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Uma Europa que defende e protege: Comissão lança Fundo Europeu e
abre o debate sobre o futuro da defesa europeia
A segurança e a defesa estão no centro das expectativas dos cidadãos europeus.
A Comissão Europeia responde e abre hoje o debate com um documento de
reflexão sobre o futuro da defesa europeia que apresenta três cenários para
reforçar a segurança dos europeus e melhorar as capacidades europeias de defesa
até 2025. Este documento é complementado por propostas concretas de um
Fundo Europeu ambicioso e inovador que visa encorajar a cooperação em matéria
de investigação, desenvolvimento e, por fim, a aquisição de tecnologias e
produtos no domínio da defesa. O Fundo deverá libertar a médio prazo 5,5 mil
milhões de euros por ano, coordenando, reforçando e ampliando os investimentos
transnacionais. Na sexta-feira, o Presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker,
marcará presença na Conferência de Segurança e Defesa de Praga na qual
retomará as três propostas num discurso decisivo sobre o futuro da defesa
europeia, ao lado do Primeiro-Ministro checo Bohuslav Sobotka.
(Desenvolvimento em IP-17-1516, IP-17-1508, MEMO-17-1517 e em MEMO-171476)



Comissão Europeia aprova resolução do Banco Popular Español, S.A.
A Comissão Europeia aprovou, de acordo com as regras da UE para a recuperação
e a resolução bancárias, o regime de resolução do Banco Popular Español, S.A.
com base num regime de resolução proposto pelo Conselho Único de Resolução
(CUR). A resolução deste Banco foi aprovada ao abrigo das regras da UE para a
recuperação e resolução bancárias, tal como acordadas no quadro da União
Bancária pós-crise. Esta medida envolve a venda do Banco Popular Español, S.A.
ao Banco Santander, uma instituição financeira sólida. Os clientes do Banco
Popular continuarão a ser servidos sem disrupção para a economia. Todos os
depositantes continuam a ter acesso contínuo ao montante total dos seus
depósitos. Após a decisão de resolução, o banco pode continuar as suas atividades
comerciais.

(Desenvolvimento em IP-17-1556 e neste sítio Web)



UE apresenta a sua estratégia para Estados e sociedades mais resilientes
em todo o mundo
A Comissão Europeia e a Alta Representante/Vice-Presidente, Federica
Mogherini, apresentou hoje uma nova estratégia para o reforço da resiliência,
com vista a passar da contenção de crises para uma abordagem mais estrutural
e de longo prazo aos desafios globais. A estratégia coloca uma tónica particular
na antecipação, prevenção e preparação. A UE estabeleceu uma agenda ambiciosa
e transformadora para a sua ação externa, na qual se incluem os objetivos de
política externa e de segurança estabelecidos na Estratégia Global da UE, os
objetivos de desenvolvimento e de ajuda humanitária internacional acordados no
âmbito da Agenda 2030 da ONU, e os compromissos assumidos no âmbito do
Acordo de Paris sobre as Alterações Climáticas.
(Desenvolvimento em IP-17-1554)



Rede europeia dos serviços públicos de emprego: três anos depois,
relatório demonstra o êxito do reforço da colaboração
A Comissão Europeia publicou hoje um relatório sobre a Rede Europeia dos
Serviços Públicos de Emprego (SPE), criada há três anos. O relatório demonstra
que, graças a esta rede, os Serviços Públicos de Emprego estão a trabalhar em
conjunto, de forma mais estreita e sistemática em benefício dos candidatos a
emprego e empregadores em toda a Europa. A rede permite aos serviços públicos
de emprego colaborar, partilhar melhores práticas, participar em eventos de
aprendizagem para melhorar constantemente e prestar um serviço melhor e mais
eficiente às pessoas à procura de emprego na Europa. Esta colaboração não só
beneficia as mais de 27 milhões de pessoas registadas junto de um serviço público
de emprego no seu país, mas facilita também a mobilidade no interior da UE,
através da participação dos serviços públicos de emprego na rede EURES.
(Desenvolvimento em IP-17-1537)



Prémios Startup Europe anunciados hoje
Os Prémios Startup Europe são anunciados hoje em 10 categorias: Criatividade,
Energia, Fintech, Ecologia, Saúde, TIC, Cidades Inteligentes, Social, Turismo e
Água. O evento é apoiado e promovido pela Comissão Europeia para melhorar o
ecossistema para as empresas em fase de arranque e de expansão na Europa. As
melhores empresas em fase de arranque (Startups) da Europa serão anunciadas
após terem sido reconhecidas em 14 concursos nacionais, que tiveram lugar em
2016 em toda a Europa. A cerimónia terá lugar no Parlamento Europeu. Os
prémios serão entregues por Antonio Tajani, Presidente do Parlamento Europeu,
Carlos Moedas, Comissário europeu responsável pela Investigação, Ciência e
Inovação e Gonçalo Lobo Xavier, Vice-Presidente para a Comunicação do Comité
das Regiões.

(Mais informações neste sítio Web)



Comissão regista Iniciativa de Cidadania Europeia «Stop Extremism»
A Comissão decidiu hoje o registo parcial de uma Iniciativa de Cidadania Europeia
intitulada «Stop Extremism» (Fim do Extremismo) que convida a Comissão a
«propor legislação, a fim de prevenir as consequências nefastas do extremismo,
acima de tudo, para o mercado interno». A decisão de registo da iniciativa tomada
pela Comissão diz unicamente respeito à admissibilidade jurídica da proposta. A
Comissão não analisou o conteúdo nesta fase.
(Desenvolvimento em IP-17-1537)
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