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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão do 
Controlo Orçamental, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Congratula-se com a ausência de observações críticas sobre as políticas em matéria de 
mercado interno, alfândegas e protecção dos consumidores no relatório do Tribunal de 
Contas;

2. Considera que a taxa de execução de 85% da rubrica orçamental 120201 no domínio da 
política do mercado interno deve ser melhorada, à luz da declaração da Comissão, 
segundo a qual se trata de um aumento das dotações para autorizações em 1,05 milhões de 
euros adicionados pela autoridade orçamental durante o processo orçamental e que não 
estava previsto na planificação do orçamento; reconhece, porém, os esforços no sentido de 
melhorar a planificação do orçamento, patentes na taxa de execução de quase 100% em 
2007;

3. Considera que a taxa de execução de 48% da rubrica orçamental 140201 no domínio da 
política alfandegária é muito baixa, o que, segundo a Comissão, resulta de uma mudança 
de política no processo de concurso, substituindo a adjudicação de contratos separados 
pela implementação de contratos-quadro a longo prazo; congratula-se, portanto, com o 
aumento da taxa de execução para 83% em 2007, que já revela os resultados positivos 
desta mudança de política, apesar da necessidade de mais melhorias;

4. Aplaude a taxa de execução de 96% da rubrica orçamental 170201 no domínio da política 
relativa à protecção dos consumidores.
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