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Eurobarómetro: o papel do euro no comércio internacional
A
Comissão
Europeia
publicou
hoje
uma
sondagem Flash
Eurobarómetro sobre «Possíveis obstáculos à utilização do euro no comércio
internacional», tal como sentidos por empresas em França, Alemanha, Itália
e Reino Unido nas indústrias aeronáutica, naval e energética, nos serviços
financeiros e na engenharia elétrica e mecânica. O inquérito confirma que o
euro é muito utilizado por empresas europeias nas suas práticas de faturação
com quase oito em cada dez empresas a faturar mais de 75% das suas
exportações em euros. O inquérito Flash Eurobarómetro foi realizado a fim
de contribuir para o relatório da Comissão sobre a «Moedas de faturação no
comércio internacional — motores e entraves à utilização do euro», que foi
debatida pelos Ministros das Finanças da área do euro em 11 de fevereiro de
2016 e é também publicado hoje. O relatório concluiu que não existe uma
preocupação generalizada em nenhum setor económico relativamente a
obstáculos a nível micro, suscetíveis de limitar a utilização do euro na
faturação do comércio.
Comissão Europeia congratula-se com a entrada em vigor da nova
regulamentação em matéria de seguros
A Comissão Europeia congratula-se com a entrada em vigor da Diretiva
relativa à distribuição de produtos de seguros (IDD) que visa criar condições
equitativas entre os distribuidores de seguros em toda a União Europeia
(IP/15/5293). Garantirá que os clientes terão os mesmos padrões de escolha
e de serviços ao adquirir seguros, independentemente do Estado-Membro no
qual o seguro tenha sido comprado. A diretiva irá garantir normas adequadas
de transparência, definindo as informações necessárias a fornecer aos
consumidores, antes de assinarem um contrato de seguro.
(Desenvolvimento neste sítio Web)
Simples, transparentes, seguros. Assim devem ser os serviços
públicos digitais na UE
A Comissão Europeia publicou hoje os primeiros resultados da sua consulta
pública sobre a forma de melhorar os serviços públicos digitais na UE. A
consulta centrou-se no próximo Plano de Ação da UE para a administração

pública em linha 2016-2020, uma iniciativa no âmbito do Mercado Único
Digital. O plano de ação irá incentivar a modernização das administrações
públicas, a respetiva ligação transfronteiriça e facilitar uma interação fácil e
eficaz com as pessoas, organizações e empresas. Mais de 80% dos inquiridos
no âmbito da consulta pública, principalmente particulares, salientou esperar
que os serviços de administração pública em linha sejam acessíveis a todos
e transparentes. Consideram igualmente que os serviços públicos devem
garantir plenamente a proteção dos dados pessoais.
(Desenvolvimento neste sítio Web)
Para mais informações sobre assuntos europeus: http://ec.europa.eu/portugal
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