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Novo instrumento conjunto melhora o acesso dos agricultores europeus ao
financiamento do FEIE
A Comissão Europeia e o grupo do Banco Europeu de Investimento estão a elaborar um
instrumento financeiro comum que combina o financiamento do desenvolvimento rural
com o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE), o elemento essencial do
Plano de Investimento para a Europa da Comissão Juncker. Utilizando a garantia do FEIE
em combinação com os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), a eficácia
do apoio será aumentada. Os pormenores da iniciativa serão agora debatidos e serão
anunciados atempadamente, incluindo informação sobre projetos -piloto em vários
Estados-Membros durante os próximos dois anos. O anúncio foi feito hoje na 7.ª
Conferência Fi-compass.
(Mais informações neste sítio Web)



Parceria reforçada na 18.ª Cimeira União Europeia-Ucrânia
Na 18.ª Cimeira UE-Ucrânia, a UE reafirmou a sua solidariedade para com a Ucrânia e o
seu apoio à continuação dos esforços de reforma do Governo. O Presidente Juncker
acolheu favoravelmente os progressos realizados: «Nos últimos dois ou três anos, ao
trabalhar afincadamente com o Presidente Porochenko e com o seu Governo, temos
assistido a maiores avanços neste período do que nos últimos vinte anos».
(Mais informações no sítio Web da Conferência e no discurso do Presidente Juncker)



Conselheiros científicos de topo da Comissão publicam parecer sobre a melhor
forma de medir as emissões de CO 2 dos automóveis
O Grupo de Alto Nível do Mecanismo de Aconselhamento Científico (MCA) da Comissão
Europeia publicou o seu primeiro parecer, que se centra no reforço da medição das
emissões de CO2 dos automóveis. Carlos Moedas, Comissário europeu responsável pela
Investigação, Ciência e Inovação, afirma: «Criámos, no ano passado, o Grupo de Alto
Nível de Conselheiros Científicos para apoiar a tomada de decisões políticas com pareceres
científicos independentes e de elevada qualidade, em conformidade com a agenda

«Legislar Melhor», a fim de melhorar a qualidade da legislação da UE. Esta é precisamente
a situação com este primeiro relatório. Precisamos reduzir as emissões de CO 2 dos veículos
ligeiros de passageiros e comerciais, se quisermos alcançar os objetivos de luta contra as
alterações climáticas e de sustentabilidade, e temos agora provas científicas adicionais
para moldar as futuras políticas climáticas neste domínio».
(Mais informações neste sítio Web e nas Recomendações do MCA)



Comissária Thyssen encontra-se com empresários e líderes da UE na reunião de
alto nível do Pacto para a Juventude
Marianne Thyssen, Comissária Europeia para o Emprego, Assuntos Sociais, Competências
e Mobilidade Laboral, e o Visconde Etienne Davignon, Ministro-Adjunto belga e Presidente
da RSE Europa copresidiram ontem a reunião de alto nível do Pacto para a Juventude, em
Bruxelas. Na reunião, diretores executivos de empresas multinacionais e de ONG
confirmaram de novo o seu compromisso com o Pacto Europeu para a Juventude, um
envolvimento mútuo de empresas e dirigentes da UE, iniciado pela RSE Europa, destinado
a apoiar a empregabilidade dos jovens e a inclusão.
(Mais informações no discurso da Comissária Thyssen)



1 em cada 5 desempregados encontrou emprego na UE
De todos os desempregados na União Europeia no primeiro trimestre de 2016, 63,2%
(12,6 milhões de pessoas) continuavam desempregados no segundo trimestre de 2016,
ao passo que 19,5% (3,9 milhões de pessoas) passaram a ter um emprego e 17,3% (3,5
milhões de pessoas) passaram para uma situação de inatividade económica. As pessoas
economicamente inativas não se encontram empregadas nem desempregadas. Tratamse, por exemplo, de estudantes, reformados e donas de casa, entre outros, desde que
não trabalhem, não estejam disponíveis e nem procurem emprego.
(Desenvolvimento em STAT-16-4003)



Fiscalidade nos Estados-Membros da UE
O rácio global dos impostos em relação ao PIB, ou seja, a soma dos impostos e
contribuições sociais líquidas expressa em percentagem do PIB, era em 2015 na União
Europeia de 40,0%, um valor estável em comparação com 2014. Na zona euro, as receitas
fiscais em 2015 representaram 41,4% do PIB, ligeiramente abaixo dos 41,5% registados
em 2014. Em Portugal, em 2015, este valor foi de 37,0%, tendo descido ligeirament e
em comparação com o valor de 37,1% verificado em 2014.
(Desenvolvimento em STAT-16-4004)
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