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Comissão apresenta conjunto global de reformas para reforçar capacidade de
resistência dos bancos da UE
Esta proposta consolida a atual regulamentação da UE no domínio bancário e visa
completar o programa regulamentar lançado na sequência da crise, por forma a garantir
que o quadro normativo responda aos desafios que subsistem em matéria de e stabilidade
financeira, para além de assegurar que os bancos possam continuar a apoiar a economia
real. Na sequência da crise financeira, a UE empreendeu uma ambiciosa reforma do
sistema de regulamentação financeira, a fim de restabelecer a estabilidade financeira e a
confiança dos mercados. As propostas hoje apresentadas destinam-se a completar este
programa de reformas mediante a implementação de certos elementos ainda pendentes,
que são essenciais para reforçar em maior grau a capacidade dos bancos de re sistir aos
choques potenciais.
(Desenvolvimento em IP-16-3731, em MEMO-16-3840 e em SPEECH-16-3943)



Europeus vivem mais tempo, mas nem sempre os anos suplementares são
vividos em boa saúde
O relatório conjunto da Comissão Europeia e da OCDE «Health at a Glance: Europe 2016»
mostra que as políticas destinadas a promover a saúde e a prevenir as doenças, bem
como a prestação de cuidados de saúde mais eficazes, podem salvar vidas e poupar
milhares de milhões de euros na União Europeia. Na maioria dos países da UE, a esperança
de vida é hoje superior a 80 anos, segundo o «Health at a Glance: Europe 2016»
(Panorama da Saúde: Europa 2016), um relatório conjunto da OCDE/Comissão Europeia,
publicado hoje. No entanto, este nível histórico da esperança de vida nem se mpre significa
mais anos de vida saudáveis. Cerca de 50 milhões de pessoas na UE sofrem de várias
doenças crónicas e mais de meio milhão de pessoas em idade ativa morrem todos os anos
dessas doenças, representando um custo anual de cerca de 115 mil milhões de euros para
as economias da UE. Para outros números-chave ver infografia.
(Desenvolvimento em IP-16-3749 e em SPEECH-16-3894)



Comissão publica resultados do convite à apresentação de informações sobre os
serviços financeiros na UE
O convite à apresentação de informações recebeu centenas de respostas das partes
interessadas, que confirmaram que o enquadramento global está a funcionar bem e
contribui para a estabilidade financeira, o aumento da transparência e a proteção dos
investidores e dos consumidores. Os resultados serão utilizados para, com base nesse
enquadramento, apoiar o crescimento e contribuir para um melhor funcionamento da
legislação. As reações recebidas são favoráveis a algumas reformas fundamentais para
melhorar o acesso das PME ao financiamento e aos projet os de investimento.

(Desenvolvimento em IP-16-3750 e em MEMO-16-3806)


Presidente Juncker propõe regras mais rigorosas para o Código de Conduta dos
Comissários
Como anunciou no discurso sobre o estado da União de 2016, o Presidente Jean-Claude
Juncker enviou hoje uma carta ao Presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz,
solicitando o parecer do Parlamento sobre duas questões importantes: em primeiro lugar,
uma proposta de atualização do Acordo-Quadro de 2010 sobre as relações entre o
Parlamento Europeu e a Comissão Europeia, a fim de permitir que os Comissários se
candidatem às eleições para o PE sem terem de pedir uma licença sem vencimento. Em
segundo lugar, a intenção da Comissão de propor regras mais rigorosas para o Código de
Conduta dos Comissários, aumentando o período de incompatibilidade dos atuais 18
meses para dois anos, no caso de ex-Comissários, e para três anos, no caso do Presidente
da Comissão.
(Desenvolvimento em IP-16-3929)
Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
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