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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Comissão propõe a instituição, através de um regulamento, do Programa Consumidores 
para o período 2014-2020, com base no artigo 169.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia. O total das dotações financeiras para a execução do Programa no período 
compreendido entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2020 ascende a 197 milhões de 
euros, a preços correntes. 

Enquanto no quadro financeiro plurianual 2007-2013, a proteção da saúde pública e dos 
consumidores é abrangida por um instrumento financeiro único, de agora em diante está 
prevista a aplicação dois programas distintos (o que constitui um progresso bem-vindo). O 
novo Programa Consumidores irá apoiar o objetivo geral da futura política dos consumidores, 
que consiste em colocar no centro do mercado único o consumidor no pleno uso dos seus 
direitos. 

O relator, tendo reexaminado o projeto de ato legislativo: 
 congratula-se com a proposta da Comissão relativa à criação do Programa 

Consumidores para 2014-2020 e sublinha que esta proposta deve ser consentânea com 
a Estratégia Europa 2020 e contribuir para a consecução dos seus objetivos; 

 considera que, tendo em conta a necessidade de impulsionar o crescimento económico 
na UE, o Programa Consumidores tem de ajudar os cidadãos europeus a tirar pleno 
partido do potencial do mercado único, uma vez que, enquanto principal alvo deste
programa, os consumidores devem estar bem informados sobre os seus direitos e 
formas de os exercer, e confiar totalmente nos vários intervenientes no mercado único;

 salienta que o orçamento total proposto para o Programa Consumidores 2014-2020, 
que ascende a 197 milhões de euros (a preços correntes), é modesto, mas que o 
montante de 20,65 milhões de euros para as despesas administrativas decorrentes da 
execução do programa é elevado; 

 apoia a Opção 2 da Comissão, resultante da avaliação de impacto, visto estar em 
consonância com as prioridades da Comissão (Europa 2020, Ato para o Mercado 
Único) e com a reflexão em curso sobre o futuro da política dos consumidores; 

 defende que a informação e a participação do consumidor constituem prioridades 
transversais e que, por conseguinte, têm de estar presentes, sempre que possível, em 
todas as ações financiadas no âmbito do programa e agrupadas segundo os seguintes 
quatro objetivos:  (1) Segurança, (2) Informação e educação, (3) Direitos e reparação, 
e (4) Aplicação da legislação;

 solicita que seja considerada a criação do Centro de Acreditação Europeu para 
empresas em linha, que permitiria que os consumidores apurassem a credibilidade e a 
fiabilidade das empresas, aumentaria a sua confiança e a transparência das transações 
em linha;

 defende a aplicação dos princípios da boa gestão financeira, transparência e 
flexibilidade na implementação do programa; por conseguinte, a criação de uma 
agência de execução só é admitida se o resultado da análise independente da relação 
entre custo e benefício for positivo;

 realça a necessidade de instituir um conjunto de indicadores estatísticos adequados a 
nível da UE, a monitorizar anualmente,  que avaliem o funcionamento do mercado 
único;
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 defende que as associações do consumidor devem ser apoiadas, mas apela, 
simultaneamente, a uma maior participação individual e, em particular, a uma melhor 
utilização de ferramentas TIC pelo consumidor e à criação de uma plataforma 
eletrónica à escala da UE, através da qual se possa apresentar queixas, partilhar e 
receber informação;

 incentiva à criação de plataformas em linha e de programas informáticos que 
aproximem os consumidores e as empresas do mercado; 

 apoia o desenvolvimento de plataformas interativas para intercâmbio de boas práticas 
e de materiais de formação sobre a educação do consumidor e propõe que os grupos 
mais vulneráveis sejam alvo de especial atenção, por forma a favorecer o crescimento 
inclusivo. 

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no 
seu relatório:

Alteração 1

Projeto de resolução legislativa
N.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. Recorda a sua Resolução de 8 de 
junho de 2011 sobre "Investir no futuro: 
um novo Quadro Financeiro Plurianual 
(QFP) para uma Europa competitiva, 
sustentável e inclusiva"1; reitera que são 
necessários recursos adicionais
suficientes para o próximo Quadro 
Financeiro Plurianual, a fim de permitir 
que a União cumpra as prioridades 
políticas existentes, as novas tarefas e as 
tarefas reforçadas previstas pelo Tratado 
de Lisboa, nomeadamente a proteção do 
consumidor, e que esteja apta a responder 
a acontecimentos imprevistos;  desafia o 
Conselho, caso não partilhe desta 
abordagem, a identificar claramente quais 
das suas prioridades políticas ou projetos 
podem ser agora totalmente abandonados, 
não obstante o seu comprovado valor 
acrescentado europeu;
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______________
1 Textos aprovados, P7_TA(2011)0266.

Or. en

Alteração 2

Projeto de resolução legislativa
N.º 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-D. Sublinha que o orçamento total 
proposto para o Programa Consumidores 
para 2014-2020, que ascende a 197 
milhões de euros (a preços correntes) é 
modesto e salienta que o envelope 
financeiro, especificado na proposta 
legislativa, constitui apenas uma 
indicação para a autoridade legislativa e 
que não pode ser determinado até que seja 
alcançado um acordo sobre a proposta de 
regulamento que estabelece o Quadro 
Financeiro Plurianual para o período 
2014-2020;

Or. en

Alteração 3

Projeto de resolução legislativa
N.º 1-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-E. Considera que o montante de 20,65 
milhões de euros para as despesas 
administrativas decorrentes da execução 
do programa é elevado e insta a Comissão 
a justificar e a reavaliar essas despesas;

Or. en
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Justificação

Dado que o montante total destinado ao programa ascende a 197 milhões, os 20,65 milhões 
previstos para despesas administrativas representam mais de 10 por cento do total. 

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) É importante melhorar a defesa do 
consumidor. Para atingir este objetivo 
geral, devem ser fixados objetivos 
específicos em matéria de segurança, 
informação e educação dos consumidores, 
direitos e reparação, bem como no que diz 
respeito à aplicação dos direitos dos 
consumidores. O valor e o impacto das 
ações executadas ao abrigo do Programa 
devem ser regularmente monitorizados e 
avaliados. É necessário desenvolver 
indicadores que permitam avaliar a política 
dos consumidores.

(5) É importante melhorar a defesa do 
consumidor, dando especial ênfase aos 
grupos vulneráveis, a fim de cumprir o 
objetivo do crescimento inclusivo.  Para 
atingir este objetivo geral, devem ser 
fixados objetivos específicos em matéria de 
segurança, informação e educação dos 
consumidores, direitos e reparação, bem 
como no que diz respeito à aplicação dos 
direitos dos consumidores. O valor e o 
impacto das ações executadas ao abrigo do 
Programa devem ser monitorizados e 
avaliados anualmente, e ser objeto de um 
relatório ao Parlamento Europeu. É 
necessário desenvolver indicadores que 
permitam avaliar a política dos 
consumidores. Além disso, a Comissão 
deve instituir um conjunto de indicadores 
estatísticos pertinentes a nível da UE, 
nomeadamente sobre transações 
transfronteiras e transações em linha, a 
fim de avaliar os resultados e os 
progressos quanto à melhoria do 
funcionamento do mercado único.

Or. en

Justificação

A política dos consumidores tem por objetivo contribuir para um melhor funcionamento do
mercado único; por conseguinte, os seus progressos também têm de ser avaliados, 
independentemente de outros fatores externos à política dos consumidores também 
contribuírem para o mercado único. 
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) No espírito da aplicação do 
Programa Consumidores segundo os 
princípios da boa gestão financeira, da 
transparência e da flexibilidade, a criação 
de uma agência de execução só deve ser 
admissível se o resultado de uma análise 
independente da relação entre custo e 
benefício for claramente positivo.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-B) As despesas suportadas por fundos 
da União e pelos Estados-Membros no 
domínio da segurança, educação, direitos 
do consumidor e sua aplicação, devem ser 
mais bem coordenadas, por forma a 
assegurar a complementaridade, maior 
eficiência e visibilidade, bem como para 
alcançar melhores sinergias orçamentais. 

Or. en

Justificação

A Comissão deve tentar reforçar a capacidade das associações nacionais de consumidores, 
em especial nos Estados-Membros que possuem uma cultura de consumo relativamente mais 
fraca, através da junção e da coordenação mais adequadas de recursos. 
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Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A informação de elevada qualidade e a 
participação do consumidor constituem 
uma prioridade transversal e, por 
conseguinte, devem estar expressamente 
presentes, sempre que possível, em todos 
os objetivos e ações setoriais financiados 
no âmbito do novo programa. 

Or. en

Justificação

A Comissão deve tentar reforçar a visibilidade da participação generalizada do consumidor 
informado, uma vez que o objetivo último do programa é colocar o consumidor no centro do 
mercado único.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea a) – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) criação do Centro de Acreditação 
Europeu para empresas em linha, a fim 
de reforçar a transparência, a segurança 
jurídica e a segurança dos consumidores 
que tomam parte em transações
financeiras em linha, após uma avaliação 
de custo-benefício;

Or. en

Justificação

O Centro de Acreditação Europeu para empresas em linha permitiria que os consumidores 
apurassem a credibilidade e a fiabilidade das empresas, aumentaria a confiança dos 
consumidores e a transparência das transações em linha.



PA\899510PT.doc 9/9 PE487.806v01-00

PT

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea c) – ponto 9-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) criação de uma plataforma 
eletrónica à escala da União, através da 
qual os consumidores possam apresentar 
queixas, partilhar e receber informação, 
classificar produtos e receber 
aconselhamento especializado; 

Or. en

Justificação

A criação de plataformas em linha e de programas informáticos que aproximem os 
consumidores e as empresas do mercado contribui para uma participação mais eficaz.


