Lisboa, 9/11/2010
UE define agenda de política comercial para os próximos cinco anos
A Comissão Europeia apresentou hoje o seu projecto de política comercial da UE para
ajudar a revitalizar a economia da Europa. No seu documento de reflexão «Comércio,
crescimento e questões internacionais», a Comissão analisa de que modo o comércio
impulsiona o crescimento económico e a criação de emprego, propondo uma estratégia
para reduzir os obstáculos ao comércio, abrir os mercados mundiais e obter condições
justas para as empresas europeias. O objectivo primordial é a aplicação de uma
abordagem mais determinada para garantir que as vantagens do comércio cheguem aos
cidadãos europeus.
(Desenvolvimento em IP/10/1484, MEMO/10/555, MEMO/10/559, SPEECH/10/633)
Comissão Europeia apela a acção rápida para combater as novas drogas, os
«euforizantes legais» e as rotas do tráfico
A UE conseguiu bons resultados em termos de diminuição do consumo e do tráfico de
droga nos últimos 18 meses. A Comissão está a tomar medidas para impedir o consumo
dos chamados «euforizantes legais», tendo apresentado uma proposta em 20 de Outubro
com vista à proibição em toda a UE da mefedrona, uma droga semelhante ao ecstasy,
que já é ilegal em 15 EstadosMembros da UE (ver IP/10/1355). Registaram-se
igualmente importantes progressos no bloqueamento de importações de cocaína e de
heroína. Porém, é necessário continuar a envidar esforços para inverter a tendência de
aumento do número de mortes devidas ao consumo de cocaína e o aparecimento de
novas drogas e rotas de tráfico transfronteiriças. São estas as principais conclusões da
primeira revisão efectuada pela Comissão Europeia do Plano de Acção de luta contra a
droga para 20092012, que hoje é publicado. Anualmente morrem na UE entre 6 500 e
7 000 pessoas devido a overdose. Calculase que entre 25 e 30 milhões de europeus
consumiram algum tipo de droga ilícita no último ano, incluindo 4 milhões que
consumiram cocaína. Registaramse 1 000 mortes por consumo de cocaína.
(Desenvolvimento em IP/10/1483)
Agenda Digital: consulta revela consenso quase total quanto à importância de
preservar o carácter aberto da Internet
De acordo com os resultados de uma consulta pública lançada em 30 de Junho pela
Comissão Europeia sobre a Internet aberta e a sua neutralidade (ver IP/10/860), existe
praticamente um consenso quanto à importância de preservar a abertura da Internet. A
consulta obteve contributos de 318 partes interessadas a todos os níveis, nomeadamente
do ORECE, o organismo dos reguladores europeus das comunicações electrónicas, de

operadores, de fornecedores de serviços Internet, das autoridades dos Estados-Membros,
de organizações de consumidores e da sociedade civil, assim como de particulares. A
consulta não revelou um interesse generalizado por mais legislação a nível da UE, mas
existe a expectativa de que possam ser necessárias no futuro orientações adicionais. As
discussões prosseguirão em 11 de Novembro na cimeira consagrada à neutralidade da
rede, na qual a Comissão e o Parlamento Europeu discutirão um relatório que a
Comissão irá apresentar brevemente sobre esse tema.
(Desenvolvimento em IP/10/1482)
Contas da UE recebem boas notas: auditores encontram menos erros nos
pagamentos
Pelo terceiro ano consecutivo, as contas anuais da UE mereceram um parecer positivo
da parte dos seus auditores externos. Quanto aos pagamentos, a avaliação global regista
uma melhoria visível, com uma queda significativa dos erros encontrados nas ajudas às
regiões da UE.
(Desenvolvimento em IP/10/1480, SPEECH/10/627)
Programa Leonardo da Vinci: 15 anos de apoio da UE ao ensino e formação
profissionais
A UE celebra o 15.º aniversário do programa Leonardo da Vinci que ajuda milhares de
cursos de ensino e formação profissionais em toda a Europa. Desde 1995 a UE ajudou
mais de 600 000 jovens a efectuarem intercâmbios de formação profissional no
estrangeiro. Financiou igualmente 110 000 intercâmbios para formadores e mais de 3
000 projectos destinados a modernizarem o sector. Cerca de 50% de todos os estudantes
do ensino secundário recebem ensino e formação profissionais.
(Desenvolvimento em IP/10/1481)
Alterações climáticas: Comissão Europeia lança importante programa de
investimento em tecnologias hipocarbónicas inovadoras
A Comissão Europeia lança hoje o primeiro convite à apresentação de propostas para o
maior programa mundial de investimento em projectos de demonstração de tecnologias
hipocarbónicas e energias renováveis. A iniciativa, conhecida sob o nome NER300,
dará um apoio financeiro substancial a, pelo menos, 8 projectos ligados às tecnologias
de captura e armazenagem de carbono (CAC) e 34 projectos ligados a tecnologias
inovadoras no domínio das energias renováveis. O objectivo é promover o
desenvolvimento de uma economia hipocarbónica na Europa, criando novos empregos
«verdes» e contribuindo para a realização dos ambiciosos objectivos da UE no domínio
das alterações climáticas. O Banco Europeu de Investimento (BEI) está a colaborar com
a Comissão na execução do programa. As empresas interessadas em participar têm 3
meses para apresentar propostas a nível nacional.
(Desenvolvimento em IP/10/1476, MEMO/10/549)
UE adopta regras mais estritas contra emissões industriais

Nova legislação comunitária ontem adoptada fará diminuir as emissões industriais das
grandes instalações de combustão de toda a UE, trazendo diversos benefícios ambientais
e sanitários aos cidadãos europeus, como uma esperada redução de 13 000 mortes
prematuras por ano. Esta legislação mais estrita em matéria de emissões industriais foi
proposta pela Comissão Europeia em Dezembro de 2007. As novas regras conduzirão
também a economias apreciáveis, mediante a redução dos encargos administrativos, e
darão às empresas do sector condições mais equitativas.
(Desenvolvimento em IP/10/1477)
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