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A CIP – Confederação Empresarial de Portugal elabora esta publicação com o objetivo de
sintetizar as notícias mais relevantes da semana, com base nos comunicados de imprensa
emitidos pelas Instituições Europeias.

NOTÍCIAS
Conselho Justiça e Assuntos Internos – 8 e 9 de junho
Principais destaques de decisões adotadas:
• Regras mais eficazes para combater o branqueamento de capitais
• Novas regras aplicáveis aos contratos de fornecimento de conteúdos digitais
• Novas regras sobre a portabilidade dos serviços digitais na União Europeia
Para mais informação, consulte a página da reunião do Conselho
Conselho Transportes, Telecomunicações e Energia – 8 e 9 de junho
Principais destaques:
• Orientações sobre uma maior transparência dos serviços transfronteiriços de entrega
de encomendas
• Orientações sobre a formação e qualificações dos motoristas profissionais de camiões e
autocarros
• Conclusões sobre as prioridades da política marítima da UE até 2020
• Conclusões sobre a segurança rodoviária
Para mais informações, consulte a página da reunião do Conselho
Comissão lança debate para avançar rumo a uma união de segurança e defesa
Na sequência do Livro Branco da Comissão sobre o Futuro da Europa, o documento de reflexão
lançado no dia 7 de junho descreve diferentes cenários sobre a forma de lidar com as crescentes
ameaças para a segurança e a defesa que impendem sobre a Europa e de reforçar as capacidades
de defesa da Europa até 2025. O debate irá dar um contributo importante para o reforço da
proteção e da segurança dos cidadãos europeus, que tem estado no topo das prioridades da
Comissão Juncker. O documento de reflexão é acompanhado de propostas concretas
apresentadas hoje com vista ao lançamento de um Fundo Europeu de Defesa, que apoiará uma
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maior eficiência da despesa dos Estados-Membros com as capacidades de defesa conjuntas. Este
Fundo irá coordenar, complementar e ampliar os investimentos nacionais na investigação em
matéria de defesa, no desenvolvimento de protótipos e na aquisição de equipamentos e
tecnologia de defesa. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa e a ficha
informativa da Comissão Europeia.
Novo Consenso Europeu sobre o Desenvolvimento – UE e Estados-Membros assinam
estratégia conjunta
A União Europeia e os seus Estados-Membros assinaram, no dia 7 de junho, um plano
estratégico que traça as grandes linhas do futuro da política europeia de desenvolvimento. O
Novo Consenso Europeu sobre o Desenvolvimento representa uma nova visão coletiva e um
novo plano de ação para erradicar a pobreza e alcançar um desenvolvimento sustentável. O
Novo Consenso Europeu sobre o Desenvolvimento constitui um quadro comum global para a
cooperação europeia para o desenvolvimento. Pela primeira vez, é aplicável na íntegra a todas
as instituições da União Europeia e a todos os Estados-Membros, que se comprometem a
trabalhar em mais estreita colaboração. O novo Consenso reafirma energicamente que a
erradicação da pobreza permanece o objetivo primordial da política de desenvolvimento
europeia. Integra plenamente as dimensões económica, social e ambiental do desenvolvimento
sustentável. Desta forma, alinha a ação europeia no domínio do desenvolvimento com a Agenda
2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que é também uma dimensão transversal da
estratégia global da UE. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa e a ficha
informativa da Comissão.
Estratégia Europeia de Aviação: Uma Europa interconectada
A Comissão Europeia apresentou, no dia 8 de junho, a sua Estratégia Europeia de Aviação,
através da adoção de várias medidas para continuar a apoiar mercados de aviação livres e
conectados, na União Europeia e para lá dela. Estas iniciativas têm como objetivo salvaguardar
a competitividade na aviação, incentivar investimentos em linhas aéreas Europeias e aumentar
a eficiência e interligação nos céus europeus. Esta proposta procura também dar seguimento a
duas das principais prioridades expressas no documento adotado pela Comissão em 2015,
Estratégia de Aviação para a Europa: a manutenção da liderança na aviação internacional e lidar
com limites ao crescimento nos céus Europeus. Para mais informações, consulte o comunicado
de imprensa e a ficha informativa da Comissão.
Concretização da União dos Mercados de Capitais com base nos progressos alcançados numa
primeira etapa
Quase dois anos após o lançamento do Plano de Ação UMC (União dos Mercados de Capitais), a
Comissão apresentou no dia 8 de junho uma série de novas iniciativas importantes destinadas a
garantir que este programa de reformas continua a ser adequado aos fins a que se destina. A
UMC é um pilar fundamental do Plano de Investimento para a Europa – o chamado «Plano
Juncker» – da Comissão. Através de uma combinação de reformas regulamentares e não
regulamentares, este projeto tem por objetivo estabelecer uma melhor ligação entre poupança
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e investimento. Visa reforçar o sistema financeiro europeu, criando fontes alternativas de
financiamento e mais oportunidades para os consumidores e os investidores institucionais. Para
as empresas, em particular as PME e as empresas em fase de arranque, a UMC é sinónimo de
acesso a mais oportunidades de financiamento, como o capital de risco e o financiamento
colaborativo (crowdfunding). O relançamento da UMC põe uma tónica forte no financiamento
sustentável e ecológico. O setor financeiro está a começar a ajudar os investidores movidos por
critérios de sustentabilidade na escolha de projetos e empresas adequados. A revisão intercalar
da UMC estabelece um conjunto de nove novas ações prioritárias:
1. reforçar os poderes da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados
para promover a eficácia de uma supervisão coerente em toda a UE e fora dela;
2. velar por um quadro regulamentar mais proporcionado para a cotação das PME nos
mercados públicos;
3. rever o tratamento prudencial das empresas de investimento;
4. avaliar a pertinência de dispor de um quadro europeu de concessão de licenças e de
passaportes para atividades no domínio da tecnologia financeira;
5. apresentar medidas de apoio aos mercados secundários no que diz respeito ao crédito
malparado e explorar iniciativas legislativas destinadas a reforçar a capacidade dos
credores garantidos para recuperar o valor de empréstimos garantidos concedidos a
empresas e empresários;
6. garantir o seguimento das recomendações do Grupo de Peritos de Alto Nível sobre
Finanças Sustentáveis;
7. facilitar a distribuição e a supervisão transfronteiras dos organismos de investimento
coletivo em valores mobiliários e dos fundos de investimento alternativos;
8. fornecer orientações sobre as regras da UE em vigor relativas ao tratamento dos
investimentos transfronteiras e um quadro adequado para a resolução amigável de
litígios em matéria de investimento;
9. propor uma estratégia global da UE para explorar medidas de apoio ao desenvolvimento
dos mercados de capitais a nível local e regional.
Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa e a ficha informativa da Comissão.
Bancos devem informar melhor as PME sobre acesso ao financiamento
No dia 6 de junho, cinco associações europeias de bancos lançaram uma iniciativa para melhorar
a informação que os bancos transmitem às PME quando o pedido de empréstimo apresentado
por estas é recusado. Numa cerimónia organizada pela Federação Europeia de Bancos e na
presença do Vice-Presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, as associações
assinaram uma lista de princípios para modernizar o processo e o conteúdo deste “feedback”
dos bancos às PME. No contexto da União dos Mercados de Capitais, a Comissão Europeia tem
trabalhado neste domínio por forma a melhorar a capacidade das PME para conseguirem, com
sucesso, acederem a financiamento. A BusinessEurope assinou o texto dos princípios como um
sinal de apoio a esta iniciativa para a qual contribuiu. Agora os princípios têm de ser transpostos
para iniciativas nacionais. Consulte a página dedicada da Comissão Europeia e a mensagem do
Diretor do Comité “PME e Empreendedorismo” da BusinessEurope, Daniel Cloquet.
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