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Uma economia de serviços que funciona para os europeus
A Comissão apresentou hoje um pacote de medidas ambicioso e equilibrado, que irá
facilitar às empresas e aos profissionais a prestação de serviços a uma base de potenciais
clientes de 500 milhões de pessoas na UE. No quadro do roteiro previsto na Estratégia
para o Mercado Único, as propostas de hoje concretizam o compromisso político assumido
pelo Presidente Juncker no sentido de libertar o pleno potencial do mercado único e fazer
dele a base da prosperidade das empresas europeias na economia mundial. Este objetivo
foi corroborado pelo Conselho Europeu nas suas conclusões de dezembro de 2015, junho
de 2016 e dezembro de 2016.
(Desenvolvimento em IP-17-23 e em MEMO-17-11)



Comissão lança nova iniciativa para melhorar a saúde e a segurança dos
trabalhadores
O investimento na saúde e na segurança no trabalho melhora a vida das pessoas através
da prevenção de acidentes e de doenças profissionais. Assente nos esforços já
empreendidos, a nova iniciativa da Comissão visa proteger mais eficazmente os
trabalhadores contra os cancros ligados ao trabalho, ajudar as empresas, em especial as
PME e as microempresas, a cumprir o quadro legislativo em vigor e privilegiar os
resultados em detrimento das formalidades administrativas.
(Desenvolvimento em IP-17-2, em MEMO-17-3 e em MEMO-17-4)



Comissão reforça confiança no Mercado Único Digital e dá um impulso à
economia dos dados
A Comissão Europeia apresentou hoje legislação atualizada para garantir uma maior
privacidade das comunicações eletrónicas, bem como políticas e soluções jurídicas para
libertar o potencial da economia de dados da UE, tal como previsto na Estratégia para o
Mercado Único Digital, apresentada em maio de 2015. O pacote hoje apresentado inclui,
adicionalmente, novas regras em matéria de proteção de dados para as instituições da UE

e define a abordagem estratégica da Comissão de questões relacionadas com as
transferências internacionais de dados pessoais.
(Desenvolvimento em IP-17-16 e em MEMO-17-17)



Comissão regista Iniciativa de Cidadania Europeia «Proibir o Glifosato»
A Comissão Europeia decidiu hoje o registo de uma Iniciativa de Cidadania Europeia (ICE)
que convida a Comissão «a propor aos Estados-Membros a proibição do glifosato, a rever
o procedimento de aprovação de pesticidas a nível da UE e a estabelecer metas
obrigatórias de redução da utilização de pesticidas». A iniciativa será formalmente
registada em 25 de janeiro. Este registo dá início a um processo de doze meses para
recolha de assinaturas em apoio da proposta de Iniciativa de Cidadania Europeia pelos
seus organizadores.
(Desenvolvimento em IP-17-28)



Agência Europeia da Guarda Costeira e de Fronteiras lança equipas europeias de
intervenção para o regresso
A Agência Europeia da Guarda Costeira e de Fronteiras lançou formalmente as equipas
europeias de intervenção para o regresso, compostas por 690 especialistas em matéria
de regresso, grupos de escolta para operações de regresso e agentes de controlo dos
regressos. A Agência passará a ser capaz de enviar estes peritos para apoiar os EstadosMembros a organizar e coordenar operações de regresso e na cooperação com os países
terceiros em matéria de regresso e readmissão, sempre que tal seja considerado
necessário.
(Desenvolvimento neste sítio Web)
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