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Resíduos de materiais plásticos: uma estratégia europeia para proteger
o planeta, defender os nossos cidadãos e capacitar as nossas indústrias
A primeira estratégia europeia para os plásticos jamais concebida, hoje adotada,
integra-se no processo de transição para uma economia mais circular. Esta
estratégia protegerá o ambiente da poluição pelo plástico, fomentando,
simultaneamente, o crescimento e a inovação, e transformando um desafio
numa agenda positiva para o Futuro da Europa. Há uma razão económica de
peso para se alterar a forma de conceção, produção, utilização e reciclagem dos
bens fabricados na UE; colocando-nos na vanguarda desta transição, criaremos
novas oportunidades de investimento e novos postos de trabalho. De acordo
com os novos planos, até 2030, todas as embalagens de plástico no mercado da
UE serão recicláveis, o consumo de objetos de plástico descartáveis será
reduzido e a utilização intencional de microplásticos será restringida.
(Desenvolvimento em IP-18-5, MEMO-18-6 e neste sítio Web)



Nova página do Eurostat mostra progresso da União Europeia em
termos de economia circular
Uma economia circular visa manter o valor dos produtos, materiais e recursos
durante tanto tempo quanto possível e minimizar a geração de resíduos. A
Comissão Europeia publica hoje uma comunicação sobre o quadro de
monitorização para a economia circular e um documento de trabalho dos seus
serviços. A fim de apoiar esta iniciativa, o Eurostat, o Serviço de Estatística da
União Europeia, lança uma nova secção do sítio Web consagrada à economia
circular onde constam todos os indicadores do quadro de monitorização,
atualizado com os dados mais recentes, bem como ferramentas de visualização.
(Desenvolvimento em STAT-18-268)



Auxílios estatais: Painel de Avaliação de 2017 confirma benefícios da
modernização que criando uma mais rápida aplicação no terreno do
apoio público pelos Estados-Membros
O Painel de Avaliação dos auxílios estatais de 2017, publicado hoje pela

Comissão Europeia, confirma os benefícios do pacote de modernização dos
auxílios estatais da Comissão Juncker. O Painel de Avaliação dos Auxílios
Estatais anual baseia-se nos relatórios de despesa fornecidos pelos EstadosMembros e abrange todas as medidas de auxílio em curso às indústrias, aos
serviços, à agricultura e às pescas. Inclui igualmente os auxílios estatais
concedidos a instituições financeiras no contexto da crise financeira e
económica. Os auxílios ao setor ferroviário e aos serviços de interesse
económico geral não são abrangidos pelo Painel de Avaliação.
(Desenvolvimento em IP-18-263)
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