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Polónia contribui com 8 mil milhões de euros para o Plano de Investimento
para a Europa

A Polónia anunciou hoje que irá contribuir com um montante de 8 mil milhões de euros
para projetos que beneficiem de financiamento do Fundo Europeu para Investimentos
Estratégicos (FEIE), que se encontra na base do Plano de Investimento para a Europa
de 315 mil milhões de euros. A contribuição será entregue através do seu banco
promotor nacional («Gospodarstwa Krajowego BGK»). A Polónia é, assim, o sexto país
a contribuir para o Plano antes mesmo de o FEIE ser formalmente instituído, seguindo
os exemplos da Alemanha, Espanha, França, Itália e Luxemburgo.
(Desenvolvimento em IP-15-4818)


Comissão aprova novos programas de promoção de produtos agrícolas

A Comissão Europeia aprovou 41 novos programas destinados à promoção dos
produtos agrícolas nos mercados da UE e dos países terceiros, no valor de 130 milhões
de euros ao longo de 3 anos, metade do qual (65 milhões) é proveniente do orçamento
da União Europeia. Este montante inclui mais 30 milhões de euros de fundos da UE
disponibilizados após o embargo russo à importação de produtos alimentares da União
decretado no passado mês de agosto. Os programas selecionados, de 18 EstadosMembros, abrangem uma série de categorias de produtos, tais como as frutas e os
produtos hortícolas, produtos lácteos e produtos de qualidade (DOP, IGP e ETG),
produtos biológicos, azeite, carne, bem como combinações de diferentes categorias de
produtos. Destes programas, 17 destinam-se ao mercado interno da UE e os outros 24
a países terceiros.
(Desenvolvimento em IP-15-4809)


Comissão Europeia intensifica luta contra pesca ilegal

A Comissão enviou hoje uma notificação formal à Tailândia por não ter tomado medidas
suficientes na luta internacional contra a pesca ilegal. Após uma série de debates com
as autoridades tailandesas desde 2011, a Comissão denunciou as insuficiências

daquele país em termos dos seus sistemas de vigilância, controlo e sanções das pescas.
Se a situação não melhorar, a UE poderá recorrer à proibição das importações deste
país, à semelhança do que aconteceu no passado com a Guiné, Camboja e Sri Lanca.
Numa nota mais positiva, a Comissão reconheceu hoje que dois países importantes
neste setor, a Coreia e as Filipinas, efetuaram as reformas necessárias dos seus
sistemas jurídicos e estão agora aptos a liderar com o problema da pesca ilegal.
(Desenvolvimento em IP-15-4806)


Dados relativos ao défice e à dívida na zona euro e na UE em 2014

Em 2014, o défice das administrações públicas na zona euro e na UE diminuiu em
termos absolutos, em comparação com o ano anterior, enquanto a dívida pública
aumentou em ambas as zonas. Na zona euro, o rácio do défice das administrações
públicas em relação ao PIB diminuiu de 2,9%, em 2013, para 2,4% em 2014 e na UE
de 3,2% para 2,9%. Na zona euro, o rácio dívida pública/PIB aumentou de 90,9% no
final de 2013 para 91,9% no final de 2014 e na UE de 85,5% para 86,8%.
(Desenvolvimento em STAT-15-4814)
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