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Comissão reforça controlo das armas de fogo em toda a UE
A Comissão Europeia adotou hoje um pacote de medidas destinadas a dificultar a
aquisição de armas de fogo na União Europeia, com o objetivo de melhorar o
sistema de identificação das armas legalmente detidas, de reforçar a cooperação
entre os Estados-Membros e de garantir que as armas de fogo desativadas ficam
inoperacionais. Este pacote de medidas hoje adotado pelo Colégio dos
Comissários inclui uma revisão da diretiva sobre as armas de fogo de forma a
reforçar os controlos sobre a aquisição e a posse dessas armas e um regulamento
de execução, que estabelece normas mínimas comuns de desativação das armas
de fogo. A Comissão também anunciou que irá preparar um plano de ação contra
o tráfico ilegal de armas e explosivos. Estas propostas encontravam-se previstas
na Agenda Europeia em matéria de Segurança, aprovada em abril de 2015, mas
foram aceleradas significativamente face aos acontecimentos recentes.
Comissão apresenta projetos de infraestruturas energéticas fundamentais
para integrar os mercados da energia da Europa e diversificar as fontes
A Comissão Europeia adotou hoje uma lista de 195 projetos de infraestruturas
energéticas fundamentais que irão contribuir para a realização dos objetivos da
Europa em matéria de clima e de energia e constituir elementos essenciais da
União da Energia da UE. Os projetos - designados por projetos de interesse comum
(PIC)- permitirão a construção gradual da União da Energia integrando os
mercados da energia na Europa, diversificando as fontes de energia e as rotas de
transporte. (Desenvolvimento em IP-15-6107)
Parcerias mais fortes para uma vizinhança mais forte
A Comissão Europeia e a Alta Representante da União para os Negócios
Estrangeiros e a Política de Segurança anunciaram hoje as principais linhas da
revisão da Política Europeia de Vizinhança (PEV), definindo a abordagem renovada
da União em relação aos seus vizinhos orientais e meridionais. A revisão seguese a amplas consultas com os Estados-Membros, os países parceiros, as
organizações internacionais, os parceiros sociais, a sociedade civil e o mundo
académico.



140 milhões de euros da UE para o crescimento sustentável na área do
Atlântico
A Comissão adotou ontem o Programa de cooperação transnacional Espaço
Atlântico 2014-2020, no valor de 185,3 milhões de euros dos quais 140 milhões
provêm do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Impulsionar a inovação,
fomentar uma economia eficiente em termos de recursos, proteger a área do
Atlântico contra riscos de origem natural e humana e promover o património
natural e cultural da região são os principais objetivos do programa, que abrange
38 regiões de 5 Estados-Membros da UE: França, Espanha, Portugal, Irlanda e
Reino Unido, incluindo as regiões ultraperiféricas das ilhas Canárias (Espanha) e
as regiões autónomas dos Açores e da Madeira (Portugal). As descrições dos
programas de 2014-2020 estão disponíveis na página Web da Comissária Crețu e
em Inforegio.



União da Energia no bom caminho para cumprir os seus objetivos
A Estratégia-quadro da União da Energia (IP/15/4497) criou uma nova dinâmica
com vista à transição para uma economia hipocarbónica, segura e competitiva. A
Comissão comprometeu-se também a apresentar anualmente um relatório sobre
o estado da União da Energia, a fim de dar resposta aos principais problemas e
orientar o debate político.
(Desenvolvimento em IP-15-6105 e MEMO-15-6106)



Consulta pública sobre equilíbrio entre vida profissional e familiar para
pais e prestadores de cuidados domiciliários
A Comissão Europeia lançou hoje uma consulta pública sobre como melhorar o
equilíbrio entre vida profissional e vida familiar para os pais e prestadores de
cuidados domiciliários e reduzir os obstáculos à sua participação no mercado de
trabalho. A nova iniciativa da Comissão visa melhorar o atual quadro legal e
estratégico da UE para assegurar um melhor equilíbrio entre as responsabilidades
profissionais e as prestações de cuidados para os pais com crianças ou para
pessoas com familiares dependentes, permitir uma maior partilha de
responsabilidades de cuidados entre homens e mulheres e reforçar a igualdade
de género no mercado de trabalho. A consulta decorrerá até 10 de fevereiro de
2016.



Produção na construção diminuiu 0,4% na zona euro
A produção na construção diminuiu 0,4% na zona euro em setembro de 2015, em
comparação com o mês anterior, em valores corrigidos de sazonalidade,
mantendo-se estável na UE, segundo as primeiras estimativas do Eurostat, o
Serviço de Estatística da União Europeia. Portugal registou em setembro de
2015, em comparação com agosto do mesmo ano, uma descida de -2,2%. Em
termos de comparação com o período homólogo de 2014, a produção na
construção desceu -3,2% no nosso país.
(Desenvolvimento em STAT-15-6120)
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