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Pacote da primavera de 2017 do Semestre Europeu: Comissão emite
recomendações específicas por país
Os Estados-Membros devem tirar partido da oportunidade propiciada pela retoma
económica para continuar com as reformas estruturais, promover o investimento
e reforçar as finanças públicas. Embora, na UE, as prioridades variem de país para
país, é essencial redobrar esforços conjuntos a fim de alcançar um crescimento
mais inclusivo, robusto e sustentável. A Comissão Europeia apresenta hoje as
suas recomendações específicas por país de 2017, que definem,
relativamente a cada Estado-Membro, orientações de política económica para os
próximos 12 a 18 meses. A economia da UE e da área do euro tem-se mostrado
resiliente, não obstante as dificuldades, nomeadamente o moroso crescimento da
produtividade, o legado da crise – incluindo a persistência de desigualdades – e
as incertezas resultantes, sobretudo, de fatores externos.
(Desenvolvimento em IP-17-1311 e em MEMO-17-1339)



A partir de hoje a «decisão europeia de investigação» ajudará as
autoridades a lutar contra a criminalidade e o terrorismo
A «decisão europeia de investigação» entra em vigor hoje e vai simplificar o
trabalho das autoridades judiciárias quando estas pretenderem obter elementos
de prova situados noutro país da UE. Por exemplo, se as autoridades judiciárias
francesas estiverem a perseguir terroristas escondidos na Bélgica, podem pedir
aos seus homólogos belgas para interrogar as testemunhas ou proceder a buscas
domiciliárias em seu nome. Este novo instrumento irá simplificar e acelerar as
investigações penais transfronteiras.
(Desenvolvimento em IP-17-1388)



Preparação das reuniões do Eurogrupo e do ECOFIN hoje e amanhã em
Bruxelas
O Comissário Moscovici representa a Comissão Europeia na reunião de hoje do
Eurogrupo, na qual serão debatidos os próximos passos no sentido da conclusão
da revisão do segundo programa de apoio à estabilidade da Grécia, após o acordo
preliminar alcançado no início do mês entre as instituições e as autoridades gregas
relativamente a um pacote de políticas. Os ministros debaterão e situação
económica e as perspetivas para a área do euro com base nas Previsões
Económicas da primavera 2017. O Comissário Pierre Moscovici participa numa

conferência de imprensa que será transmitida em direto após a reunião do
Eurogrupo. Na reunião de amanhã do ECOFIN, o Vice-Presidente Valdis
Dombrovskis e o Comissário Pierre Moscovici representarão a Comissão
Europeia e darão uma conferência de imprensa que pode ser acompanhada neste
sítio Web.
Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
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