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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. Salienta que o mercado interno continua a ser uma das realizações mais importantes e 
tangíveis da União, trazendo benefícios para as empresas, os consumidores e os cidadãos 
em toda a Europa; considera que, no orçamento de 2020, deve ser conferida prioridade ao 
aprofundamento do mercado único e ao desenvolvimento do mercado único digital;

3. Sublinha a importância de uma sólida política dos consumidores que proporcione proteção 
e previsibilidade aos consumidores, tanto em linha como fora de linha, e que ofereça 
confiança às empresas para que forneçam os seus bens e serviços em todo o mercado 
interno;

4. Realça a importância de financiar de forma adequada a transição para operações 
aduaneiras totalmente automatizadas, no interesse de uma maior eficiência das empresas 
europeias e de uma melhor proteção dos consumidores;

5. Reconhece que 2020 é o último ano do atual quadro financeiro plurianual (QFP) e, por 
conseguinte, insta a Comissão a utilizar plenamente, no orçamento de 2020, as margens 
disponíveis no QFP nos domínios de intervenção no âmbito de competências da Comissão 
IMCO;

6. Congratula-se com o facto de, no seu projeto de orçamento, a Comissão ter atribuído um 
orçamento adequado à maior parte das principais prioridades da Comissão IMCO e 
convida o Conselho a confirmar estas dotações;

7. Congratula-se com o aumento das dotações para o «funcionamento e desenvolvimento do 
mercado interno dos produtos e serviços» (rubrica orçamental 02 03 01), bem como para 
«melhorar o acesso das PME ao financiamento» (orçamento de 02 02 02) e Despesas de 
apoio relativas ao Programa para a Competitividade das Empresas e pequenas e médias 
empresas (COSME) (orçamento de 02 01 04 01), uma vez que estas três ações são cruciais 
para impulsionar o crescimento económico na União;

8. Congratula-se igualmente com o aumento das dotações de pagamento para «salvaguardar 
o interesse dos consumidores e melhorar a sua segurança e informação» (rubrica 
orçamental 33 04 01), uma vez que a melhoria dos direitos dos consumidores e a 
promoção da sensibilização para estes mesmos direitos é uma forma importante de 
reforçar a confiança dos consumidores no mercado interno e na capacidade da União para 
obter benefícios tangíveis;

9. Recorda que a Comissão e os Estados-Membros já acumularam atrasos na implementação 
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agendada do Código Aduaneiro da União e, por conseguinte, lamenta profundamente a 
redução das dotações orçamentais destinadas ao «apoio ao funcionamento e modernização 
da união aduaneira» (rubrica orçamental 14 02 01), o que poderá provocar novos atrasos;

10. Solicita à Comissão que financie todos os projetos-piloto e ações preparatórias aprovados 
pela Comissão IMCO.


