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Presidente Juncker profere discurso na Academia de Direito Europeu
Jean-Claude Juncker, Presidente da Comissão Europeia, proferiu um discurso na
receção anual da Academia de Direito Europeu (ERA, Europäische
Rechtsakademie) por ocasião do 25.º aniversário da sua criação. O Presidente da
Comissão Europeia descreveu os sistemas judiciais como garantes da democracia
e dos direitos fundamentais e da segurança jurídica e como a mais importante
condição prévia para o investimento nas nossas economias. Jean-Claude Juncker
sublinhou ainda a importância de assegurar que a legislação terá um valor
acrescentado e não constituirá um ónus acrescentado: «A devoção e o respeito
que tenho pelo Direito não significam que eu queira mais legislação. Desde que
assumi funções que me tenho concentrado em ter melhor legislação e não mais
legislação. No âmbito da nossa iniciativa «Legislar Melhor», passámos de 130
iniciativas legislativas por ano para as 21 iniciativas mais importantes para os
nossos cidadãos».
(Desenvolvimento em SPEECH-17-111)



Empreendedor português no Grupo de Alto Nível sobre um futuro
Conselho Europeu da Inovação
A Comissão Europeia anunciou o nome dos 15 membros do novo Grupo de Alto
Nível que lhe prestará aconselhamento quanto à forma de reforçar o apoio à
inovação de vanguarda criadora de mercado ao abrigo do Programa Horizonte
2020 e programas futuros nos domínios da investigação e da inovação. Carlos
Oliveira é o nome do empreendedor português (Diretor Executivo da ebankIT,
Presidente da InvestBraga e da Startup Braga) selecionado para fazer parte deste
grupo. Carlos Moedas, Comissário europeu responsável pela Investigação,
Ciência e Inovação, disse: «Estou muito satisfeito por termos conseguido atrair
um grupo de inovadores reconhecidos para ajudar a Comissão Europeia a definir
os melhores instrumentos de apoio europeu à inovação. Estou certo de que este
grupo nos ajudará a reforçar a qualidade do apoio europeu à política de inovação,
da qual a prosperidade da Europa depende cada vez mais».



Comissão lança consulta pública sobre a revisão intercalar da União dos
Mercados de Capitais
No âmbito dos seus esforços para alcançar uma União dos Mercados de Capitais
com um impacto concreto, os serviços da Comissão lançam hoje uma consulta

pública sobre o projeto de revisão intercalar da União dos Mercados de Capitais.
Esta consulta oferece uma oportunidade para as partes interessadas darem um
contributo específico para completar e desenvolver as ações anunciadas no plano
de ação para a União dos Mercados de Capitais. Os resultados desta consulta
serão tidos em conta durante a revisão intercalar do Plano de Ação da União dos
Mercados de Capitais que a Comissão pretende publicar em junho de 2017. O
objetivo desta revisão é reforçar o atual quadro político em matéria de
desenvolvimento de mercados de capitais, mediante a atualização das ações
propostas e da inclusão de medidas complementares em resposta aos desafios
principais. A data-limite de participação é 17 de março de 2017.
(Desenvolvimento em MEMO-17-116)


Essen passa a ser a Capital Verde da Europa de 2017
Em 21 de janeiro, a cidade de Essen (Alemanha) tornar-se-á oficialmente a Capital
Verde da Europa de 2017. No decorrer de uma cerimónia, Karmenu Vella,
Comissário responsável pelo Ambiente, Assuntos Marítimos e Pescas, transferirá
o título de 2017 de Ljubljana para Essen. Com mais de dois terços dos europeus
a residirem em vilas ou cidades, enfrentar os desafios ambientais é da maior
importância para a saúde e o bem-estar dos cidadãos. O galardão Capital Verde
da Europa recompensa os esforços e o empenho na melhoria do ambiente urbano
e no reforço da sensibilização para a necessidade de alterações ambientais a nível
das cidades.
(Desenvolvimento em IP-17-85)
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