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Comissão Europeia lança consulta pública sobre futuro da Política
Agrícola Comum
A Comissão Europeia lançou hoje a primeira fase da modernização e simplificação
da Política Agrícola Comum (PAC), com a abertura de uma consulta pública de
três meses. As contribuições recebidas permitirão apoiar os trabalhos da
Comissão a fim de definir as prioridades da política agrícola para o futuro. Uma
Política Agrícola Comum modernizada e simplificada deverá dar resposta aos
principais desafios que a agricultura e as zonas rurais enfrentam, contribuindo
simultaneamente para as prioridades políticas da Comissão (nomeadamente o
emprego e o crescimento), o desenvolvimento sustentável, um orçamento
centrado nos resultados, na simplificação e na subsidiariedade.
(Desenvolvimento em IP-17-187)



Comissão
abre
três
investigações
por
suspeita
de
práticas
anticoncorrenciais no comércio eletrónico
A Comissão Europeia lançou três investigações individuais para avaliar se
determinadas práticas comerciais online impedem, em violação das regras
antitrust da UE, os consumidores de efetuarem escolhas e de adquirirem noutros
países produtos eletrónicos de consumo, jogos de vídeo e alojamento em hotéis
a preços competitivos. A Estratégia para o Mercado Único Digital identifica um
conjunto de obstáculos regulamentares que prejudicam o comércio eletrónico
transfronteiriço e propõe várias iniciativas para obviar estes obstáculos. Em
complemento destas iniciativas, a Comissão lançou um inquérito setorial sobre
concorrência no setor do comércio eletrónico. Os resultados preliminares
identificam práticas comerciais que podem limitar a concorrência. As
investigações abertas hoje têm por objetivo responder a questões específicas de
restrições do preço a retalho, discriminação com base na localização e bloqueio
geográfico.

(Desenvolvimento em IP-17-201)



Comissão anuncia vencedores do concurso Juvenes Translatores
Parabéns aos 28 jovens alunos do ensino secundário, brilhantes vencedores do
concurso Juvenes Translatores de 2016. Estes jovens conseguiram «descodificar»
as 24 línguas da UE! Em Portugal, o prémio foi atribuído a Beatriz Simões, aluna
do Instituto Educativo do Juncal, Porto de Mós, Leiria.
(Desenvolvimento em IP-17-145)



Estratégia Europeia para a Deficiência 2010-2020 contribuiu para melhor
integração na sociedade de pessoas com deficiência mas continuam a
existir desafios
A Comissão Europeia apresenta hoje o seu Relatório Intercalar sobre a
implementação da Estratégia Europeia para a Deficiência 2010-2020. Em virtude
da ação da UE, registaram-se progressos em todos os oito domínios da Estratégia:
acessibilidade, participação, igualdade, emprego, educação e formação, proteção
social, saúde e ação externa. Iniciativas como a diretiva relativa à acessibilidade
da Internet, que tornará os sítios Web acessíveis a todos, e a proposta de uma
Lei europeia da acessibilidade são grandes passos no sentido de uma melhor
acessibilidade. O projeto de Cartão Europeu de Deficiente foi testado em fasepiloto em oito Estados-Membros e facilitará às pessoas com deficiência a
deslocação entre Estados-Membros. Mas apesar destes progressos, restam ainda
desafios aos quais dar resposta.



Comissão incita #youngleaders (jovens líderes) de todo o mundo a
participar nas Jornadas Europeias do Desenvolvimento 2017
Jovens de todo o mundo, com idades compreendidas entre os 21 e os 26 anos
são convidados pela Comissão Europeia a participar no programa Jovens Líderes
na edição deste ano das Jornadas Europeias do Desenvolvimento (#EDD17). O
evento é o principal fórum da Europa sobre desenvolvimento e cooperação e
decorre em Bruxelas a 7 e 8 de junho de 2017. O programa Jovens Líderes convida
os jovens dirigentes a participar no debate sobre o futuro da cooperação
internacional para o desenvolvimento.
(Mais informações neste sítio Web)



Preços da produção industrial sobem 0,7 % na área do euro, 0,9 % na UE
e 1,7 % em Portugal
Em dezembro de 2016, em comparação com o mês anterior, os preços da
produção industrial subiram 0,7 % na área do euro, 0,9 % na UE e 1,7 % em
Portugal, segundo o Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia. Em
novembro do ano passado os preços tinham aumentado 0,3 % na área do euro,
0,2 % na UE e diminuído 0,2 % em Portugal. Em termos homólogos, ou seja em
comparação com os dados de dezembro de 2015, os preços da produção industrial

revelaram uma subida de 1,6 % na área do euro, 2,4 % na UE e 3,5 % em
Portugal.
(Desenvolvimento em STAT-17-200)
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