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Notícias das instituições da União Europeia – Conselho da União Europeia/Conselho Europeu, Comissão
Europeia, Parlamento Europeu e Comité Económico e Social Europeu- selecionadas, essencialmente, a
partir dos respetivos comunicados de imprensa e agrupadas nos seguintes capítulos:





ECONOMIA
ENERGIA E CLIMA
MERCADO INTERNO
RELAÇÕES INTERNACIONAIS

CETA APROVADO EM PLENÁRIO DO PARLAMENTO EUROPEU
O Acordo Económico entre a União Europeia e o Canadá (CETA) foi aprovado no dia 15 de fevereiro, em
plenário do Parlamento Europeu, com um total de 408 votos a favor, 254 contra e 33 abstenções. Este
acordo entrará agora em aplicação provisória. Para mais informações, consulte o comunicado de
imprensa do Parlamento Europeu.

Eleito novo Presidente do Parlamento Europeu
No dia 17 de janeiro, os membros do Parlamento Europeu elegeram o eurodeputado italiano António
Tajani (PPE), como o novo presidente desta instituição europeia. Para saber mais sobre o novo Presidente
e restantes membros da Mesa do Parlamento, consulte a página do Parlamento Europeu.
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Eurodeputados portugueses nomeados para as comissões parlamentares
O Parlamento Europeu aprovou no dia 19 de janeiro a lista dos membros efetivos das 22 comissões
parlamentares permanentes. As comissões dos Assuntos Económicos e Monetários, do Emprego e
Assuntos Sociais e das Pescas são as que têm mais eurodeputados portugueses, tal como sucedeu na
primeira metade da legislatura. Para saber mais e consultar a lista de nomeações, consulte o comunicado
de imprensa do Parlamento Europeu.
Reunião informal dos Chefes de Estado ou de Governo da UE, 03/02/2017 – Principais destaques
 Preparativos para o 60º aniversário dos Tratados de Roma – Durante a reunião, houve
oportunidade para dar continuação aos preparativos para a comemoração do 60º aniversário dos
Tratados de Roma. O debate baseou-se na reflexão política sobre o futuro da UE com 27 EstadosMembros, tendo estado também sob análise a carta enviada pelo Presidente Tusk aos 27 Chefes
de Estado ou de Governo, em 31 de janeiro. Nesta carta, Tusk identificou três principais ameaças
à estabilidade da Europa, nomeadamente: a nova situação geopolítica, o aumento de sentimentos
nacionalistas e cada vez mais xenófobos e o aparecimento de dúvidas quanto aos valores
fundamentais da democracia liberal.
Para mais informações, consulte a página da reunião.

Conselho (Assuntos Gerais), 07/02/2017 – Principais destaques
 Conselho Europeu de março - O Conselho deu início aos preparativos para o Conselho Europeu
da primavera procedendo ao debate de uma ordem do dia provisória. Este Conselho, que terá
lugar a 9 e 10 de março, centrar-se-á nas medidas para reforçar o crescimento, criar emprego e
melhorar a competitividade.
 A presidência do Conselho irá submeter a Comunicação da Comissão Europeia “Próximas etapas
para um futuro europeu sustentável – Ação europeia para a sustentabilidade” às várias
formações do Conselho para discussão, cujas conclusões serão adotadas em junho.
 A delegação portuguesa informou o Conselho dos resultados do seminário de alto nível
“Consolidar o Euro; Promover a convergência” que decorreu em Lisboa no dia 24 de janeiro.
Consulte aqui o discurso do Primeiro Ministro português.
Para mais informações, consulte a página da reunião.

ECONOMIA

Eurogrupo, 26/01/2017 – Principais destaques
 Grécia – As instituições informaram o Eurogrupo da segunda revisão do programa de ajustamento
económico, na sequência da sua missão de avaliação enviada a Atenas em dezembro. O
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Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), que está a conceder financiamento ao programa,
informou os ministros sobre os progressos alcançados na implementação de medidas de alívio da
dívida a curto prazo para a Grécia. Estas medidas foram aprovadas pelo Eurogrupo em dezembro
e formalmente adotadas pelos conselhos de administração do MEE e do FEEF (Fundo Europeu de
Estabilidade Financeira) em 23 de janeiro de 2017.
 Supervisão pós-programa na Irlanda e em Portugal – O Eurogrupo foi informado dos principais
resultados da sexta avaliação da supervisão pós-programa na Irlanda e da quinta avaliação da
supervisão pós-programa em Portugal, levadas a cabo entre o final de novembro e o início de
dezembro de 2016. As duas missões de supervisão pós-programa concluíram que tanto a Irlanda
como Portugal estão em condições de reembolsar os empréstimos que receberam no âmbito dos
respetivos programas. Consulte a declaração da Comissão Europeia e do BCE após a quinta missão
de supervisão pós-programa a Portugal, em dezembro de 2016.
Para mais informações, consulte a página da reunião.
Conselho (Assuntos Económicos e Financeiros), 27/01/2017 – Principais destaques
 Perspetivas de crescimento e desequilíbrios macroeconómicos – O Conselho debateu as
perspetivas de crescimento e os desequilíbrios macroeconómicos no âmbito do "Semestre
Europeu", o processo anual da UE de acompanhamento das políticas. O Conselho adotou
conclusões e aprovou um projeto de recomendação do Conselho sobre a política económica da
área do euro. O Conselho concordou de um modo geral com a análise apresentada pela Comissão
na sua Análise Anual do Crescimento. No que respeita aos desequilíbrios macroeconómicos, a
Comissão deverá publicar, em fevereiro, "apreciações aprofundadas" da situação em 13 EstadosMembros. O projeto de recomendação para a área do euro será submetido ao Conselho Europeu,
tendo em vista a sua adoção em março.
 Orçamento da UE – Recursos próprios – O antigo Comissário da UE e ex-Primeiro-Ministro
italiano, Mario Monti, que presidiu a um grupo de alto nível sobre os recursos próprios
orçamentais da UE, apresentou aos ministros o relatório final e as recomendações do grupo. O
relatório do grupo contribuirá para a reflexão da Comissão sobre a possibilidade de propor
uma reforma do sistema de recursos próprios para o período após 2020. No seu relatório, o grupo
de alto nível recomenda:
o
o
o

direcionar as despesas para as políticas da UE que possam resultar num maior valor acrescentado;
estabelecer novas fontes de rendimento diretamente relacionadas com a dimensão europeia;
complementar os cálculos relativos ao saldo orçamental líquido com análises de custo-benefício.

Para mais informações, consulte a página da reunião.
Economia circular: Comissão cumpre promessas, presta orientação sobre recuperação de energia a
partir de resíduos e colabora com BEI para impulsionar investimento
Um ano após ter adotado o Pacote «Economia Circular», a Comissão informa, em 26 de janeiro, sobre a
execução e os progressos das iniciativas fundamentais do seu plano de ação de 2015. Juntamente com o
relatório, a Comissão também tomou outras medidas, criando, com o Banco Europeu de Investimento,
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uma plataforma de apoio financeiro à economia circular, a fim de aproximar investidores e inovadores,
emitiu orientações para os Estados-Membros sobre a conversão de resíduos em energia e, também,
propôs um melhoramento específico da legislação relativa a certas substâncias perigosas nos
equipamentos elétricos e eletrónicos. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa da
Comissão Europeia.
Empreendedor português integra Grupo de Alto Nível sobre um futuro Conselho Europeu da Inovação
O Comissário Europeu para a Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas, anunciou o nome dos 15
membros do novo Grupo de Alto Nível que lhe prestará aconselhamento quanto à forma de reforçar o
apoio à inovação de vanguarda criadora de mercado ao abrigo do Programa Horizonte 2020 e programas
futuros nos domínios da investigação e da inovação. Carlos Oliveira é o nome do empreendedor português
(Diretor Executivo da ebankIT, Presidente da InvestBraga e da Startup Braga, Secretário de Estado do
Empreendedorismo, Competitividade e Inovação entre 2011 e 2013) selecionado para fazer parte deste
grupo. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa da DG Research and Innovation.
Informação bibliográfica
 Previsões económicas da Comissão Europeia, 13 de fevereiro de 2017; consulte secção
referente a Portugal.

ENERGIA E CLIMA

Política Ambiental Europeia: avaliação da aplicação da legislação ambiental
A Comissão adotou no dia 6 de fevereiro a avaliação da aplicação da legislação ambiental, um novo
instrumento para melhorar a aplicação da política ambiental europeia e das normas definidas de comum
acordo. Inicia-se assim um novo processo que permitirá à Comissão, em conjunto com os EstadosMembros, identificar as causas que estão na origem das lacunas na aplicação da legislação e encontrar
soluções antes que os problemas se tornem urgentes. Para mais informações, consulte o comunicado de
imprensa da Comissão.
Informação bibliográfica
 Comissão Europeia publica 2º relatório sobre o estado da União da Energia, 1 de fevereiro;
consulte comunicado de imprensa respectivo.

Sede
Porto
Praça das Indústrias
Av. Dr. António Macedo
1300-307 Lisboa
Edifício de Serviços AEP
Tel: +351 21 316 47 00 4450-617 Leça da Palmeira
Fax: +351 21 357 99 86 Tel: +351 22 600 70 83
E-mail: geral@
E-mail:
cip.org.pt
associados@cip.org.pt

Bruxelas
Av. de Cortenbergh, 168
1000 Bruxelas - Bélgica
Tel: +32 27325257
E-mail:
cipbrussels@cip.org.pt

Site
http://www.cip.org.pt

MERCADO INTERNO

Espaço Schengen: Comissão propõe que Estados-Membros mantenham controlos temporários durante
mais três meses
A Comissão Europeia recomendou que o Conselho autorize os Estados-Membros a manterem os controlos
temporários atualmente em vigor em certas fronteiras internas do espaço Schengen na Áustria, na
Alemanha, na Dinamarca, na Suécia, e na Noruega por um período adicional de três meses. Apesar da
estabilização gradual da situação e da implementação de uma série de medidas propostas pela Comissão
para melhor gerir as fronteiras externas e proteger o espaço Schengen, a Comissão considera que as
condições do roteiro «Restabelecer Schengen», que deverão permitir o retorno a um funcionamento
normal do espaço Schengen, ainda não se encontram totalmente preenchidas. Para saber mais, consulte
o comunicado de imprensa e a ficha informativa da Comissão Europeia.
Negociadores da UE chegam a acordo sobre preços grossistas para o fim das tarifas de roaming
Como o último passo para a eliminação das tarifas de itinerância (roaming charges) até 15 de junho de
2017, os representantes do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão Europeia chegaram a acordo
quanto à forma de regular os mercados grossistas de itinerância (os preços que os operadores cobram
entre si quando os seus clientes utilizam outras redes quando viajam na UE). Os negociadores da UE
aprovaram os seguintes limites:
 3,2 cêntimos por minuto para chamada de voz, a partir de 15 de junho de 2017;
 1 cêntimo para mensagem de texto, a partir de 15 de junho de 2017;
 uma redução gradual, ao longo de 5 anos, dos limites para a transmissão de dados de 7,7
euros por GB (a partir de 15 de junho de 2017) para 6 euros por GB (a partir de 1 de janeiro
de 2018), 4,5 euros por GB (a partir de 1 de janeiro de 2019), 3,5 euros por GB (a partir de 1
de janeiro de 2020), 3 euros por GB (a partir de 1 de janeiro de 2021) e de 2,5 euros por GB
(a partir de 1 de janeiro de 2022).
Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa da Comissão Europeia.
Mercado único digital: negociadores da UE chegam a acordo sobre novas regras para usufruto de
serviços de conteúdos em linha transfronteiras
As regras, aprovadas a 7 de fevereiro, irão refletir novas formas de os Europeus beneficiarem de serviços
culturais e de entretenimento em linha quando viajam na UE. Os Europeus estarão em breve em
condições de utilizar plenamente as suas assinaturas em linha de filmes, eventos desportivos, livros
eletrónicos, jogos de vídeo ou música quando viajam no interior da UE, em conformidade com o acordo
a que chegaram esta noite os negociadores do Parlamento Europeu, dos Estados-Membros e da Comissão
Europeia. Este é o primeiro acordo relacionado com a modernização das normas da UE em matéria de
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direitos de autor, conforme proposto pela Comissão na Estratégia para o Mercado Único Digital. Para
saber mais, consulte o comunicado de imprensa da Comissão.
Mecanismo Interligar a Europa: novo convite à apresentação de propostas
A Comissão Europeia lançou, no dia 8 de fevereiro, um novo convite à apresentação de propostas para
combinar o Mecanismo Interligar a Europa (MIE) com outras fontes de financiamento, incluindo o Fundo
Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE). O convite à apresentação de propostas procurará
combinar mil milhões de euros de subvenções (Mecanismo Interligar a Europa – Transportes) com
financiamento proveniente de instituições financeiras públicas, do setor privado, ou, pela primeira vez,
do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos. Para saber mais, consulte o comunicado de imprensa
e a ficha informativa da Comissão Europeia.
Informação bibliográfica
 Digital Transformation Scoreboard, Comissão Europeia, 31 janeiro; inclui Fichas por EstadosMembros.

RELAÇÕES INTERNACIONAIS

TTIP: UE e EUA publicam avaliação dos progressos alcançados
A União Europeia e os Estados Unidos da América tornaram público no dia 17 de janeiro uma avaliação
conjunta dos progressos alcançados nas negociações para um Acordo de Parceria Transatlântica de
Comércio e Investimento (TTIP), desde o início das negociações, em julho de 2013. O relatório conjunto
UE-EUA descreve os progressos realizados em todos os domínios das negociações,
nomeadamente, melhor acesso aos mercados para as empresas da UE e dos EUA, simplificação dos
regulamentos técnicos sem baixar o nível das normas e regras globais de comércio, incluindo
desenvolvimento sustentável, trabalho e ambiente, com um capítulo específico dedicado às empresas de
menor dimensão. Além de expor, em traços gerais, os elementos convergentes acordados, o relatório
identifica igualmente os domínios em que subsistem diferenças, incluindo melhoria do acesso aos
mercados de contratos públicos, fornecimento de um elevado nível de proteção do investimento que
preserve o direito de legislar e conciliação das abordagens de marcas e indicações geográficas. Para mais
informações, consulte o comunicado de imprensa da Comissão Europeia.
Comissão INTA aprova acordo entre a União Europeia e o Canadá
No passado dia 24 de janeiro, a Comissão de Comércio Internacional do Parlamento Europeu (INTA),
aprovou uma recomendação que incentiva a assinatura do CETA, Acordo Económico e Comercial Global
entre a União Europeia e o Canadá. Em termos de distribuição de votos, a recomendação foi aprovada
com 25 votos a favor, 15 contra e uma abstenção. A aprovação do Acordo será agora discutida em
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plenário, com todos os eurodeputados, durante o mês de fevereiro. Para mais informações, consulte o
comunicado de imprensa do Parlamento Europeu.
OMC decide a favor da UE em litígio relativo a direitos russos sobre veículos comerciais ligeiros
Em 27 de janeiro, um painel da Organização Mundial do Comércio (OMC) declarou ilegais os direitos antidumping russos que dificultam as exportações italianas e alemãs de veículos comerciais ligeiros (VCL). O
painel considerou que a Rússia não respeitou várias regras da OMC quando introduziu os direitos antidumping, em 2013, que oscilam entre 23 % e cerca de 30 % e afetam as exportações de veículos italianos
e alemães. O painel concordou com a UE sobre todas as alegações e reconheceu que existiam vários
problemas na análise que a Rússia realizou e que levou à introdução dos direitos. Ao excluir determinados
produtores nacionais dos seus cálculos, as autoridades russas basearam a sua análise do prejuízo
alegadamente causado à indústria nacional em números irrealistas. Ao avaliar os efeitos do
alegado dumping, as autoridades descuraram um outro fator: a sobrecapacidade no setor russo dos VCL,
cuja produção era, na altura da análise, sete vezes superior ao volume real de vendas no mercado da
Rússia. As partes dispõem de um prazo de 60 dias para recorrer da decisão. Caso contrário, a Rússia deverá
eliminar os seus direitos anti-dumping sobre os veículos VCL provenientes da UE. Para mais informações,
consulte o comunicado de imprensa da Comissão Europeia.
Comissão Europeia impõe direitos anti-dumping em produtos de aço provenientes da China e de Taiwan
A Comissão decidiu, no passado dia 27 de janeiro, impor direitos anti-dumping definitivos em dois
produtos de aço com origem na China e em Taiwan. A investigação conduzida pela Comissão confirmou
que tubos de aço inoxidável e acessórios para tubos de soldadura topo-a-topo tinham sido vendidos na
Europa com preços de dumping. Estas exportações chinesas serão agora alvo de direitos entre os 30.7%
e os 64.9%, enquanto que as exportações de Taiwan serão taxadas entre 5.1% e 12.1%. Para mais
informações, consulte a edição de 27 de janeiro do Jornal Oficial da União Europeia.
UE e México acordam em acelerar negociações comerciais
A União Europeia e o México realizarão duas rondas de negociações antes do verão, no âmbito de um
calendário acelerado para a negociação antes do verão, no âmbito de um calendário acelerado para a
negociação de um Acordo de Comércio Livre novo e remodelado. O calendário das próximas rondas (3 a
7 de abril e 26 a 29 de junho) foi aprovado pela Comissária responsável pelo Comércio, Cecilia Malmström,
e pelo Ministro da Economia do México, Ildefonso Guajardo. No âmbito deste novo calendário, ficou
também agendada uma reunião na Cidade do México, entre as rondas de negociações, a fim de fazer o
ponto de situação e encorajar os progressos dos negociadores. Para mais informações, consulte o
comunicado de imprensa da Comissão Europeia.
Publicadas propostas de negociação de acordo de comércio entre a UE e a Indonésia
A Comissão Europeia publicou, no dia 7 de fevereiro, nove propostas iniciais europeias para o acordo
comercial em fase de negociação com a Indonésia. Juntamente com as propostas, a Comissão
disponibilizou o relatório da segunda ronda de negociações, que teve lugar na Indonésia, entre 24 e 27 de
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janeiro. Os textos agora disponibilizados representam a posição negocial inicial da UE e a sua publicação
vem no seguimento do compromisso da Comissão para uma política de investimento e comercial mais
transparente. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa da DG Trade.
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