COMUNICADO DE IMPRENSA
Lisboa, 12 de abril de 2016
 Colégio adota avaliação do plano de ação da Grécia em matéria
de gestão de fronteiras e o Segundo Relatório sobre Relocalização
e Reinstalação
O Colégio dos Comissários irá adotar na reunião desta tarde, em
Estrasburgo, umacomunicação relativa à sua avaliação do Plano de Ação
adotado pelas autoridades gregas, que expõe a forma como tencionam dar
cumprimento às recomendações do Conselho sobre a correção das
deficiências na gestão das fronteiras externas de Schengen.
Um comunicado de imprensa sobre a comunicação e uma ficha
informativasobre a assistência financeira à Grécia estarão disponíveis após
as 14h00 (hora de Lisboa). O Colégio irá igualmente adotar hoje o seu
segundo Relatório sobre Relocalização e Reinstalação. Este relatório irá
apresentar informações atualizadas sobre os progressos realizados até 11
de abril de 2016 e avaliar as medidas tomadas pelos Estados-Membros na
implementação dos programas de relocalização e reinstalação de
emergência. Um comunicado de imprensa sobre o referido relatório e
uma ficha informativa atualizada sobre relocalização e reinstalação estarão
disponíveis após as 14h00 (hora de Lisboa).

Comissão apresenta proposta para a introdução de requisitos
de notificação pública para as empresas de maior dimensão que
operam na UE
A Comissão apresenta hoje uma proposta que indica o caminho a seguir
para uma maior transparência fiscal das empresas mediante a introdução
de requisitos de notificação pública para as maiores empresas que operam
na UE. Os planos irão basear-se nos trabalhos da Comissão em termos de
luta contra a elisão fiscal das empresas na Europa, que representa um
custo estimado para os países da UE de 50-70 mil milhões de euros por
ano em receitas fiscais perdidas, e irão complementar outras medidas, tais
como a introdução de partilha de informações entre as autoridades fiscais.
A conferência de imprensa com o Comissário Jonathan Hill, poderá ser vista
no sítio Web da EbS.
(Desenvolvimento em IP-16-1349)


Análise trimestral do emprego: mão-de-obra da Europa é a
maior de sempre
A Análise Trimestral da primavera do emprego e da situação social na UE,
publicada hoje, confirma um constante aumento das taxas de atividade, ou
seja, da percentagem de pessoas na idade ativa (15-64 anos) que se
encontram a trabalhar ou a procurar ativamente um emprego. Apesar da
crise, as taxas de atividade têm vindo a aumentar na UE desde 2008. A
taxa de atividade tem vindo a aumentar para a faixa etária dos 60 anos e
está agora, para o grupo etário 55-59 anos, mais próxima da referente à
população ativa total. No entanto, as taxas de atividade e a sua evolução
variam consideravelmente entre Estados-Membros, de menos de 65% em
Itália até mais de 80% na Suécia. Mais informação aqui.
 Comissão autoriza a regulamentação voluntária da produção de
leite para reequilibrar os mercados agrícolas
A autorização temporária de planificação voluntária da produção de leite
acordada pela Comissão Europeia foi hoje publicada no Jornal oficial e
estará operacional a partir de amanhã, 13 de abril de 2016. Estas medidas
excecionais, anunciadas pela Comissão em março em resposta à crise do
setor, tornam possível os acordos voluntários entre organizações de
produtores, organizações interprofissionais e cooperativas deste setor de
forma a planificar a sua produção durante um período de seis meses.

Comissão Europeia lança consulta sobre a Diretiva "Vida
privada" no setor das comunicações eletrónicas
A Comissão europeia lançou ontem uma consulta pública sobre a Diretiva
«Vida privada no setor das comunicações eletrónicas», que enquadra,
desde 2002, o tratamento de dados pessoais e a proteção da privacidade
no setor das comunicações eletrónicas. Esta etapa marca o início de uma
reforma prevista pela Estratégia para o Mercado Único Digital apresentada
pela Comissão em maio de 2015. O seu objetivo é conseguir que as regras
europeias sobre a vida privada no setor das comunicações eletrónicas
sejam adaptadas à era digital e conformes com o Regulamento da Proteção
de Dados geral.

Preços da habitação aumentaram 2,9% na zona euro e 5,0%
em Portugal
Os preços da habitação, medidos pelo índice de preços da habitação,
aumentaram 2,9 % na zona euro e 3,8% na UE no último trimestre de

2015, em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Estes dados
provêm do Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia. Em
comparação com o terceiro trimestre de 2015, os preços da habitação
mantiveram-se estáveis na zona euro e aumentaram 0,2% na UE no quarto
trimestre desse ano. Em Portugal, verificou-se entre o último trimestre de
2015 e o trimestre anterior um aumento de 1,2%. Já em termos
homólogos, ou seja, em comparação com o mesmo trimestre de 2015,
registou-se um aumento de 5,0% nos preços da habitação em Portugal.
(Desenvolvimento em STAT-16-1350)
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http://ec.europa.eu/portugal
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