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Pacote de processos de infração de novembro: principais decisões
No seu pacote mensal de decisões relativas a processos por infração, a Comissão Europeia
instaurou ações judiciais contra vários Estados-Membros por não terem cumprido as
obrigações que lhes são impostas pelo direito da UE. Essas decisões, que abrangem vários
setores de intervenção e políticas da UE (ver anexos I e II), visam assegurar a correta
aplicação do direito da UE em benefício dos cidadãos e das empresas. As principais
decisões tomadas pela Comissão (incluindo três cartas de notificação para cumprir, 32
pareceres fundamentados, oito ações instauradas no Tribunal de Justiça da União Europeia
e um processo encerrado) são a seguir apresentadas por domínio político. A Comissão
decidiu ainda proceder ao encerramento de 78 processos em que os problemas suscitados
junto dos Estados-Membros em questão foram resolvidos sem que a Comissão tivesse
necessidade de avançar com o processo. Para mais informações sobre os processos por
infração da UE, ver o texto integral do MEMO/12/12. Para mais informações sobre todas
as decisões tomadas, consultar o registo de decisões sobre os processos por infração.
(Desenvolvimento em MEMO-16-3644)



Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE) desencadeia 154 mil
milhões de euros em novos investimentos
Pouco menos de dois anos desde que a Comissão Juncker anunciou o Plano de
Investimento para a Europa, os investimentos previstos desencadeados pelo Plano
ascendem atualmente a 154 mil milhões de euros, cerca de metade do montante
inicialmente previsto de 315 mil milhões de euros. As operações aprovadas no âmbito do
Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE) representam agora um volume de
financiamento total de 27,5 mil milhões de EUR e estão a ser realizadas em 27 EstadosMembros. Estes dados são subsequentes à reunião desta semana do Conselho de
Administração do Banco Europeu de Investimento, que aprovou 17 novos projetos para
financiamento ao abrigo do FEIE e sob recomendação do Comité de Investimento do FEIE.
A lista de projetos do FEIE encontra-se disponível neste link e informações sobre os
projetos por país e setor estarão disponíveis neste sítio Web.



Orçamento da EU centra-se no reforço da economia e em dar resposta à crise
dos refugiados
As instituições europeias chegaram a acordo sobre o orçamento da UE para 2017 esta
madrugada. Tal como proposto pela Comissão no início deste ano, em 2017, a UE gastará
mais dinheiro para tornar a Europa mais competitiva e mais segura. Do mesmo modo,
serão canalizados mais recursos para apoiar o acolhimento e a integração de refugiados,
e abordar as causas profundas da migração nos países de origem e de trânsito.
(Desenvolvimento em IP-16-3743)



Comissão acolhe o segundo Colóquio Anual de Direitos Fundamentais
A 17 e 18 de novembro, a Comissão Europeia acolhe o segundo Colóquio Anual de Direitos
Fundamentais. Os participantes debaterão o tema «Pluralismo da Comunicação Social e
Democracia». Um inquérito do Eurobarómetro publicado hoje, 17 de novembro, mostra
que os cidadãos europeus estão preocupados com a independência da comunicação social;
os níveis de confiança são baixos e os cidadãos preocupam-se também com os efeitos do
incitamento ao ódio em linha. O Primeiro Vice-Presidente Frans Timmermans, o
Comissário Günther Oettinger e a Comissária Věra Jourová conduzirão os debates com
representantes de alto nível da comunicação social, dos Estados-Membros, das instituições
europeias e organizações internacionais, universidades e sociedade civil, sobre as formas
de preservar e promover a liberdade e o pluralismo da comunicação social na UE.
(Desenvolvimento em IP-16-3690)



Assinado roteiro na COP 22 para o comércio de eletricidade sustentável com o
norte de África
Hoje, na presença do Comissário responsável pela Ação Climática e Energia, Miguel Arias
Cañete, a Alemanha, a França, a Espanha, Portugal e Marrocos assinaram um roteiro para
um comércio de eletricidade sustentável. Assinado em Marraquexe, na Cimeira sobre as
Alterações Climáticas (COP22), o roteiro servirá para identificar os obstáculos ao comércio
de eletricidade produzida a partir de fontes renováveis entre os cinco países signatários e
apresentará formas de eliminar esses mesmos obstáculos.
(Mais informações no texto do Roteiro)



Comissão organiza conferência conjunta sobre rendimentos com o FMI e publica
novo relatório sobre o desempenho dos sistemas fiscais dos Estados-Membros
Um novo relatório publicado hoje pela Comissão analisa o desempenho dos regimes fiscais
dos Estados-Membros relativamente às prioridades de eficácia e justiça da tributação.
Publicado para coincidir com a Conferência conjunta da Comissão Europeia e do FMI sobre
«Tributação, Investimento e Inovação: tríptico para um crescimento equilibrado», esta
primeira análise das políticas fiscais na UE reúne informações de diferentes fontes a fim
de examinar a forma como os sistemas fiscais dos Estados-Membros contribuem para
promover o investimento e o emprego, o modo como estão a trabalhar para reduzir a
fraude fiscal, a evasão e a elisão fiscais, e a forma como os sistemas fiscais contribuem
para resolver as desigualdades de rendimento e garantir a justiça social. O evento tem
início às 13h30 de Lisboa e será transmitido em direto neste sítio Web.
(Mais informações nesta ficha de resumo)



UE e países da Parceria Oriental reforçam cooperação para a inovação com a
iniciativa EU4Innovation
Os Comissários europeus Johannes Hahn e Carlos Moedas, em conjunto com JeanChristophe Belliard, Secretário-Geral Adjunto do Serviço Europeu para a Ação Externa
lançaram hoje a iniciativa EU4Innovation com os países da Parceria Oriental, em Yerevan,
na Arménia. O lançamento teve lugar durante o 8.º Diálogo informal da Parceria Oriental
a decorrer na Arménia e que reúne ministros e funcionários de alto nível dos seis países
da Parceria Oriental (Arménia, Azerbaijão, Bielorrússia, Geórgia, República da Moldávia,
Ucrânia) para uma partilha de alto nível sobre os futuros desenvolvimentos da Parceria
Oriental nas áreas de cooperação.
(Desenvolvimento em IP-16-3716)



Inflação anual sobe para 0,5% na zona euro e na UE e para 1,1% em Portugal
A inflação anual da zona euro foi de 0,5% em outubro de 2016, em alta relativamente aos
0,4% registados no mês anterior. A inflação anual da UE no mês de outubro deste ano foi
também de 0,5%, após ter ficado por 0,4% em setembro de 2016. Em outubro de 2015,
a taxa de inflação foi de 0,1% na zona euro e de 0,0% na UE. Em Portugal, a inflação
fixou-se em 1,1% no mês de outubro deste ano, um aumento relativamente ao valor de
0,7% registado em setembro deste ano. Em outubro de 2015, a taxa anual de inflação

em Portugal foi de 0,7%. Estes números são do Eurostat, o serviço de estatística da
União Europeia.
(Desenvolvimento em STAT-16-3761)


Produção na construção diminui 0,9% na zona euro, 0,3% na UE e 2,2% em
Portugal
Em setembro de 2016, em comparação com agosto de 2016 e em valores corrigidos de
sazonalidade, a produção no setor da construção registou uma diminuição de 0,9% na
zona euro, de 0,3% na UE e 2,2% em Portugal, de acordo com as primeiras estimativas
do Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia. Em agosto de 2016, a produção
na construção tinha aumentado 0,1% na zona euro e 1,7% em Portugal e diminuído
0,6% na UE.
(Desenvolvimento em STAT-16-3748)
Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
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