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Painel sobre transportes na UE revela melhoria dos transportes nos
Estados-Membros
A Comissão Europeia publicou hoje a segunda edição do Painel sobre Transportes
na UE, que compara o desempenho dos Estados-Membros no que diz respeito a
29 categorias de transporte. O objetivo do painel é ajudar os Estados-Membros a
melhorar os sistemas de transporte nacionais mediante a indicação dos domínios
que devem ser objeto de medidas e de investimentos prioritários. Tornar os
transportes europeus mais eficientes e sustentáveis contribui quer para a criação
de uma união da energia dotada de uma política climática virada para o futuro
quer para o aprofundamento do mercado interno, que são duas das prioridades
da Comissão Europeia.
(Desenvolvimento em IP-15-6117)
Comissão investe 14,0 milhões de euros em 6 projetos portugueses no
domínio do ambiente
A Comissão aprovou um pacote de investimentos no valor de 264,8 milhões de
euros para apoiar o ambiente, a natureza e o crescimento verde na Europa.
Portugal foi contemplado com 6 projetos no valor total de 14 milhões de euros.
Os investimentos abrangem 96 novos projetos, de 21 Estados-Membros, que
serão financiados pelo programa LIFE para o Ambiente. Esses projetos abrangem
ações nos domínios do ambiente e da eficiência na utilização dos recursos,
apoiando a transição para uma economia mais circular e sustentável, a natureza
e a biodiversidade, assim como a governação em matéria de ambiente e a
melhoria da informação. Os projetos serão cofinanciados pela UE com uma verba
de 160,6 milhões de euros.
(Desenvolvimento em IP-15-6081)
Comissário Tibor Navracsics debate o problema da radicalização no
Conselho da Educação, Juventude, Cultura e Desporto
Após os atentados terroristas de Paris, o Comissário Tibor Navracsics, responsável
pela Educação, Juventude, Cultura e Desporto, irá debater com os EstadosMembros a melhor forma de lutar contra a radicalização dos jovens na Europa em

cada uma das sessões do Conselho da Educação, Juventude, Cultura e Desporto.
Os Ministros da Educação e da Juventude irão reunir-se na segunda-feira e os
Ministros da Cultura e do Desporto reúnem na terça-feira. A Presidência
luxemburguesa do Conselho organiza na segunda-feira, às 13h30 (Lisboa) uma
conferência de imprensa. O programa das reuniões deste Conselho já está
definido.


Orçamento da PAC reembolsa 410 milhões de euros aos agricultores
europeus
A Comissão Europeia publicou hoje a decisão de reembolsar os agricultores
europeus em 410 milhões de euros. Desde a reforma da Política Agrícola Comum
de 2013, tem sido deduzido anualmente um montante significativo aos
pagamentos diretos aos agricultores, no sentido de constituir uma reserva anual
para eventuais crises agrícolas. Se não for utilizado até ao final do ano, esta
reserva é devolvida aos agricultores. A este título, Portugal receberá quase 6,5
milhões de euros para redistribuir pelos agricultores portugueses.



A Comissão garante a boa gestão do orçamento da UE para a agricultura
No âmbito do procedimento de apuramento das contas, a Comissão Europeia
reclama aos Estados-Membros os fundos da Política Agrícola Comum (PAC) que
foram gastos indevidamente. A decisão de hoje diz respeito a 18 EstadosMembros (Bulgária, República Checa, Dinamarca, Alemanha, Espanha, França,
Grécia, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Países Baixos, Portugal, Roménia,
Eslovénia, Eslováquia, Suécia e Reino Unido) e tem um impacto financeiro de 276
milhões de euros. A aplicação da decisão sobre a Grécia foi adiada até 2017. Para
mais informações sobre a decisão de hoje, consultar o Jornal Oficial da União
Europeia.



Declaração conjunta por ocasião do Dia Universal da Criança – 20 de
novembro
Numa declaração conjunta publicada hoje, Federica Mogherini, a Vice-Presidente
da Comissão e Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a
Política de Segurança, Neven Mimica, Comissário para a Cooperação Internacional
e o Desenvolvimento, Christos Stylianides, Comissário responsável pela Ajuda
Humanitária e Gestão de Crises e Vera Jourová, Comissária responsável pela
Justiça, Consumidores e Igualdade de Géneros, apelaram a uma ação mais
decisiva e consistente no sentido de assegurar que nos próximos 15 anos seja
melhorada a vida de milhões de crianças.
(Desenvolvimento em STATEMENT-15-6127)



Balança de transações correntes da UE com 15,9 mil milhões de euros de
excedente
A balança de transações correntes da UE, em valores corrigidos de sazonalidade,
registou, em setembro de 2015 um excedente de 15,9 mil milhões de euros, em
comparação com os 13,8 mil milhões registados em agosto de 2015. Em termos
homólogos, registou-se um aumento de 5 mil milhões de euros em relação ao
mês setembro do ano passado. Estas são as estimativas do Eurostat, o serviço de
estatística da União Europeia.
(Desenvolvimento em STAT-15-6132)
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