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Comissão debate futuro da defesa europeia
No âmbito da reflexão sobre o rumo futuro da UE a 27, a Comissão realizou hoje
um debate de orientação sobre o futuro da defesa europeia. Desde que tomou
posse, a Comissão Juncker sempre considerou uma sua prioridade a constituição
de uma Europa mais forte em matéria de segurança e de defesa. O Presidente
Juncker anunciou a criação de um Fundo Europeu de Defesa no seu Discurso de
2016 sobre o estado da União, afirmando: «A Europa já não se pode permitir
depender das capacidades militares de outros. (…) Para garantirmos uma defesa
europeia forte, a indústria da defesa precisa de inovar constantemente.» Tendo
em conta o agravamento da situação nas fronteiras da Europa em termos de
segurança e os argumentos de peso, de índole económica, a favor de uma maior
cooperação entre os países da UE no capítulo das despesas consagradas à defesa,
a Comissão considera que chegou a altura de realizar progressos no sentido de
uma União da Segurança e da Defesa.
(Desenvolvimento em IP-17-1427)



Presidentes Juncker e Tusk presentes na 43.ª Cimeira do G7 em Itália a
26 e 27 de maio
O Presidente da Comissão europeia, Jean-Claude Juncker, e o Presidente do
Conselho Europeu, Donald Tusk, representam a União Europeia na Cimeira deste
ano do G7, que se realiza em Itália, país que detém a presidência rotativa do G7
durante 2017. As conversações nestes dois dias abordarão vários temas na
agenda apresentada pela presidência italiana. Os temas abrangem a segurança
dos nossos cidadãos, o comércio, a globalização, a economia global, a
sustentabilidade ambiental e social e a redução das desigualdades,
nomeadamente no mercado de trabalho, todos eles no topo da agenda da UE.
(Mais informações neste sítio Web)



UE anuncia novo auxílio para resposta a desastres naturais para a
América Latina e as Caraíbas
A Comissão Europeia anunciou hoje um novo financiamento de 14,3 milhões de
euros para apoiar países afetados por desastres naturais e para investir na
redução dos riscos de desastre e na resiliência na América Latina e nas Caraíbas
em 2017. O anúncio foi feito numa altura em que está prevista a presença do
Comissário europeu responsável pela Ajuda Humanitária e Gestão de Crises,

Christos Stylianides, numa Conferência das Nações Unidas sobre redução dos
riscos de desastres em Cancún, no México, juntamente com o Presidente daquele
país e outros líderes da América Latina.
(Desenvolvimento em IP-17-1423)
Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
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