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SUGESTÕES 

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão dos 

Transportes e do Turismo, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 

sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

1. Observa que a aplicação da Diretiva relativa aos serviços postais não conduziu à plena 

expansão da concorrência nem à realização do mercado interno dos serviços postais; 

2. Recorda o importante papel da obrigação de serviço universal (OSU) no setor postal para 

efeitos do desenvolvimento de um mercado único para os cidadãos, os consumidores e as 

PME; observa que a OSU é aplicada de forma muito diferente nos Estados-Membros, o 

que confere uma certa flexibilidade aos Estados-Membros para que definam o serviço 

universal segundo as respetivas circunstâncias nacionais, inclusive a nível local; 

3. Considera que o nível de transposição da Diretiva é insatisfatório, inclusive no que diz 

respeito a assuntos como a separação estrutural, acesso a redes e requisitos de autorização; 

observa que a Comissão deu início a processos por infração contra dois Estados-Membros 

sobre questões de conteúdo; insta a Comissão a verificar se as medidas legislativas 

adotadas pelos Estados-Membros equivalem a uma transposição integral da diretiva e, em 

caso negativo, a tomar medidas firmes para corrigir a situação; regista a decisão 

prejudicial do Tribunal de Justiça da União Europeia no processo C-340/13, que 

estabeleceu que o princípio da não discriminação consagrado no artigo 12.º da Diretiva 

não exclui a possibilidade de o prestador de serviço universal (PSU) aplicar descontos em 

função da quantidade aos clientes profissionais, um caso legítimo de estímulo da procura; 

reconhece também que um anterior acórdão do Tribunal de Justiça nos processos apensos 

C-287/06 a C-292/06 sublinhou que uma discriminação ilícita pode ocorrer no que toca 

aos descontos operacionais; 

4. Assinala que a Comissão confirmou que a Diretiva Serviços Postais não exige que os 

prestadores do serviço universal (PSU) tenham uma estrutura de propriedade determinada; 

considera que os PSU e os operadores alternativos devem ser incentivados a investir e a 

inovar na prestação de serviços postais eficientes e de qualidade, em benefício dos 

consumidores, e não serem impedidos de o fazer; encoraja as autoridades públicas e os 

Estados-Membros a apoiar a modernização e a renovação do setor através de 

investimentos, utilizando os mecanismos de financiamento que considerem mais 

adequados, em conformidade com a política de concorrência da UE; 

5. Observa que, em muitos Estados-Membros, o declínio dos volumes de correspondência 

torna cada vez mais difícil a prestação dos serviços postais universais; reconhece que 

muitos prestadores de serviço universal designados financiam a prestação deste serviço, 

recorrendo a receitas provenientes de outras atividades comerciais, como, por exemplo, 

serviços financeiros ou de entrega de encomendas, de modo a torná-la sustentável; 

relembra a estreita ligação entre o desenvolvimento do setor postal e o do comércio 

eletrónico e da substituição dos serviços postais por meios eletrónicos; exorta a Comissão 

a supervisionar permanentemente a evolução do setor postal e o direito de os Estados-

Membros utilizarem a flexibilidade proporcionada pela Diretiva Serviços Postais, a fim de 

garantir tanto a sustentabilidade da OSU como a qualidade dos serviços prestados; 

reconhece as mudanças nas expetativas dos consumidores e os benefícios da campanha 
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"Keep Me Posted EU" para promover a escolha dos consumidores; é de opinião que a 

substituição dos serviços postais por meios eletrónicos deve ser encorajada sempre que os 

utilizadores a solicitem; 

6. Reitera o seu apoio ao fórum de utilizadores dos serviços postais, que foi criado em 2011 

pela Comissão, visando facilitar o debate entre utilizadores, operadores, sindicatos e 

outras partes interessadas em questões que incluam a satisfação do consumidor final, os 

requisitos dos utilizadores de serviços e a forma de melhorar as entregas de produtos do 

comércio eletrónico; é de opinião que o Fórum é muito útil e deve reunir-se regularmente 

a fim de encontrar potenciais soluções para melhorar os serviços de distribuição postal e 

de encomendas; insta a Comissão a analisar em pormenor o desenvolvimento dos serviços 

postais em relação aos novos operadores do mundo digital e a avaliar as potenciais 

implicações e oportunidades para os serviços postais existentes e os seus trabalhadores; 

congratula-se com o aumento das oportunidades de emprego no setor da entrega de 

encomendas e incentiva os Estados-Membros a desenvolverem políticas destinadas a 

melhorar as qualificações, a educação e a formação dos trabalhadores do setor; constata o 

maior recurso a emprego a tempo parcial, às agências de trabalho temporário e a 

independentes para a distribuição postal e de encomendas; refere que a qualidade do 

emprego sustentável desempenha um papel importante em matéria de normas elevadas e 

coerentes dos serviços aos consumidores, e considera que os Estados-Membros devem 

tomar as medidas necessárias para garantir condições de trabalho equitativas no setor, 

independentemente do seu estatuto profissional; 

7. Considera que, embora a situação seja diferente de um Estado-Membro para outro, é 

possível e é necessário melhorar a qualidade, a acessibilidade e a credibilidade das 

encomendas postais na UE, bem como reforçar a confiança dos consumidores, incluindo 

em zonas rurais e remotas, cidades e municípios; salienta a necessidade de garantir a 

acessibilidade dos serviços para as pessoas com deficiência e a importância da 

acessibilidade, em especial no que respeita às entregas transfronteiriças e do comércio 

eletrónico; 

8. Chama a atenção para o aumento estável da quota de mercado dos serviços de entregas 

transfronteiriças, que devem ser apoiados; destaca as conclusões da consulta pública 

efetuada pela Comissão sobre a entrega de encomendas transfronteiriças; salienta que 

alguns dos maiores obstáculos para os consumidores e retalhistas no comércio em linha 

em toda a UE se prendem com os elevados preços da entrega de encomendas, a falta de 

transparência, prazos de entrega inadequados, falta de informação ou de clareza quanto à 

responsabilidade em caso de perda ou de danos; observa a importância de serviços de 

entrega de encomendas fiáveis e a preços comportáveis para realizar todo o potencial do 

mercado único digital; congratula-se, por conseguinte, com a intenção da Comissão de 

lançar, em 2016, medidas para melhorar a transparência dos preços e promover a 

supervisão regulamentar dos serviços de entrega de encomendas, e insta a Comissão a 

tomar medidas sobre o acesso às redes postais, a fim de abordar adequadamente todos os 

problemas enfrentados pelos consumidores e as empresas no mercado das entregas; 

9. Está convicto de que o processo europeu para ações de pequeno montante é um recurso 

útil para os consumidores e as empresas nas transações transfronteiras; realça que a 

diretiva relativa à resolução alternativa de litígios e a plataforma em linha criada pelo 

Regulamento (UE) n.° 524/2013 sobre a resolução de litígios em linha em matéria de 
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consumo podem beneficiar os consumidores e as empresas nas suas operações 

transfronteiriças; mostra-se preocupado pelo facto de que, apesar do prazo de transposição 

estar fixado para julho de 2015, até agora, apenas 24 Estados-Membros transpuseram a 

diretiva e, por conseguinte, milhões de cidadãos europeus estão a ser privados de um 

mecanismo de recurso eficaz; apela a que, se necessário, sejam criados novos mecanismos 

adequados de recurso para os consumidores no âmbito dos serviços postais; 

10. Insta a Comissão a tomar medidas para assegurar condições de concorrência equitativas 

para os operadores históricos e alternativos e a facilitar o acesso das PME no setor postal; 

reitera que a transparência relativamente a todos os preços especiais, descontos, condições 

ou reduções é um dos principais elementos da Diretiva Serviços Postais, a fim de garantir 

o tratamento não discriminatório de todos os utilizadores dos serviços postais; exorta a 

Comissão a remover os obstáculos à concorrência transfronteiriça e nacional, de modo a 

que os consumidores e as empresas, em particular as PME, possam colher os benefícios de 

um verdadeiro mercado único de serviços postais; 

11. Está convicto de que os consumidores devem poder comparar facilmente o desempenho 

dos diversos operadores postais, nomeadamente o preço, a cobertura e a rapidez da 

entrega; observa que o desenvolvimento dos serviços postais transfronteiras na União 

Europeia pode ganhar com a criação de plataformas de serviços de distribuição, com o 

lançamento de sítios Web de comparação de preços, com a melhoria dos sistemas de 

acompanhamento e localização e outras iniciativas equivalentes que promovam a 

sensibilização dos consumidores; 

12. Sublinha o papel potencial dos mecanismos de financiamento da UE na facilitação da 

inovação nos serviços postais e de distribuição, incluindo opções de comércio eletrónico 

vantajosas para os consumidores, o ambiente e as PME, bem como soluções com 

objetivos de inclusão social e acessibilidade; assinala a conveniência de incentivar a 

cooperação entre as autoridades reguladoras nacionais (ARN), a Comissão, as autoridades 

da concorrência, os organismos de defesa dos consumidores, os retalhistas do comércio 

eletrónico e todos os operadores postais nas entregas transfronteiriças, para melhorar o 

funcionamento do setor postal; recorda que o Parlamento Europeu convidou a Comissão a 

estudar as possibilidades de criar uma marca pan-europeia de confiança para o comércio 

eletrónico e a avaliar se essa marca de confiança também poderá contribuir para garantir a 

qualidade e a fiabilidade de serviços integrados de entrega; 
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