
PR\1164319PT.docx PE628.465v01-00

PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu
2014-2019

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

2018/0231(COD)

9.10.2018

***I
PROJETO DE RELATÓRIO

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece o programa a favor do mercado único, da competitividade das 
empresas, incluindo as pequenas e médias empresas, e das estatísticas 
europeias e que revoga os Regulamentos (UE) n.º 99/2013, (UE) 
n.º 1287/2013, (UE) n.º 254/2014, (UE) n.º 258/2014, (UE) n.º 652/2014 e 
(UE) 2017/826

(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

Relator: Nicola Danti



PE628.465v01-00 2/38 PR\1164319PT.docx

PT

PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato,)

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 
rasurando, o texto substituído. 
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece 
o programa a favor do mercado único, da competitividade das empresas, incluindo as 
pequenas e médias empresas, e das estatísticas europeias e que revoga os Regulamentos 
(UE) n.º 99/2013, (UE) n.º 1287/2013, (UE) n.º 254/2014, (UE) n.º 258/2014, (UE) 
n.º 652/2014 e (UE) 2017/826
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2018)0441),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, o artigo 43.º, n.º 2, o artigo 168.º, n.º 4, alínea b), e 
os artigos 114.º, 173.º e 338.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 
nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C8-0254/2018),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de xxxx1,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões de xxxx2,

– Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores, bem como os pareceres da Comissão dos Assuntos Económicos e 
Monetários, da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, da 
Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, da Comissão da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural, da Comissão dos Orçamentos e da Comissão dos Transportes e 
do Turismo (A8-0000/2018),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta se a substituir, se a alterar 
substancialmente ou se pretender alterá-la substancialmente;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos parlamentos nacionais.

                                               
1 [JO C 0 de 0.0.0000, p. 0.].
2 [JO C 0 de 0.0.0000, p. 0.].
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) É, pois, adequado estabelecer um
programa do mercado interno, da 
competitividade das empresas, incluindo
as micro, pequenas e médias empresas, e 
das estatísticas europeias (a seguir, o 
«Programa»). O Programa deve ser 
estabelecido para o período de sete anos de 
2021 a 2027.

(7) É, pois, adequado estabelecer o
programa a favor do mercado único, a fim 
de reforçar o mercado interno e melhorar 
o seu funcionamento, nos domínios da 
competitividade das empresas, em 
particular as micro, pequenas e médias 
empresas, da normalização, da defesa do 
consumidor, da cadeia de abastecimento 
alimentar e das estatísticas europeias (a 
seguir, o «Programa»). O Programa deve 
ser estabelecido para o período de sete anos 
de 2021 a 2027.

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O Programa deve apoiar a 
elaboração, aplicação e execução da 
legislação da União subjacente ao bom 
funcionamento do mercado interno. O 
Programa deve também apoiar a criação 
das condições adequadas para capacitar 
todos os intervenientes no mercado interno: 
as empresas, os cidadãos, incluindo os 
consumidores, a sociedade civil e as 
autoridades públicas. Para o efeito, o 
Programa deve procurar garantir a 
competitividade das empresas, em especial 
das PME, mas também apoiar a execução 
das regras em matéria de proteção e 
segurança dos consumidores e sensibilizar 
as empresas e os cidadãos, dotando-os de 
ferramentas, conhecimentos e 
competências adequados para tomarem 

(8) O Programa deve apoiar a 
elaboração, aplicação e execução da 
legislação da União subjacente ao bom 
funcionamento do mercado interno. O 
Programa deve também apoiar a criação 
das condições adequadas para capacitar 
todos os intervenientes no mercado interno: 
as empresas, os cidadãos, incluindo os 
consumidores, a sociedade civil e as 
autoridades públicas. Para o efeito, o 
Programa deve procurar garantir a 
competitividade das empresas, em especial 
das PME, incluindo do setor do turismo, 
mas também apoiar a execução das regras 
em matéria de proteção e segurança dos 
consumidores e sensibilizar as empresas e 
os cidadãos, dotando-os de ferramentas, 
conhecimentos e competências adequados 
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decisões fundamentadas e reforçarem a sua 
participação na elaboração das políticas da 
União. Além disso, o Programa deve 
procurar reforçar a cooperação 
regulamentar e administrativa, em especial, 
incentivando o intercâmbio das melhores 
práticas e o desenvolvimento das bases de 
conhecimentos e competências, inclusive 
através de contratações públicas 
estratégicas. O Programa deve procurar 
igualmente apoiar o desenvolvimento de 
normas internacionais de elevada qualidade 
que alicercem a aplicação da legislação da 
União. Tal inclui também o 
estabelecimento de normas no domínio da 
informação financeira e da auditoria, 
contribuindo assim para a transparência e o 
bom funcionamento dos mercados de 
capitais da União e para uma maior 
proteção dos investidores. Além disso, o 
Programa deve apoiar a elaboração de 
regras e o estabelecimento de normas, 
garantindo, tanto quanto possível, a 
participação das partes interessadas no 
processo. O Programa deve ter também por 
objetivo apoiar a aplicação e a execução de 
legislação da União que garanta um 
elevado nível de saúde humana e animal e 
de fitossanidade ao longo da cadeia 
alimentar e a melhoria do bem-estar dos 
animais.

para tomarem decisões fundamentadas e 
reforçarem a sua participação na 
elaboração das políticas da União. Além 
disso, o Programa deve procurar reforçar a 
cooperação regulamentar e administrativa, 
em especial, incentivando o intercâmbio 
das melhores práticas e o desenvolvimento 
das bases de conhecimentos e 
competências, inclusive através de 
contratações públicas estratégicas. O 
Programa deve procurar igualmente apoiar 
o desenvolvimento de normas 
internacionais de elevada qualidade que 
alicercem a aplicação da legislação da 
União. Tal inclui também o 
estabelecimento de normas no domínio da 
informação financeira e da auditoria, 
contribuindo assim para a transparência e o 
bom funcionamento dos mercados de 
capitais da União e para uma maior 
proteção dos investidores. Além disso, o 
Programa deve apoiar a elaboração de 
regras e o estabelecimento de normas, 
garantindo, tanto quanto possível, a 
participação das partes interessadas no 
processo. O Programa deve ter também por 
objetivo apoiar a aplicação e a execução de 
legislação da União que garanta um 
elevado nível de saúde humana e animal e 
de fitossanidade ao longo da cadeia 
alimentar e a melhoria do bem-estar dos 
animais.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Um mercado interno moderno 
promove a concorrência e proporciona 
benefícios a consumidores, empresas e 
trabalhadores. Uma melhor utilização do 
mercado interno dos serviços, em constante 

(9) Um mercado interno moderno 
baseia-se em princípios de equidade e 
transparência, promove a concorrência e 
proporciona benefícios a consumidores, 
empresas e trabalhadores. Uma melhor 
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evolução, permitirá ajudar as empresas 
europeias a criarem postos de trabalho e 
crescerem além-fronteiras, oferecer uma 
maior gama de serviços a melhores preços 
e manter normas elevadas de proteção dos 
consumidores e dos trabalhadores. Para 
isso, o Programa deverá contribuir para a 
eliminação dos obstáculos que ainda 
subsistem e para assegurar um quadro 
regulamentar capaz de integrar modelos de 
negócio novos e inovadores.

utilização do mercado interno dos serviços, 
em constante evolução, permitirá ajudar as 
empresas europeias a criarem postos de 
trabalho e crescerem além-fronteiras, 
oferecer uma maior gama de serviços a 
melhores preços e manter normas elevadas 
de proteção dos consumidores e dos 
trabalhadores. Para isso, o Programa 
deverá contribuir para um melhor 
acompanhamento da evolução do 
mercado interno, nomeadamente, do 
impacto das novas tecnologias e dos 
modelos de negócio inovadores, para a 
identificação e a eliminação dos obstáculos 
que ainda subsistem e para assegurar um 
quadro regulamentar capaz de integrar 
modelos de negócio novos e inovadores, 
incluindo o empreendedorismo social.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Os obstáculos regulamentares à 
circulação de muitos produtos industriais 
no mercado interno foram eliminados 
através de mecanismos de prevenção, da 
adoção de regras comuns da União e, caso 
estas não existam, do princípio do 
reconhecimento mútuo. Nos domínios não 
abrangidos por legislação da UE, o 
princípio do reconhecimento mútuo 
significa que os bens que são legalmente 
comercializados num Estado-Membro 
gozam do direito de livre circulação e 
podem ser vendidos noutro Estado-
Membro. No entanto, a aplicação 
inadequada do reconhecimento mútuo 
dificulta o acesso das empresas aos 
mercados de outros Estados-Membros. 
Apesar do elevado grau de integração do 
mercado no domínio dos bens, essa 

(10) Os obstáculos regulamentares à 
circulação de muitos produtos industriais 
no mercado interno foram eliminados 
através de mecanismos de prevenção, da 
adoção de regras e normas comuns da 
União e, caso estas não existam, do 
princípio do reconhecimento mútuo. Nos 
domínios não abrangidos por legislação da 
UE, o princípio do reconhecimento mútuo 
significa que os bens que são legalmente 
comercializados num Estado-Membro 
gozam do direito de livre circulação e 
podem ser vendidos noutro Estado-
Membro, desde que o Estado-Membro em 
questão não se oponha à comercialização 
dos bens. No entanto, a aplicação 
inadequada do reconhecimento mútuo 
dificulta o acesso das empresas aos 
mercados de outros Estados-Membros. 
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situação traduz-se numa perda de 
oportunidades para a economia em geral. 
Deste modo, o Programa deve procurar 
melhorar a aplicação do reconhecimento 
mútuo no domínio dos bens e reduzir o 
número de produtos ilegais e não 
conformes que entram no mercado.

Apesar do elevado grau de integração do 
mercado no domínio dos bens, essa 
situação traduz-se numa perda de 
oportunidades para a economia em geral. 
Deste modo, o Programa deve procurar 
melhorar a aplicação do reconhecimento 
mútuo no domínio dos bens e reduzir o 
número de produtos ilegais e não 
conformes que entram no mercado, através 
de ações de sensibilização e formação 
específicas, do apoio a pontos de contacto 
para produtos e do reforço da cooperação 
entre autoridades competentes para o 
reconhecimento mútuo.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os novos desafios em termos de 
regulamentação e execução prendem-se 
com o contexto em rápida mutação da 
revolução digital, em especial questões 
como a cibersegurança, a «Internet das 
Coisas» ou a inteligência artificial. Caso 
ocorram danos, é essencial a existência de 
regras estritas em matéria de segurança e 
responsabilidade pelos produtos para 
garantir uma resposta, ao nível das 
políticas, que permita aos cidadãos 
europeus, nomeadamente aos 
consumidores e às empresas, beneficiarem 
dessas regras. Assim, o Programa deve 
contribuir para a rápida adaptação e 
execução de um regime de 
responsabilidade pelos produtos da União 
que fomente a inovação.

(11) Os novos desafios em termos de 
regulamentação e execução prendem-se 
com o contexto em rápida mutação da 
revolução digital, em especial questões 
como a cibersegurança, a «Internet das 
Coisas» ou a inteligência artificial. Caso 
ocorram danos, é essencial a existência de 
regras estritas em matéria de segurança e 
clareza no tocante à responsabilidade 
pelos produtos, bem como a execução 
rigorosa das regras, para garantir uma 
resposta, ao nível das políticas, que permita 
aos cidadãos europeus, nomeadamente aos 
consumidores e às empresas, beneficiarem 
dessas regras. Assim, o Programa deve 
contribuir para a rápida adaptação e 
execução de um regime de 
responsabilidade pelos produtos da União 
que fomente a inovação, garantindo, ao 
mesmo tempo, a segurança dos 
utilizadores.

Or. en
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A colocação no mercado de 
produtos não conformes com o direito da 
União deixa aqueles que o cumprem em 
desvantagem e pode pôr os consumidores 
em perigo. Seja por desconhecimento, seja 
deliberadamente, para obterem uma 
vantagem concorrencial, muitos 
empresários ignoram as regras. Em 
muitos casos, as autoridades de 
fiscalização do mercado encontram-se 
subfinanciadas e limitadas pelas fronteiras 
nacionais, ao passo que os empresários 
exercem a sua atividade comercial ao nível 
da União ou mesmo a nível mundial. Mais 
concretamente, no caso do comércio 
eletrónico, as autoridades de fiscalização 
do mercado têm grande dificuldade em 
detetar a origem de produtos não 
conformes importados a partir de países 
terceiros e em identificar a entidade 
responsável na sua jurisdição. Por 
conseguinte, o Programa deve procurar 
reforçar a conformidade dos produtos
concedendo incentivos adequados aos 
empresários, intensificando os controlos da 
conformidade e promovendo uma 
cooperação transfronteiriça mais estreita 
entre as autoridades que controlam a 
aplicação da lei. O Programa deve também 
contribuir para a consolidação do atual 
quadro aplicável às atividades de 
fiscalização do mercado, incentivar ações 
conjuntas de autoridades de fiscalização do 
mercado de diferentes Estados-Membros, 
melhorar o intercâmbio de informações e 
promover a convergência e uma maior 
integração das atividades de fiscalização do 
mercado.

(12) A colocação no mercado de 
produtos não conformes com o direito da 
União, independentemente de os produtos 
serem colocados no mercado através de 
meios tradicionais ou eletrónicos e 
independentemente de serem produzidos 
na União ou em países terceiros, coloca 
em risco os cidadãos e os consumidores 
europeus. Os operadores económicos que 
vendem produtos conformes enfrentam 
uma concorrência desleal por parte dos 
que não cumprem as regras, seja por 
desconhecimento, seja deliberadamente, 
para obterem uma vantagem concorrencial. 
Em muitos casos, as autoridades de 
fiscalização do mercado encontram-se 
subfinanciadas e limitadas pelas fronteiras 
nacionais, ao passo que os empresários 
exercem a sua atividade comercial ao nível 
da União ou mesmo a nível mundial. Mais 
concretamente, no caso do comércio 
eletrónico, as autoridades de fiscalização 
do mercado têm grande dificuldade em 
detetar a origem de produtos não 
conformes importados a partir de países 
terceiros, em identificar a entidade 
responsável na sua jurisdição, ou em 
realizar avaliações de risco ou testes de 
segurança, devido à falta de acesso físico 
aos produtos. Por conseguinte, o Programa 
deve procurar reforçar a conformidade dos 
produtos, melhorando a fiscalização do 
mercado, proporcionando regras claras, 
transparentes e abrangentes aos 
operadores económicos, intensificando os 
controlos da conformidade e promovendo 
uma cooperação transfronteiriça mais 
estreita entre as autoridades que controlam 
a aplicação da lei. O Programa deve 
também contribuir para a consolidação do 
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atual quadro aplicável às atividades de 
fiscalização do mercado, incentivar ações 
conjuntas de autoridades de fiscalização do 
mercado de diferentes Estados-Membros, 
melhorar o intercâmbio de informações e 
promover a convergência e uma maior 
integração das atividades de fiscalização do 
mercado, em particular, garantindo a 
rigorosa execução das disposições do 
Regulamento (UE) 2018/858 do 
Parlamento Europeu e do Conselho1-A, a 
fim de evitar a venda de produtos não 
conformes aos cidadãos europeus.

__________________

1-A Regulamento (UE) 2018/858 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de maio de 2018, relativo à homologação 
e à fiscalização do mercado dos veículos a 
motor e seus reboques, e dos sistemas, 
componentes e unidades técnicas 
destinados a esses veículos, que altera os 
Regulamentos (CE) n.o 715/2007 e (CE) 
n.o 595/2009 e revoga a Diretiva 
2007/46/CE (JO L 151 de 14.6.2018, p. 1).

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A segurança dos produtos constitui 
uma preocupação comum. Os organismos 
de avaliação da conformidade verificam se 
os produtos cumprem os requisitos de 
segurança antes de serem colocados no 
mercado. Assim, é da maior importância 
que os organismos de avaliação da 
conformidade sejam fiáveis e competentes. 
A União criou um sistema de acreditação 
dos organismos de avaliação da 
conformidade, para verificar a sua 
competência, imparcialidade e 

(13) A segurança dos produtos constitui 
uma preocupação comum. Os organismos 
de avaliação da conformidade verificam se 
os produtos cumprem os requisitos de 
segurança antes de serem colocados no 
mercado. Assim, é da maior importância 
que os organismos de avaliação da 
conformidade sejam fiáveis e competentes. 
A União criou um sistema de acreditação 
dos organismos de avaliação da 
conformidade, para verificar a sua 
competência, imparcialidade e 
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independência. O principal desafio será 
agora manter o sistema de acreditação a par 
do mais avançado estado da arte e 
assegurar que seja aplicado com igual rigor 
em toda a União. Por conseguinte, o 
Programa deve apoiar medidas destinadas a 
garantir que os organismos de avaliação da 
conformidade continuam a cumprir os 
requisitos regulamentares e a reforçar o 
sistema de acreditação europeu, em 
especial nos novos domínios de ação, 
através do apoio à Cooperação Europeia 
para a Acreditação referida no artigo 14.º 
do Regulamento (CE) n.º 765/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho48 .

independência. Porém, o Regulamento 
(CE) n.o 765/2008 do Parlamento 
Europeu e do Conselho48 tem sido 
aplicado de muitas formas diferentes a 
nível nacional. As diferenças dizem 
respeito à distribuição de competências 
entre as autoridades de fiscalização do 
mercado e os mecanismos de coordenação 
interna a nível nacional, bem como ao 
nível dos recursos financeiros 
consagrados à fiscalização do mercado, 
de estratégias e abordagens de 
fiscalização do mercado e aos poderes em 
relação a produtos não conformes e ao 
nível das sanções em caso de não 
conformidade, o que resulta na aplicação 
fragmentada da legislação de 
harmonização da União. Esta 
fragmentação implica que a fiscalização 
do mercado seja mais rigorosa nalguns 
Estados-Membros do que noutros, pondo 
potencialmente em causa os efeitos 
dissuasores da legislação, criando 
condições desiguais entre as empresas 
nalguns Estados-Membros, bem como 
desequilíbrios a nível da segurança dos 
produtos em toda a União. O principal 
desafio será agora manter o sistema de 
acreditação a par do mais avançado estado 
da arte e assegurar que seja aplicado com 
igual rigor em toda a União. Por 
conseguinte, o Programa deve apoiar 
medidas destinadas a garantir que os 
organismos de avaliação da conformidade 
continuam a cumprir os requisitos 
regulamentares e a reforçar o sistema de 
acreditação europeu, em especial nos 
novos domínios de ação, através do apoio à 
Cooperação Europeia para a Acreditação 
referida no artigo 14.º do Regulamento 
(CE) n.º 765/2008.

__________________ __________________

48Regulamento (CE) n.º 765/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 
de julho de 2008, que estabelece os 
requisitos de acreditação e fiscalização do 
mercado relativos à comercialização de 
produtos, e que revoga o Regulamento 

48Regulamento (CE) n.º 765/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 
de julho de 2008, que estabelece os 
requisitos de acreditação e fiscalização do 
mercado relativos à comercialização de 
produtos, e que revoga o Regulamento 
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(CEE) n.º 339/93 (JO L 218 de 13.8.2008, 
p. 30).

(CEE) n.º 339/93 (JO L 218 de 13.8.2008, 
p. 30).

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Com o desenvolvimento dos 
serviços de comércio e viagens em linha, 
os mercados de consumo não conhecem 
fronteiras, pelo que importa assegurar que 
os consumidores residentes na União 
possam beneficiar de uma proteção 
adequada quando importam bens e 
serviços provenientes de operadores 
económicos estabelecidos em países 
terceiros. Assim, o Programa deve permitir 
apoiar a cooperação com os organismos 
competentes dos principais parceiros 
comerciais da União, se necessário.

(14) O desenvolvimento do comércio 
eletrónico coloca determinados desafios 
relacionados com a proteção da saúde e a 
segurança dos utilizadores finais de 
produtos não conformes. Com o 
desenvolvimento dos serviços de comércio 
e viagens em linha, os mercados de 
consumo não conhecem fronteiras, pelo 
que importa assegurar que os consumidores 
residentes na União possam beneficiar de 
uma proteção equivalente quando 
importam bens e serviços provenientes de 
operadores económicos estabelecidos em 
países terceiros. Assim, o Programa deve 
permitir apoiar a cooperação com os 
organismos competentes dos principais 
parceiros comerciais da União, se 
necessário, no que se refere ao 
intercâmbio de informações sobre 
produtos não conformes, aos recentes 
progressos científicos e novas tecnologias, 
aos riscos emergentes e a outros aspetos 
relacionados com as atividades de 
controlo.

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 16
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Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de cumprir os objetivos do 
Programa e facilitar a vida dos cidadãos e 
das empresas, devem ser criados serviços 
públicos de alta qualidade centrados no 
utilizador. Para o efeito, as administrações 
públicas terão de adotar novas formas de 
funcionamento, eliminar a 
compartimentação entre os diferentes 
serviços e participar na criação desses 
serviços públicos em conjunto com os 
cidadãos e as empresas. Além disso, o 
aumento contínuo e sustentado das 
atividades transfronteiriças no mercado 
interno exige a prestação de informações 
atualizadas sobre os direitos das empresas 
e dos cidadãos, assim como de informações 
sobre as formalidades administrativas. 
Adicionalmente, a prestação de 
aconselhamento jurídico e de assistência 
para a resolução dos problemas 
transnacionais torna-se cada vez mais 
essencial. Acresce ainda a necessidade de 
interligar as administrações nacionais de 
forma simples e eficiente e de avaliar o 
modo como o mercado interno funciona no 
terreno. Assim, o Programa deve apoiar os 
atuais instrumentos de governação do 
mercado interno como o portal «A sua 
Europa», enquanto futura base do Portal 
Digital Único, o serviço «A sua Europa –
Aconselhamento», a rede SOLVIT, o 
Sistema de Informação do Mercado Interno 
e o Painel de Avaliação do Mercado Único, 
com vista a melhorar a vida quotidiana dos 
cidadãos e a capacidade operacional das 
empresas num contexto transfronteiriço.

(16) A fim de cumprir os objetivos do 
Programa e facilitar a vida dos cidadãos e 
das empresas, devem ser criados serviços 
públicos de alta qualidade centrados no 
utilizador, assim como ser promovidos 
mais esforços em matéria de 
administração pública em linha. Para o 
efeito, as administrações públicas terão de 
adotar novas formas de funcionamento, 
eliminar a compartimentação entre os 
diferentes serviços e participar na criação 
desses serviços públicos em conjunto com 
os cidadãos e as empresas. Além disso, o 
aumento contínuo e sustentado das 
atividades transfronteiriças no mercado 
interno exige a disponibilização de 
informações atualizadas sobre os direitos 
das empresas e dos cidadãos, assim como 
de informações sobre as formalidades 
administrativas. Adicionalmente, a 
prestação de aconselhamento jurídico e de 
assistência para a resolução dos problemas 
transnacionais torna-se cada vez mais 
essencial. Acresce ainda a necessidade de 
interligar as administrações nacionais de 
forma simples e eficiente e de avaliar o 
modo como o mercado interno funciona no 
terreno. Os atuais instrumentos de 
governação do mercado interno já 
desempenham um papel importante no 
sentido de facilitar a concretização desses 
objetivos. Para este efeito e a fim de 
acompanhar os progressos tecnológicos e 
do mercado e os novos desafios em 
matéria de regulamentação e execução, o 
Programa deve apoiar a melhoria da 
qualidade, da visibilidade e da 
transparência, bem como da segurança 
dos instrumentos de governação do 
mercado interno. Assim, o Programa deve 
apoiar, nomeadamente, os atuais 
instrumentos de governação do mercado 
interno como o portal «A sua Europa», 
enquanto futura base do Portal Digital 
Único, o serviço «A sua Europa –
Aconselhamento», a rede SOLVIT, o 
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Sistema de Informação do Mercado Interno 
e o Painel de Avaliação do Mercado Único, 
com vista a melhorar a vida quotidiana dos 
cidadãos e a capacidade operacional das 
empresas num contexto transfronteiriço.

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Em particular, o Programa deve 
enfrentar as consequências radicais para a 
concorrência e o funcionamento do 
mercado interno resultantes da 
transformação em curso da economia e do 
contexto empresarial, em particular através 
do crescimento e utilização exponenciais 
dos dados, tendo em conta o crescente 
recurso à inteligência artificial e a outras 
ferramentas e conhecimentos 
especializados de TI por parte das 
empresas e dos seus consultores. É 
igualmente fundamental que o Programa 
apoie as redes e a cooperação com as 
autoridades e os tribunais dos Estados-
Membros, porquanto a concorrência leal e 
o bom funcionamento do mercado interno 
dependem em grande medida da ação 
dessas entidades. Dado o papel específico 
da política da concorrência na prevenção 
de prejuízos no mercado interno resultantes 
de comportamentos anticoncorrenciais fora 
das fronteiras da União, o Programa deve 
apoiar também a cooperação com as 
autoridades de países terceiros, conforme 
adequado. Por fim, é necessário expandir 
as atividades de sensibilização para 
permitir que mais cidadãos e empresas 
tirem pleno proveito dos benefícios da 
concorrência leal no mercado interno. Uma 
vez que várias iniciativas do Programa são 
novas e que a componente de concorrência 

(21) Em particular, o Programa deve 
enfrentar as consequências radicais para a 
concorrência e o funcionamento do 
mercado interno resultantes da 
transformação em curso da economia e do 
contexto empresarial, em particular através 
do crescimento e utilização exponenciais 
dos dados, tendo em conta o crescente 
recurso à inteligência artificial e a outras 
ferramentas e conhecimentos 
especializados de TI por parte das 
empresas e dos seus consultores. É 
igualmente fundamental que o Programa 
apoie as redes e a cooperação com as 
autoridades e os tribunais dos Estados-
Membros, porquanto a concorrência leal e 
o bom funcionamento do mercado interno 
dependem em grande medida da ação 
dessas entidades. Dado o papel específico 
da política da concorrência na prevenção 
de prejuízos no mercado interno resultantes 
de comportamentos anticoncorrenciais fora 
das fronteiras da União, o Programa deve 
apoiar também a cooperação com as 
autoridades de países terceiros, conforme 
adequado. Por fim, é necessário expandir 
as atividades de sensibilização para 
permitir que mais cidadãos e empresas 
tirem pleno proveito dos benefícios da 
concorrência leal no mercado interno. Uma 
vez que várias iniciativas do Programa são
novas e que a componente de concorrência 
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do Programa é particularmente afetada pela 
evolução dinâmica das condições da 
concorrência no mercado interno, em 
especial em matéria de inteligência 
artificial, algoritmos, megadados, 
cibersegurança e tecnologia forense, cujos 
ritmo e amplitude são difíceis de calcular, 
prevê-se que seja necessária uma maior 
flexibilidade para responder à evolução das 
necessidades nesta componente do 
programa.

do Programa é particularmente afetada pela 
evolução dinâmica das condições da 
concorrência no mercado interno, em 
especial em matéria de progressos digitais, 
inteligência artificial, algoritmos, 
megadados, cibersegurança e tecnologia 
forense, cujos ritmo e amplitude são 
difíceis de calcular, prevê-se que seja 
necessária uma maior flexibilidade para 
responder à evolução das necessidades 
nesta componente do programa.

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Muitos dos problemas de 
competitividade da União estão ligados às 
dificuldades de acesso ao financiamento 
por parte das PME, que tudo fazem para 
demonstrar a sua qualidade de crédito e 
não dispõem de garantias suficientes. 
Outros desafios em termos de 
financiamento derivam da necessidade de 
as PME se manterem competitivas, por 
exemplo, levando por diante atividades de 
digitalização, internacionalização e 
inovação e aumentando a qualificação da 
sua mão de obra. O acesso limitado ao 
financiamento tem um efeito negativo na 
criação de empresas e nas suas taxas de 
crescimento e sobrevivência, bem como na 
disponibilidade dos novos empresários 
para assumirem o controlo de empresas 
viáveis no contexto de uma sucessão 
empresarial.

(24) Muitos dos problemas de 
competitividade da União estão ligados às 
dificuldades de acesso ao financiamento 
por parte das PME, que tudo fazem para 
demonstrar a sua qualidade de crédito e 
não dispõem de garantias suficientes. 
Outros desafios em termos de 
financiamento derivam da necessidade de 
as PME se manterem competitivas, por 
exemplo, levando por diante atividades de 
digitalização, internacionalização e 
inovação e aumentando a qualificação da 
sua mão de obra. O acesso limitado ao 
financiamento tem um efeito negativo na 
criação de empresas e nas suas taxas de 
crescimento e sobrevivência, bem como na 
disponibilidade dos novos empresários 
para assumirem o controlo de empresas 
viáveis no contexto de uma sucessão 
empresarial. Deve ser prestada uma 
atenção especial às microempresas, às 
empresas de artesanato e empresas de 
carácter social. Deve também ser prestada 
atenção aos potenciais empresários, aos 
novos empresários, aos jovens 
empresários e às mulheres empresárias, 
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bem como a outros grupos-alvo 
específicos, tais como os empresários mais 
velhos, os migrantes e os empresários 
pertencentes a grupos socialmente 
desfavorecidos ou vulneráveis, tais como 
as pessoas com deficiência, bem como à 
promoção da transmissão de empresas, de 
empresas derivadas e de segundas 
oportunidades para empresários.

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) O Programa deve promover uma 
maior sensibilização dos consumidores, 
empresas, sociedade civil e autoridades 
sobre a legislação da UE relativa aos 
consumidores e à segurança, e capacitar os 
consumidores e suas organizações 
representativas a nível nacional e da UE, 
designadamente apoiando o Gabinete 
Europeu das Uniões de Consumidores 
(GEUC), uma ONG há muito estabelecida 
e reconhecida enquanto representante dos 
interesses dos consumidores em relação a 
todas as políticas pertinentes da União, e a 
Associação Europeia para a Coordenação 
da Representação dos Consumidores na 
Normalização (ANEC), que representa o 
interesse dos consumidores em relação às 
questões da normalização. Para o efeito, 
deve ser dada especial atenção às novas 
necessidades do mercado no que se refere à 
promoção do consumo sustentável e à 
prevenção das vulnerabilidades e desafios 
criados pela digitalização da economia ou 
pelo desenvolvimento de novos padrões de 
consumo e modelos de negócio. O 
Programa deve apoiar o desenvolvimento 
de informações pertinentes sobre os 
mercados, os desafios políticos, as questões 

(37) O Programa deve promover uma 
maior sensibilização dos consumidores, 
empresas, sociedade civil e autoridades 
sobre a legislação da UE relativa aos 
consumidores e à segurança, e capacitar os 
consumidores e suas organizações 
representativas a nível nacional e da UE, 
designadamente apoiando o Gabinete 
Europeu das Uniões de Consumidores 
(GEUC), uma ONG há muito estabelecida 
e reconhecida enquanto representante dos 
interesses dos consumidores em relação a 
todas as políticas pertinentes da União, e a 
Associação Europeia para a Coordenação 
da Representação dos Consumidores na 
Normalização (ANEC), que representa o 
interesse dos consumidores em relação às 
questões da normalização. Para o efeito, 
deve ser dada especial atenção às novas 
necessidades do mercado no que se refere à 
promoção do consumo sustentável e à 
prevenção das vulnerabilidades e desafios 
criados pela digitalização da economia, 
pelos produtos conectados, pela Internet 
das Coisas, pela inteligência artificial e 
pela utilização de algoritmos, ou pelo 
desenvolvimento de novos padrões de 
consumo e modelos de negócio, em 
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e os comportamentos emergentes e a 
publicação de painéis de avaliação dos 
consumidores da União.

particular o empreendedorismo social e a 
economia colaborativa. O Programa deve 
apoiar o desenvolvimento de informações 
pertinentes sobre os mercados, os desafios 
políticos, as questões e os comportamentos 
emergentes e a publicação de painéis de 
avaliação dos consumidores da União.

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) A Rede de Centros Europeus do 
Consumidor ajuda os consumidores a 
usufruírem dos benefícios inerentes aos 
direitos dos consumidores da União, 
quando adquirem bens e serviços 
transfronteiriços no mercado interno e no 
EEE, seja em linha ou em viagem. Esta 
rede, constituída por trinta centros e 
financiada conjuntamente pelos programas 
para os consumidores da União, há mais de 
dez anos, já demonstrou o seu valor 
acrescentado para reforçar a confiança dos 
consumidores e dos comerciantes no 
mercado interno. Trata mais de 
100 000 pedidos de consumidores por ano 
e chega a milhões de cidadãos através das 
suas ações de informação na imprensa e em 
linha. É uma das mais valorizadas redes de 
assistência aos cidadãos da União e a 
maioria dos seus centros dispõe de pontos 
de contacto com a legislação relativa ao 
mercado interno, como a Diretiva 
2006/123/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho59, tendo a respetiva avaliação 
salientado a importância de manter esta 
rede. A rede tenciona também desenvolver 
instrumentos de reciprocidade com os 
organismos congéneres de países terceiros.

(39) O Programa deve apoiar, 
igualmente, a Rede de Centros Europeus 
do Consumidor, que ajuda os 
consumidores a usufruírem dos benefícios 
inerentes aos direitos dos consumidores da 
União, quando adquirem bens e serviços 
transfronteiriços no mercado interno e no 
EEE, seja em linha ou em viagem. Esta 
rede, constituída por trinta centros e 
financiada conjuntamente pelos programas 
para os consumidores da União, há mais de 
dez anos, já demonstrou o seu valor 
acrescentado para reforçar a confiança dos 
consumidores e dos comerciantes no 
mercado interno. Trata mais de 
100 000 pedidos de consumidores por ano 
e chega a milhões de cidadãos através das 
suas ações de informação na imprensa e em 
linha. É uma das mais valorizadas redes de 
assistência aos cidadãos da União e a 
maioria dos seus centros dispõe de pontos 
de contacto com a legislação relativa ao 
mercado interno, como a Diretiva 
2006/123/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho59, tendo a respetiva avaliação 
salientado a importância de manter esta 
rede. A Rede de Centros Europeus do 
Consumidor pode também ser uma 
importante fonte de informação sobre os 
desafios e os problemas que os 
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consumidores têm de enfrentar a nível 
local, que são relevantes para a 
elaboração das políticas da União e para 
a proteção dos interesses dos 
consumidores. Por conseguinte, o 
Programa deve permitir a criação e a 
melhoria de sinergias entre a 
representação dos consumidores a nível 
local e da União, com vista a reforçar a 
defesa do consumidor. A rede tenciona 
também desenvolver instrumentos de 
reciprocidade com os organismos 
congéneres de países terceiros.

__________________ __________________

59Diretiva 2006/123/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro 
de 2006, relativa aos serviços no mercado 
interno (JO L 376 de 27.12.2006, p. 36).

59Diretiva 2006/123/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro 
de 2006, relativa aos serviços no mercado 
interno (JO L 376 de 27.12.2006, p. 36).

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) O balanço de qualidade da 
legislação da União em matéria de 
proteção dos consumidores e 
comercialização dos produtos, levado a 
cabo pela Comissão, em maio de 2017, 
revelou a necessidade de melhorar a 
aplicação das regras e de facilitar a 
reparação de danos quando os 
consumidores são lesados por infrações a 
esta legislação. Consequentemente, em 
abril de 2018, a Comissão adotou «Um 
Novo Acordo para os Consumidores» para 
assegurar, nomeadamente, a igualdade de 
tratamento dos consumidores no mercado 
interno em caso de dualidade das normas 
de qualidade, o reforço das capacidades de 
aplicação dos Estados-Membros, uma 
maior segurança dos produtos, o reforço da 

(40) O balanço de qualidade da 
legislação da União em matéria de 
proteção dos consumidores e 
comercialização dos produtos, levado a 
cabo pela Comissão, em maio de 2017, 
revelou a necessidade de melhorar a 
aplicação das regras e de facilitar a 
reparação de danos quando os 
consumidores são lesados por infrações a 
esta legislação. Consequentemente, em 
abril de 2018, a Comissão adotou «Um 
Novo Acordo para os Consumidores» para 
assegurar, nomeadamente, a igualdade de 
tratamento dos consumidores no mercado 
interno em caso de questões 
transfronteiriças, como, por exemplo, a 
comercialização de produtos não 
conformes no setor de veículos a motor, a 
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cooperação internacional e novas vias de 
reparação, como as ações coletivas por 
parte de entidades qualificadas. O 
Programa deve procurar apoiar a política 
em matéria de consumidores através de 
ações de sensibilização e conhecimento, o 
reforço das capacidades, o intercâmbio das 
melhores práticas das organizações de 
consumidores e das autoridades para a 
defesa dos consumidores, o 
estabelecimento de redes e o 
desenvolvimento de informações sobre o 
mercado, reforçando a base concreta do 
funcionamento do mercado interno para os 
consumidores, os sistemas informáticos e 
as ferramentas de comunicação, entre 
outros.

dualidade das normas de qualidade dos 
produtos ou os problemas dos passageiros 
retidos nos aeroportos em resultado do 
cancelamento de um elevado número de 
voos, o reforço das capacidades de 
aplicação dos Estados-Membros, uma 
maior segurança dos produtos, o reforço da 
cooperação internacional e novas vias de 
reparação, como as ações coletivas por 
parte de entidades qualificadas. O 
Programa deve procurar apoiar a política 
em matéria de consumidores através de 
ações de sensibilização e conhecimento, o 
reforço das capacidades, o intercâmbio das 
melhores práticas das organizações de 
consumidores e das autoridades para a 
defesa dos consumidores, o 
estabelecimento de redes e o 
desenvolvimento de informações sobre o 
mercado, reforçando a base concreta do 
funcionamento do mercado interno para os 
consumidores, os sistemas informáticos e 
as ferramentas de comunicação, entre 
outros.

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 58

Texto da Comissão Alteração

(58) As ações executadas no âmbito dos 
programas e rubricas orçamentais 
anteriores provaram ser adequadas, 
devendo ser mantidas. As novas ações 
introduzidas ao abrigo do Programa visam 
reforçar, em especial, o bom 
funcionamento do mercado interno. A fim 
de conferir maior simplicidade e 
flexibilidade à execução do Programa e, 
deste modo, realizar mais eficazmente os 
seus objetivos, as ações devem ser 
definidas apenas em termos de categorias 
globais genéricas. O Programa deve 

(58) As ações executadas no âmbito dos 
programas e rubricas orçamentais 
anteriores provaram ser adequadas, 
devendo ser mantidas. As novas ações 
introduzidas ao abrigo do Programa visam 
reforçar, em especial, o bom 
funcionamento do mercado interno. A fim 
de conferir maior simplicidade e 
flexibilidade à execução do Programa e, 
deste modo, realizar mais eficazmente os 
seus objetivos, as ações devem ser 
definidas apenas em termos de categorias 
globais genéricas. O Programa deve 
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também incluir listas de atividades 
indicativas relativas a objetivos específicos 
no domínio da competitividade, ou de 
atividades específicas decorrentes de 
requisitos regulamentares, por exemplo, 
nos domínios da normalização, da 
regulamentação da cadeia alimentar e das 
estatísticas europeias.

também incluir listas de atividades 
indicativas relativas a objetivos específicos 
no domínio da competitividade, ou de 
atividades específicas decorrentes de 
requisitos regulamentares, por exemplo, 
nos domínios da fiscalização do mercado e 
da segurança dos produtos, dos 
consumidores, da normalização, da 
regulamentação da cadeia alimentar e das 
estatísticas europeias.

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece o 
programa destinado a melhorar o
funcionamento do mercado interno e a 
competitividade das empresas, incluindo
as micro, pequenas e médias empresas, e
bem como o quadro para o financiamento 
do desenvolvimento, produção e 
divulgação de estatísticas europeias na 
aceção do artigo 13.º do Regulamento 
(CE) n.º 223/2009 (a seguir, o 
«Programa»).

O presente regulamento estabelece o 
Programa a favor do mercado único 
destinado a reforçar o mercado interno e a 
melhorar o seu funcionamento nos 
domínios da competitividade das 
empresas, em particular as micro, 
pequenas e médias empresas, da 
normalização, da defesa do consumidor, 
da cadeia de abastecimento alimentar,
bem como o quadro para o financiamento 
do desenvolvimento, produção e 
divulgação de estatísticas europeias (a 
seguir, o «Programa»).

Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Melhorar o funcionamento do 
mercado interno e, em especial, proteger e 

a) Melhorar o funcionamento do 
mercado interno e, em especial, proteger e 
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capacitar os cidadãos, os consumidores e as 
empresas, em particular as micro, pequenas 
e médias empresas (PME), mediante a 
aplicação da legislação da União, a 
facilitação do acesso ao mercado, o 
estabelecimento de normas e a promoção 
da saúde humana e animal, da 
fitossanidade e do bem-estar animal, bem 
como reforçar a cooperação entre as 
autoridades competentes dos Estados-
Membros e entre estas e a Comissão e as 
respetivas agências descentralizadas;

capacitar os cidadãos, os consumidores e as 
empresas, em particular as micro, pequenas 
e médias empresas (PME), mediante a 
aplicação da legislação da União, a 
facilitação do acesso ao mercado, o 
estabelecimento de normas, a garantia de 
um nível uniforme e elevado de proteção 
dos consumidores, a sensibilização para o 
direito da União em matéria de mercado 
único, bem como a promoção da saúde 
humana e animal, da fitossanidade e do 
bem-estar animal, bem como reforçar a 
cooperação entre as autoridades 
competentes dos Estados-Membros e entre 
estas e a Comissão e as respetivas agências 
descentralizadas;

Or. en

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Tornar o mercado interno mais 
eficaz, facilitar a prevenção e a 
eliminação de obstáculos, apoiar a 
elaboração, aplicação e execução da 
legislação da União nos domínios do 
mercado interno de bens e serviços, dos 
contratos públicos e da fiscalização do 
mercado, bem como nos domínios do 
direito das sociedades e do direito 
contratual e extracontratual, da luta 
contra o branqueamento de capitais, da 
livre circulação de capitais, dos serviços 
financeiros e da concorrência, incluindo 
o desenvolvimento de instrumentos de 
governação;

a) Tornar o mercado interno mais 
eficaz mediante o seguinte:

Or. en
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Justificação

Adaptação técnica.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a) – subalínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i) Facilitar a prevenção e a 
eliminação de obstáculos, apoiar a 
elaboração, aplicação e execução da 
legislação da União nos domínios do 
mercado interno de bens e serviços, dos 
contratos públicos e da fiscalização do 
mercado, bem como nos domínios do 
direito das sociedades e do direito 
contratual e extracontratual, da luta 
contra o branqueamento de capitais, da 
livre circulação de capitais, dos serviços 
financeiros e da concorrência, incluindo 
o desenvolvimento de instrumentos de 
governação;

Or. en

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a) – subalínea ii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii) Apoiar a fiscalização eficaz do 
mercado e a segurança dos produtos em 
toda a União, com vista a garantir que 
apenas se encontram disponíveis no 
mercado os produtos seguros e conformes 
que ofereçam um elevado nível de 
proteção dos consumidores, incluindo os 
produtos que são comercializados em 
linha.

Or. en
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Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Melhorar a competitividade das 
empresas, com especial destaque para as 
PME, e garantir a adicionalidade através da 
tomada de medidas que permitam várias 
formas de apoio às PME, o acesso das 
PME aos mercados, incluindo a sua 
internacionalização, um contexto 
empresarial favorável às PME, a 
competitividade dos setores, a 
modernização da indústria e a promoção do 
empreendedorismo;

b) Melhorar a competitividade das 
empresas, com especial destaque para as 
PME, e garantir a adicionalidade através da 
tomada de medidas que permitam várias 
formas de apoio às PME, o acesso das 
PME aos mercados, incluindo a sua 
internacionalização, um contexto 
empresarial favorável às PME, a 
competitividade dos setores, por exemplo, 
o setor do turismo, a modernização da 
indústria e a promoção do 
empreendedorismo;

Or. en

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) permitam o financiamento da
normalização europeia e a participação das 
partes interessadas na elaboração das 
normas europeias;

i) permitam o financiamento dos 
organismos de normalização europeus e a 
participação das partes interessadas na 
elaboração das normas europeias;

Or. en

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea d) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

d) Promover os interesses dos d) Promover os interesses dos 
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consumidores e garantir um elevado nível 
de proteção dos consumidores e de 
segurança dos produtos:

consumidores e garantir um nível uniforme 
e elevado de proteção dos consumidores e 
de segurança dos produtos:

Or. en

Justificação

A segurança dos produtos foi transferida para o novo objetivo, artigo 3.º, n.º 2, alínea a), 
subalínea ii) (nova), relativo à fiscalização do mercado e à segurança dos produtos.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea d) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) capacitando, assistindo e 
informando os consumidores, as empresas 
e a sociedade civil; garantindo um elevado 
nível de proteção dos consumidores, um 
consumo sustentável e a segurança dos 
produtos, nomeadamente através do apoio 
às autoridades responsáveis pelo controlo 
da aplicação da lei e às organizações 
representativas dos consumidores, bem 
como às ações de cooperação; garantindo o 
acesso de todos os consumidores às vias de 
reparação; disponibilizando informações 
adequadas sobre os mercados e os 
consumidores;

i) capacitando, assistindo e 
informando os consumidores, as empresas 
e a sociedade civil; garantindo um elevado 
nível de proteção dos consumidores, um 
consumo sustentável, nomeadamente 
através do apoio às autoridades 
responsáveis pelo controlo da aplicação da 
lei e às organizações representativas dos 
consumidores, bem como às ações de 
cooperação, em particular na abordagem 
dos desafios que surgem em relação às 
tecnologias existentes e emergentes; 
garantindo o acesso de todos os 
consumidores às vias de reparação
eficazes; disponibilizando informações 
adequadas sobre os mercados e os 
consumidores;

Or. en

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

d-A) 396 200 000 EUR, a preços 
correntes, ao objetivo referido no 
artigo 3.º, n.º 2, alínea a), subalínea ii);

Or. en

Justificação

Propõe-se uma rubrica orçamental específica para financiar a fiscalização do mercado, a 
segurança dos produtos e a homologação, em conformidade com a avaliação de impacto do 
Programa a favor do mercado único e a avaliação de impacto do regulamento relativo à 
aplicação e ao cumprimento.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O montante remanescente será 
utilizado para financiar ações, 
nomeadamente no âmbito do objetivo 
previsto no artigo 3.º, n.º 2, alínea a), 
subalínea i), e no artigo 3.º, n.º 2, alínea 
c), relacionadas com o mercado interno 
de bens e serviços, tais como os 
instrumentos de governação do mercado 
interno, a política de concorrência, o 
reconhecimento mútuo e as atividades de 
normalização.

Or. en

Justificação

O relator propõe especificar as ações que serão financiadas com o montante remanescente 
da dotação total.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. O montante referido no n.º 1 pode 
ser utilizado para prestar assistência técnica 
e administrativa à execução do Programa, 
em especial para atividades de preparação, 
acompanhamento, controlo, auditoria e 
avaliação, bem como para a utilização de 
redes de tecnologias da informação 
centradas no tratamento e intercâmbio de 
informações e para a utilização e o 
desenvolvimento de ferramentas 
tecnológicas de informação financeira.

3. O montante referido no n.º 1 pode 
ser utilizado para prestar assistência técnica 
e administrativa à execução do Programa, 
em especial para atividades de preparação, 
acompanhamento, controlo, auditoria e 
avaliação, bem como para a utilização de 
redes de tecnologias da informação 
centradas no tratamento e intercâmbio de 
informações e para a utilização e o 
desenvolvimento de ferramentas 
tecnológicas de informação financeira. O 
orçamento atribuído à assistência técnica 
e administrativa não pode exceder 5 % do 
montante da dotação financeira referida 
no n.º 1.

Or. en

Justificação

É proposto um limite de 5 % para a parte da dotação financeira do programa para 
assistência técnica e administrativa, a fim de assegurar que uma percentagem significativa 
da dotação seja dedicada a ações concretas no âmbito dos objetivos do programa.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As seguintes ações destinadas à 
execução dos objetivos específicos 
referidos no artigo 3.º, n.o 2, alínea a), 
subalínea ii) são elegíveis para 
financiamento:

a) Coordenação e cooperação entre as 
autoridades de fiscalização do mercado e 
outras autoridades competentes dos 
Estados-Membros, em particular através 
da rede da União para a conformidade 
dos produtos;

b) Desenvolvimento e manutenção de 
ferramentas informáticas para o 
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intercâmbio de informações sobre a 
fiscalização do mercado e os controlos 
nas fronteiras externas;

c) Apoio ao desenvolvimento de ações e 
testes conjuntos no domínio da segurança 
dos produtos e da conformidade, 
nomeadamente no que respeita à análise 
de produtos perigosos, produtos 
conectados e produtos vendidos em linha;

d) Cooperação, intercâmbio de melhores 
práticas e projetos comuns entre as 
autoridades de fiscalização do mercado e 
os organismos competentes de países 
terceiros;

e) Apoio às estratégias de fiscalização do 
mercado, recolha de conhecimentos e de 
informações, capacidades e instalações de 
ensaio, avaliações interpares, programas 
de formação, assistência técnica e 
desenvolvimento de competências para as 
autoridades de fiscalização do mercado;

f) Ações para enfrentar novos riscos 
económicos e de segurança relacionados 
com a globalização da cadeia de 
produção, as vendas diretas pela Internet 
e o contínuo aparecimento de inovações 
nos produtos e serviços de consumo; bem 
como

g) Avaliação dos procedimentos de 
homologação e verificação da 
conformidade dos veículos a motor por 
parte da Comissão.

Or. en

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Facilitar o crescimento das 
empresas, nomeadamente o 
desenvolvimento de competências, e a 

d) Facilitar o crescimento das 
empresas, nomeadamente o 
desenvolvimento de competências digitais 
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transformação industrial nos setores da 
transformação e dos serviços;

e empresariais, e a transformação 
industrial e digital nos setores da 
transformação e dos serviços;

Or. en

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Apoiar a competitividade das 
empresas e de setores inteiros da economia, 
bem como a adoção da inovação pelas 
PME e sua colaboração na cadeia de valor, 
mediante a ligação estratégica dos 
ecossistemas e polos empresariais, 
incluindo iniciativas conjuntas dos polos 
empresariais;

e) Apoiar a competitividade das 
empresas e de setores inteiros da economia, 
bem como a adoção da inovação pelas 
PME, em particular a adoção de novos 
modelos de negócio, nomeadamente 
aqueles associados com a economia social
e colaborativa e a sua colaboração na 
cadeia de valor, mediante a ligação 
estratégica dos ecossistemas e polos 
empresariais, incluindo iniciativas 
conjuntas dos polos empresariais;

Or. en

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. As seguintes ações destinadas à 
execução dos objetivos específicos 
referidos no artigo 3.º, n.o 2, alínea a), 
subalínea i) são elegíveis para 
financiamento:

a) Melhorar a sensibilização dos 
consumidores e a sua formação sobre os 
seus direitos e capacitá-los para 
enfrentarem os novos desafios colocados 
pelo desenvolvimento tecnológico e a 
digitalização, em particular os 
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consumidores vulneráveis;

b) Realizar ações para assegurar o acesso 
de todos os consumidores e comerciantes 
a mecanismos de qualidade para a 
resolução de litígios extrajudicial e em 
linha, bem como às informações sobre as 
vias de reparação.

c) Realizar ações para reforçar a 
aplicação da legislação em matéria de 
defesa dos consumidores, incluindo a 
coordenação e a cooperação eficazes 
entre os organismos nacionais 
responsáveis pela aplicação da lei, e a 
cooperação com os países terceiros neste 
domínio.

Or. en

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As entidades jurídicas estabelecidas num 
país terceiro não associado ao Programa 
podem participar nas seguintes ações:

A Comissão pode permitir que entidades 
jurídicas estabelecidas num país terceiro 
não associado ao Programa participem nas 
seguintes ações:

Or. en

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As entidades participantes nas ações 
referidas nas alíneas a) e b) não têm direito 
a receber contribuições financeiras da 
União, exceto se tal for essencial para o 
Programa, designadamente em termos de 

As entidades participantes nas ações 
referidas nas alíneas a) e b) não têm direito 
a receber contribuições financeiras da 
União, em particular quando existir um 
risco de transferência de tecnologia 
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competitividade e acesso aos mercados por 
parte das empresas da União ou em termos 
de proteção dos consumidores residentes 
na União. Esta exceção não é aplicável às 
entidades com fins lucrativos.

inovadora ou de conhecimentos técnicos, 
exceto se tal for essencial para o Programa, 
designadamente em termos de 
competitividade e acesso aos mercados por 
parte das empresas da União ou em termos 
de proteção dos consumidores residentes 
na União. Esta exceção não é aplicável às 
entidades com fins lucrativos.

Or. en

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No que respeita à alínea e) do 
primeiro parágrafo do presente artigo, a 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 20.º, a fim de adaptar a lista de 
entidades elegíveis para financiamento, 
ao abrigo do Programa, para as ações 
destinadas à execução do objetivo 
específico referido no artigo 3.º, n.º 2, 
alínea d), subalínea i).

Or. en

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 11 – título

Texto da Comissão Alteração

Critérios de avaliação e adjudicação Comité(s) de avaliação

Or. en
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Justificação

Adaptação técnica.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Programa é executado através 
do(s) programa(s) de trabalho a que se 
refere o artigo 110.º do Regulamento 
Financeiro. Os programas de trabalho 
definem, se for caso disso, o montante total 
reservado para as operações de 
financiamento misto.

1. O Programa é executado através 
do(s) programa(s) de trabalho em 
conformidade com o artigo 110.º do 
Regulamento Financeiro. Os programas de 
trabalho são anuais ou plurianuais e 
definem, nomeadamente, os objetivos a 
atingir, os resultados esperados, o método 
de execução e o montante total do plano 
de financiamento. Os programas de 
trabalho anuais apresentam ainda, de 
forma pormenorizada, uma descrição das 
ações a financiar, a indicação do 
montante atribuído a cada ação e um 
calendário indicativo de execução. Os 
programas de trabalho definem, se for caso 
disso, o montante total reservado para as 
operações de financiamento misto.

Or. en

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A avaliação intercalar do 
Programa deve ser efetuada assim que 
estiverem disponíveis informações 
suficientes sobre a execução do Programa 
e, o mais tardar, quatro anos após o início 
dessa execução.

2. Até [quatro anos após o início da 
execução do Programa], o mais tardar, a 
Comissão deve elaborar um relatório de 
avaliação intercalar do Programa sobre a 
consecução dos objetivos das ações 
apoiadas pelo Programa, sobre os 
resultados e o impacto, a eficiência da 
utilização dos recursos e o seu valor 
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acrescentado para a União .

Or. en

Justificação

É necessário melhorar a responsabilização pela avaliação do Programa: deve ser efetuada 
uma avaliação intercalar, o mais tardar, até 2025, e uma avaliação final, o mais tardar, até 
2030.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. No fim da execução do Programa 
e, o mais tardar, quatro anos após o termo 
do período indicado no artigo 1.º, a 
Comissão deve efetuar uma avaliação 
final do Programa.

5. Até [três anos após o fim da 
execução do Programa], o mais tardar, a 
Comissão deve elaborar um relatório de 
avaliação final sobre o impacto a mais 
longo prazo do Programa, sobre a 
sustentabilidade das ações e as sinergias 
entre os diferentes programas de trabalho.

Or. en

Justificação

É necessário melhorar a responsabilização pela avaliação do Programa: deve ser efetuada 
uma avaliação intercalar, o mais tardar, até 2025, e uma avaliação final, o mais tardar, até 
2030.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão comunicará as 
conclusões das avaliações e as suas 
observações ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões.

6. A Comissão apresenta os 
relatórios referidos nos n.os 2 e 5 ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões e torna-os públicos.
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Or. en

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de adotar atos delegados 
referido nos artigos 9.º e 17.º é conferido à 
Comissão até 31 de dezembro de 2028.

2. O poder de adotar atos delegados 
referido nos artigos 9.º, 10.o e 17.º é 
conferido à Comissão até 31 de dezembro 
de 2028.

Or. en

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os atos delegados adotados em 
aplicação do disposto nos artigos 9.º e 17.º 
só entram em vigor se nem o Parlamento 
Europeu nem o Conselho formularem 
objeções no prazo de dois meses a contar 
da notificação do ato a estas duas 
instituições ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 
informarem a Comissão de que não 
formularão objeções. O referido prazo 
pode ser prorrogado por dois meses por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.

6. Os atos delegados adotados em 
aplicação do disposto nos artigos 9.º, 10.o e 
17.º só entram em vigor se nem o 
Parlamento Europeu nem o Conselho 
formularem objeções no prazo de dois 
meses a contar da notificação do ato a estas 
duas instituições ou se, antes do termo 
desse prazo, o Parlamento Europeu e o 
Conselho informarem a Comissão de que 
não formularão objeções. O referido prazo 
pode ser prorrogado por dois meses por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.

Or. en

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2



PR\1164319PT.docx 35/38 PE628.465v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão levará a cabo ações de 
informação e comunicação sobre o 
Programa e as suas ações e resultados. Os 
recursos financeiros afetos ao Programa 
devem igualmente contribuir para a 
comunicação institucional das prioridades 
políticas da União, na medida em que 
estejam relacionadas com os objetivos 
referidos no artigo 3.º

2. A Comissão tomará as medidas 
adequadas, a fim de levar a cabo ações de 
informação e comunicação, de forma 
compreensível, com vista a sensibilizar os 
consumidores, os cidadãos, as empresas, 
em particular as PME, e as 
administrações públicas, sobre os 
recursos disponibilizados através dos 
instrumentos financeiros do presente 
regulamento, bem como sobre as suas 
ações e resultados. Os recursos financeiros 
afetos ao Programa devem igualmente 
contribuir para a comunicação institucional 
das prioridades políticas da União, na 
medida em que estejam relacionadas com 
os objetivos referidos no artigo 3.º

Or. en

Justificação

É necessário salientar a importância de ações de comunicação compreensíveis, a fim de 
aumentar a visibilidade do financiamento da UE, no interesse dos consumidores, das 
empresas e das administrações públicas.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O mercado único tem sido, e continua a ser, a pedra angular do projeto europeu. 

Nos seus 25 anos de existência, o mercado único contribuiu para alcançar um elevado nível de 
integração entre os Estados-Membros, oferecendo, de diversas formas, vantagens concretas às 
empresas, aos cidadãos e aos consumidores, por exemplo, oferecendo uma maior variedade de 
opções e preços mais reduzidos num mercado mais competitivo, oportunidades de viajar e 
trabalhar em toda a UE, o acesso das empresas a um enorme mercado e uma melhor proteção 
dos consumidores. Apesar da adoção e aplicação de mais de 3 500 medidas, o projeto do 
mercado único está longe de estar concluído. Existem muitas barreiras que continuam a 
dificultar a realização do mercado único, por exemplo, as lacunas na legislação, os encargos 
administrativos, a execução ineficaz e a deficiente aplicação da legislação da UE, bem como a 
evolução das circunstâncias e os desafios e obstáculos emergentes.

O Parlamento Europeu apelou, em diversas ocasiões, à melhoria da governação e à eficiência 
do mercado único, e a Comissão tornou a integração do mercado numa das suas principais 
prioridades.

Para o próximo período de 2021-2027, a Comissão propõe um novo Programa a favor do 
mercado único, que reunirá seis programas e numerosas ações, anteriormente autónomos, 
num único quadro coerente. O objetivo principal é aplicar e executar várias atividades de 
apoio à realização do mercado único em sentido lato, reforçando as sinergias e a flexibilidade 
e eliminando as sobreposições nos programas existentes da UE. 

De um modo geral, o relator congratula-se com o novo «Programa a favor do mercado único» 
e partilha a opinião da Comissão sobre a necessidade de uma abordagem estratégica e 
integrada para a realização de um mercado único que funcione bem.

Porém, o relator propõe várias melhorias nos seguintes domínios:

Enquadramento financeiro

A Comissão propõe que a dotação financeira seja atribuída a quatro objetivos diferentes: 
COSME, consumidores, cadeia alimentar e consumo sustentável e estatísticas. O relator 
considera que a dotação financeira total não é suficiente para responder a todos os desafios do 
mercado único e, em particular, para se adaptar ao contexto em rápida mutação da revolução 
digital e da globalização. 

Porém, o relator propõe a adaptação da dotação financeira geral e das diferentes rubricas 
orçamentais, logo que os valores exatos sejam definidos no projeto de relatório intercalar do 
Parlamento Europeu sobre o quadro financeiro plurianual 2021-2027 e os recursos próprios.

Ademais, o relator sugere o aditamento de uma nova rubrica orçamental dedicada à 
fiscalização do mercado, à segurança dos produtos e à homologação, em conformidade com a 
avaliação de impacto do Programa a favor do mercado único e a avaliação de impacto do 
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regulamento relativo à aplicação e ao cumprimento. O relator considera, igualmente, 
importante mencionar explicitamente os objetivos aos quais será dedicado o montante 
remanescente, bem como fixar um limite máximo para a assistência técnica e administrativa.

Incidência na fiscalização do mercado e na segurança dos produtos

Relativamente aos objetivos do programa, o relator acredita firmemente que a melhoria do 
funcionamento do mercado único depende do reforço das atividades de fiscalização do 
mercado e da segurança dos produtos, com especial atenção para os produtos vendidos em 
linha. Com efeito, o relator reconhece que uma fiscalização eficaz do mercado poderia ser 
essencial para salvaguardar os interesses públicos, como a saúde e a segurança no local de 
trabalho, a proteção dos consumidores e do ambiente e a segurança pública, bem como para 
assegurar condições equitativas entre os operadores económicos. Muitos escândalos recentes, 
nomeadamente o «Dieselgate», mostram que os produtos perigosos e não conformes 
continuam a ser uma realidade no mercado da UE, salientando a necessidade de uma 
fiscalização do mercado mais eficaz e coordenada na União. O regulamento relativo à 
homologação, recentemente aprovado, bem como o Regulamento relativo à aplicação e ao 
cumprimento, atualmente em negociação, preveem um quadro para a promoção de uma 
melhor cooperação entre as autoridades de fiscalização do mercado, as instituições europeias 
e os operadores económicos. Com base no que precede, o relator introduz um novo objetivo 
específico relacionado com a fiscalização do mercado, a segurança dos produtos e a 
homologação, assim como ações conexas, dedicando uma rubrica orçamental específica a 
estas ações.

Consumidores

O relator considera que o Programa a favor do mercado único deve contribuir para criar 
condições para que os cidadãos da UE beneficiem plenamente do mercado único. Por 
conseguinte, o relator propõe a incorporação de referências a ações específicas destinadas a 
reforçar a proteção e a capacitação dos consumidores, bem como a promoção dos seus 
interesses, salientando em particular as novas oportunidades e os novos desafios da 
digitalização, em conformidade com o Programa Consumidores para o período 2014-2020. 

Desenvolvimento digital 

Ao longo de todo o texto do regulamento, o relator remete para o desenvolvimento digital em 
todos os domínios abrangidos pelo programa. Um programa de sete anos deve ser flexível e 
suficientemente orientado para o futuro, de modo a adaptar-se a um contexto em permanente 
evolução, em que as novas tecnologias têm um forte impacto nos modelos empresariais, por 
exemplo, a economia social e colaborativa, bem como nos consumidores e na economia da 
UE.

Execução, avaliação e divulgação do Programa

A proposta da Comissão não fornece informações suficientes sobre a forma como o novo 
programa será aplicado. A adoção de programas de trabalho anuais ou plurianuais assume 
uma grande importância, uma vez que os programas de trabalho definem, nomeadamente, as 
ações a financiar e a atribuição dos recursos financeiros. 
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No que diz respeito à avaliação, o relator propõe uma avaliação final obrigatória do Programa 
até 2030, centrando-se, especificamente no impacto a longo prazo do Programa, na 
sustentabilidade das ações e nas sinergias entre os diferentes programas de trabalho.

Relativamente à transparência e à publicidade, o relator propõe que a Comissão realize ações 
de informação e de comunicação destinadas a aumentar a sensibilização dos consumidores, 
das empresas, nomeadamente das PME, e das administrações públicas para as oportunidades 
oferecidas pelo programa.
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