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Diferenças na qualidade dos produtos alimentares: Comissão ajuda os
Estados-Membros a combater melhor as práticas desleais
A Comissão publicou hoje um conjunto de orientações sobre a aplicação da
legislação da UE em matéria de produtos alimentares e de defesa do consumidor
às diferenças na qualidade dos produtos alimentares, como fora anunciado pelo
Presidente Juncker no seu mais recente Discurso sobre o Estado da União. Estas
orientações ajudarão as autoridades nacionais a determinar se uma empresa viola
a legislação da UE ao vender produtos cuja qualidade varia em função dos
diferentes países.
(Desenvolvimento em IP-17-3403 e neste sítio Web)



Primeiro verão sem tarifas de itinerância («roaming»): os europeus
veem as vantagens das novas regras
O primeiro verão sem tarifas de itinerância demonstra que os europeus têm
conhecimento da existência das novas regras e que começaram a mudar os seus
hábitos quando se deslocam ao estrangeiro dentro da UE. Segundo um inquérito
do Eurobarómetro Flash hoje publicado, a grande maioria dos cidadãos europeus
reconhece as vantagens da itinerância sem tarifas adicionais. Graças à nova
regulamentação da UE em matéria de itinerância, em vigor desde 15 de junho de
2017, os consumidores podem utilizar o seu telemóvel quando viajam no
estrangeiro dentro da UE sem tarifas adicionais, exatamente como se estivessem
no seu país de origem. Os resultados do inquérito revelam que 71 % dos europeus
têm conhecimento que as taxas adicionais de itinerância foram suprimidas e 72 %
pensam que eles próprios - ou alguém que conhecem - beneficiarão com o fim
dessas tarifas adicionais. O conhecimento das novas normas aumenta para 86 %
entre os que viajaram após o dia 15 de junho.
(Desenvolvimento em IP-17-3241)



Comissário Navracsics na inauguração do gabinete de ligação do Instituto
Europeu de Inovação e Tecnologia em Bruxelas
São hoje inauguradas as novas instalações em Bruxelas do Instituto Europeu de
Inovação e Tecnologia (EIT). O EIT, um órgão independente da UE com sede em
Budapeste, desempenha um papel vital no apoio ao objetivo da UE de estimular
o crescimento económico e a criação de emprego, permitindo que os
empreendedores e os inovadores converter as suas ideias em produtos e serviços.

A comunidade EIT congrega atualmente mais de 1 000 parceiros em toda a
Europa e para além dela, seis Comunidades de Conhecimento e Inovação e mais
de 40 centros de colocalização para enfrentar grandes desafios societais, como a
energia sustentável e os sistemas de saúde, a digitalização, ou as alterações
climáticas.
(Mais informações neste sítio Web)
Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
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