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Comissão propõe sistema de certificação da UE para equipamentos de
segurança dos aeroportos e para promover uma indústria europeia da
segurança mais competitiva
A Comissão Europeia propõe hoje estabelecer um procedimento único de
certificação da UE dos equipamentos de rastreio utilizados para fins de segurança
da aviação e que visa reforçar a competitividade da indústria europeia da
segurança, como anunciado em 20 de abril aquando da definição do rumo a
seguir para realizar eficazmente uma verdadeira União da Segurança. A
introdução de um certificado da UE permitirá que um equipamento de segurança
aprovado num Estado-Membro possa ser igualmente comercializado noutros
Estados-Membros. A criação de um sistema europeu de reconhecimento mútuo
dos equipamentos de segurança contribuirá para superar a fragmentação do
mercado, reforçar a competitividade da indústria europeia da segurança,
estimular o emprego neste setor e, desta forma, melhorar a segurança aérea em
toda a Europa.
(Desenvolvimento em IP-16-2943 e em MEMO-16-2965)



Comissário Hogan acolhe com agrado Declaração de Cork sobre o futuro
das zonas rurais
O Comissário europeu responsável pela Agricultura e Desenvolvimento Rural,
Phil Hogan, acolheu com agrado a Declaração intitulada «Uma vida melhor na
Europa rural» que lhe foi apresentada pelos participantes da Conferência Cork
2.0. Esta Declaração surge 20 anos após a Declaração de Cork de 1996 original
que estabeleceu a base para a política de desenvolvimento rural da UE. Os seus
10 pontos defendem o investimento no potencial das zonas rurais, não apenas
em termos de emprego e crescimento mas também em termos de melhor
integração noutras políticas.
(Desenvolvimento neste sítio Web)



Europa Urbana – Retrato estatístico das cidades e subúrbios na União
Europeia
Enquanto local de residência de quase três quatros da população da União
europeia, as zonas urbanas desempenham um papel essencial nas nossas vidas.
As cidades podem ser vistas tanto como a fonte e como a solução para muitos
dos desafios económicos, sociais e ambientais dos nossos dias. O Eurostat, o
serviço de estatística da União Europeia, divulga hoje a sua publicação
emblemática «Europa Urbana — estatísticas sobre cidades e os seus subúrbios».
O respetivo capítulo 13 apresenta estatísticas sobre a vida urbana na UE.
(Desenvolvimento em STAT-16-2981)
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