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Mario Monti apresenta recomendações sobre o futuro do financiamento da UE
Mario Monti apresenta hoje ao Colégio de Comissários as conclusões sobre o futuro do financiamento
da UE, elaboradas por um grupo independente por ele presidido. O Grupo de Alto Nível sobre
Recursos Próprios considera que é necessário reformar o orçamento da UE, quer ao nível da receita
como ao nível da despesa, a fim de fazer face aos desafios atuais e de atingir resultados tangíveis para
os cidadãos europeus. O grupo foi criado em fevereiro de 2014, com o objetivo de refletir sobre os
modelos mais transparentes, simples, equitativos e democraticamente responsáveis de financiar o
projeto europeu. Mais pormenores estarão disponíveis em breve num Comunicado de Imprensa, no
documento de Perguntas e Respostas e na Ficha Informativa.



Excedente do comércio internacional de serviços da UE de 2015 diminui pelo segundo ano
consecutivo
O excedente no comércio de serviços da União Europeia diminuiu em 2015 pelo segundo ano
consecutivo. O excedente alcançou 145,9 mil milhões de euros, em comparação com 170,4 mil
milhões em 2014 e com o pico de 177,7 mil milhões em 2013. Este é o resultado de um crescimento
mais rápido da importação de serviços pela UE a partir do resto do mundo (de 602,2 mil milhões de
euros em 2014 para 685,7 mil milhões em 2015, ou seja, + 14 %) quando comparado com as
exportações (de 772,5 mil milhões de euros em 2014 para 831,5 mil milhões em 2015, ou seja, + 8 %).
Estes dados são publicados pelo Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia.
(Desenvolvimento em STAT-17-70)
Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
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