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Comissão Europeia propõe assinatura e celebração do acordo comercial
UE-Canadá
A Comissão Europeia propôs hoje formalmente ao Conselho da UE a assinatura
e a celebração de um acordo de comércio livre entre a UE e o Canadá, designado
Acordo Económico e Comercial Global (CETA). Este acordo irá trazer vantagens
para os cidadãos e para as empresas – grandes e pequenas – em toda a Europa
a partir do primeiro dia da sua aplicação. A fim de permitir a rápida assinatura e
aplicação provisória e assim, tirar pleno partido das vantagens esperadas sem
atrasos desnecessários, a Comissão decidiu propor o CETA como acordo misto.
Esta decisão não prejudica a sua posição jurídica, tal como enunciada num
processo relativo ao acordo comercial celebrado entre a UE e Singapura que o
Tribunal de Justiça da União Europeia está atualmente a examinar. Ao tomar
esta decisão, a Comissão contribui para que o acordo seja assinado durante a
próxima Cimeira UE-Canadá, que se realizará em outubro.
(Desenvolvimento em IP-16-2371 e em MEMO-16-2372)
 Comissão
reforça
normas
de
transparência
para
combater
financiamento do terrorismo, elisão fiscal e branqueamento de capitais
A Comissão Europeia adotou hoje uma proposta que visa reforçar as normas da
UE em matéria de prevenção do branqueamento de capitais, para combater o
financiamento do terrorismo e aumentar a transparência sobre a propriedade
efetiva de empresas e fundos fiduciários. A Comissão Juncker fez da luta contra
a elisão fiscal, o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo uma
das suas prioridades. As alterações hoje propostas permitirão combater novos
meios de financiamento do terrorismo, aumentar a transparência na luta contra
o branqueamento de capitais e intensificar a luta contra a elisão fiscal. Esta
proposta da Comissão é a primeira iniciativa de execução do Plano de Ação de
fevereiro de 2016 para o reforço do combate contra o financiamento do
terrorismo, integrando-se numa iniciativa mais ampla para aumentar a
transparência fiscal e lutar contra práticas fiscais abusivas. Por isso
apresentamos paralelamente uma comunicação em que reagimos às recentes
revelações dos Documentos do Panamá.
(Desenvolvimento em IP-16-2380)



Comissão assina acordo com a indústria sobre cibersegurança e
intensifica os esforços para combater ciberameaças
A Comissão lança hoje uma nova parceria público-privada sobre cibersegurança
que deverá mobilizar 1,8 mil milhões de euros de investimento até 2020. Esta
faz parte de uma série de novas iniciativas destinadas a dotar a Europa de
melhores instrumentos contra ciberataques e a reforçar a competitividade do seu
setor da cibersegurança. Segundo uma sondagem recente, pelo menos 80 % das
empresas europeias tiveram, no mínimo, um incidente de cibersegurança ao
longo do último ano e em 2015 verificou-se um aumento de 38 % no número de
incidentes de segurança em todos os setores a nível mundial. Esta situação é
prejudicial para as empresas europeias, quer se trate de empresas de grande ou
de pequena dimensão, e pode pôr em causa a confiança na economia digital.
Como parte integrante da sua Estratégia para o Mercado Único Digital, a
Comissão deseja reforçar a cooperação transfronteiras e entre todos os
intervenientes e setores que desenvolvem atividades no domínio da
cibersegurança e contribuir para o desenvolvimento de tecnologias, produtos e
serviços inovadores e seguros em toda a UE.
(Desenvolvimento em IP-16-2321 e em MEMO-16-2322)



Comércio a retalho sobe 0,4% na zona euro e na UE e diminui 1,7% em
Portugal
Em maio de 2016, em comparação com o mês anterior e em valores corrigidos
de sazonalidade, o volume do comércio a retalho aumentou 0,4% na zona euro
e na UE, tendo registado uma diminuição de 1,7% em Portugal, segundo dados
do Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia. Em abril deste ano, o
volume do comércio a retalho tinha aumentado 0,2% na zona euro, 0,6% na UE
e 1,2% em Portugal. Em termos homólogos, ou seja em comparação com o
mesmo mês do ano anterior, o mês de maio de 2016 registou um aumento do
volume do comércio a retalho de 1,6% na zona euro, 2,8% na UE e de 1,2% em
Portugal.
(Desenvolvimento em STAT-16-2411)
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