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Plano de ação europeu no domínio da defesa: para um fundo europeu de defesa
A Comissão Europeia propõe um Fundo Europeu de Defesa e outras medidas para apoiar
a eficiência dos gastos dos Estados-Membros em capacidades militares conjuntas, o
reforço da segurança dos cidadãos europeus e, bem assim, a promoção de uma base
industrial competitiva e inovadora. No seu Discurso de 2016 sobre o estado da União, o
Presidente Jean-Claude Juncker salientou a importância de uma Europa forte, capaz de
defender e proteger os seus cidadãos dentro e fora do seu território - uma ambição que
não poderá ser concretizada sem um esforço de inovação e de partilha de recursos na
indústria de defesa europeia. O plano de ação em matéria de defesa europeia, adotado
hoje pela Comissão, dá cumprimento a essa visão.
(Desenvolvimento em IP-16-4088)



Auxílios estatais: Relatório do inquérito setorial dá orientações sobre
mecanismos de capacidade
A Comissão Europeia publicou o relatório final do seu inquérito setorial sobre mecanismos
de capacidade. Este relatório conclui que os Estados-Membros têm de avaliar melhor a
necessidade de tais mecanismos e dá orientações quanto ao modo de fazer com que a
sua conceção garanta a segurança do aprovisionamento e, pela mesma via, minimize as
distorções da concorrência. O relatório conclui que, em muitos casos, os Estados-Membros
não avaliaram adequadamente a necessidade de um mecanismo de capacidade antes se
decidirem pela sua introdução. Além disso, muitos Estados-Membros ainda não puseram
em prática as reformas de mercado que são indispensáveis para dar resposta às questões
que se prendem com a segurança de aprovisionamento. Nos casos onde um mecanismo
de capacidade se revela necessário, o relatório dá orientações práticas aos EstadosMembros sobre os tipos de mecanismos de capacidade que poderão ser mais adequados
para resolver o problema identificado.
(Desenvolvimento em IP-16-4021)



Energia Limpa para todos os Europeus — desbloquear o potencial de crescimento
da Europa
A Comissão Europeia apresenta hoje um pacote de medidas destinadas a preservar a
competitividade da União Europeia, dado que a transição para energias limpas a nível
mundial está a mudar os mercados da energia. A Comissão pretende que a UE, não só se
adapte a esta transição, como a lidere. Por este motivo, a UE comprometeu-se a reduzir
as emissões de CO2 em pelo menos 40 % até 2030, enquanto moderniza a economia da
UE e garante crescimento e emprego para todos os cidadãos europeus. As propostas hoje
apresentadas têm três objetivos principais: dar prioridade à eficiência energética, alcançar

a liderança mundial em energia de fontes renováveis e estabelecer condições equitativas
para os consumidores.
(Desenvolvimento em IP-16-4009)


Inflação na zona euro sobe para 0,6%
Prevê-se que a taxa de inflação anual da zona euro seja de 0,6% em novembro deste ano,
contra 0,5% que se registaram no mês anterior, segundo uma estimativa rápida do
Eurostat, o serviço de estatística da União Europeia. Quanto aos principais componentes
da inflação na zona euro, prevê-se que os serviços apresentem a taxa anual mais elevada
em novembro (1,1%, estável em comparação com outubro), seguidos pela alimentação,
álcool e tabaco (0,7% em comparação com 0,4% em outubro), pelos produtos industriais
não energéticos (0,3%, estável em comparação com outubro) e a energia (-1,1% em
comparação com -0,9% em outubro de 2016).
(Desenvolvimento em STAT-16-4143)



Despesa em I&D na UE continuou quase estável em 2015
Em 2015, os Estados-Membros da União Europeia gastaram, no seu conjunto, quase 300
mil milhões de euros em Investigação e Desenvolvimento (I&D). A intensidade da despesa
em I&D, em percentagem do PIB, foi de 2,03% em 2015, em comparação com 2,04% em
2014. Em 2005, a intensidade da despesa com I&D representava 1,74% do PIB.
(Desenvolvimento em STAT-16-4141)
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