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435 milhões do orçamento da Política Agrícola Comum devolvidos aos
agricultores europeus
Os agricultores europeus elegíveis para pagamentos diretos recebem, a partir de 1 de
dezembro de 2016, um montante suplementar de 435 milhões de euros correspondentes
à reserva de crise não utilizada. Desde a reforma da PAC em 2013, é deduzida uma
quantia, uma vez por ano, de pagamentos diretos aos agricultores, a fim de criar uma
reserva para crises no setor agrícola. Este montante pode ser mobilizado, se o orçamento
anual não for suficiente para financiar as necessidades de medidas de apoio ao mercado,
como a intervenção pública e a armazenagem privada e medidas excecionais em situações
de crise. Se não for utilizada até ao final do ano, esta reserva é devolvida aos agricultores.
(Mais informações neste sítio Web)



Comissão aprova prorrogação do mandato da IFD, o banco de desenvolvimento
português
A Comissão Europeia concluiu que o alargamento do mandato do banco de
desenvolvimento português, a Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD), estava
em conformidade com as regras em matéria de auxílios estatais da UE. Em outubro de
2014, a Comissão aprovou a criaç ão e a capitalização da IFD que gere e canaliza os Fundos
Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) atribuídos a Portugal para o período de
financiamento de 2014-2020, bem como o reembolso de programas financiados pelos
FEEI. A versão não confidencial da decisão estará disponível com o número SA.42665 no
Registo dos Auxílios Estatais do sítio Web da Concorrência da Comissão Europeia, logo
que tenha sido resolvida qualquer questão de confidencialidade.



Novas regras da UE para recuperação e resolução de contrapartes centrais
A Comissão Europeia propôs hoje novas regras com vista a assegurar, em caso de
problemas, a gestão eficaz das infraestruturas de mercado que assumem uma importânc ia
sistémica para o sistema financeiro, conhecidas por contrapartes centrais (CCP). As CCP,
a título de intermediários, procedem à compensação de toda uma gama de instrument os
financeiros, nomeadamente obrigações, ações, derivados e outros instrumentos sobre
mercadorias (como produtos agrícolas, petróleo e gás natural). Exercem um papel
determinante na redução dos riscos e das interligações no sistema financeiro. Ajudam as
sociedades financeiras e os utilizadores finais, como as empresas, a gerirem os seus riscos
comerciais.
(Desenvolvimento em IP-16-3747, MEMO-16-3990, SPEECH-16-4089 e neste vídeo)



Lançamento da Plataforma Europeia de combate ao desperdício alimentar

O Comissário Vytenis Andriukaitis, responsável pela Saúde e Segurança Aliment ar,
participa amanhã na reunião inaugural da «Plataforma da UE para as Perdas e
Desperdícios Alimentares» (FLW). Lançada no âmbito do pacote de medidas re lativas à
economia circular, esta plataforma irá liderar os esforços envidados pela UE para combater
o desperdício alimentar desde as explorações até ao consumidor.
(A reunião pode ser acompanhada online neste sítio Web. Desenvolvimento em MEMO16-3989)


Queda na produção agrícola total na UE de 1,8% em 2015, em relação a 2014
As contas económicas da agricultura revelam que o total da produção agrícola na União
Europeia se situou em 411,2 mil milhões de euros em preços de base em 2015, o que
representa uma diminuição de 1,8% em relação a 2014. Em 2015, o equivalente a 60%
do valor da produção agrícola gerado foi utilizado pelo consumo intermédio (bens e
serviços), ao passo que o valor acrescentado bruto (ou seja, o valor da produção menos
o valor do consumo intermédio) foi equivalente a 40% (ou 164,6 mil milhões de euros).
(Desenvolvimento em STAT-16-4082)
Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
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