COMUNICADO DE IMPRENSA
Lisboa, 22 de novembro de 2016


UE define prioridades para um desenvolvimento sustentável
A Comissão Europeia apresenta hoje uma abordagem estratégica com vista a alcançar o
desenvolvimento sustentável na Europa e a nível mundial. Uma primeira comunicação
sobre as «Próximas etapas para um futuro europeu sustentável» explica como as 10
prioridades políticas da Comissão contribuem para a execução da Agenda 2030 da ONU
para um Desenvolvimento Sustentável e a forma como a UE deverá cumprir os Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável (ODS) no futuro. Uma segunda comunicação sobre uma
parceria renovada com os países de África, das Caraíbas e do Pacífico (países ACP) propõe
elementos de base para uma nova fase sustentável nas relações UE-ACP após o término
do Acordo de Parceria de Cotonu em 2020. Uma terceira comunicação relativa a um novo
Consenso Europeu sobre o Desenvolvimento propõe uma abordagem comum e um quadro
para a cooperação para o desenvolvimento, alinhando a política de desenvolvimento da
UE com a Agenda 2030.
(A conferência de imprensa será transmitida na EbS às 13h30)



Comissão dá impulso a empresas em fase de arranque na Europa
O Colégio de Comissários adota hoje a Iniciativa Start-Up e Scale-Up que se destina a
apoiar as muitas empresas europeias inovadoras, proporcionando-lhes todas as
oportunidades para se tornarem líderes a nível mundial. É uma iniciativa que reúne todas
as oportunidades que a UE já oferece, acrescentando um novo ênfase no inve stimento em
capital de risco e na legislação em matéria de insolvência e tributação. A iniciativa aborda
os principais obstáculos ao arranque e desenvolvimento das empresas europeias,
identificados numa recente consulta pública.
(Desenvolvimento em IP-16-3882, após as 15h30)



Comissão propõe nova abordagem à insolvência das empresas na Europa
O Colégio adota hoje um novo conjunto de medidas a nível europeu que criam
oportunidades para que as empresas que enfrentam dificuldades financeiras possam
realizar reestruturações mais precocemente, a fim de evitar situações de falência e perda
de postos de trabalho. No âmbito do Plano de Ação do Mercado de Capitais e da Estratégia
para um Mercado Único, as novas medidas irão contribuir para suprimir os grandes
obstáculos ao desenvolvimento dos mercados de capitais na UE, proporcionando
segurança jurídica aos investidores transfronteiriços e às empresas que atuam em toda a
UE. As medidas contribuirão para atrair os investidores, criar e preservar postos de
trabalho e para ajudar as economias a absorverem os choques económicos.
(Desenvolvimento em IP-16-3802 e MEMO-16-3803, após as 16h00)



UE compromete-se a perenizar o trabalho dos pescadores de espadarte
Com base numa proposta da União Europeia, foi adotado ontem um conjunto de medidas
essenciais para a conservação do espadarte do Mediterrâneo pela Comissão Internacional
para a Conservação dos Tunídeos do Atlântico (ICCAT), em Portugal. O plano foi
apresentado pela União Europeia, cuja frota pesqueira é responsável po r cerca de 80%
das capturas e prevê limitar as capturas a 10 500 toneladas por ano, reduzindo depois
em 3% anuais as capturas entre 2018 e 2022. O plano tem em conta as especificidades
socioeconómicas da pesca em pequena escala no Mediterrâneo. O acordo entra em vigor
em 2017 e aplica-se a todos os operadores no Mediterrâneo e inclui a pesca desportiva e
de lazer.
(Desenvolvimento neste sítio Web)



Desenvolvimento sustentável na União Europeia
O desenvolvimento sustentável tem por objetivo a consecução de uma melhoria constante
da qualidade de vida dos cidadãos e o seu bem-estar. Tal implica o progresso económico,
ao mesmo tempo salvaguardando o meio ambient e e promovendo a justiça social. Por
estas razões, o desenvolvimento sustentável constitui um objetivo fundamental e
abrangente da União Europeia. Desde 2005 e até 2015, o Eurostat, o Serviço de Estatística
da União Europeia, tem vindo a elaborar relatórios bienais de acompanhamento da
estratégia de desenvolvimento sustentável da UE, com base num conjunto de indicadores
de desenvolvimento sustentável.
(Desenvolvimento em STAT-16-3901)
Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
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