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SUGESTÕES

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

1. Constata que, de acordo com o Tratado de Lisboa, as políticas no domínio do mercado 
interno, da protecção dos consumidores e da união aduaneira continuam submetidas ao 
processo de co-decisão, agora denominado “processo legislativo ordinário”; salienta 
que o direito de co-decisão do Parlamento Europeu foi reforçado em virtude da 
introdução deste processo em alguns domínios;

2. Subscreve que, no n.º 3 do artigo 2.º do Tratado UE, com a redacção que lhe é dada 
pelo Tratado de Lisboa, o objectivo da realização de um mercado interno seja agora 
conjugado com objectivos horizontais de natureza social e ecológica, designadamente 
o desenvolvimento sustentável, "uma economia social de mercado altamente 
competitiva que tenha como meta o pleno emprego e o progresso social", assim como 
um elevado nível de protecção e de melhoramento da qualidade do ambiente;

3. Toma nota do Protocolo relativo ao mercado interno e à concorrência e reitera, neste 
contexto, que a política da concorrência constitui um instrumento para o 
funcionamento do mercado interno, mas não representa um fim em si próprio;

4. Congratula-se, além disso, com o facto de, no n.º 2 do artigo 2.º-C do Tratado CE, 
com a redacção que lhe é dada pelo Tratado de Lisboa, o mercado interno, a coesão 
económica, social e territorial, a defesa dos consumidores e os problemas comuns de 
segurança em matéria de saúde pública serem enunciados como principais domínios, 
de igual direito, em que a União e os Estados-Membros dispõem de competência 
partilhada;

5. Salienta, além disso, a importância da defesa dos consumidores como competência 
transversal aquando da definição e execução de outras políticas da União, tal como 
salientado no artigo 6.º-A do Tratado CE, com a redacção que lhe é dada pelo Tratado 
de Lisboa; 

6. Toma nota do convite endereçado aos Estados-Membros no artigo 53.º do Tratado CE, 
com a redacção que lhe é dada pelo Tratado de Lisboa, no sentido de se esforçarem 
por prosseguir a liberalização no sector dos serviços, caso a sua situação económica 
geral e a situação do sector em causa o permitam;

7. Apoia a competência legislativa do Parlamento Europeu e do Conselho relativamente 
aos serviços de interesse económico geral, nos termos do artigo 16.º do Tratado CE, 
com a redacção que lhe é dada pelo Tratado de Lisboa, tendo especialmente em conta 
a sua importância para a promoção da coesão social e territorial; salienta o amplo 
poder de apreciação dado às autoridades nacionais, regionais e locais pelo Protocolo 
relativo aos serviços de interesse geral;
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8. Salienta, além disso, que a União Europeia, nos termos do n.º 1 do artigo 2.º-B do 
Tratado CE, com a redacção que lhe é dada pelo Tratado de Lisboa, detém a 
competência exclusiva no domínio da união aduaneira; salienta a competência 
legislativa do Parlamento Europeu e do Conselho relativamente a medidas destinadas 
a reforçar a cooperação aduaneira, nos termos do artigo 27.º-A do Tratado CE, com a 
redacção que lhe é dada pelo Tratado de Lisboa;

9. Apoia o reforço e a definição mais precisa do princípio da subsidiariedade, assim 
como com a participação dos Parlamentos nacionais no processo legislativo previsto
no artigo 8.º-C do Tratado UE, com a redacção que lhe é dada pelo Tratado de Lisboa, 
em articulação com o Protocolo relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade 
e da proporcionalidade, assim como com o Protocolo relativo ao papel dos 
Parlamentos nacionais na União Europeia;

10. Constata, neste contexto, que o controlo pelos Parlamentos nacionais, de acordo com o 
princípio da subsidiariedade, se aplicará eventualmente, a partir de 1 de Janeiro de 
2009, a relatórios da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores 
cuja primeira leitura não tenha sido concluída até finais de 2008.1    

                                               
1 Do ponto de vista actual, tal poderá dizer respeito às propostas de directivas relativas à coordenação dos 
processos de adjudicação e às transferências de produtos relacionados com a defesa (COM(2007)0766 e 
COM(2007)0765), assim como à segurança dos brinquedos (COM(2008)0009). 


