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Aprovados 14 novos projetos ao abrigo do Instrumento de Parceria para
reforçar a cooperação da UE com os parceiros da Ásia e do Continente
Americano
A Comissão Europeia aprovou 14 novos projetos ao abrigo do Instrumento de Parceria
para reforçar a cooperação da UE com os países parceiros. Estes novos projetos,
sustentados por um orçamento combinado de 73,5 milhões de euros, apoiarão os
objetivos estratégicos da UE em matéria de relações externas, reforçando o nosso
empenho comum em domínios prioritários, tais como o desenvolvimento
sustentável, a execução dos compromissos para combater as alterações
climáticas, a diplomacia no domínio da água, o aumento da responsabilidade
social das empresas, a melhoria das condições de acesso ao mercado e a
promoção da diplomacia pública da UE.
(Desenvolvimento em IP-16-1795)



Pacote de processos por infração de maio: principais decisões
No seu pacote mensal de decisões relativas a processos por infração, a Comissão
Europeia instaurou ações judiciais contra vários Estados-Membros por não terem
cumprido as obrigações que lhes são impostas pelo direito da UE. Essas decisões,
que abrangem vários setores de intervenção e políticas da UE (ver anexos I e II),
visam assegurar a correta aplicação do direito da UE em benefício dos cidadãos e
das empresas. Neste pacote de processos por infração, a Comissão Europeia
solicita a Portugal que reforce a proteção dos seus habitats e espécies indígenas,
mediante a introdução de um nível adequado de proteção das áreas designadas
no âmbito da rede Natura 2000. Portugal foi ainda instado, juntamente com 20
outros Estados-Membros, a transpor as novas regras da UE em matéria de
contratos públicos e concessões, a suprimir restrições injustificadas à exportação
de medicamentos e a aplicar as normas da UE em matéria de segurança dos
transportes.

(Desenvolvimento em MEMO-16-1823)



Presidentes Juncker e Tusk dão conferência de imprensa conjunta antes
da reunião do G7
Numa conferência de imprensa com o Presidente Donald Tusk, o Presidente da
Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, abordou um conjunto de questões,
incluindo a retoma da economia global, a agenda comercial multilateral e bilateral
da UE e fez o ponto da situação do acordo entre a UE e a Turquia em matéria de
migração. Jean-Claude Juncker anunciou também que, tendo em conta o êxito do
Plano de Investimento para a Europa, propõe prorrogar o plano para além de
2018. Por último, o Presidente manifestou a sua preocupação quanto à
sobrecapacidade da China no setor siderúrgico, apelando ao reforço dos
instrumentos de defesa comercial a nível da UE.
(Desenvolvimento em SPEECH-16-1922)



Mecanismo em favor dos refugiados na Turquia: 47 milhões de euros para
reforçar a gestão da migração e o apoio à educação dos refugiados sírios
A Comissão Europeia, no seguimento do seu compromisso de acelerar a
implementação do Mecanismo em favor dos Refugiados na Turquia, anuncia um
montante adicional de 47 milhões de euros para novos projetos, o que eleva o
montante total contratado ao abrigo do Mecanismo para dar resposta às
necessidades imediatas dos refugiados e das comunidades de acolhimento na
Turquia, até à data, a perto de 240 milhões de euros. 20 milhões de euros foram
autorizados para reforçar a capacidade da guarda costeira turca de realizar
operações de busca e salvamento. Um montante adicional de 27 milhões de euros
permitirá financiar infraestruturas de educação, formação e apoio social aos
refugiados sírios ao abrigo do Fundo Fiduciário Regional da UE de resposta à crise
síria.
(Desenvolvimento em IP-16-1908)



Comissão lança iniciativa para reduzir obstáculos à inovação e
impulsionar a economia circular
Os «Acordos de Inovação», um novo projeto-piloto lançado hoje pela Comissão
Europeia, visam ajudar os inovadores com soluções promissoras para as questões
ambientais a ultrapassar o que consideram ser os desafios regulamentares para
trazer as suas ideias para o mercado. Num convite à manifestação de interesse,
publicado hoje, a Comissão procura projetos com forte potencial para contribuir
para o Plano de Ação para a Economia Circular da UE. Os projetos selecionados
beneficiarão do acesso a um quadro de cooperação estreita que reúne organismos
reguladores nacionais, locais e da UE para ajudar a preencher os requisitos
regulamentares. Esta iniciativa destina-se a apoiar ideias inovadoras para manter
o valor dos produtos, materiais e recursos na economia.
(Mais informações neste sítio Web)
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