COMUNICADO DE IMPRENSA
Lisboa, 24 de fevereiro de 2016
Debate de orientação sobre o Semestre Europeu de 2016
O Colégio realizou hoje um debate de orientação sobre os desafios
económicos e sociais dos Estados-Membros, sobre os progressos realizados
na aplicação das respetivas recomendações específicas por país de 2015 e
na correção dos desequilíbrios macroeconómicos. Este debate foi realizado
no contexto das prioridades identificadas na Análise Anual do Crescimento
para 2016 e nasrecomendações para as políticas económicas da zona euro.
Este debate de orientação deverá preparar o caminho para a publicação dos
relatórios relativos a cada país.
Comissão Europeia analisa futuro do IVA na UE
O Colégio de Comissários debateu também hoje o futuro do IVA na UE. A
Comissão tenciona apresentar um Plano de Ação sobre este assunto em
março. O sistema do IVA precisa de reformas: a «disparidade do IVA», ou
seja a diferença entre as receitas de IVA esperadas e o IVA efetivamente
cobrado pelas autoridades nacionais, foi de cerca de 170 mil milhões de
euros em 2013. A fraude transfronteiriça é considerada responsável por
uma perda de receitas do IVA de cerca de 50 mil milhões de euros por ano
na União Europeia.
UE lança nova parceria com a China no domínio da aviação
A UE e a China lançaram hoje oficialmente o Projeto de Parceria UE-China
no domínio da Aviação (PPA), um programa de cooperação no setor da
aviação civil, que será aplicado conjuntamente pela Agência Europeia para a
Segurança da Aviação (AESA) e a autoridade da aviação civil da China. Com
um orçamento de 10 milhões de euros provenientes do Instrumento de
Parceria da UE, este programa quinquenal servirá para reforçar a
cooperação e o entendimento mútuo em domínios como a segurança e a
proteção do ambiente e permitir um melhor intercâmbio de boas práticas e
normas.

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