COMUNICADO DE IMPRENSA

Lisboa, 5 de fevereiro de 2016
A Comissão deverá adotar parecer sobre o projeto de Plano
Orçamental de Portugal
Sob reserva da aprovação pelo Colégio de Comissários, o Vice-Presidente
Valdis Dombrovskis e o Comissário Pierre Moscovici, após a reunião
extraordinária do Colégio, irão apresentar na sala de imprensa o parecer da
Comissão sobre o projeto de plano orçamental, que as autoridades
portuguesas apresentaram a 22 de janeiro. A base jurídica da avaliação é o
Regulamento (UE) n.º 473/2013, o chamado «Two-Pack», que estabelece
disposições destinadas a melhorar a coordenação das políticas orçamentais
dos Estados-Membros. Para o efeito, garante que os orçamentos nacionais
são coerentes com a política económica formulada no contexto do Pacto de
Estabilidade e Crescimento e do Semestre Europeu. O evento poderá ser
seguido em direto pelo EBS. As informações para a imprensa estarão
disponíveis na base de dados RAPID logo após o início da conferência de
imprensa.


Comissão nomeia cientistas de renome para a gestão do
Conselho Europeu de Investigação
A Comissão nomeou hoje dois cientistas reconhecidos para o órgão de
gestão do Conselho Europeu de Investigação (CEI), o Conselho Científico,
por um período de quatro anos. Os dois novos membros são Sir Christopher
Clark, professor catedrático de História na Universidade de Cambridge, e
Barbara Romanowicz, professora no Collège de France e professora de
Geofísica na UC Berkeley, EUA. O Conselho Científico do CEI é um
organismo independente que decide a estratégia e a distribuição dos fundos
de financiamento do CEI. Todos os seus membros são selecionados por
umComité de Identificação independente.
(Desenvolvimento no Comunicado de Imprensa ERC)


Consulta pública identifica domínios prioritários para a
elaboração de normas na UE
A Comissão publicou hoje os primeiros resultados da sua consulta pública
sobre normas no Mercado Único Digital. As normas são ferramentas
importantes para tornar possível que os diferentes sistemas trabalhem em
conjunto em todos os países e setores. Especificações técnicas comuns para
assegurar a interoperabilidade de produtos e serviços aumentam a
segurança e reduzem os custos, estimulam a inovação, assim como o
desenvolvimento digital e a competitividade da indústria europeia. Os
participantes na consulta pública sublinharam a importância da existência
de normas para a adaptação rápida e eficaz às novas tecnologias.
Identificaram a cibersegurança, a Internet das coisas, a economia de dados,
a computação em nuvem e a saúde em linha como os principais domínios
prioritários em que as normas devem ser desenvolvidas.


Declaração conjunta em preparação do dia Internacional
contra a Mutilação Genital Feminina
Assinala-se amanhã o dia internacional contra a mutilação genital feminina.
Estima-se que mais de 200 milhões de mulheres possam ter sido sujeitas a
mutilação genital feminina em todo o mundo, das quais 500 000 na Europa.
Esta prática constitui uma violação injustificada dos direitos humanos e dos
direitos da criança e constitui uma ameaça para os nossos valores
universais. A União Europeia está empenhada na eliminação desta forma de
violência, semelhante à tortura, e largamente subestimada.
(Desenvolvimento em Declaração conjunta e MEMO-16-249)


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