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 Comissão envia Comunicação de Objeções à Google relativamente a
serviço comparador de preços e inicia procedimento formal de
investigação distinto sobre o sistema Android
A Comissão Europeia enviou à Google uma Comunicação de Objeções (CO),
alegando abuso de posição dominante por parte desta empresa nos mercados de
serviços gerais de busca na Internet, no Espaço Económico Europeu (EEE), que se
traduz no favorecimento sistemático dos seus serviços de comparação de preços
nas páginas de resultados da pesquisa geral. A Comissão deu também início a uma
investigação antitrust sobre a conduta da Google no que diz respeito ao sistema
operativo Android para dispositivos móveis.
(desenvolvimento em IP-15-4780)
 Estados-Membros irão contribuir menos para o orçamento da UE de 2015
As contribuições dos Estados-Membros para o orçamento da UE para 2015 serão
reduzidas num montante total de 1,4 mil milhões de euros em virtude de receitas
adicionais de última hora recebidas em 2014. Estas receitas proveem,
essencialmente, de multas no âmbito da política de concorrência e de montantes
mais elevados de direitos aduaneiros cobrados sobre as importações feitas a partir
do exterior da UE. Como resultado, haverá mais dinheiro que os erários nacionais
poderão canalizar para projetos nacionais, sem afetar as atividades financiadas
pelo orçamento da UE. Esta medida inscreve-se no quadro de uma das propostas
de retificação do orçamento da UE para 2015, que a Comissão Europeia apresentou
a 15 de abril («Projeto de Orçamento Retificativo n.º 3 Mais informações disponíveis
em linha.
 Comércio internacional de mercadorias registou um excedente de 20,3 mil
milhões de euros na zona euro
A primeira estimativa para as exportações de mercadorias da zona euro para o
resto do mundo foi, em fevereiro de 2015, de 160,7 mil milhões de euros,
representando um aumento de 4% em relação a fevereiro do ano passado (154,4
mil milhões). As importações provenientes do resto do mundo ascenderam a 140,5
mil milhões de euros, mantendo-se quase estáveis em comparação com fevereiro
de 2014 (140,0 mil milhões). Em consequência, a zona euro registou um excedente
de 20,3 mil milhões de euros no comércio de mercadorias com o resto do mundo,

em fevereiro de 2015, em comparação com +14,4 mil milhões em fevereiro de
2014.
(Desenvolvimento em STAT-15-4775)
 Preços da habitação aumentam 1,1% na zona euro e 2,6% na UE
Os preços do imobiliário, medidos pelo índice de preços da habitação, aumentaram
1,1% na zona euro e 2,6% na UE no quarto trimestre de 2014, em comparação
com o mesmo trimestre do ano anterior. Em Portugal, os preços do imobiliário
registaram um aumento, no último trimestre de 2014, de 2,%, em comparação
com o mesmo trimestre de 2013.
(Desenvolvimento em STAT-15-4775)

Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
Se pretende deixar de receber a nossa newsletter, clique aqui por favor.

Representação da Comissão Europeia em Portugal, Largo Jean Monnet, n.º 1-10, 1269-068 Lisboa
Telefones: geral (+351) 213 509 800; direto (+351) 213 509 820 / (+351) 213 509 833
Internet: http://ec.europa.eu/portugal - E-mail: comm-rep-lisbonne@ec.europa.eu
Siga a Representação no Facebook e no Twitter

