europeia bem-sucedida, «Right2Water», que recolheu 1,6 milhões de
assinaturas em favor da melhoria do acesso a água potável para todos os
europeus. Além disso, a presente proposta pretende reforçar os poderes dos
consumidores garantindo que os fornecedores de água fornecem aos
consumidores informações mais claras sobre o consumo de água, sobre a
estrutura de custos, bem como o preço por litro que permitam uma comparação
com o preço da água engarrafada. Esta proposta contribuirá para realizar
objetivos ambientais de redução da utilização desnecessária de plástico e de
limitação da pegada de carbono da UE, bem como para a consecução dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
(Desenvolvimento em IP-18-429)



Comissão Europeia lança o Observatório e Fórum da UE para a
Tecnologia de Cadeia de Blocos (Blockchain)
A Comissão lançou hoje o Observatório e Fórum da UE para a Tecnologia de
Cadeia de Blocos com o apoio do Parlamento Europeu, representado por Jakob
Von Weizsäcker, responsável pelo recente relatório sobre moedas virtuais. O
Observatório salientará os principais desenvolvimentos da tecnologia de cadeia
de blocos, promoverá os atores europeus e reforçará o compromisso europeu
com várias partes interessadas envolvidas em atividades neste setor.
(Desenvolvimento em IP-18-521)



Número de pedidos de asilo na UE diminuíram 43 %, em 2017

Os novos dados hoje publicados pelo Gabinete Europeu de Apoio em matéria de
Asilo (EASO) mostram uma diminuição significativa do número de pedidos de
asilo apresentados na UE em 2017. No total, foram registados o ano passado
706 913 pedidos de asilo nos Estados-Membros da UE na Noruega e na Suíça,
uma diminuição de 43 % em relação a 2016, constituindo o segundo ano
consecutivo com um menor número de pedidos de asilo na sequência do número
excecionalmente elevado de chegadas durante a crise dos refugiados.
(Mais informações neste sítio Web)


Lançado projeto-piloto de 50 milhões de euros para apoiar as redes de
centros de competência em matéria de cibersegurança
A Comissão lançou hoje um convite à apresentação de propostas para um
projeto-piloto, no valor de 50 milhões de euros, destinado a apoiar a criação de
uma rede de centros de competência em matéria de cibersegurança em toda a
UE. Os consórcios selecionados, incluindo igualmente laboratórios universitários
e centros de investigação existentes, deverão intensificar a investigação em
benefício da cibersegurança do Mercado Único Digital com soluções que podem
ser comercializadas. A experiência recolhida nos projetos selecionados
contribuirá para a conceção da futura rede de competências, que incluirá um
Centro Europeu de Investigação e Competência em matéria de Cibersegurança.
(Mais informações neste sítio Web)
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