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Comissão Europeia propõe novas regras aplicáveis ao comércio eletrónico
para ajudar os consumidores e as empresas a tirarem pleno partido do
Mercado Único
A Comissão Europeia apresentou hoje um pacote de medidas para permitir aos
consumidores e às empresas comprarem e venderem produtos e serviços em linha
de forma mais fácil e com maior confiança em toda a UE. No cumprimento das
suas estratégias de um Mercado Único Digital e de Mercado Único, a Comissão Europeia
apresentou um plano com três pilares destinado a fomentar o comércio eletrónico,
dando resposta a questões como o bloqueio geográfico, tornar a entrega
transfronteiriça de encomendas mais barata e eficaz e promover a confiança do
consumidor através de uma melhor proteção e controlo de execução.
(Desenvolvimento em IP-16-1887)



Comissão atualiza regulamentação da UE para o setor audiovisual e
apresenta abordagem orientada para as plataformas em linha
A Comissão Europeia propôs hoje uma atualização da regulamentação da UE para
o setor audiovisual, a fim de criar um ambiente mais justo para todos os
intervenientes, promover o cinema europeu, proteger os menores e combater
melhor o discurso de incitação ao ódio. Esta proposta reflete igualmente uma nova
abordagem das plataformas em linha, analisando os desafios em diversos
domínios
(Desenvolvimento em IP-16-1873)



Quarenta anos de investimentos melhoraram as águas balneares da
Europa
O relatório anual sobre as águas balneares hoje publicado demonstra que a
legislação adotada e os investimentos consagrados às infraestruturas de
tratamento das águas residuais e a outras medidas de redução da poluição

valeram a pena. O relatório mostra também que a qualidade das águas balneares
tem vindo a melhorar de forma constante ao longo do tempo e o resultado está à
vista: 96 % das zonas balneares monitorizadas na União Europeia cumpriram os
requisitos mínimos para a qualidade da água em 2015. O relatório anual sobre as águas
balneares da Agência Europeia do Ambiente (AEA) e da Comissão Europeia avalia a
qualidade das águas balneares em 2015 e dá uma indicação quanto à qualidade
esperada para 2016.
(Desenvolvimento em IP-16-1759)



18% dos desempregados da UE encontraram trabalho no último trimestre
de 2015
De todos os desempregados na União Europeia no terceiro trimestre de 2015,
64% (12,5 milhões de pessoas) continuaram desempregados no quarto trimestre
de 2015, enquanto 17,7% (3,5 milhões) passaram para uma situação de emprego
e 18,4% (3,6 milhões de pessoas) ficaram em situação de inatividade económica
no último trimestre do ano passado. Em Portugal e comparando o terceiro com
o quarto trimestre de 2015, a percentagem de desempregados que voltaram a
encontrar emprego foi de 21,7% do número total de desempregados e a
percentagem de desempregados que passaram a situação de inatividade
económica foi de 17,2%.
(Desenvolvimento em STAT-16-1906)

Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
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