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Comissão adota novo plano de Ação para ajudar as regiões europeias a proteger
a biodiversidade e usufruir dos benefícios económicos da proteção da natureza
A Comissão Europeia adotou hoje um novo Plano de Ação para melhorar a proteção da
natureza e biodiversidade na UE, em benefício dos seus cidadãos e da sua economia. O
Plano é composto por 15 ações a executar até 2019 para melhorar rapidamente a
execução das Diretivas «Aves» e «Habitats», que são os instrumentos emblemáticos da
UE no domínio da natureza. Estas diretivas criam a maior rede coordenada de áreas
protegidas com biodiversidade rica do mundo (a rede Natura 2000), abrangendo mais de
24% das terras e dos mares na UE.
(Desenvolvimento em IP-17-1112)



Novo inquérito Eurobarómetro revela a manutenção de um elevado apoio dos
cidadãos da UE à ajuda ao desenvolvimento
A Comissão Europeia apresentou hoje os resultados de um inquérito Eurobarómetro
especial sobre a forma como os cidadãos da UE vêm o desenvolvimento, a cooperação e
o auxílio. Este inquérito tem por base trabalho de terreno nos 28 Estados-Membros da UE
entre novembro e dezembro de 2016. A grande maioria dos cidadãos da UE (89 %)
considera «importante ajudar pessoas em países em desenvolvimento», um valor
semelhante ao de 2015. A maior percentagem registou-se na Suécia (98 %), em Chipre
e no Luxemburgo (97 %) e na Irlanda, Portugal e Espanha (96 %).
(Desenvolvimento em IP-17-705)



Comissão congratula-se com o voto do Parlamento Europeu sobre a nova reforma
do programa de apoio da UE
A Comissão Europeia congratula-se com a votação do Parlamento Europeu que dá luz
verde ao Programa de Apoio às Reformas Estruturais, um novo programa da UE para
prestar apoio técnico aos Estados-Membros. A votação de hoje abre o caminho para a
diminuição faseada dos conhecimentos técnicos que a Comissão presta, no sentido de
apoiar os Estados-Membros à medida que estes levam a cabo reformas que contribuam
para o crescimento da economia, o reforço da competitividade, o incentivo ao
investimento e o fomento de oportunidades de emprego e de um melhor nível de vida.
(Desenvolvimento em IP-17-1122)



Ano Europeu do Património Cultural em 2018
O Parlamento Europeu adotou hoje a decisão que estabelece 2018 como o Ano Europeu
do Património Cultural por grande maioria. A votação segue-se ao acordo político
alcançado entre o Conselho Europeu e o Parlamento Europeu em fevereiro deste ano.
Espera-se, agora, que o Conselho adote formalmente a decisão em maio.

(Desenvolvimento em IP-17-1111)


Comissão congratula-se com as novas regras para garantir o abastecimento de
gás na Europa
Os negociadores do Conselho e do Parlamento Europeu chegaram esta noite a um acordo
sobre a nova legislação em matéria de segurança de aprovisionamento de gás, com o
objetivo de prevenir crises de aprovisionamento de gás. As novas regras garantem uma
abordagem comum e coordenada regionalmente da segurança das medidas de
aprovisionamento entre Estados-Membros da UE, o que colocará a UE numa posição
melhor para se preparar e para gerir penúrias de gás em caso de crise. Será aplicado,
pela primeira vez, o princípio da solidariedade.
(Desenvolvimento em IP-17-766)



Desemprego nas regiões da UE em 2016
Mais de 80% das regiões NUTS 2 da União Europeia viram as suas taxas de desemprego
diminuir em 2016, em comparação com o ano anterior, e cerca de 60 % registaram uma
diminuição de, pelo menos, 0,5 pontos percentuais. Todavia, as taxas de desemprego
regionais variam grandemente entre as regiões da UE.
(Desenvolvimento em STAT-17-1121)
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