COMUNICADO DE IMPRENSA
Lisboa, 15 de fevereiro de 2016
UE lança um novo Corpo Médico Europeu
A União Europeia lança hoje o Corpo Médico Europeu para ajudar a
mobilizar equipas médicas e de saúde pública especializadas e de
equipamento para fazer face a situações de emergência dentro e fora da
UE. Através do Corpo Médico Europeu, os Estados-Membros da UE e outros
países europeus que participam no sistema podem disponibilizar equipas e
meios médicos para uma mobilização rápida antes do aparecimento de
situações de emergência graves, garantindo assim uma resposta mais
rápida e mais previsível. O Corpo Médico poderá incluir equipas médicas de
emergência, peritos em saúde pública e em coordenação médica,
laboratórios de biossegurança móveis, aviões de evacuação médica e
equipas de apoio logístico.
(Desenvolvimento em IP-16-263 e em MEMO-16-276)
Nova plataforma de resolução de litígios em linha para
consumidores e comerciantes
A Comissão Europeia lançou hoje uma nova plataforma para ajudar os
consumidores e os comerciantes a resolverem litígios relativos a transações
efetuadas em linha. A Plataforma de Resolução de Litígios em
Linha (RLL) oferece um ponto de entrada único para os consumidores e
comerciantes que pretendam resolver litígios decorrentes de compras
efetuadas em linha, tanto a nível interno como além-fronteiras. Para o
efeito, os litígios são transmitidos aos organismos nacionais de resolução
alternativa de litígios (RAL), que estão ligados à plataforma e que foram
selecionados pelos Estados-Membros em função de critérios qualitativos
antes de serem notificados à Comissão.
(Desenvolvimento em IP-16-297)
Presidente Juncker na reunião interparlamentar sobre o Semestre
Europeu
O Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, participa amanhã
na abertura da Reunião Interparlamentar sobre os Ciclos do Semestre
Europeu 2015/2016, organizada pelo Parlamento Europeu. A reunião
contará também com a participação do Vice-Presidente Dombrovskis e do
Comissário Moscovici. Esta será uma oportunidade de debater as alterações

propostas recentemente ao processo do Semestre Europeu, de partilhar
informações sobre boas práticas na execução dos ciclos do Semestre e de
reforçar a cooperação no sentido de escrutinar as ações do executivo a nível
nacional e europeu.
12.ª ronda de conversações comerciais UE/EUA centram-se na
cooperação regulamentar
De 22 a 26 de fevereiro, realiza-se em Bruxelas a 12.ª ronda de
negociações entre a UE e os EUA sobre a Parceria Transatlântica de
Comércio e Investimento (TTIP). Esta ronda marca o início de um período
intenso destas conversações. Os negociadores irão debater todos os 3
pilares da TTIP: acesso ao mercado de empresas da UE e dos EUA,
cooperação regulamentar e regras aplicáveis ao comércio. A cooperação
regulamentar estará no centro dos debates visto que ambas as partes se
preparam para partilhar novas propostas de texto e intensificar as
conversações nos 9 setores industriais identificados antes do início da TTIP.
Os chefes das equipas de negociação da UE e dos EUA darão uma
conferência de imprensa no dia 26, às 13h30 (hora de Lisboa) na sala de
imprensa da Comissão Europeia, que poderá ser seguida através daEbS.
Comissão congratula-se pela adoção pelo Conselho da
Recomendação sobre desemprego de longa duração
O Conselho adotou hoje a proposta da Comissão de 17 de setembro de
2015 de uma Recomendação sobre a integração de desempregados de
longa duração no mercado de trabalho. Esta iniciativa procura reforçar os
serviços de apoio oferecidos a quem se encontre em situação de
desemprego há mais de um ano, no sentido de facilitar e acelerar o seu
regresso à vida ativa.
(Desenvolvimento em MEMO-16-302)
Comércio internacional de mercadorias da zona euro com excedente
de 246 mil milhões de euros em 2015
As primeiras estimativas das exportações de mercadorias da zona euro para
o resto do mundo foram, em dezembro de 2015, de 167,5 mil milhões de
euros, um aumento de 3% em comparação com dezembro de 2014 (162,1
mil milhões). As importações do resto do mundo representam, em
dezembro de 2015, um montante de 143,2 mil milhões de euros, uma
subida de 3% também em comparação com dezembro de 2014 (138,5 mil).
Em resultado, a zona euro registou um excedente de 24,3 mil milhões de
euros no comércio de mercadorias com o resto do mundo, em dezembro de
2015, em comparação com um excedente de 23,6 mil milhões em
dezembro de 2014. Em termos anuais, o comércio internacional de
mercadorias registou, em 2015, um excedente de 246 mil milhões de euros,
um aumento em comparação com 184,3 mil milhões registados de janeiro a
dezembro de 2014.
(Desenvolvimento em STAT-16-298)
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