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Comissão apresenta pacote sobre segurança energética sustentável
A Comissão apresentou hoje um pacote de medidas sobre segurança
energética com vista a dotar a UE dos meios necessários para a transição
energética global e para enfrentar possíveis interrupções do
aprovisionamento energético. A segurança energética é uma das pedras
angulares da Estratégia para a União da Energia, uma das grandes
prioridades políticas da Comissão Juncker. O pacote define um vasto leque
de medidas destinadas a reforçar a resiliência da UE face a perturbações no
aprovisionamento de gás. Estas medidas incluem, nomeadamente, a
moderação da procura de energia, o aumento da produção de energia na
Europa (designadamente a partir de fontes renováveis), o maior
desenvolvimento de um mercado interno da energia plenamente integrado
e funcional, bem como a diversificação das fontes, dos fornecedores e das
vias de aprovisionamento energético. Além disso, as propostas visam
introduzir uma maior transparência no mercado europeu da energia e gerar
uma maior solidariedade entre os Estados-Membros. O pacote sobre
segurança energética hoje apresentado inscreve-se no contexto do novo
acordo mundial e universal sobre alterações climáticas, adotado pelos
dirigentes mundiais em 12 de dezembro de 2015 em Paris. O Acordo de
Paris enviou um sinal forte às empresas e aos decisores políticos, colocando
as energias não poluentes numa via irreversível e preparando a conjuntura
para uma transição energética a nível mundial.
(Desenvolvimento em IP-16-307, MEMO-16-308, MEMO-16-309, MEMO-16310e MEMO-16-311)
Exportações agroalimentares da UE continuam mais elevadas do que
nos anos anteriores
As exportações agroalimentares da UE em dezembro de 2015 atingiram um
valor de 11,2 mil milhões de euros, excedendo, assim, o valor de anos
anteriores para o mesmo mês em quase mil milhões de euros. Trata-se de
um aumento de mais de 9% em comparação com os valores de exportação
habituais, em dezembro. Os maiores aumentos dos valores mensais da
exportação registaram-se para o trigo, produtos hortícolas e carne de suíno.
Por outro lado, as exportações diminuíram desde o passado mês de
dezembro para o leite em pó e couros e peles. As importações

agroalimentares da UE também aumentaram em relação a dezembro do
ano passado.
(Desenvolvimento no sítio Web da DG Agricultura e Desenvolvimento Rural)
Regiões podem concorrer online aos Prémios RegioStars 2016
A partir de hoje e até 15 de abril, as regiões podem apresentar as suas
candidaturas online aos Prémios RegioStars, que distinguem anualmente os
projetos mais inspiradores e inovadores apoiados pelos fundos da Política de
Coesão. Este ano o júri selecionará um projeto financiado pela UE em cada
uma das cinco categorias seguintes: «Crescimento inteligente»,
«Crescimento sustentável», «Crescimento inclusivo», «Citystars» e, pela
primeira vez, «Gestão eficaz». Os vencedores serão anunciados durante a
cerimónia de entrega dos prémios RegioStars, que terá lugar em 11 de
outubro por ocasião da Semana Europeia das Regiões e dos Municípios.
Comissão lança consulta pública sobre dupla tributação
A Comissão Europeia lançou hoje uma consulta pública com vista a
identificar os meios para facilitar a situação de empresas com problemas de
dupla tributação na UE. A dupla tributação pode ocorrer quando duas ou
mais jurisdições fiscais impõem tributações comparáveis sobre o mesmo
rendimento ou capital.Estudos anteriores confirmaram que os instrumentos
atuais para lidar com a dupla tributação não são suficientes. Neste
contexto, a Comissão pretende apresentar este ano ainda uma proposta
legislativa para melhorar a resolução de litígios em termos de dupla
tributação como parte do Plano de ação para uma tributação justa e eficaz
das sociedades. A consulta pública irá estar aberta até 10 de maio de 2016
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