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 Painel de Avaliação da Justiça na UE: aprender uns com os outros
para aumentar a eficácia dos sistemas judiciais nacionais
A Comissão publicou hoje o Painel de Avaliação da Justiça na UE de 2016,
que apresenta um panorama comparativo da eficiência, qualidade e
independência dos sistemas judiciais dos Estados Membros. O painel tem
por objetivo apoiar as autoridades nacionais nos seus esforços para
aperfeiçoar os sistemas judiciais, facultando lhes dados comparativos. O
Painel de Avaliação da Justiça inclui pela primeira vez os resultados de
inquéritos Eurobarómetro realizados para se obter dos cidadãos e das
empresas, de forma mais pormenorizada, a sua perceção da independência
judicial na UE. A presente edição utiliza ainda novos indicadores, em
especial os relativos à formação judiciária, aos inquéritos aos utilizadores
nos Estados Membros, à disponibilidade de apoio judiciário e à existência
de normas de qualidade.
(Desenvolvimento em IP-16-1286 e MEMO-16-1285)

Comissão Europeia investe 73 milhões de euros em 50 PME
inovadoras
A Comissão Europeia selecionou hoje 50 pequenas e médias empresas
(PME) de 14 países, para a mais recente ronda de subvenções do fundo
do Instrumento a favor das PME do programa Horizonte 2020, o ProgramaQuadro da UE para a investigação e a inovação. Os projetos dirigidos por
essas empresas receberão até 2,5 milhões de euros cada para colocarem
os novos produtos concebidos no mercado e os projetos relacionados com
a saúde receberão até 5 milhões de euros. Com este financiamento, o
instrumento a favor das PME, desde o seu lançamento em janeiro de 2014,
beneficiou um total de 406 PME que pretendem colocar os seus produtos
no mercado. O instrumento a favor das PME é financiado pelo Programa
Horizonte 2020, sob a responsabilidade do Comissário Carlos Moedas,
responsável pela Investigação, Ciência e Inovação.
(Últimos resultados)
 Novo regime de distribuição de fruta, produtos hortícolas e leite
nas escolas

Um novo quadro único para os regimes de distribuição de fruta, produtos
hortícolas e leite para as crianças em idade escolar estará operacional a
partir de agosto de 2017, na sequência da decisão de hoje dos Ministros
da Agricultura na reunião do Conselho, no Luxemburgo. O apoio dos
Estados-Membros segue-se ao voto favorável do Parlamento Europeu à
proposta apresentada pela Comissão Europeia para disponibilizar para o
efeito 250 milhões de euros por ano do orçamento da UE.
(Desenvolvimento em Regime de distribuição de leite nas escolas, Regime
de distribuição de frutas nas escolas e Perguntas e respostas)
 Taxa de poupança das famílias sobe para 12,7% na zona euro
A taxa de poupança das famílias na zona euro foi de 12,7% no quarto
trimestre de 2015, em comparação com 12,5% no terceiro trimestre de
2015. A taxa de investimento das famílias na zona euro foi de 8,4% no
quarto trimestre de 2015, contra 8,3% no trimestre anterior. Estes dados
são provenientes de uma primeira versão das contas europeias trimestrais
dos setores, em valores corrigidos de sazonalidade, publicada pelo
Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia e pelo Banco Central
Europeu (BCE).
(Desenvolvimento em STAT-16-1341)

Taxa de investimento das empresas sobe para 22,2% na zona
euro
No quarto trimestre de 2015, a taxa de investimento das empresas foi de
22,2% na zona euro, contra 22,0% no trimestre anterior. A margem de
lucro das empresas na zona euro foi de 40,0% no quarto trimestre de 2015,
em comparação com 39,9% no terceiro trimestre de 2015. Estes dados são
provenientes de uma primeira versão das contas europeias trimestrais dos
setores em valores corridos de sazonalidade do Eurostat, o Serviço de
Estatística da União Europeia, e pelo Banco Central Europeu (BCE).
(Desenvolvimento em STAT-16-1323)
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