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SUGESTÕES 

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

Orçamentos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 

proposta de resolução que aprovar: 

1. Observa que a competência da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 

Consumidores (IMCO) no processo orçamental abrange rubricas dos títulos 2 (Mercado 

Interno, Indústria, Empreendedorismo e PME), 14 (Fiscalidade e União Aduaneira) e 33 

(Justiça e Consumidores) do orçamento; 

2. Sublinha que o Mercado Único é uma das maiores realizações da Europa, que permitiu 

que as pessoas, as mercadorias, os serviços e os capitais circulem mais livremente na 

União, aumentou o Produto Interno Bruto da União em 1,7 % e criou 3,6 milhões de 

empregos adicionais desde 1990, pelo que considera que a realização do Mercado Único 

deve continuar a ser uma das prioridades no orçamento para 2019, uma vez que é 

fundamental para tornar a União uma economia mais competitiva e dinâmica baseada no 

conhecimento, em benefício quer dos seus cidadãos quer das suas empresas; realça, a esse 

respeito, a necessidade de tornar a UE mais competitiva e solicita uma dotação orçamental 

para apoiar a transformação das atividades na era digital; 

3. Recorda que um ambiente saudável e capacitado para os consumidores é um fator 

fundamental para a realização do Mercado Único e o crescimento económico na Europa 

e salienta que a legislação da União em matéria de proteção dos consumidores deu aos 

cidadãos e às empresas a previsibilidade e a segurança jurídica necessárias em muitas 

áreas, como, por exemplo, os direitos dos passageiros, os direitos dos consumidores e a 

luta contra práticas comerciais desleais e cláusulas contratuais abusivas; 

4. Observa, simultaneamente, que os produtos perigosos e não conformes continuam a ser 

uma realidade nos mercados da União Europeia, como demonstra uma série de 

escândalos recentes, realçando assim a necessidade de reservar financiamento para uma 

supervisão mais eficiente e coordenada do mercado e para medidas que garantam a 

segurança do consumidor; 

5. Congratula-se com o facto de, no projeto de orçamento geral da União Europeia para o 

exercício de 2019 (projeto de orçamento para 2019), as principais prioridades da IMCO 

nas áreas do funcionamento da união aduaneira, proteção dos consumidores, 

competitividade e mercado interno de bens e serviços terem sido tidas em conta de forma 

apropriada e contarem com meios orçamentais adequados em termos de dotações para 

autorizações, e convida o Conselho a confirmar estas dotações; 

6. Salienta que a política relativa ao Mercado Único deve ser uma prioridade no âmbito 

dos esforços para melhorar as despesas do orçamento e que devem ser procuradas 

poupanças equivalentes noutros domínios para honrar os compromissos; 

7. Congratula-se com o aumento do nível de dotações para autorizações na área da 

modernização da união aduaneira, em apoio da aplicação do Código Aduaneiro da 

União (Código) e do desenvolvimento dos sistemas aduaneiros eletrónicos, uma vez que 

a aplicação plena e uniforme do Código é essencial para uma melhor proteção dos 
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cidadãos e dos interesses financeiros da União e a alfândega em linha é um dos maiores 

desafios dos próximos anos em termos de assegurar um melhor funcionamento do 

mercado interno; realça que a simplificação dos procedimentos aduaneiros e a efetiva 

aplicação de sistemas aduaneiros são essenciais para lutar contra a fraude e fomentar a 

concorrência; 

8. Salienta que, no domínio da proteção dos consumidores a assegurar aos cidadãos da 

União, ainda existem desafios, nomeadamente no que diz respeito à economia digital e 

ao desenvolvimento do comércio de retalho transfronteiras na União, pelo que lamenta 

que as dotações do Programa «Consumidores» previstas no projeto de orçamento para 

2019 não sejam suficientes; apela, por conseguinte, a um financiamento adequado deste 

programa, que permita concluir a implementação de um verdadeiro mercado único 

digital europeu, garantir um elevado nível de proteção dos consumidores e, em 

particular, dos consumidores vulneráveis, bem como garantir que os novos desafios às 

políticas de defesa do consumidor sejam devidamente abordados;  

9. Insiste na importância dos instrumentos de governação do mercado interno para garantir 

não só a correta aplicação das regras da União, mas também uma melhor qualidade das 

informações e da assistência fornecidas aos consumidores e às empresas, e recomenda 

que a Comissão apoie programas de sensibilização sobre os direitos dos consumidores e 

as medidas adequadas quando tais direitos sejam infringidos; solicita, por conseguinte, 

um aumento da rubrica orçamental pertinente 02 03 04, a fim de assegurar um melhor 

funcionamento do Mercado Único e, especificamente, dos serviços de informação e 

assistência; 

10. Observa que 91,6% dos cidadãos e das empresas desconhecem qualquer serviço de 

informação ou assistência a nível europeu1 e considera que é da maior importância 

sensibilizar os consumidores e as empresas para as ferramentas de informação e 

assistência, nomeadamente o portal «A sua Europa» e a Rede de Centros Europeus do 

Consumidor, sendo necessário envidar esforços consideráveis para aumentar esta 

sensibilidade, pelo que espera um aumento significativo das dotações financeiras; 

11. Observa que as instituições da União já chegaram a acordo informal sobre a proposta da 

Comissão de um regulamento relativo à criação de um Portal Digital Único para a 

prestação de informação, procedimentos, serviços de assistência e de resolução de 

problemas e espera que sejam afetadas já em 2019 dotações financeiras adequadas 

tendo em vista a preparação do portal; 

12. Recorda à Comissão, no contexto da entrada em vigor, em 3 de dezembro de 2018, do 

Regulamento (UE) n.º 2018/302 do Parlamento Europeu e do Conselho2, o seu 

compromisso de efetuar, até março de 2020, uma análise aprofundada da viabilidade do 

                                                 
1  Dados de 2017 retirados do estudo sobre as necessidades de informação e assistência das 

empresas com atividade transfronteiras na UE, incluindo a análise de lacunas e custos p.30. 
2  Regulamento (UE) 2018/302 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de fevereiro de 

2018, sobre medidas contra o bloqueio geográfico injustificado e outras formas de 

discriminação com base na nacionalidade dos consumidores, local de residência ou local de 

estabelecimento no âmbito do mercado interno e que altera os Regulamentos (CE) 

n.º 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e a Diretiva 2009/22/CE (JO L 60 I/1 de 2.3.2018, p. 1). 
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alargamento do âmbito de aplicação do regulamento de forma a abranger na íntegra os 

serviços prestados por via eletrónica e protegidos por direitos de autor, nomeadamente 

os serviços audiovisuais, pelo que solicita que sejam afetadas já em 2019 as dotações 

financeiras adequadas a esta finalidade; 

13. Recorda que o Programa para a Competitividade das Empresas e das Pequenas e Médias 

Empresas (COSME) é um instrumento fundamental para incentivar uma cultura 

empresarial, apoiar as pequenas e médias empresas (PME) existentes e assegurar a sua 

competitividade, sustentabilidade e crescimento, ajudá-las a aceitar a transformação 

digital, bem como para promover o desenvolvimento da sociedade do conhecimento, e 

espera que a redução das dotações para pagamentos do programa COSME no projeto de 

orçamento para 2019 se deva apenas a um cálculo pormenorizado pela Comissão dos 

montantes a pagar, dado que é de capital importância evitar estrangulamentos e falta de 

meios no que se refere ao pagamento das ações do programa COSME; 

14. Congratula-se com o aumento das dotações para autorizações no projeto de orçamento 

para 2019 na rubrica orçamental 02 02 01 «Promover o espírito empresarial e melhorar 

a competitividade e o acesso das empresas da União aos mercados», mas mantém a sua 

preocupação com o nível das dotações para pagamentos programadas, uma vez que uma 

melhoria do acesso das PME ao financiamento é uma prioridade essencial para a IMCO 

no orçamento para 2019; 

15. Congratula-se com o aumento das dotações inscritas na rubrica 33 04 01 "Salvaguardar 

o interesse dos consumidores e melhorar a sua segurança e informação" do projeto de 

orçamento para o exercício de 2019; salienta que a melhoria da educação e 

sensibilização do consumidor médio é de importância capital no âmbito do mercado 

único digital; solicita o reforço dos instrumentos do Mercado Único que aumentem a 

sensibilização para as regras do mercado interno; salienta a importância da manutenção 

das dotações financeiras para o SOLVIT, a Rede de Centros Europeus do Consumidor e 

a FIN-NET; 

16. Realça a importância das normas para a competitividade do mercado da União; recorda 

que é necessário um apoio financeiro adequado para as atividades das organizações 

europeias de normalização; 

17. Solicita o financiamento de todos os projetos-piloto aprovados pela IMCO e, em 

especial, do projeto-piloto «Monitorização de eventuais práticas de estabelecimento de 

perfis de consumidores e ajustamento de preços de forma desleal pelas companhias 

aéreas» (que investiga se as companhias aéreas praticam a chamada «definição de perfis 

de consumidores» para ajustar as tarifas aéreas), do projeto-piloto «Aplicação por 

defeito dos requisitos de acessibilidade à rede às ferramentas e plataformas de criação» 

(que encoraja e apoia a adoção dos requisitos de acessibilidade pertinentes da norma 

europeia EN 301 549 v1.1.2, com a concessão de subvenções a empresas) e do projeto-

piloto «Avaliar as alegadas diferenças na qualidade dos produtos vendidos no Mercado 

Único» (que desenvolve uma investigação suplementar relevante no domínio dos 

consumidores e mercados sobre uma alegada dualidade na qualidade dos produtos no 

Mercado Único). 

18. No que diz respeito ao projeto-piloto "Avaliar as alegadas diferenças na qualidade de 

produtos vendidos no Mercado Único", insta a Comissão a certificar-se de que os 
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membros da comissão IMCO participam estreitamente no planeamento e na supervisão 

de todas as atividades relacionadas com o projeto-piloto e reitera que o papel dos 

deputados deve ser proeminente em termos de informação do público em geral sobre os 

resultados do relatório final; 

19. Salienta a necessidade de correlacionar todos os programas do mercado interno com o 

Regulamento (UE) n.º 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho1; 

 

                                                 
1 Regulamento (UE) n.º 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 

2016, 

relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais 

e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre 

a Proteção de Dados) (JO L 119 de 4.5.2016, p. 1). 



 

AD\1158486PT.docx 7/8 PE622.282v02-00 

 PT 

INFORMAÇÕES SOBRE A APROVAÇÃO NA COMISSÃO ENCARREGADA DE 
EMITIR PARECER 

Data de aprovação 12.7.2018    

Resultado da votação final +: 

–: 

0: 

34 

3 

0 

Deputados presentes no momento da 

votação final 

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, 

Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, 

Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa 

Jaakonsaari, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Christel 

Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, 

Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun 

und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van 

Bossuyt, Marco Zullo 

Suplentes presentes no momento da 

votação final 

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Julia Reda, Marc Tarabella, 

Matthijs van Miltenburg, Sabine Verheyen 

Suplentes (art. 200.º, n.º 2) presentes no 

momento da votação final 

Asim Ademov, Isabella De Monte, Sylvie Goddyn, Nosheena Mobarik 

 



 

PE622.282v02-00 8/8 AD\1158486PT.docx 

PT 

VOTAÇÃO NOMINAL FINAL NA COMISSÃO ENCARREGADA DE EMITIR 
PARECER 

34 + 

ALDE Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Matthijs van Miltenburg 

ECR Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt 

EFDD Marco Zullo 

GUE/NGL Dennis de Jong 

PPE Asim Ademov, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria 

Corazza-Bildt, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Stefanec, Róża Gräfin 

von Thun und Hoheinstein, Mihai Turcanu,  Sabine Verheyen 

S&D Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Isabella De Monte, Maria 

Grapini, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, 

Catherine Stihler, Marc Tarabella 

Verts/ALE Pascal Durand, Julia Reda 

 

3 - 

EFDD John Stuart Agnew 

Verts/ALE Sylvie Goddyn, Mylène Troszczynski 

 

0 0 

  

 

Legenda dos símbolos utilizados: 

+ : votos a favor 

- : votos contra 

0 : abstenções 

 

 

 


