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Comissão medeia acordo amigável do caso de Almaraz
Na sequência da reunião realizada em Malta, em 3 de fevereiro de 2017, por
iniciativa do Presidente Jean-Claude Juncker, alcançamos um acordo amigável a
respeito do caso de Almaraz. No quadro desta resolução amigável, que figura em
anexo à presente Declaração conjunta, Espanha e Portugal comprometem-se a
encetar um diálogo e um processo de consulta construtivo com vista a alcançar
uma solução para o atual litígio sobre a construção de um aterro de resíduos
nucleares na central nuclear de Almaraz. Neste contexto, terá lugar nos próximos
dias uma visita conjunta ao local, que irá contar com a participação da Comissão.
A visita e o processo de consulta permitirão às partes analisar e ter em conta as
preocupações legítimas quanto a este projeto e acordar medidas adequadas para
dar resposta a estas preocupações de forma proporcional.
(Desenvolvimento em STATEMENT-17-320)



Lisboa finalista do Prémio da Semana Europeia da Mobilidade
A Comissão Europeia revelou os finalistas do Prémio da Semana Europeia da
Mobilidade de 2016 O vencedor será anunciado por Violeta Bulc, Comissária
europeia responsável pelos Transportes e por Daniel Calleja, Diretor-Geral da
Direção-Geral do Ambiente, durante a cerimónia de entrega dos prémios a realizar
em Bruxelas a 20 de março de 2017. As cidades finalistas são Lisboa (Portugal),
Malmö (Suécia) e Skopje (antiga República jugoslava da Macedónia). Lisboa
obteve esta posição por tornar os seus espaços públicos disponíveis a peões,
enquanto Malmö se concentrou principalmente nas bicicletas como meio de
transporte sustentável. O júri também assinalou o serviço de partilha de viaturas
(car-pooling) em Skopje que ajuda os seus residentes a poupar dinheiro e a
proteger o ambiente.
(Desenvolvimento neste sítio Web)



Comissão congratula-se com adoção de novas regras para impedir evasão
fiscal envolvendo países terceiros
A Comissão congratula-se com o acordo alcançado no Conselho ECOFIN de hoje
sobre novas regras para impedir a evasão fiscal que envolva países terceiros. Este
último aditamento na caixa de ferramentas da UE para combater a evasão fiscal
impedirá as empresas multinacionais de evitar o imposto sobre as sociedades

devido à exploração das diferenças entre os sistemas fiscais dos Estados-Membros
e os dos países terceiros (os chamados «dispositivos híbridos»).
(Desenvolvimento em IP-17-305)
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