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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

1. CONTEXTO DA PROPOSTA 

A Estratégia Europa 2020 preconiza que «deve ser dada aos cidadãos a possibilidade de 
participarem plenam ente no m ercado único, o que im plica aum entar as possibilid ades e a 
confiança na aquisição de bens e serviços transfronteiras». 

Cada vez se torna m ais evidente que, numa altura em que a Europa nece ssita de novas fontes  
de crescim ento, a política dos consum idores é um  dom ínio capaz de dar um contributo 
significativo para a realização dos objectivos da  Estratégia Europa 2020. Há na Europa 500 
milhões de consumidores, representando as despesas de consumo 56% do PIB da UE. Quanto 
mais os consumidores forem capazes de tomar decisões informadas, maior será o seu impacto 
no reforço do mercado único e a sua capacidade de estimular o crescimento. Consumidores no 
pleno uso dos seus direitos, bem  protegidos e em condições de beneficiar do m ercado único 
podem, assim, estim ular a inov ação e o crescime nto ao exigir valor, qualidade e serviço. As 
empresas que correspo ndam a estas expectativ as estarão m ais be m posicionadas para lidar 
com as pressões do mercado global. 

A capacitação não é apenas um a questão de direitos dos consum idores; mas implica também 
criar um ambiente global que permita aos consumidores fazer uso desses direitos e beneficiar 
deles. Significa que é necessário criar um  quadro que perm ita aos consum idores confiar no 
princípio básico de que a segurança está garantida e de que existem instrumentos para detectar 
lacunas nas normas e práticas e para as colm atar de modo eficaz em toda a Europa. Significa 
ainda que é necessário criar um  ambiente em que os consumidores – através da educação, da 
informação e da sensib ilização – s aibam co mo navegar no m ercado único de for ma a 
beneficiar das m elhores ofertas de produtos e serviços. Por últim o, a c apacitação requer que 
os consumidores possam exercer com confiança os  seus direitos em  toda a Europa e que, se 
algo correr m al, possam contar tanto com a aplicação eficaz desses direitos como com  um 
acesso fácil a mecanismos de reparação eficazes. 

A Comunicação «Um orçamento para a Europa 2020»1, de 29 de Junho de 2011, destinou 175 
milhões de euros (a preços constantes de 2011)  ao Programa Consumidores para o período de  
2014-2020. 

Neste contexto, a presente p roposta te m por objectivo estabelecer um Program a 
Consumidores para o p eríodo 2014 -2020, sucessor do pro grama de acção com unitária no  
domínio da política dos consumidores (2007-2013). 

O novo Program a Consum idores irá apoiar o objectivo geral da futura política dos 
consumidores que consiste em  colocar no cen tro do m ercado único o consum idor no pleno 
uso dos seus direitos. A política europeia dos consum idores apoia e complementa as políticas 
nacionais, procurando garantir que os cidadã os da UE possam  usufruir plenam ente das 
vantagens do m ercado único e que, para o ef eito, a sua s egurança e interes ses económicos 
sejam devidamente protegidos. 

                                                 
1 CO M(2011)500. 
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A fi m de c ontribuir de for ma i mportante pa ra atingir o objectivo da UE de relançar o 
crescimento, há que estimular a grande força económica que são as despesas de consumo (que 
representam 56% do PIB da UE). 
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• Contexto geral 

Os principais problem as que se pretende reso lver através do financiam ento de a cções ao 
abrigo do novo Programa estão agrupados nas quatro categorias seguintes: 

i) Segurança : diferenças  entre os Es tados-Membros na aplicação da  legislação em 
matéria de segurança dos produtos e presença  de produtos não seguros no m ercado único; 
riscos lig ados à globalização da cadeia de p rodução; segu rança dos s erviços; falta de uma 
estrutura de coordenação adequada a nível da UE capaz de garantir o m elhor valor para o 
co-financiamento da UE. 

ii) Inform ação e educação: falta de dados e anális es fiáveis e de boa qualidade sobre o 
funcionamento do m ercado único para os c onsumidores; insuficiente capacidade das 
organizações de consumidores, incluindo falta de recursos e de conhecimentos especializados, 
nomeadamente nos novos Estados-Mem bros; falta de informações transparentes, 
comparáveis, fiáveis e d e fácil u tilização para os consumidores, em particular para os casos  
transfronteiras; falta d e conhecim entos e de  compreensão, tanto pelo s consum idores como 
pelos re talhistas, dos p rincipais d ireitos dos  consum idores e das principais m edidas de 
protecção; insuficiência dos actuais instrum entos da UE em  matéria de educação do 
consumidor, especialmente no que diz respeito à evolução no ambiente digital. 

iii) Direitos e reparação: protecção inadequada dos direitos dos consumidores, em especial 
em situaçõ es transfron teiras; necessidade de m elhorar a integração dos interesses dos 
consumidores nas políticas da UE; problem as com que se deparam os consumidores ao tentar 
obter reparação, nomeadamente em situações transfronteiras. 

iv) Aplicação da legislação: a red e CDC (Cooperação no dom ínio da Defesa do 
Consumidor) (rede de autoridades nacionais re sponsáveis pela aplicação da legislação nesta 
matéria) não é plenamente utilizada; insuficiente sensibilização dos consumidores para a rede 
CEC (Centros Europeus do Consumidor) e necessidade de reforçar a sua eficácia. 

Ao mesmo tempo, o novo Programa, com as suas quatro prioridades – segurança, informação 
e educação, direitos e reparação, e aplicação da legis lação (SIDE) –, precisa d e ter em  conta 
os novos desafios societais que têm vindo a ad quirir m aior im portância nos últimos anos. 
Entre eles incluem -se: a cres cente com plexidade do processo de tom ada de decisão dos 
consumidores, a necessidade de adoptar pa drões de consum o m ais sustentáveis, as  
oportunidades e ameaças representadas pela dig italização, o aumento da exclusão so cial e do 
número de consumidores vulneráveis, e o envelhecimento da população. 

• Tónica das acções a realizar no âmbito do Programa Consumidores 

Embora o âmbito dos problemas enfrentados pela política dos consumidores seja muito vasto, 
a dim ensão relativ amente m odesta do Program a Consumidores  im plica que as acções a 
financiar ao abrigo do mesm o se devam centrar em domínios nos quais a intervenção a nível 
da UE pode fazer uma diferen ça e trazer valor acrescentado. Os dom ínios d e acção  
seleccionados são de três tipos: 

i) Acções correspondentes às obrigações jurídicas  impostas à UE e aos 
Estados-Membros pelo Tratado e pelo acervo  da UE em vigor no domínio da defesa do 
consumidor: 
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– financiamento da m anutenção e do bo m funcionam ento da  rede RAPEX 2, da rede 
CDC de autoridades responsáveis p ela aplicação da legislação e d as bases de d ados 
sobre produtos cosméticos. 

ii) Acções que não são ou não pode m ser realizadas a nível nacional , em razão do seu 
carácter europeu: 

– Apoio aos consumidores em questões de âmbito transfronteiras, através de: 

- co-financiamento da exploração da re de de Centros Europeus do Cons umidor 
(CEC). As autoridades  nacionais e as organizações de consum idores não estão 
geralmente em condições de prestar aconselhamento e apoio aos consumidores sobre 
questões transfronteiras; 

- apoio ao desenvolvim ento de um  sistema de resolução d e litíg ios em linha à 
escala da União que trate igualmente dos casos transfronteiras; 

– Desenvolvimento da cooperação  com  parcei ros internacio nais para lidar com  o 
impacto da globalização da cadeia de produção sobre a segurança dos produtos; 

– Apoio à produção de dados sobre os m ercados de consumo que sejam comparáveis a 
nível da UE, per mitam estabelecer com parações entre Estados -Membros e 
contribuam para a elaboração das políticas à escala da UE; 

– Assegurar a representação dos interesses do consum idor a nível da UE, apoiando 
financeiramente as organizações de consumidores à escala da UE. 

iii) Acções que com plementem e reforcem  a eficácia das m edidas tom adas a nível 
nacional: 

– Coordenação e co-finan ciamento de acções  conjuntas no do mínio da segurança dos  
produtos e da aplicação dos direitos dos consumidores; 

– Apoio, em  colaboração  com  os Estados-M embros e outras  partes interessadas, a 
campanhas de sensibilização sobre temas relacionados com o consumo e cooperação 
com intermediários a fim de contribuir para o  fornecim ento de inform ação clara, 
transparente e fiável aos consumidores; 

– Apoio à form ação ministrada às organizaçõ es nacionais de consum idores, que seria 
muito m ais dispendiosa se fosse ministra da a nível nacional e sem  econom ias de 
escala; 

– Criação de uma plataforma para intercâm bio e partilha d e boas práticas no dom ínio 
da educação dos consumidores. 

• Objectivos da proposta 

                                                 
2 RAPEX: Sistema de alerta rápido da UE sobre todos os produtos de consumo perigosos (com excepção 

dos al imentos para c onsumo humano, dos a limentos para animais, dos produtos f armacêuticos e dos 
dispositivos médicos). 
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O objectivo do Programa Consumidores consiste em apoiar o objectivo político de colocar no 
centro do mercado único o consum idor no pleno uso dos seus direitos . Para alcançar este 
objectivo, o Programa irá contribuir para a protecção da saúde, da segurança e dos interesses 
económicos dos consum idores, para além  de promover o direito destes à inform ação, à 
educação e à organização em  defesa dos seus  interesses. O Program a irá com plementar, 
apoiar e monitorizar as políticas dos Estados-Membros. 

As acções empreendidas permitirão apoiar os quatro objectivos específicos seguintes:  

i) Segurança: consolidar e reforçar a segurança dos produtos, através de uma fiscalização 
eficaz do mercado em toda a UE; 

ii) Informação e educação: m elhorar a educação  e a inform ação dos cons umidores e 
sensibilizá-los para os seus direitos, com  o in tuito de desenvolver um a base de inform ações 
para a política dos consumidores e de prestar apoio às organizações de consumidores; 

iii) Direitos e reparação: consolidar os direitos dos consumidores, em particular através da 
acção regulam entar e da m elhoria do acesso  à reparação, inclu indo a m ecanismos de 
resolução alternativa de litígios. 

iv) Aplicação da legislação: reforçar a aplicação dos direitos do s consum idores, 
melhorando a cooperação entre os organism os nacionais responsáveis pela ap licação da 
legislação e prestando aconselhamento aos consumidores. 

Estes objectivos estão em  plena consonância  com  a Estratégia Europa 2020 no que diz 
respeito ao crescimento e à competitividade e integram algumas das preocupações específicas 
desta Estratégia, com o as relacionadas com  a agenda digital (garantir que a digitalização 
efectivamente gera um  aumento do be m-estar dos consumidores), o crescimento sustentável 
(adoptar padrões de consumo mais sustentáveis), a inclusão social (tendo em conta a situação 
específica dos consum idores vulneráveis e as necessidades da população envelhecida) e a 
regulamentação inteligente (m onitorização do m ercado de  consum o de for ma a c ontribuir 
para a concepção de regulamentos «inteligentes» e específicos). 

2. RESULTADOS DAS CONSULTAS DAS PARTES INTERESSADAS E 
AVALIAÇÕES DE IMPACTO 

• Consulta das partes interessadas 

Uma avaliação in tercalar da actual bas e ju rídica, o  prog rama de acção com unitária n o 
domínio da política dos consum idores (2007 -2013), foi realizada entre Maio de 2010 e  
Fevereiro de 2011 3. Neste contexto, foram  consultadas as prin cipais partes  in teressadas 
(Estados-Membros, autoridades nacionais en volvidas nas políticas dos consum idores, 
organizações de consumidores da UE e naciona is, e empresas) sobre as acções levadas a cabo  
no âmbito do programa actual. 

A avaliação evidenciou o valor acrescentado  do programa, não obstante o facto de a política 
europeia dos consumidores ser um domínio relativamente novo e de o nível de financiam ento 

                                                 
3 Conjuntamente com a avaliação ex post do programa anterior e com a avaliação intercalar da Estratégia 

da Política dos Consumidores para 2007-2013. 
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do programa pela UE ser relativamente modesto. A avaliação salientou também que as acções 
no âm bito da estratégia e dos program as contribuem para o objectivo consagrado na 
Estratégia Europa 2020 de alcançar um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. 

Os resultad os f oram globalm ente positivo s no que respeita  à pertinên cia dos objec tivos do 
Programa, ao seu im pacto e ao seu valor ac rescentado. A lém disso, a avaliação concluiu 
igualmente que o Program a terá efeitos a longo prazo sobre a defesa do consum idor. As 
autoridades nacionais confirm aram, e m ge ral, que a Estra tégia e o Program a for am 
complementares das políticas nacionais em  ma téria de consum idores. Contudo, a avaliação 
concluiu que os desafios sociais e ambientais emergentes só parcialmente foram abordados na 
Estratégia e no Programa actuais. 
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Além disso, tiveram  lugar debates subsequent es com  as partes interessadas aquando da 
preparação do novo Pr ograma Consum idores, no meadamente na Cim eira do Consum idor 
realizada em Abril de 2011, e no contexto das se guintes redes de consum idores: rede para a 
política dos consum idores (CPN - Consumer Policy Network), composta por representantes 
das autoridades nacionais; rede de cooperação no domínio da defesa do consum idor (CPC - 
Consumer Protection Cooperation Network), com posta por representantes das autoridades 
nacionais responsáveis pela ap licação da leg islação; e Gru po Consultivo dos Consum idores 
Europeus (GCCE), composto por organizações de consumidores europeias e nacionais. 

Foram igualm ente solicitados os contributos da s três  prin cipais org anizações em presariais 
horizontais (BusinessEurope, UEAPME e EuroCommerce). 

Apesar das diferenças de ênfase, os contributos  das autoridades nacionais e das organizações 
de consumidores foram, de um modo geral, favor áveis às questões prioritárias propostas pela 
DG SANCO e pertinentes para o program a. As or ganizações empresariais concordaram, em 
geral, com as prioridades propostas pela Co missão, sublinhando que deve ser encontrado um 
equilíbrio adequado entre a defesa do consumidor e a competitividade.  

Além disso, o Parlam ento Europeu publicou, nos  últim os anos, um a série de relatórios 
directamente pertinentes para as actividades realizadas no âmbito do Programa4. 

• Avaliação de impacto 

A Direcção-Geral da Saúde e dos Consum idores realizou, entre Fevereiro e Julho d e 2011, 
uma avaliação de impacto, a qual considerava quatro opções: 

- Opção 0 - corresponde ao m ínimo absoluto de  acções a financiar em  resultado das 
obrigações jurídicas impostas p elo Tratado e p elo acervo da UE em  vigor no dom ínio da 
defesa do consumidor. 

- Opção 1 - corresponde ao cenário de referência . No â mbito desta opção, as acções 
realizadas ao abrigo do Program a para 2007-2013 são, na sua m aioria, continuadas, mas com 
algumas adaptações. Alg umas acções são substancialm ente reduzidas ou  abandonadas, dado 
que deixaram de ser pertinente s, ao passo que outra s, novas, são lançadas com  um nível de 
ambição reduzido (por exem plo, em  matéria de  reparação). Esta op ção corresponde a um 
orçamento igual ou inferior ao previsto no âmbito do programa actual. 

- Opção 2 - corresponde a um a abordagem  m ais ambiciosa, em  consonância com  as  
prioridades da Com issão (Europa 2020, Acto para  o Mercado Único) e com  a refl exão em 
curso sobre o futuro da política dos consum idores5. O orçamento anual p ara esta opção é de 
cerca de 25 milhões de euros. 

- Opção 3 - exigiria um  reforço do orçam ento em com paração com o actual programa 
para algumas acções adicionais, tais com o: desenvolvimento de um a base de dados pública 
sobre a seg urança dos produtos de consum o; reparação: criação de u m fundo de stinado a 
financiar acções de reparação transfronteiras. 

                                                 
4 Relatórios Grech, Hedh e Arias, em 2010, e relatórios Schaldemose e Kal niete, em 2011. O relatório 

Svensson/Triantaphyllides encontra-se em fase de em conclusão. 
5 que poderá vir a assumir a forma de uma Agenda do Consumidor, a publicar em 2012. 
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A avaliação  de i mpacto concluiu que a opção  2 é a m elhor do ponto de vista da relação  
custo/benefício. O orçamento para esta opção s eria de cerca de 25 m ilhões de euros anuais, o 
que está em confor midade com  a proposta  de dotação orçam ental para o Programa  
Consumidores referido na Com unicação «Um orçamento para a Europa 2020», de Junho de 
2011. 

• Simplificação do processo de financiamento 

O processo  de financiam ento deve ser sim plificado, em  especial através da utilização de 
acordos de parceria e d o apoio prestado ao órgão de coordenação criado a nível da UE para a 
fiscalização do mercado em matéria de segurança6. 

Sempre que ta l se ja possível, será examinada a possibilidad e de reco rrer a m ontantes fixos, 
com o intuito de reduzir os encargos administrativos. 

Se a Com issão decidir recorrer a u ma agência para a execução do P rograma Consumidores, 
tal contribuirá igualmente para a simplif icação dos procedimentos no âmbito do processo de 
financiamento.  

• Valor acrescentado das acções 

O Programa irá apoiar os objectivos da fu tura política dos consum idores, colocando os 
consumidores da UE no centro do m ercado único. O valor acres centado das acções levadas a 
cabo no âmbito dos quatro objectivos específicos é resumido em seguida. 

i) Segurança  

No domínio da segurança, as acções a nível da UE e a cooperação através da directiva relativa 
à segurança geral dos produtos perm item obter m elhores resultados do que um a série de 
acções empreendid as individu almente pelos  Estados-M embros, um a vez que aquelas  
colmatam lacunas de inform ação, podendo inclusivam ente utilizar inform ação recolhida por 
outros países, e evitam disparidades no mercado único. 

ii) Inform ação e educação 

A m onitorização do  m ercado d e co nsumo ajuda a identificar in suficiências no s m ercados 
nacionais e os obstáculos no m ercado interno que podem ser elim inados com reformas que  
estimulem a inovação  e a conco rrência. Em  geral, o s dado s são con cebidos com  suficiente 
solidez e representatividade para poderem  ser utilizados não só na UE m as também a nível 
nacional, comportando assim  alguns ganhos de ef iciência à escala da UE e perm itindo aos 
Estados-Membros proceder a avaliações comparativas. 

Encorajar uma representação forte e coeren te do movimento dos consumidores a nív el da UE 
permite a consolidação do contributo dos consumidores para a elaboração das políticas da UE, 
para as instituições da UE e para os diál ogos à escala da UE. Ao m esmo te mpo, garante a 
capacitação directa de organizações particul armente frágeis dos novos Estados-Mem bros e o 

                                                 
6 Este órg ão à escala d a UE dev e ser i nstituído no âm bito da rev isão da d irectiva relativa à segurança 

geral dos produtos (DSGP), a fim de ga rantir a r acionalização dos procedimentos de financiamento, a 
melhoria do planeam ento, a coordenação e a pa rtilha de i nformação e ntre as a utoridades dos 
Estados-Membros. Não irá revestir a forma de uma agência. 
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apoio a estas organizaçõ es. As acções de reforço das capacid ades das organizações nacionais 
de consum idores contribuem  para o desenvolv imento de redes  tr ansnacionais entre  os 
participantes, nomeadamente no que diz respeito à tutoria e à avaliação pelos pares.  

As iniciativas de inform ação e de for mação dos consumidores à escala da UE melhoram  os 
conhecimentos e a confiança dos consum idores nas transacções transfronteiras, contribuindo, 
assim, para  a re alização do m ercado único. E stas inic iativas facilita m a partilh a de boas  
práticas entre Estados-Membros e contribuem também para a criação de  uma fonte fidedigna 
e coerente de informação/educação a nível da UE. 

iii) Direitos e reparação 

Os m ecanismos de resolução alternativa de litígios (RAL) constitu em um a form a barata, 
rápida e fácil de obter reparação em  todo o território da UE, garantindo a ex istência d e 
condições equitativas. A RAL constitu i uma das principais acções p revistas no Acto para o 
Mercado Único. O desenvolvim ento de um sistema de resolução de  litígios em linha à escala 
da União irá permitir uma abordagem coordenada e criar economias de escala e sinergias. 

iv) Aplicação da legislação 

A rede de Centros Europeus do C onsumidor c ontribui para a realiz ação do m ercado único, 
prestando aconselhamento e apoio aos consum idores em questões de âmbito transf ronteiras, 
coisa que as autoridades e organizações de c onsumidores nacionais não estão, na m aior parte 
das vezes, em condições de fazer. As acções conjuntas em matéria de controlo da aplicação da 
legislação coordenadas com  a rede de au toridades nacionais responsáv eis nesta matéria – 
como, por exem plo, as acções de fiscalização exaustiv a ( sweeps) – são um a for ma m uito 
eficaz de abordar questões com uma dimensão transfronteiras na UE. 

3. ELEMENTOS JURÍDICOS DA PROPOSTA 

A base legal da proposta é o artigo 169.º do  Tratado sobre o Funcionam ento da União 
Europeia (TFUE). As medidas adoptadas ao abrigo do artigo 169.º do TFUE deve m ter como 
objecto a prom oção dos interesses dos consum idores e um  elevado nív el de defesa destes. A  
presente proposta pretende apoiar financeira mente as acções  da UE e dos Estados-M embros 
que visam  a protecção  da segurança dos co nsumidores, a m elhoria do acesso  destes  à 
informação e o reforço  dos seus d ireitos. A escolha do artigo 169. º do TFUE c omo base 
jurídica é, portanto, justificada tanto pelo objectivo com o pelo conteúdo da proposta. A 
presente proposta deve ser adoptada de acord o com o processo legisl ativo ordinário e após 
consulta do Comité Económico e Social Europeu. 

4. INCIDÊNCIA ORÇAMENTAL  

As dotações financeiras para a execução do Programa no período com preendido entre 1 de 
Janeiro de 2014 e 31 de Dezem bro de 2020 as cendem a 197 m ilhões de eu ros a preços 
correntes. Tal corresponde à dotação do orçam ento proposto para o P rograma Consumidores 
na Comunicação «Um orçamento para a Europa 2020», de Junho de 2011. 
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2011/0340 (COD) 

Proposta de 

REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO 

relativo ao Programa Consumidores para 2014-2020 

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA, 

Tendo em  conta o T ratado sobre o Funciona mento da União Europeia, nom eadamente o 
artigo 169.º, 

Tendo em conta a proposta da Comissão Europeia, 

Após transmissão do projecto de acto legislativo aos parlamentos nacionais, 

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu7,  

Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões8,  

Deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário, 

Considerando o seguinte: 

(1) A Com unicação da C omissão «Europa 2020  - Estratég ia para um crescim ento 
inteligente, sustentável e inclu sivo»9 preconiza que deve ser dada aos cidadãos a 
possibilidade de participarem  plenamente no mercado único, o que im plica aumentar 
as possibilidades e a confiança na aquisição  de bens e serviços transfronteiras, 
principalmente em linha. 

(2) A União deve contribuir para colocar os consumidores no centro do m ercado interno, 
apoiando e complementando as políticas dos Estados-Mem bros no sentido de garantir 
que os cidadãos possam usufruir plen amente das vantagens desse m ercado, e 
assegurando, através de acções concretas, um a protecção adequada da sua segurança e 
dos seus interesses económicos. 

(3) O presente regulam ento tem  e m conta o am biente económ ico, social e técnico e os 
desafios emergentes co ncomitantes. As acções financiadas  ao abrigo do presente 
programa procurarão, designadam ente, re solver problemas re lacionados com  a 
globalização, a dig italização, a necessidade de adoptar padrões de co nsumo m ais 
sustentáveis, o envelhecimento da população, a exclusão social e a vulnerabilidade dos 
consumidores. Nos termos do artigo 12.º do  TFUE, há  que atribuir a m ais alta 
prioridade à  integra ção dos interes ses dos consum idores em todas as políticas d a 

                                                 
7 JO C […] de […], p. […]. 
8 JO C […] de […], p. […]. 
9 COM(2010) 2020 final, de 3 de Março de 2010. 
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União. A coordenação com outras políticas e program as da União é essencial para 
garantir que os interesses dos consumidores  são plenamente tomados em consideração 
noutras políticas. A fi m de prom over sinergias e evitar dup licações, é im portante que 
os outros fundos e program as da União pres tem apoio financeiro à integração dos 
interesses dos consumidores nos seus respectivos domínios de intervenção.  

(4) Estas acçõ es devem  ficar decid idas no Programa Consumidores para 2014-2020 (a  
seguir, «Programa»), que cria um  quadro pa ra o financiamento das acções a nível da 
União. Nos term os do artigo 49.º do Regulam ento (CE, Euratom ) n.º 1605/2002 do 
Conselho, de 25 de Junho de 2002, que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao 
orçamento geral das Comunidades Europeias 10, o presente regulam ento estabelece a 
base jurídica para a acção e a execu ção do Programa. O presente regulam ento baseia-
se nas acçõ es financiad as ao abrig o da Decisão n.º 1926 /2006/CE do Parlam ento 
Europeu e do Conselho, de 18 de Dezem bro de 2006, que institui um  program a de 
acção comunitária no d omínio da p olítica dos consum idores (2007-2013)11, e dá-lhes 
seguimento. 

(5) É i mportante m elhorar a defesa do consum idor. Para atingir este objectivo geral, 
devem ser fixados objectivos específicos em m atéria de segurança,  infor mação e 
educação d os consum idores, d ireitos e re paração, bem  com o no que diz respeito à 
aplicação dos direitos dos consum idores. O valor e o i mpacto das acçõ es executadas 
ao abrigo do Programa devem  s er regularm ente m onitorizados e  avaliado s. É 
necessário desenvolver indicadores que permitam avaliar a política dos consumidores. 

(6) É igualmente necessário prever as acções elegíveis através d as quais ess es objectivos 
devem ser atingidos. 

(7) Há ainda que definir as categorias dos po tenciais ben eficiários e legíveis par a 
subvenções. 

(8) O Programa deve ter uma duração de sete anos, de forma a alinhá-lo com a duração do 
quadro financeiro plurianual previsto no artigo 1.º do Regulam ento do Conselho que  
estabelece o quadro financeiro plurianual para o período de 2014-2020. 

(9) O presente regulamento deve estabelecer, para a totalidade d o período de vigência do 
Programa, um enquadram ento financeiro que  constitu a a referência privilegiada, n a 
acepção do  ponto [17] do Acordo Interi nstitucional d e XX/YY/201Y entre o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a Co missão sobre a cooperação em m atéria 
orçamental, a d isciplina orçam ental e a bo a g estão financeira 12, para a autoridade 
orçamental no âmbito do processo orçamental anual. 

(10) O Acordo relativo ao Espaço Econó mico Europeu (a seguir, «A cordo EEE») prevê a 
cooperação no dom ínio da defesa do consum idor entre a União Europeia e os seus 
Estados-Membros, por um  lado, e os países  da Associação Europeia de Com ércio 
Livre que participam  no Espaço E conómico Europeu («países da EFTA/EEE»), por 
outro.Convém igualm ente prever a abertura  do Program a à participação de outros  
países, nom eadamente dos países vizinhos  da União Europeia, dos países que 

                                                 
10 JO L 248 de 16.9.2002, p. 1. 
11 JO L 404 de 30.12.2006, p. 39. 
12 … 
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solicitam a adesão, dos países candidatos à adesão ou dos que se encontram em vias de 
adesão à União Europeia. 

(11) No contexto da execu ção do Program a, há  que incentivar, se for caso disso, a 
cooperação com  países terceiros que nele  não participam , tendo em  consideração 
quaisquer acordos pertinentes aplicáveis entre esses países e a União. 

(12) A fim de alterar certos elem entos não esse nciais do presente regulam ento, devem ser 
delegados na Com issão poderes para adopt ar actos nos term os do artigo 290.º do 
TFUE no que se refere à adaptação dos indicadores referidos  no anexo II. É 
especialmente importante que, durante os trabalhos preparatórios, a Comissão proceda 
às consultas adequadas, incl uindo a peritos. Na  prep aração e elaboração de actos 
delegados, a Comissão deve assegurar a transmissão simultânea, atempada e adequada 
dos documentos pertinentes ao Parlamento Europeu e ao Conselho. 

(13) A fi m de garantir condições uniform es para a execução do presen te regulam ento, 
devem ser conferidas à Com issão com petências de execução no que diz respeito à 
adopção de programas de trabalho anuais. Essas competências devem ser exercidas em 
conformidade com as di sposições do Regulam ento (UE) n.º 182/2011 do Parlam ento 
Europeu e do Conselho, de 16 de Fevereiro de 2011, que estabelece as regras e os 
princípios g erais relativ os aos m ecanismos de contro lo p elos Es tados-Membros do  
exercício das com petências de execu ção pela Co missão13. Dado que o Program a não 
define critérios para a segurança dos produt os, visando antes presta r apoio financeiro 
aos instrum entos de aplicação de polít icas de segurança dos produtos, e dada a  
dimensão relativam ente reduzida do m ontante em causa, há que aplicar o 
procedimento consultivo. 

(14) Importa assegurar a transição en tre o pr ograma de acção  comunitária no dom ínio da 
política dos consumidores (2007-2013) e o presente Programa, designadamente no que 
diz respeito à continuação das m edidas pl urianuais e à avalia ção dos êxitos do 
programa preceden te e dos dom ínios que  requerem  maior atenção. A partir 
de 1 de Janeiro de 2021, as dotações para a assistência técn ica e adm inistrativa 
abrangerão, se necessário, as desp esas rela tivas à gestão das  acções  que não tenh am 
sido concluídas até ao final de 2020. 

(15) Uma vez que os objectivos visados pe lo presente regulam ento não podem  ser 
suficientemente realizados pelos Estados-M embros, devido à natureza transfronteiras 
das questões envolvidas, e podem, pois – graças ao maior potencial da acção da União 
para defender, de for ma eficaz e efectiv a, a saúde, a segurança e os interesses 
económicos dos cidadãos –, ser mais bem alcançados ao nível da União, a União pode 
tomar m edidas em  conform idade com o prin cípio da subsidiariedade consagrado no 
artigo 5.º do Tratado da União E uropeia. E m confor midade com  o princípio da 
proporcionalidade consagrado no m esmo artigo, o presente regulam ento não excede o 
necessário para atingir aqueles objectivos. 

(16) Por conseguinte, a Decisão n.º 1926/2006/CE  do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 18 de Dezem bro de 2006, que institu i um program a de acção com unitária no 
domínio da política dos consumidores (2007-2013) deve ser revogada. 

                                                 
13 JO L 55 de 28.2.2011, p. 13. 
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(17) Os interesses financeiros da União deve m ser salvaguardados através de m edidas 
proporcionadas aplicadas ao longo do ciclo de despesa, nomeadamente por m eio da 
prevenção, detecção e investigação  de i rregularidades, da recuperação de fundos 
perdidos, pagos indevidam ente ou utilizados incorrectamente e, se for caso dis so, da 
aplicação de sanções, 

ADOPTARAM O PRESENTE REGULAMENTO: 

Artigo 1.º 

Instituição  

O presente regulam ento institui o Program a Co nsumidores, um programa plurianual para o 
período co mpreendido entre 1 d e Janeiro de 2014 e 31 de Dezembro de 202 0, a seguir 
designado por «Programa». 

Artigo 2.º 

Objectivo geral 

O objectivo do Program a consiste em  apoiar o objectivo político de  colocar no centro do 
mercado interno o consum idor no pleno uso dos se us direitos. Para alca nçar este objectivo, o 
Programa irá contribuir para a p rotecção da saúde, da segurança e dos interes ses económicos 
dos consumidores, para além de prom over o direito destes  à infor mação, à educação e à 
organização em  defesa dos seus  interesse s. O Program a irá complem entar, apoiar e 
monitorizar as políticas dos Estados-Membros.  

Artigo 3.º 

Objectivos específicos e indicadores 

1. O objectivo geral referido no artigo 2.º deve ser prosse guido através dos seguintes 
objectivos específicos: 

(a) Objectivo 1 - segurança: consolidar e refo rçar a segurança dos produtos, através de 
uma fiscalização eficaz do mercado em toda a União. 

Este objectivo será m edido em  especial at ravés da actividade do s istema de alerta 
rápido da UE para produtos de consumo perigosos (RAPEX). 

(b) Objectivo 2  - inform ação e educação: m elhorar a educação e a inform ação dos 
consumidores e sensibilizá-los para os se us direitos, com  o intuito de desenvolver  
uma base de inform ações para a política dos consum idores e de prestar apoio às  
organizações de consumidores. 

(c) Objectivo 3  - direitos e reparação : consol idar os direitos  dos consum idores, em 
particular através da acção regulam entar e da m elhoria do a cesso à reparação , 
incluindo a mecanismos de resolução alternativa de litígios. 
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Este objectivo será m edido des ignadamente através do recurso à resolução 
alternativa de litígios para resolver litígios transfronteiras e a través da actividade de 
um sistema de resolução de litígios em linha à escala da União. 

(d) Objectivo 4 – aplicação da leg islação: reforçar a ap licação dos  direitos d os 
consumidores, melhorando a cooperação entre os organismos nacionais responsáveis 
pela aplicação da legislação e prestando aconselhamento aos consumidores. 

Este objectivo será m edido nomeadamente através do nível do fluxo de inform ações 
e de cooperação no  seio da Red e de  Coop eração no Dom ínio da Defesa do 
Consumidor e da actividade dos Centros Europeus do Consumidor. 

2. A descrição dos indicadores é apresentada no anexo II. 

3. Nos termos do artigo 15.º, a Com issão tem o poder de adoptar actos delegados para  
adaptar os indicadores estabelecidos no anexo II. 

Artigo 4.º 

Acções elegíveis 

Os objectivos específicos refe ridos no artigo 3.º devem  ser a tingidos por m eio das acções 
previstas na lista seguinte e em conformidade com as prioridades estabelecidas nos programas 
de trabalho anuais a que se refere o artigo 12.º: 

(a) no âmbito do objectivo 1 - segurança: 

(1) aconselhamento científico e análise de  ris co pertinen te para a saúde e a 
segurança dos consum idores relativam ente a produtos e serviços não 
alimentares, incluindo apoio às tarefas dos comités científic os independentes 
instituídos pela Decisão n.º 2008/721/CE da Com issão, que cria um a estrutura 
consultiva d e com ités científicos e de  peritos no dom ínio da segurança dos 
consumidores, da saúde pública e do ambiente14; 

(2) coordenação das acções de fiscalização do mercado e de controlo da ap licação 
da legislação em  m atéria de seguran ça dos produtos no que diz respeito à 
Directiva 2001/95/CE do Parlam ento Europeu e do Conselho relativa à 
segurança geral dos produtos15, e acções destinadas a melhorar a segurança dos 
serviços aos consumidores; 

(3) manutenção e desenvolvimento das bases de dados sobre produtos cosméticos; 

(b) no âmbito do objectivo 2 – informação e educação: 

(4) reforço da base de informações para a elaboração de políticas em domínios que 
afectam os consumidores; 

(5) apoio às organizações de consumidores; 

                                                 
14 JO L 241 de 10.9.2008, p. 21. 
15 JO L 11 de 15.1.2002, p. 4. 
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(6) reforço da transparência dos m ercados de co nsumo e da inform ação aos 
consumidores; 

(7) melhoria da educação dos consumidores; 

(c) no âmbito do objectivo 3 – direitos e reparação: 

(8) preparação pela Comissão de legislação em matéria de defesa do consumidor e 
outras in iciativas regu lamentares, monitor ização da transpo sição das mesmas pelos 
Estados-Membros e subsequente avaliação do impacto, e promoção de iniciativas de 
co-regulação e de auto-regulação; 

(9) facilitação do acesso  e m onitorização do fun cionamento e da eficácia dos 
mecanismos de resoluçã o de litíg ios destinados aos consum idores, em particular os 
sistemas de resolução alte rnativa de litígios, inclui ndo aqueles que funcionam  e m 
linha, inclusivamente através do desenvolvi mento e da m anutenção de ferram entas 
informáticas úteis; 

(d) no âmbito do objectivo 4 – aplicação da legislação: 

(10) coordenação das acções  de fiscaliz ação e de controlo  da aplicação n o que 
respeita ao Regulam ento (CE) n.º 2 006/2004, de 27 de Outubro de 2004, relativo à 
cooperação entre as autoridade s nacionais respo nsáveis pela aplicação  da legislação 
de defesa do consumidor16;  

(11) contribuições financeiras para acçõ es conjuntas com  organism os públicos ou 
sem fins lucrativos que constituam redes da U nião de prestação d e in formação e 
assistência aos consumidores com o objectivo de os ajudar a exerce r os seus direitos 
e a obter acesso a vias adequadas d e resolução de litígios, incluindo a m ecanismos 
extrajudiciais de resolu ção de litíg ios em  linha (a rede de Centros Europeus do 
Consumidor). 

Uma descrição m ais pormenorizada do conteúdo  que essas acções podem ter encontra-se no 
anexo I. 

Artigo 5.º 

Beneficiários elegíveis para subvenções 

1. Podem ser concedidas subvenções ao funcionamento das organizações de  
consumidores à escala da União que satisfaçam todas as condições seguintes: 

(a) sejam organizações não governam entais se m fins lucrativos, independentes da  
indústria, do com ércio, das em presas e de outros interesses incom patíveis e cujos 
objectivos e actividades prim ordiais sejam  a pr omoção e a protecção da saúde, da 
segurança e dos interesses económicos e jurídicos dos consumidores da União; 

                                                 
16 JO L 364 de 9.12.2004, p. 1. 



 

PT 17   PT 

(b) tenham sido m andatadas para representar os interesses dos consum idores à escala da  
União por organizações de, pelo m enos, m etade dos Estados-Mem bros que, e m 
conformidade com  as regras ou práticas  nacionais, sejam  representativas dos 
consumidores e estejam activas a nível regional ou nacional. 

2. Podem ser concedidas subvenções ao func ionamento de organism os internacionais  
que promovam princípios e políticas susceptív eis de contribuir pa ra a realização dos 
objectivos do Programa e que satisfaçam todas as condições seguintes: 

(a) sejam organizações não governam entais se m fins lucrativos, independentes de  
empresas e de outros interesses  incom patíveis e cujos o bjectivos e activ idades 
primordiais sejam a promoção e a protecção  da saúde, da segurança e dos interesses 
económicos e jurídicos dos consumidores; 

(b) que realizem todas as actividades seguint es: proporcionem um mecanismo formal que 
permita aos representantes dos consum idores da União e de países terceiros 
contribuir para o debate político e para as dec isões políticas; organizar reuniões com 
os responsáveis políticos e os reguladores para promover e defender os interesses dos 
consumidores junto dos poderes públicos; identificar as questões e os desafios  
comuns dos  consum idores; prom over os pontos de vista dos consum idores no 
contexto das relações bilaterais entre a Un ião e países terceiro s; contribuir para o 
intercâmbio e a divu lgação de co mpetências e de conhecim entos em  matéria de 
questões relacionadas com  os cons umidores, na União e em países terceiros; e 
elaborar recomendações políticas. 

3. Podem ser concedidas subvenções ao func ionamento de organism os estabelecidos à 
escala da União para a coorde nação de acções de aplicação da legislação no domínio 
da segurança dos produtos, reconhecidos para o efeito pela legislação da União. 

4. Podem ser concedidas subvenções às acçõ es de organismos estabelecidos à escala da 
União para o desenvolvim ento de códigos de conduta, guias de  boas práticas e 
orientações em matéria de comparação de preços, de qualidade e de su stentabilidade 
dos produtos, caso esses organismos satisfaçam todas as condições seguintes: 

(a) sejam organism os não governamentais se m fins lucrativos, independentes de  
produtores de bens, de prestadores de serviços e de outros interesses incompatíveis, e 
cujos objectivos e actividades primordia is sejam  a promoção e a defesa dos 
interesses dos consumidores; 

(b) estejam activos em, pelo menos, metade dos Estados-Membros. 

5. Podem ser concedidas subvenções às acçõ es d e autoridades dos Estad os-Membros 
responsáveis pelas questões relacionadas com os consum idores e de autoridades  
correspondentes em países terceiros, se e ssas autoridades tiverem  sido notificadas à  
Comissão em  confor midade com  o Re gulamento (CE) n.º 2006/2004 ou com  a  
Directiva 2001/95/CE por um  Estado-Membro ou por um  país te rceiro referido  no 
artigo 7.º do presente regulamento. 

6. Podem ser concedidas subvenções aos funci onários responsáveis pela aplicação da 
legislação p ertencentes a autoridad es dos Estados-Mem bros e de países terceiro s 
notificadas à Comissão Europeia para ef eitos do Regulamento (CE) n.º 2006/2004 e 
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da Directiva 2001/95/CE por um Estado-Membro ou por um país terceiro referido no 
artigo 7.º do presente regulamento. 

7. Podem ser conced idas subvençõ es às acçõ es de o rganismos públicos ou d e 
organismos sem  fins lucrativos, selecc ionados através de um procedim ento 
transparente e designados por um  Estado-Me mbro ou um  país terceiro referido no 
artigo 7.º do presente regul amento. O organismo designado  deve fazer parte de uma  
rede da União que preste informação e assistência aos consumidores com o objectivo 
de os ajudar a exercer os seus direitos e a obter acesso a vias adequadas de resolução 
de litígios (Rede de Centros Europeus do Consumidor). 

8. Podem ser concedidas subvenções às acções de organismos de tratam ento das  
queixas que estejam  estabelecidos e opere m na União e nos países da Associação 
Europeia de Com ércio Livre que participem  no Espaço Económ ico Europeu, que 
sejam respo nsáveis pela reco lha d as queix as dos consum idores, pela tentativa de  
resolução dessas queixas, pela prestação de aconselhamento ou pelo fornecimento de 
informações aos consumidores sobre as queixas ou os pedidos de inform ação, e que  
intervenham como terceiros nas queixas ou pedidos de inform ação apresentados por 
consumidores relativam ente a com erciantes. Não se incluem  os m ecanismos de 
tratamento de queixas dos consum idores a cargo d e com erciantes que v isem 
responder directamente a pedido s de informação e a queix as dos con sumidores nem 
mecanismos que prestem serviços de tratam ento de queix as explorad os por um  
comerciante ou em nome dele. 

Artigo 6.º 

Quadro financeiro 

O enquadramento financeiro para a execução do Programa é de 197 milhões de euros a preços 
correntes. 

Artigo 7.º 

Participação de países terceiros no Programa 

O Programa está aberto à participação de: 

(a) países da Associação  Europeia de Com ércio Livre qu e particip em no Espaço 
Económico Europeu, nos term os das condi ções estabelecidas no Acordo sobre o 
Espaço Económico Europeu; 

(b) países terceiros, em particular países em vias de adesão e países candidatos, bem como 
potenciais candidatos, e países abrangidos pe la Política Europeia de Vizinhança, em 
conformidade com os princípios gerais e os  termos e as condições gerais para a sua  
participação em programas da União, esta belecidos nos respecti vos acordos-quadro, 
decisões do Conselho de Associação ou acordos similares. 
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Artigo 8.º 

Tipos de intervenção e nível máximo de co-financiamento 

1. Em confor midade com o Regulam ento (CE, Euratom ) n.º 1605/2002, as 
contribuições financeiras da  União podem assumir a form a quer de subvenções quer 
de contratos públicos quer ainda de qua isquer outras intervenções necessárias à 
realização dos objectivos referidos nos artigos 2.º e 3.º 

2. As subvenções concedidas pela União e os  níveis m áximos correspondentes são os  
seguintes: 

(a) subvenções ao funcionam ento de organiz ações de consum idores à escala da 
União, tal como definidas no artigo 5.º, n.º 1, não supe riores a 50% dos custos 
elegíveis; 

(b) subvenções ao funcionam ento de organi smos internacionais que promova m 
princípios e políticas  susceptív eis de contribuir para os objectivos do 
Programa, tal com o definidos no artigo 5.º, n.º 2, não superiores a 50% dos 
custos elegíveis; 

(c) subvenções ao funcionam ento de organism os estabelecidos à escala da União 
para a coo rdenação d e acções de ap licação da leg islação no dom ínio da 
segurança dos produtos, reconhecidos para o efeito pela legi slação da União, 
tal com o definidos no artigo 5.º, n.º 3, não superiores a 95% dos custos 
elegíveis; 

(d) subvenções às acções d e organism os estabelecidos à escala da União para o 
desenvolvimento de códigos de conduta, guias de boas práticas e orientações 
em matéria de com paração de p reços, de  qualidade e d e sustentabilidade dos  
produtos, tal com o de finidos no artigo 5.º, n.º 4, não superiores a 50% dos 
custos elegíveis; 

(e) subvenções às acções de autorid ades dos Estados-Membros responsáveis pelas 
questões relacionadas com  os consum idores e de autoridad es correspondentes 
de países terceiros participantes no Programa nos termos do artigo 7.º, tal como 
definidas no artigo 5.º, n.º 5, não supe riores a 50% dos custos elegíveis, 
excepto no  caso das  acções de utilidad e exc epcional, ta l como definidas nos 
programas de trabalho anuais, caso e m que a contribuição da União para as 
despesas não excede 70%; 

(f) subvenções ao intercâmbio de funcioná rios responsáveis pela aplicação da  
legislação de Estados-Membros e de países terceiros participantes no Programa 
nos termos do artigo 7.º, tal com o definidos no artigo 5.º, n.º 6, abrangendo as 
despesas de viagem e de estadia; 

(g) subvenções às acções d e organismos designados por autoridades dos Estados-
Membros responsáveis pelas questões relacionadas com  os consumidores e por 
autoridades correspondentes em países terceiros, participantes no Programa nos 
termos do a rtigo 7.º, tal com o de finidos no artigo 5.º, n.º 7, não superiores a 
70% dos custos elegíveis; 
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(h) subvenções ao funcionam ento de organi smos nacionais de tratam ento das 
queixas dos consum idores, tal como  definidos no artig o 5.º, n.º 8, não 
superiores a 50% dos custos elegíveis. 

Artigo 9.º 

Assistência técnica e administrativa 

A dotação financeira do programa pode cobrir igualmente as despesas relativas às actividades 
de preparação, m onitorização, con trolo, aud itoria e av aliação neces sárias à gestão do 
Programa e à consecução dos seus objectivos ; nom eadamente as despesas com estudos, 
reuniões de peritos, acções de inform ação e de com unicação – incluindo com unicação 
institucional das prioridades políticas da Uniã o, na medida em que estejam relacionadas com 
os objectivos gerais do presente regulam ento –, despesas ligadas às red es de tecno logias da 
informação destin adas ao tratam ento e inte rcâmbio de infor mação, bem com o quaisquer  
outras despesas com  a assistência técnica e ad ministrativa realizadas  pela Com issão para a 
gestão do Programa. 

Artigo 10.º 

Modalidades de execução 

A Comissão executa o Program a recorrendo às m odalidades de execução referidas no artigo 
53.º do Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002. 

Artigo 11.º 

Coerência e complementaridade com outras políticas 

Em cooperação com  os Estados-Mem bros, a Comissão assegura a coerência global e a 
complementaridade entre o Program a e outras p olíticas, instrumentos e acções p ertinentes da 
União. 

Artigo 12.º 

Programas de trabalho anuais 

A Comissão executa o Program a através da ad opção de program as de trabalho anuais sob a 
forma de actos de execução que es tabeleçam os elem entos previs tos n o Regulam ento (CE, 
Euratom) n.º 1605/2002, em especial: 

(a) as prioridad es da execução e as acções a realizar, incluin do a afectação dos 
recursos financeiros; 

(b) os critérios essenciais de selecção e de atribuiçã o a utilizar para a sele cção das 
candidaturas que irão receber contribuições financeiras; 

(c) o calendário previsto para  os anúncios de concurso  e para os convites à 
apresentação de candidaturas; 
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(d) se for caso disso, a autorização para utilizar m ontantes fixos, escalas 
normalizadas de custos unitários ou financiamentos a taxa fixa, em 
conformidade com o Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002; 

(e) os critérios que perm itam avaliar se  é ou não aplicáv el o critério da utilid ade 
excepcional. 

Os referidos actos de execução são adoptados nos termos do procedimento consultivo a que se 
refere o artigo 16.º 

Artigo 13.º 

Avaliação e divulgação dos resultados 

1. Mediante pedido da Com issão, os Estados -Membros prestam-lhe informações sobre 
a execução e o impacto do Programa. 

2. Até m eados de 2018, a Com issão elabora um relatório de avaliação sobre a  
realização d os objectivo s de tod as as m edidas (relativam ente aos resultados e aos 
impactos), a eficácia da u tilização dos recursos e o se u valor acrescentado europeu, 
tendo em  vista um a decisão sobre a re novação, a alteração ou a suspensão das 
medidas. A avaliação deve ainda aborda r as  possibilida des de sim plificação, a 
coerência in terna e ex terna e a pertinência con stante de  todos os objectivos, be m 
como a contribu ição d as m edidas para as  prioridades da União em m atéria de 
crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. Tem ainda em conta os resultados da 
avaliação sobre o impacto, a longo prazo, do programa anterior.  

Os impactos a longo prazo e a sustentabi lidade dos efeitos do Programa devem  ser  
avaliados na perspectiva de um a de cisão sobre a eventual renovação, alteração ou 
suspensão de um programa subsequente. 

3. A Com issão disponibiliza ao público os re sultados das acções em preendidas nos 
termos do presente regulamento. 

Artigo 14.º 

Salvaguarda dos interesses financeiros da União 

1. No quadro da execução das m edidas financiadas ao abrigo do presente regulam ento, 
a Com issão deve tomar m edidas adequa das que garantam  a salvaguarda dos 
interesses financeiros da União mediante a aplicação de medidas preventivas contra a 
fraude, a corrupção e outras actividades ilegais, a realização de verificações eficazes, 
a recuperação dos montantes pagos indevidamente e, se for caso disso, a aplicação de 
sanções efectivas, proporcionadas e dissuasivas. 

2. A Comissão, ou seus representantes, e o Tribunal de Contas dispõem de poderes para 
auditar, com base e m docum entos ou no local, os beneficiários de subvenções, 
contratantes e subcontratantes que tenham recebido fundos da União. 
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O Organismo Europeu de Luta Antifraude  (OLAF) pode efect uar inspecções e  
verificações no lo cal em relação aos ope radores económicos abrangid os directa o u 
indirectamente por tais financiam entos, em  confor midade com os procedim entos 
estabelecidos no Regulam ento (Euratom , CE)  n.º 2185/9617, a fi m de verificar a 
existência de fraudes, actos de corru pção ou quaisquer outras ac tividades ilegais que 
prejudiquem os interesses financeiros da União e estejam  ligados a um a convenção 
ou decisão de subvenção ou a um  contrato  relativo a um  financiamento concedido 
pela União. 

Sem prejuízo do prim eiro e do  segundo parágrafos, os aco rdos de coo peração com 
países terceiros e organ izações internacionais, assim como as convenções e decisões 
de subvenção e os contratos resultantes da  execução do presente regulam ento devem 
habilitar expressamente a Com issão, o Tribun al de Contas e o OLAF a proced er a 
essas auditorias, inspecções e verificações no local. 

Artigo 15.º 

Exercício da delegação 

1. O poder de adoptar actos de legados conferido à Com issão está sujeito às condições  
estabelecidas no presente artigo. 

2. A delegação de poderes referida no ar tigo 3.º é conferida à Com issão durante a  
vigência do Programa para 2014-2020. 

3. A delegação de poderes referida no artigo 3.º pode ser revogada a qualquer momento 
pelo Parlamento Europeu ou pelo Cons elho. A decisão de revogação põe term o à 
delegação dos poderes nela especificados. Esta decisão entra em  vigor no dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia ou num a data  
posterior nela especificada. A decisão de revogação não afecta a validade dos actos 
delegados já em vigor. 

4. Logo que adopte um  acto delegado, a Co missão notifica-o sim ultaneamente a o 
Parlamento Europeu e ao Conselho. 

5. Um acto delegado adoptado nos termos do ar tigo 3.º apenas entra em vigor se nem o 
Parlamento Europeu nem o Conselho m anifestarem a sua oposição no prazo de dois 
meses a contar da notificação do referido acto ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
ou se, antes do term o desse período, o Pa rlamento Europeu  e o  Conselho tiv erem 
ambos infor mado a Com issão de que não se  o porão. Por inicia tiva do  Parlam ento 
Europeu ou do Conselho, esse prazo é prolongado por dois meses. 

Artigo 16.º 

Procedimento de comité 

                                                 
17 JO L 292 de 15.11.1996, p. 2. 
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1. A Com issão é assistida por um com ité nos term os do Regulam ento (UE) 
n.º 182/2011. 

2. Sempre que se faça referência ao presen te parágrafo, é ap licável o artigo 4. º do  
Regulamento (UE) n.º 182/2011. 

Artigo 17.º 

Medidas transitórias 

1. O artigo 6.º da Decisão n.º 1926/2006/CE continua a aplica r-se às acções abrangidas  
por essa decisão que não tenham sido completadas em 31 de Dezembro de 2013. Por 
conseguinte, a dotação  financeira do  programa pode cobrir igualm ente as despesas 
com a assistência técn ica e administrativa necessárias para garantir a transição  entre 
as medidas adoptadas ao abrigo da Decisão n.º 1926/2006/CE e o Programa. 

2. Se necessário, podem ser inscritas no orçam ento dotações para execução posterior a 
2020, de form a a abranger as despesas pr evistas no artigo 9.º, a fim  assegurar a  
gestão das acções não concluídas até 31 de Dezembro de 2020. 

Artigo 18.º 

Revogação 

A Decisão n.º 1926/2006/CE é revogada com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2014. 

Artigo 19.º 

Entrada em vigor e data de aplicação 

O presente regulam ento entra em  vigor no v igésimo dia após a data da sua publicação no 
Jornal Oficial da União Europeia.  

É aplicável a partir de 1 de Janeiro de 2014. 

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em 
todos os Estados-Membros. 

Feito em Bruxelas, 

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho 
O Presidente O Presidente 
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ANEXO I – Tipos de acções 

Objectivo I - Segurança: consolidar e reforçar a segurança dos produtos, através de uma 
fiscalização eficaz do mercado em toda a UE 

1. Aconselhamento científico e análise dos riscos para a saúde e a segurança dos 
consumidores no domínio dos produtos e serviços não alimentares 

Apoio às tarefas dos com ités científico s independentes criados pela Decisão 
2004/210/CE da Com issão que institui com ités científicos no dom ínio da segurança  
dos consumidores, da saúde pública e do ambiente18. 

2. Coordenação das acções de fiscalização do mercado e de aplicação da legislação 
em matéria de segurança dos produtos no que diz respeito à Directiva 
2001/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à segurança geral 
dos produtos, e acções destinadas a melhorar a segurança dos serviços aos 
consumidores: 

(a) desenvolvimento e m anutenção de ferram entas informáticas (por exem plo, bases de  
dados ou sistemas de informação e comunicação); 

(b) organização de sem inários, conferências, workshops e reuniões co m as partes 
interessadas e com peritos sobre os riscos e a aplicação da legislação no domínio da 
segurança dos produtos; 

(c) intercâmbio de funcionários responsáveis pela aplicação da legislação e formação; 

(d) acções de cooperação específicas no dom ínio da segurança dos produtos e serviços 
não alimentares, nos termos da Directiva 2001/95/CE; 

(e) monitorização e avaliação da segurança dos  produtos e serviços não alim entares, 
incluindo a criação de um a base de inform ações para o estabelecim ento de norm as 
futuras ou a definição de outros critérios de referência para a segurança; 

(f) cooperação adm inistrativa e em  m atéria de aplicação da leg islação com  países 
terceiros para além dos abrangidos pelo artigo 7.º; 

(g) apoio a o rganismos reconhecido s pela legislação d a União resp onsáveis p ela 
coordenação das acções dos Estados-Mem bros em  matéria de ap licação da 
legislação. 

3. Manutenção e desenvolvimento das bases de dados sobre produtos cosméticos 

(a) manutenção do portal de notif icação de produ tos cosm éticos criado ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1223/2009 do Parlam ento Europeu e do Conselho, de 30 de  
Novembro de 2009, relativo aos produtos cosméticos19; 

                                                 
18 JO L 66 de 4.3.2004, p. 45. 
19 JO L 342 de 22.12.2009, p. 59. 
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(b) manutenção da base de dados sobre os i ngredientes dos produtos cosm éticos, no 
contexto da aplicação do Regulamento (CE) n.º 1223/2009. 
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Objectivo II - Informação e educação: melhorar a educação e a informação dos 
consumidores e sensibilizá-los para os seus direitos, com o intuito de 
desenvolver uma base de informações para a política dos consumidores e de 
prestar apoio às organizações de consumidores  

4. Criação de uma base de informações para a elaboração de políticas em 
domínios que afectam os consumidores 

Criar uma base de informações para o desenvolvimento da política dos consumidores e para a 
integração dos interesses dos consumidores noutras políticas da União, nomeadamente através 
de: 

(a) estudos e análises sobre os consum idores e os m ercados de consum o à escala da 
União; 

(b) desenvolvimento e manutenção de bases de dados; 

(c) desenvolvimento e análise de estatísticas na cionais e de outros dados pertinentes. A 
recolha de dados e de indica dores nacionais sobre os preço s, as queixas, a aplicação 
da legis lação, a reparação, etc., s erá efectuada em colaboração co m as partes  
interessadas a nível nacional. 

5. Apoio às organizações de consumidores 

(a) contribuições financeiras para o funciona mento das organizações de consum idores 
que representem os interesses dos consumidores à escala da União, em conformidade 
com o disposto no artigo 5.º, n.º 1; 

(b) reforço da capacidade das organizações de  consum idores regionais, nacionais e 
europeias , nom eadamente através de acções d e formação e do intercâmbio de boas 
práticas e de conhecimentos especializados para os membros do pessoal, em especial 
no que diz respeito às organizações de consumidores dos Estados-Membros em que a 
monitorização dos m ercados de consum o e do am biente de consum o nos Estados-
Membros dem onstre existir um  nível relativam ente baixo de confiança e  
sensibilização dos consumidores; 

(c) apoio a organismos internacionais que promovam princípios e políticas coerentes com 
os objectivos do Programa. 

6. Reforço da transparência dos mercados de consumo e da informação aos 
consumidores 

(a) campanhas de sensib ilização so bre ques tões que afectam  os consum idores, 
designadamente através de acções conjuntas com os Estados-Membros; 

(b) acções qu e reforcem  a transparência dos  m ercados de co nsumo, no dom ínio, po r 
exemplo, dos produtos financeiros de retalho, da energia, das tecnologias digitais e 
de telecomunicações, e dos transportes; 

(c) acções des tinadas a m elhorar o acesso dos  consum idores a infor mação pertinen te 
sobre produtos e mercados; 
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(d) acções d estinadas a m elhorar o acesso dos consum idores a inform ação sobre o 
consumo sustentável de bens e serviços; 

(e) apoio a acontecim entos relativos à política dos consum idores da União organizados 
pela Presidência da União sobre determ inadas questões, em  confor midade com  as  
prioridades políticas da União; 

(f) contribuições financeiras para  os organismos nacionais de tratam ento das queixas dos  
consumidores, a fim  de os auxiliar com a utilização de um a m etodologia 
harmonizada para a classificação e com unicação das qu eixas e dos  pedidos de 
informação dos consumidores; 

(g) apoio a organism os estabelecidos à escala  da União para o desenvolvim ento de 
códigos de conduta, guias de boas práticas  e orientações em m atéria de comparação 
de preços/qualidade/sustentabilidade dos produtos; 

(h) apoio à co municação sobre ques tões relativas aos cons umidores, n omeadamente 
ajudando o s m eios de com unicação social a prom over a cap acitação do s 
consumidores e a aplicação da legislação neste domínio. 

7. Melhoria da educação dos consumidores 

(a) desenvolvimento de uma plataforma inter activa para o intercâm bio de m elhores 
práticas e de materiais didácticos em matéria de educação do  consumidor destinados 
aos principais grupos-alvo, designadam ente os jovens consum idores, em  sinergia 
com o programa de financiamento europeu em matéria de educação e formação; 

(b) elaboração de m edidas e m ateriais re lativos, por exemplo, aos dire itos d os 
consumidores – incluindo as questões tr ansfronteiras –, à saúde e à segurança, à  
legislação d a União em m atéria de consum o, ao consum o sustentável e à litera cia 
financeira. 

Objectivo III – Direitos e reparação: consolidar os direitos dos consumidores, em 
particular através da acção regulamentar e da melhoria do acesso à reparação, 
incluindo a mecanismos de resolução alternativa de litígios 

8. Preparação, avaliação da transposição, monitorização, avaliação, execução e 
controlo da aplicação, pelos Estados-Membros, de iniciativas legislativas e 
regulamentares para a defesa do consumidor e promoção de iniciativas de co-
regulação e auto-regulação, nomeadamente: 

(a) estudos, avaliações ex ante e ex post, avaliações de im pacto, consultas públicas , 
avaliação da legislação existente; 

(b) seminários, conferências, workshops e reuniões  com  as partes in teressadas e com 
peritos; 

(c) desenvolvimento e manutenção de bases de dados públicas e facilmente acessíveis que 
abranjam a aplicação da legislação da União em matéria de defesa do consumidor; 

(d) avaliação das acções desenvolvidas no âmbito do Programa. 
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9. Facilitação do acesso e monitorização do funcionamento e da eficácia dos 
mecanismos de resolução de litígios destinados aos consumidores, em particular 
os sistemas alternativos de resolução de litígios, incluindo aqueles que funcionam em 
linha, inclusivamente através do desenvolvi mento e da m anutenção de ferram entas 
informáticas úteis  

(a) desenvolvimento e manutenção de ferramentas informáticas; 

(b) apoio ao desenvolvim ento e à m anutenção de um sistema de resolução de litígios em 
linha à escala da Un ião, incluindo no que diz respeito  a serviços conexos, com o a 
tradução. 

Objectivo IV – Aplicação da legislação: reforçar a aplicação dos direitos dos 
consumidores, melhorando a cooperação entre os organismos nacionais 
responsáveis pela aplicação da legislação e prestando aconselhamento aos 
consumidores 

10. Coordenação das acções de fiscalização e de controlo da aplicação no que 
respeita ao Regulamento (CE) n.º 2006/2004, de 27 de Outubro de 2004, relativo 
à cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da 
legislação de defesa do consumidor, incluindo: 

(a) desenvolvimento e m anutenção de ferram entas informáticas (por exem plo, bases de  
dados ou sistemas de informação e comunicação); 

(b) acções destinadas a m elhorar a coo peração entre as autorid ades e a co ordenação das 
actividades de monitorização e de aplicação da  legislação, tais como o intercâm bio 
de funcionários responsáveis por essa apli cação, as activ idades comuns e as acções 
de formação para esses funcionários e para os magistrados; 

(c) organização de sem inários, conferências, workshops e reuniões co m as partes 
interessadas e com peritos em matéria de aplicação da legislação; 

(d) cooperação adm inistrativa e em  m atéria de aplicação da leg islação com  países 
terceiros que não participam no Programa. 

11. Contribuições financeiras para acções conjuntas com organismos públicos ou 
sem fins lucrativos que constituam redes da União de prestação de informação e 
assistência aos consumidores com o objectivo de os ajudar a exercer os seus 
direitos e a obter acesso a vias adequadas de resolução de litígios, incluindo a 
mecanismos extrajudiciais de resolução de litígios em linha (a rede de Centros 
Europeus do Consumidor), nomeadamente 

desenvolvimento e m anutenção de ferram entas informáticas (por exem plo, bases de  
dados ou sistemas de informação e comunicação) necessárias ao bom funcionamento 
da rede de Centros Europeus do Consumidor. 

Esta lis ta p ode se r com pletada com m edidas adicionais do m esmo género e com o m esmo 
impacto, em conformidade com os objectivos específicos referidos no artigo 3.º 
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ANEXO II  

Indicadores em conformidade com o artigo 3.º do Programa Consumidores 

Objectivo 1: Segurança: consolidar e reforçar a segurança dos produtos, através de uma  
fiscalização eficaz do mercado em toda a UE 
Indicador Fonte Situação actual Objectivo 

% de notificações RAPEX envolvendo, pelo menos, uma reacção 
(por parte de outros Estados-Membros) 

RAPEX 43%) (843 
notificações) em 2010  

Aumento de 10% 
em 7 anos 

Rácio número de reacções/número de notificações (riscos 
graves)*  

RAPEX 1,07 em 2010 Aumento de 15% 
em 7 anos 

* Uma notificação pode desencadear várias reacções das autoridades de outros Estados-Membros 

Objectivo 2: Informação e educação : m elhorar a educação  e a inform ação dos cons umidores e  
sensibilizá-los para os seus direitos, com  o intuit o de desenvolver um a base de inform ações para a 
política dos consumidores e de prestar apoio às organizações de consumidores  
Indicador Fonte Situação actual Objectivo 

Número de organismos de tratamento de queixas que 
apresentaram queixas ao ECCRS  

ECCRS (Siste ma Europeu 
de Registo de Queixas dos  
Consumidores) 

n.a. 60% do s or ganismos 
de trata mento de 
queixas em 7 anos 

Confiança nas transacções transfronteiras - % de consumidores 
que têm igual ou mais confiança numa compra efectuada pela 
Internet a vendedores de outro Estado-Membro  

Sondagem 
Eurobarómetro realizada 
junto dos consumidores 

37% em 2010 50% em 7 anos 

Objectivo 3: Direitos e reparação : consolidar os direito s dos consum idores, em particular através 
da acção regulamentar e da m elhoria do acesso  à reparação, incluindo a m ecanismos de resolu ção 
alternativa de litígios 
Indicador Fonte Situação actual Objectivo 

% dos casos transfronteiras remetidos aos mecanismos RAL 
pelos Centros Europeus do Consumidor (CEC) 

Relatório anual CEC 9% em 2010 50% em 7 anos 

Número de c asos tratados por u m si stema de resolução de litígios e m 
linha à escala da UE  

 17. 500 (queixas 
recebidas pelos CEC 
relacionadas co m 
transacções de comércio 
electrónico) em 2010 

38.500 (+120%) em 7 
anos 

Objectivo 4: Aplicação da leg islação: reforçar a ap licação dos direitos dos co nsumidores, 
melhorando a cooperação entre os organismos nacionais responsáveis pela aplicação da legislação e 
prestando aconselhamento aos consumidores 
 
Indicador 

Fonte Situação actual Objectivo 

Nível de fluxo de informação e a cooperação no seio da rede CPC (rede 
de Cooperação no Domínio da Defesa do Consumidor): 

- nú mero de pedidos de tr oca de informações entr e as autor idades 
pertencentes à rede CPC 

- nú mero de  pedidos de medidas de aplicação da l egislação entre as  
autoridades pertencentes à rede CPC 

- número de alertas no seio da rede CPC 

base de dados da rede CPC 
(CPCS) 

 

médias anuais 2007-
2010 

 

129 

142 

 

63 

 

- aumento de 40%  em 
7 anos 

- aumento de 40%  em 
7 anos 

- aumento de 30%  em 
7 anos 

Número de contactos co m os con sumidores tr atados pelos  Centr os 
Europeus do Consumidor (CEC) 

Relatório CEC 71.000 em 2010 Aumento de 50% em  
7 anos 

Estes indicadores podem ser completados por indicadores de contexto geral. 
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FICHA FINANCEIRA LEGISLATIVA PARA AS PROPOSTAS 

1. CONTEXTO DA PROPOSTA/INICIATIVA  

 1.1. Denominação da proposta/iniciativa  

 1.2. Domínio(s) de intervenção envolvido(s) de acordo com a estrutura ABM/ABB 

 1.3. Natureza da proposta/iniciativa  

 1.4. Objectivo(s)  

 1.5. Justificação da proposta/iniciativa  

 1.6. Duração da acção e do seu impacto financeiro  

 1.7. Modalidade(s) de gestão prevista(s)  

2. MEDIDAS DE GESTÃO  

 2.1. Disposições em matéria de acompanhamento e prestação de informações  

 2.2. Sistema de gestão e de controlo  

 2.3. Medidas de prevenção de fraudes e irregularidades  

3. IMPACTO FINANCEIRO ESTIMADO DA PROPOSTA/INICIATIVA  

 3.1. Rubrica(s) do quadro financeiro plurianua l e rubrica(s) orçam ental(is) de despesas 
envolvida(s)  

 3.2. Impacto estimado nas despesas  

 3.2.1. Síntese do impacto estimado nas despesas  

 3.2.2. Impacto estimado nas dotações operacionais  

 3.2.3. Impacto estimado nas dotações de natureza administrativa 

 3.2.4. Compatibilidade com o actual quadro financeiro plurianual 

 3.2.5. Participação de terceiros no financiamento  

 3.3. Impacto estimado nas receitas 
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FICHA FINANCEIRA LEGISLATIVA PARA AS PROPOSTAS 

1. CONTEXTO DA PROPOSTA/INICIATIVA  

1.1. Denominação da proposta/iniciativa  

Proposta de Regulam ento do Parlam ento Europeu e do Conselho sobre o Program a 
Consumidores 2014-2020  

1.2. Domínio(s) de intervenção abrangido(s) segundo a estrutura ABM/ABB20  

Política dos consumidores 

1.3. Natureza da proposta/iniciativa  

 A proposta/iniciativa refere-se a uma nova acção  

 A proposta/iniciativa refere-se a u ma nova acção na sequência de um projecto-piloto/acção 
preparatória21  

 A proposta/iniciativa refere-se à prorrogação de uma acção existente  

 A proposta/iniciativa refere-se a uma acção reorientada para uma nova acção  

1.4. Objectivo(s) 

1.4.1. Objectivo(s) estratégico(s) plurianual(is) da Comissão visado(s) pela proposta/iniciativa  

O objectivo do Programa Consum idores consiste em apoiar o objectivo político de colocar 
no centro do m ercado único o consum idor no pl eno uso dos seus direitos. Para alcançar 
este objectivo, o Program a irá contribuir para  a protecção da saúde, da segurança e dos 
interesses económ icos dos consumidores, para  além  de prom over o direito destes à  
informação, à educação  e à o rganização em  defesa dos seus interes ses. O Program a irá 
complementar, apoiar e monitorizar as políticas dos Estados-Membros. 

1.4.2. Objectivo(s) específico(s) e actividade(s) ABM/ABB em causa  

Objectivo específico n.º 1 

Segurança: consolidar e reforçar a segurança  dos produtos, através de um a fiscalização 
eficaz do mercado em toda a UE 

Actividade(s) ABM/ABB em causa 

Política dos consumidores 

Objectivo específico n.º 2 

                                                 
20 ABM : Activity Based Management (gestão por actividades) – ABB: Activity Based Budgeting (orçamentação 

por actividades). 
21 Referidos no artigo 49.º, n.º 6, alíneas a) e b), do Regulamento Financeiro. 
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Informação e educação: m elhorar a educaç ão e a inform ação dos consum idores e  
sensibilizá-los para os seus direitos, com o intuito de desenvolver uma base de informações 
para a política dos consumidores e de prestar apoio às organizações de consumidores  

Actividade(s) ABM/ABB em causa 

Política dos consumidores 

Objectivo específico n.º 3 

Direitos e reparação: consolid ar os direitos dos consum idores, em  particular através da 
acção regu lamentar e da m elhoria do acesso  à reparação,  incluindo a m ecanismos de 
resolução alternativa de litígios 

Actividade(s) ABM/ABB em causa 

Política dos consumidores 

Objectivo específico n.º 4 

Aplicação da legislação: reforçar a aplicação dos direitos dos consumidores, melhorando a 
cooperação entre os organism os nacionais re sponsáveis pela aplicação da legislação e 
prestando aconselhamento aos consumidores 

Actividade(s) ABM/ABB em causa 

Política dos consumidores 

1.4.3. Resultados e impacto esperados 

Especificar os efeitos que a proposta/iniciativa poderá ter nos beneficiários/na população visada 

Os beneficiários do Program a são consum idores, autoridades nacionais responsáveis pela  
defesa do consumidor e organizações de consumidores , sendo o objectivo global m elhorar 
a situação dos consumidores em toda a UE. 

O Programa visa prestar apoio às organizações de consumidores a nível da UE e nacional, 
bem como às autoridades dos Estados-Membros responsáveis pela segurança dos produtos 
e pela aplicação da legislação. 

O Programa irá igualmente beneficiar de facto as em presas com boa reputação , dado que 
uma política dos consumidores ef icaz apoia o funcionamento adequado do mercado único, 
recompensa as em presas com petitivas e afasta o s o peradores fraudulen tos. Os  
consumidores no pleno uso dos seus direitos são m otores da inovação, pelo que a política 
dos consum idores irá apoiar as em presas inovadoras . Por último, os operadores 
económicos irão beneficiar da existência de  condições equitativas baseadas em  regras 
claras e numa melhor coordenação da aplicação da legislação. Neste contexto, o Programa 
irá contribuir para estimular o crescimento económico. 

1.4.4. Indicadores de resultados e de impacto  

Especificar os indicadores que permitem acompanhar a execução da proposta/iniciativa. 
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Objectivo 1: Segurança: consolidar e reforçar a segurança dos produtos, através de um a 
fiscalização eficaz do mercado em toda a UE 

- % de notificações RAPEX envolvendo, pelo menos, uma  reacção (p or parte de outro s 
Estados-Membros) 
- Rácio número de reacções/número de notificações (riscos graves) 
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Objectivo 2: Informação e educação: m elhorar a edu cação e a inform ação do s 
consumidores e sensibilizá-los para os seus  direitos, com  o intuito de desenvolver uma  
base de informações para a política dos consumidores e de prestar apoio às organizações de 
consumidores  

- Número de organism os de tratam ento de queixas que apresentaram  queixas ao Sistem a 
Europeu de Registo de Queixas dos Consumidores (ECCRS) 

- Confiança nas transacções transfronteiras - % de consum idores que têm igual ou m ais 
confiança numa compra efectuada pela Internet a vendedores de outro Estado-Membro  

Este indicador foi incluído provisoriamente, na ausência de uma alternativa claramente 
melhor. É provável que venha a ser alterado/complementado no futuro.  

Objectivo 3: Direitos e reparação : consolidar os dire itos dos consum idores, em particular 
através da acção regu lamentar e da m elhoria do acess o à reparação, inclu indo a 
mecanismos de resolução alternativa de litígios 

- % dos cas os transfronteiras remetidos aos mecanismos RAL pelos Centros Europeus do 
Consumidor (CEC) 

- Número de casos tratados por um  sistema de resolução de litígios em linha à es cala da 
UE 

Objectivo 4: Aplicação da legislação: - reforçar a aplicação dos direitos dos consumidores, 
melhorando a cooperação entre os organism os nacionais responsávei s pela aplicação da 
legislação e prestando aconselhamento aos consumidores 

- Nível de fluxo de informação e cooperação no seio da rede de Cooperação no Domínio da 
Defesa do Consumidor (CPC): 

- número de pedidos de troca de informações entre as autoridades pertencentes à rede CPC 

- núm ero de pedidos  de m edidas de aplic ação da legislação en tre as auto ridades 
pertencentes à rede CPC 

- número de alertas no seio da rede CPC 

- Núm ero de contactos com  os consum idores tratados pelos Centros Europeus do 
Consumidor (CEC) 

1.5. Justificação da proposta/iniciativa  

1.5.1. Necessidade(s) a satisfazer a curto ou a longo prazo  

O Programa Consumidores pós-2013 (a seguir,  «o Programa») irá apo iar a implementação 
de acções d a Com issão no dom ínio da política dos consumidores a partir d e 2014.  Este 
Programa assenta nos resultados alcançados pelo actual programa (2007-2013). 

O novo Programa apoiará a futura política dos consumidores, colocando os cidadãos 
europeus, enquanto consumidores no pleno uso dos seus direitos, no centro do mercado 
único e complementará as iniciativas orientadas para a oferta. 
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Há que assegurar uma certa continuidade entre o programa actual e os programas futuros, 
em conformidade com os resultados da avaliação intercalar da estratégia e do programa 
para 2007-2013, a qual sublinha que a política é relativamente recente a nível da UE e que 
a continuidade é fundamental para se obter o impacto desejado. 

Ao m esmo tem po, verificou-se um  aum ento da im portância das recentes m udanças 
societais, como a crescente com plexidade do pr ocesso de tom ada de de cisão (excesso de  
informação; maior responsabilização dos consu midores após a liberaliz ação; sofisticação  
dos produtos, dos serviços e da publicidade), a necessidade de adoptar padrões de consumo 
mais sustentáveis, as oportunid ades e a meaças represen tadas pelo desenvolvim ento da 
digitalização, o aumento da exclusão social e do núm ero de consumidores vulneráveis, e o 
envelhecimento da população. 

Os principais problem as que o financiam ento de acções deve permitir reso lver estão  
relacionados com a segurança, a inform ação e educação, os direitos e a reparação, a ssim 
como com a aplicação da legislação, tal como se descreve na Exposição de Motivos. 

1.5.2. Valor acrescentado da intervenção da UE 

O valor acrescentado da intervenção da UE está descrito na Exposição de Motivos. 

1.5.3. Principais ensinamentos retirados de experiências análogas 

A avaliação ex post do programa para 2004-2007 realç ou o valor acrescentado, do m esmo 
modo que a avaliação intercalar do programa (e da estratégia da política dos consumidores) 
para 2007-2013, apesar de a política europeia dos consumidores ser relativamente recente e 
de o nível de financiam ento da UE prev isto no quadro do Programa ser relativam ente 
modesto. A avaliação salientou também  que as  acções n o âm bito da estratégia e dos 
programas contribuem para o objectivo consag rado na Estratégia Europa 2020 de alcançar 
um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. 

Os resultados são globalm ente positivos no qu e respeita à pertinência dos objectivos da 
estratégia e do program a, ao seu im pacto e ao seu valor acrescentado. Alé m disso, a 
avaliação concluiu igualmente que o Programa terá efeitos a longo prazo  sobre a defesa do 
consumidor. 

A avaliação torna evid ente uma certa divergência de pontos de vista sobre a estratégia e o 
programa entre as autoridades nacionais e as  organizações de consum idores, sendo as 
primeiras m ais positivas rela tivamente à realiz ação do s objectivo s alcançado s pela  
estratégia e  pelos p rogramas (globalm ente, 88% das autoridades nacionais e 82% das 
organizações de consum idores acreditam  que a estratégia actual contribuiu bastante ou 
moderadamente (opin ião em  geral positiva ) para as in iciativas no dom ínio da polític a 
europeia dos consumidores. 

As autoridades nacionais confirm aram, e m geral, que a estratégia e o program a são 
complementares das políticas nacionais em matéria de consumidores. 

Contudo, a avaliação conclui que os desafios  sociais e am bientais em ergentes só 
parcialmente são abordados na actual estratégia e no actual programa. 
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Mais concretamente, quanto às acções específicas empreendidas ao abrigo do programa: 

i) Segurança:  

- Quanto à segurança dos produtos , m elhorou a  coordenação entre as autoridades 
responsáveis pela fiscalização do mercado. O relatório recomenda o reforço da fiscalização 
e do controlo da aplicação da legislação atra vés do sistema RAPEX, na senda dos esforços 
destinados a fazer face à di mensão internacio nal da segu rança dos p rodutos e tirando 
partido da utilização das novas tecnologias. 

ii) Informação e educação dos consumidores: 

- A m onitorização do m ercado de co nsumo, o painel de avaliação do m ercado de  
consumo ( Consumer Market Scoreboard) e estudos de m ercado aprofundados 
desempenharam um papel importante no apoio à política dos consumidores. Todos eles são 
essenciais a um a inclusão adequada das preo cupações dos consum idores nas políticas da 
UE em  causa e na elaboração de legis lação eficaz. O relató rio sug ere igu almente o 
aprofundamento da compreensão do comportamento dos consumidores. 

- Os progres sos em  m atéria de edu cação do s consum idores foram  variáv eis, em 
particular no que diz respei to ao  projec to Dolceta, relativam ente ao qual ex iste a  
preocupação de definir o público-alvo. O rela tório recom enda ainda a consolidação das 
ferramentas de educação e a m elhoria da definição do público-al vo do Dolceta, do seu 
conteúdo e divulgação, bem com o a procura de sinergias co m os program as de ensino 
nacionais. 

- O apoio prestado através dos programas às organizações de consum idores a nível da 
UE e nacionais foi avaliado de forma positiva. O papel das organizações activas à escala da 
UE é considerado crucial para garantir a representação dos interesses dos consumidores na 
elaboração das políticas da UE. O relatório aconselha que se continue a ministrar formação 
(reforço das capacidades) às organ izações de consum idores nacionais e que se exam inem 
as possibilidades de ministrar cursos a nível nacional. 

iii) Direitos dos consumidores e reparação: 

- O relatór io salien ta o  valor acr escentado decorrente do facto de os progressos 
legislativos – quer term inados quer em  curso – pe rmitirem um  maior nível d e 
harmonização. 

- Os program as e a estratégia contribu íram com um sucesso cres cente para a  
integração da política dos consumidores nas polít icas p ertinentes d a UE. O relatór io 
recomenda que se prossigam  os esforços neste domínio e se dê resposta a desafios com o, 
por exem plo, as questões relacionadas com  a digitalização, a adopção de padrões de 
consumo mais sustentáveis e a vulnerabilida de dos consum idores causada pela crise. 
Recomenda igualmente que se esclareçam as partes interessadas quanto ao papel dos vários 
serviços da Comissão responsáveis pelas questões relacionadas com os consumidores. 

- O acesso d os consum idores à rep aração c ontinua a ser u m problem a. O relatório 
refere a necessidade de progredir nesta m atéria e de sensibilizar os consum idores para as 
vias de reparação. 

iv) Aplicação da legislação: 
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- Ao abrigo da estratégia e dos program as, foi reforçada a co operação transfronteiras 
em m atéria de aplicação da legislação, atra vés da rede de Cooperação no dom ínio da  
Defesa do Consum idor (rede CDC) e de acções coordenadas co mo as acções de  
fiscalização exaustiva (sweeps). O relatório aconselha a que se reforce a coordenação com  
a rede CDC e com as autoridades responsáveis pela aplicação da legislação. 

- A estratégia e os programas permitiram prestar um apoio crescente aos consumidores 
que procura m aconselham ento em m atéria de litíg ios tr ansfronteiras através da re de de  
Centros Europeus do Consum idor (rede CEC). T odavia, o relatório sugere que se aum ente 
a visib ilidade desta r ede e, consequ entemente, a sensib ilização dos con sumidores para a 
mesma. 

1.5.4. Compatibilidade e eventual sinergia com outros instrumentos relevantes 

Ligações com a Estratégia Europa 2020 e iniciativas emblemáticas 

A Estratégia Europa 2020 prec oniza que «deve ser dada aos cidadãos a possibilidade de  
participarem plenamente no m ercado único, o que implica aumentar as p ossibilidades e a  
confiança na aquisição de bens e serviços transfronteiras, principalmente em linha».  

Só consumidores informados e no pleno uso dos seus direitos estão aptos a escolher o que 
mais favorece o seu p róprio bem -estar e a s aúde da econom ia; is to passa por um a 
intensificação da concorrência, da inovação e da integração do m ercado único, de que 
depende a realização do principal objectivo da Estratégia Europa 2020.A fim de contribuir 
de form a importante para atin gir o objectivo da UE de rela nçar o crescim ento, há que 
estimular a grande força económ ica que são as  despesas de consum o (que representam 
56% do PIB da UE). Tal é confirm ado pe la Análise Anual do Crescim ento de 2011, 
segundo a qual m elhores condições de consumo são um  dos m otores do crescim ento. A 
política dos consum idores ajuda estes a orient ar-se por entre as vastas possibilidades de 
escolha que lhes são oferecidas, o que reforça as empresas mais eficazes e inovadoras. 

A política dos consumidores irá contribuir de forma essencial para a iniciativa emblemática 
«Agenda Digital» (m ercados de serviços e co nteúdos digitais segur os e sem  fronteiras, 
acesso, literacia digital), para a inclusão  social (tend o em  cont a a situ ação dos 
consumidores mais vulneráveis), para o cres cimento sustentável (consum o sustentável) e 
para o aum ento da im portância da regulam entação inteligente (monitorização do m ercado 
de consumo como base para a concepção de políticas eficazes e específicas). 

Ligações ao Acto para o Mercado Único e a outras iniciativas 

O relatório Monti  sobre um a nova estratégia para o m ercado único preconiza que «os  
consumidores e o seu bem -estar devem es tar no centro da próxim a fase do m ercado 
único». Este relatório salienta a importância  de capacitar os consumidores, basear as 
políticas em dados concretos e iden tificar os mercados que faltam às suas obrigações para  
com os consum idores, bem  com o estabelecer um  m ercado único digital, prever vias de 
reparação (através de mecanismos de resolução alternativa de litígios e de mecanismos de 
reparação colectiva – collective redress) e garantir a segurança dos produtos e a 
normalização. 

O Acto para o Mercado Único  destaca um  certo núm ero de questões relacionadas com  os 
consumidores, em especial a reparação (enqu anto in iciativa estratégica), a segu rança dos 
produtos e o desenvolvimento de instrumentos de resolução de problemas. 
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O Relatório de 2010 sobre a Cidadania,  apresentado com o iniciativa com plementar do 
Acto para o Mercado Único, id entifica, entre outros  obs táculos à plena re alização da  
cidadania europeia, a ausência de um  conjunto único de regras em  matéria de defesa do 
consumidor, o desconh ecimento das  vias  de re paração existentes e a in suficiência dessas 
vias de reparação. 

Em 2010, o Parlamento Europeu publicou vários relatórios contendo recomendações para o 
futuro da política dos consumidores: 

O relatór io Grech  preconiza um a abordagem holística que coloque os interesses dos 
consumidores no centro do m ercado único. O rela tório salienta, entre outros, os seguintes 
aspectos: a im portância de um a ba se de in formações e da m onitorização do m ercado, a 
questão da segurança dos produtos e dos se rviços, o papel funda mental desem penhado 
pelas org anizações de consum idores, a ne cessidade de m elhorar a capacidad e dos 
mecanismos de resolução de prob lemas e de in tegrar os in teresses dos consum idores nas  
políticas e na legislação pertinentes da UE, a defesa do consumidor no sector dos serviços 
financeiros, as vias de reparação e a prestação de informação aos consumidores.  
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O relatór io Hedh  salienta a im portância da base de inform ações (painel de avaliação, 
estudos, qu eixas) e de garantir a aplicação da legislação  e m m atéria de direito s dos 
consumidores e d e segurança do s produto s [incluindo m ecanismos RAL, acções de 
fiscalização exaustiva ( sweeps), necessidade d e afectar recu rsos às redes CDC e CE C]. O 
relatório insiste igualmente na necessidade de ter em conta os interesses d os consumidores 
em todas as políticas da UE e urge a Com issão a publicar um  relatório anual sobre esta 
questão, b em com o sobre o p apel das o rganizações d e consum idores, a necessid ade d e 
melhorar a educação dos  consumidores (incluindo dos adultos), a prestação de inform ação 
aos consumidores (inclusive através de portais na Internet e tendo o cuidado de chegar aos 
consumidores vulneráveis) e a necessidade de promover o consumo sustentável. 

No dom ínio da segurança dos produtos, o relatório Schaldem ose (2011) convida os 
Estados-Membros e a Com issão a afectarem  os recursos necessários para que as 
actividades de fiscalização  do m ercado sejam eficazes, sa lientando que uma fiscalização 
ineficaz pode gerar distorção da concorrência, fazer perigar a segurança dos consumidores 
e m inar a confiança destes no m ercado único . O relatório convida ainda a Com issão a 
financiar acções con juntas de fiscalização  do mercado e a afectar recu rsos suficientes ao 
financiamento da criação de um a plataform a e/ou  organ ização des tinada a refo rçar a 
coordenação entre Estados-Mem bros. Alé m di sso, insta a Com issão a criar um a base de 
dados pública com  inform ações sobre a se gurança dos produtos de consum o, incluindo 
uma plataforma para as queixas. 

O relatório Arias (2010) sobre o com ércio electrónico destaca a im portância de reforçar a 
confiança dos consumidores neste domínio. 

No contexto do debate sobre o m ercado único, o relatório Kalniete  sobre «Governação e 
parceria no Mercado Ú nico» referiu a im portância da futura proposta sobre a resolução 
alternativa de litígios (RAL). 

Por último, o Parlam ento está a pre parar para Outubro um relató rio de inicia tiva sobre a 
futura política dos consum idores (rel atores: E va-Britt Svensson/Kyriako s 
Triantaphyllides). 

1.6. Duração da acção e do seu impacto financeiro  

 Proposta/iniciativa de duração limitada  

–  Proposta/iniciativa válida entre [01/01]2014 e [31/12]2020 

–  Impacto financeiro de 2014 a 2020 em dotações de pagamento 

 Proposta/iniciativa de duração ilimitada 

– Aplicação com um período de arranque entre YYYY e YYYY, 

– seguido de um período de aplicação a um ritmo de cruzeiro. 
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1.7. Modalidade(s) de gestão prevista(s)22  

 Gestão centralizada directa por parte da Comissão  

 Gestão centralizada indirecta por delegação de funções de execução: 

–  nas agências de execução  

–  nos organismos criados pelas Comunidades23 

–  nos organismos públicos nacionais/organismos com missão de serviço público  

–  nas pessoas encarregadas da execução de acções específicas por força do Título V do 
Tratado da União Europeia, identificadas no acto de base pertinente na acepção do 
artigo 49.º do Regulamento Financeiro  

 Gestão partilhada com os Estados-Membros  

 Gestão descentralizada com países terceiros  

 Gestão conjunta com organizações internacionais (especificar) 

Se for indicada mais de uma modalidade de gestão, queira especificar na secção «Observações». 

Observações  

Agência de Execução para a Saúde e os Consum idores (EAHC): Nos termos do Regulam ento (CE) 
n.º 58/2003  do Conselho, de 19 de Dezem bro de 2002, que define o  estatuto das agências d e 
execução encarregadas  de determinadas funç ões de gestão de program as comunitários 24, a 
Comissão delegou 25 na Agência de Execução para a Saú de e os Consum idores as tarefas de 
execução relacionadas com a gestão do programa de  acção comunitária no domínio da política d os 
consumidores (2007-2013). Por conseguinte, a Comissão pode decidir delegar na Agência de  
Execução p ara a Saúd e e os Cons umidores tamb ém as tarefas de ex ecução relacionadas co m a 
gestão do Programa Consumidores para 2014-2020. 

Gestão conjunta: Prevista para apoiar o grupo de trabalho da OCDE sobre segurança dos produtos 

                                                 
22 As explicações sobre as m odalidades de gestão e as referências ao Regulamento Financeiro estão disponíveis 

no sítio BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html 
23 Referidos no artigo 185.º do Regulamento Financeiro. 
24 JO L 11 de 16.1.2003, p. 1. 
25 Decisão C(2008)4943 da Comissão, de 9 de Setembro de 2008. 

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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2. MEDIDAS DE GESTÃO  

2.1. Disposições em matéria de acompanhamento e prestação de informações  

Especificar a periodicidade e as condições 

O Program a prevê que a Com issão infor me o Comité de Estados-M embros das acções  
empreendidas na execução do Programa. 

O Programa prevê que, até m eados de 2018, a Comissão elabore um relatório de avaliação 
sobre a realização dos objectivos de todas as medidas, a eficácia da utilização dos recursos 
e o seu valor acrescentado europeu, tendo em vista um a decisão sobre a renovação, a  
alteração ou a suspensão das medidas. 

Além disso, os im pactos a longo prazo e a sustentabilidade dos efeitos do Program a 
Consumidores devem ser avaliados na pers pectiva de uma decisão s obre a eventual 
renovação, alteração ou suspensão de um programa subsequente. 

A avaliação ex post do Programa actual (2007-2013), a real izar antes do final de 2015, irá 
igualmente fornecer elementos úteis para a execução do Programa 2014-2020. 

2.2. Sistema de gestão e de controlo  

2.2.1. Risco(s) identificado(s)  

A execução do orçam ento abrange tanto a adjudi cação de contratos d e serviços c omo as 
subvenções. 

São concedidas subvenções a actividades de  apoio, nom eadamente às autoridades dos  
Estados-Membros e aos organismos públicos ou organismos sem fins lucrativos nomeados 
e co-financiados pelos Estados-Mem bros. O período de execução dos projectos 
subvencionados é, normalm ente, de entre um  e dois anos. O núm ero de convenções de 
subvenção é lim itado e corresponde a um  orçam ento anual de cerca de 13 m ilhões de 
euros. 

Os contratos de serviços dizem  respeito, em especial, a estudos, recolha de dados, 
avaliações, formação, campanhas de inform ação, serviços informáticos e de com unicação, 
gestão de instalações, etc. Os con tratantes são principalm ente institutos, laboratórios, 
empresas de consultoria e outras em presas privadas, entre elas m uitas PME. O orçam ento 
anual médio previsto para os contratos está estimado em 12 milhões de euros; estima-se em 
cerca de 25 o número de contratos anuais. 

Os principais riscos são os seguintes: 

• risco de má qualidade dos projectos seleccionados ou de lacunas na execução técnica 
do projecto, o que reduziria o im pacto dos  program as; falta de com petências ou  
monitorização insuficiente devido a procedimentos de selecção inadequados; 

• risco de utilização inef iciente ou desregra da dos fundos a tribuídos, tanto para as 
subvenções (com plexidade do processo de reembolso dos custos reais elegíveis 
associada a possib ilidades lim itadas de verificar docum entalmente os custos 
elegíveis) com o para os contratos públ icos (por vezes, o núm ero restrito de  
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operadores económ icos com  os conhecim entos especializados necessários im plica 
que não seja possível proceder a uma comparação das propostas de preços);  
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• risco de descrédito para a Com issão, se forem detectadas fraudes ou actividades 
criminosas; os sistem as de controlo inte rnos de terceiros não são completam ente 
fiáveis, dado o núm ero relativam ente el evado de contratantes e beneficiários 
heterogéneos, cada um deles com  o se u próprio sistem a de controlo, que 
frequentemente tem uma capacidade reduzida. 

2.2.2. Meio(s) de controlo previsto(s)  

O orçamento será execu tado por ges tão centralizada directa, em bora partes das tarefas de 
execução do program a possam ser delegadas na  agência de Execução p ara a Saúde e os 
Consumidores (EAHC). Esta agência dispõe  do seu próprio sistema de controlo, é 
supervisionada pela DG SANCO e está sujeita ao controlo do auditor interno da Com issão 
e do Tribunal de Contas. 

Tanto a DG SANCO como a EAHC dispõem  de procedimentos internos que visam  cobrir 
os riscos acim a referidos. Os procedim entos internos são plenam ente confor mes com  o 
regulamento financeiro e incluem  considerações de custo-benefício. Neste contexto, a DG 
SANCO continua a exp lorar formas de m elhorar a g estão e aum entar a sim plificação. As 
principais características do quadro de controlo são as seguintes: 

• Características do processo de selecção dos projectos: cada convite à apresentação 
de candidaturas/propostas baseia-se no pr ograma de trabalho anual adoptado pela 
Comissão. Os critérios de exclusão, sele cção e adjudicação para a escolha d e 
candidaturas/propostas são publicados em  cada convite à apresentação d e 
candidaturas. Um comité de avaliação aval ia cada candidatura/proposta à luz destes  
critérios e no respeito pelos princípios  da indepen dência, transparência,  
proporcionalidade, igualdade de tratamento e não discriminação.  

• Estratégia de comunicação externa: A DG SANCO tem  uma estra tégia d e 
comunicação elaborad a visando  garantir que os contratantes/beneficiário s 
compreendem plenamente os requ isitos e as disp osições contratuais. Essa estratég ia 
apoia-se nos seguintes meios: sítio do programa EUROPA; reuniões de inform ação 
com os beneficiários/co ntratantes; notas de orientação  detalhadas,  perguntas m ais 
frequentes e um serviço de assistência (help desk). 

• Controlos antes e depois da execução dos projectos: 

– Tanto a DG SANCO como a EAHC usam  os modelos de convenção de subvenção e 
de contratos de serviços recom endados pela Com issão. Esses modelos prevêem um 
certo número de m ecanismos de controlo, co mo certificados de audito ria, garantias  
financeiras, audito rias n o local e in specções pelo OLAF. As regras em  matéria d e 
elegibilidade dos cu stos serão  sim plificadas através, por exemplo, da utilização de 
montantes fixos  num  núm ero lim itado de  ca tegorias de  custos. Ta l perm itirá 
igualmente concentrar m elhor as verifi cações e os controlos. Espera-se que a 
introdução de acordos de parceria  permita melhorar as relações de trabalho com  os 
beneficiários e aprofundar a compreensão das regras em matéria de elegibilidade. 

– Todos os mem bros do pessoal assinam  o código de boa conduta adm inistrativa. Os 
membros do pessoal envolvidos no proces so de selecção ou na gestão das 
convenções de subvenção ou dos contrato s assinam  também  um a declaração de 
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ausência de conf lito de interesses. O pessoal recebe regularmente formação e utiliza 
as redes de intercâmbio de melhores práticas. 

– A execução técnica de um projecto é objecto, a intervalos regulares, de uma 
verificação documental efectuada com base nos relatórios de progresso técnico 
enviados pelos contratantes; além disso, estão previstas reuniões com os contratantes 
e visitas no local, determinadas caso a caso. 
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– Tanto os procedimentos financeiros da DG SANCO como os da EAHC são apoiados 
pelas ferramentas informáticas da Comissão e têm um elevado grau de separação das 
tarefas: todas as transacções financeiras relacionadas com  os contratos/convenções 
de subvenção são verificados por duas pessoas independentes antes de serem  
assinadas pelos gestores or çamentais responsáveis pela  actividade. A preparação 
operacional e a verificação são efectuada s por diferentes m embros do pessoal 
competentes nos respectivos dom ínios políticos. Os pagamentos são efectuados com 
base num núm ero predefinido de docum entos com provativos tais co mo relatór ios 
técnicos aprovados e pedidos de reembolso e facturas verificados. A célula financeira 
central efectua, para uma am ostra d as tr ansacções, um a verificação do cumental ex 
ante de segundo nível; em  certos casos, pode i gualmente ser efectuado um  controlo 
financeiro ex ante no local antes do pagamento final. 

• Controlos no final do projecto: Tanto a DG SANCO como  a EAHC dispõem de 
uma equipa  de audito ria cen tralizada que ve rifica no lo cal a e legibilidade do s 
pedidos de reem bolso. O objectivo destes co ntrolos consis te em  evita r, detec tar e  
corrigir erros im portantes relacionados com a legalidad e e a regu laridade da s 
transacções financeiras. Com  o objectivo  de  maximizar o impacto dos controlos, a 
selecção do s contratan tes a aud itar prev ê a) concertar um a selecção baseada nos  
riscos com  um a am ostragem aleató ria e b)  sempre que possível, ter em conta os 
aspectos operacionais durante a auditoria no local. 

Custos e vantagens dos controlos: As m edidas de gestão e controlo previstas no 
Programa foram  concebidas com  base na exp eriência an terior: nos ú ltimos três anos, o 
sistema inte rno de controlo em  vigor perm itiu garantir um a taxa de  er ro res idual m édia 
inferior a 2%, bem como o respeito pelos pr ocedimentos de concessão de subvenções e de 
adjudicação de contratos estabelecidos no regulamento financeiro. São estes os  dois  
principais objectivos em  ma téria de controlo, tanto do pr ograma anterior com o do novo 
Programa Consumidores. 

Tendo em conta que, do ponto de vista da concep ção, as principais características do novo 
programa não são significativam ente diferentes  das do anterior, estim a-se que os riscos 
relacionados com a execução do pro grama se mantenham relativamente estáveis. Assim , 
prevê-se a continuação das m edidas de g estão e con trolo es tabelecidas; no entanto, as 
simplificações que possam vir a ser introduzidas ao abrigo do novo regulamento financeiro 
sê-lo-ão assim que possível e na medida do possível. Os custos de gestão inscritos na Ficha 
Financeira (ponto 3.2.1) ascendem  a 12,5 m ilhões de euros, ao passo que os fundos 
administrados entre 2014 e 2020 se elevam  a 197,2 m ilhões de euros; o resultado é u m 
rácio «custos de gestão-fundos geridos» de cer ca de 6,4%, que deve ser visto no contexto 
de um domínio político menos orientado para a despesa do que outras políticas da UE.  

Graças à co mbinação de subvençõ es e contratos públicos,  controlos ex ante e ex post 
baseados n o risco, verificações do cumentais e auditorias no local, os «objectivo s e m 
matéria de controlo» serão atingidos a um custo razoável. As vantagens de atingir uma taxa 
de erro residual m édia inferior a 2% e de  cumprir com  as disposições do regulam ento 
financeiro s ão consideradas suficientem ente importantes para ju stificar as m edidas de 
gestão e controlo escolhidas. 

2.3. Medidas de prevenção de fraudes e irregularidades  

Especificar as medidas de prevenção e de protecção existentes ou previstas 
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Para além da aplicação de todos os m ecanismos de contro lo regulamentar, a DG SANCO 
irá conceber uma estratégia de luta contra a fraude em conformidade com a nova estratégia 
de luta contra a fraude adoptada em  21 de Junho de 2011, de for ma a garantir, 
nomeadamente, que os seus controlos internos  antifraude estão plenam ente alinhados com 
essa nova estratégia e que a abordagem e m ma téria de gestão do risco de fraude visa 
identificar as áreas em  que esse ris co exis te e fornecer res postas adequadas. Sempre que 
necessário, serão criadas redes e instrum entos informáticos adequados dedicados à análise 
dos casos de fraude relacionados com  o Pr ograma Consum idores. Se rão tom adas, e m 
particular, as seguintes medidas: 

• as decisões, convenções e contratos resultantes da execução do Program a 
Consumidores habilitarão expressamente a Com issão – incluindo o OLAF – e o 
Tribunal de Contas a efectuar auditorias e inspecções e verificações no local; 

• durante a fase de avaliação de um  convite à apresentação de candidaturas/propostas, 
os candidatos e concorrentes são avaliados à luz dos critérios de exclusão publicados, 
com base em  declarações e no Sis tema de Alerta Precoce ( Early Warning System – 
EWS); 

• as regras que regem a elegibilidade dos custos serão simplificadas, em conformidade 
com as disposições do regulamento financeiro; 

• todos os mem bros do pessoal envolvidos na  gestão de contratos, bem com o os  
auditores e controladores que verificam  as  declarações dos beneficiários no local 
frequentam regularm ente acções d e for mação sobre ques tões relacion adas com  a 
fraude e as irregularidades. 
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3. IMPACTO FINANCEIRO ESTIMADO DA PROPOSTA/INICIATIVA  

3.1. Rubrica(s) do quadro financeiro plurianual e rubrica(s) orçamental(is) de despesas 
envolvida(s)  

• Rubricas orçamentais existentes  

Segundo a ordem  das rubricas do quadro financeiro plurianual e das respectivas rubricas 
orçamentais. 

Rubrica orçamental 
Natureza 

das  
despesas 

Participação  
Rubrica do 

quadro 
financeiro 
plurianual Número  

[Designação…...….] 

DD/DND 
(26) 

 

dos países 
EFTA27 

 

dos países 
candidatos

28 

 

de países 
terceiros 

na acepção do 
artigo 18.º, n.º 1, 

alínea a-a), do 
Regulamento 

Financeiro  

3 
17 01 04 03 

Despesas administrativas e m apoio do 
Programa Consumidores para 2014 - 2020 

DD/DND SIM/N
ÃO 

SIM/NÃ
O 

SIM/N
ÃO SIM/NÃO 

3 
17 01 04 30 

Agência de Execução para a Saúde e  os 
Consumidores (EAHC) 

DD/DND SIM/N
ÃO 

SIM/NÃ
O 

SIM/N
ÃO SIM/NÃO 

• Novas rubricas orçamentais cuja criação é solicitada  

Segundo a ordem das rubricas do quadro financeiro plurianual e das respectivas rubricas orçamentais. 

Rubrica orçamental 
Natureza 

das 
despesas 

Participação  
Rubrica do 

quadro 
financeiro 
plurianual Número  

[Rubrica…………………………………..] DD/DND dos países 
EFTA 

dos países 
candidatos 

de países 
terceiros 

na acepção do 
artigo 18.º, n.º 1, 

alínea a-a), do 
Regulamento 

Financeiro  

3 17 02 06 
Programa Consumidores para 2014 - 2020 DD/DND SIM/N

ÃO 
SIM/NÃ

O 
SIM/N

ÃO SIM/NÃO 

                                                 
26 DD = dotações diferenciadas/DND = dotações não diferenciadas 
27 EFTA: Associação Europeia de Comércio Livre.  
28 Países candidatos e, se for caso disso, países candidatos potenciais dos Balcãs Ocidentais. 
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3.2. Impacto estimado nas despesas  

3.2.1. Síntese do impacto estimado nas despesas  

Em milhões de euros (3 casas decimais) 

Rubrica do quadro financeiro plurianual:  3 Segurança e cidadania 
 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

DG: SANCO 

    

2014 2015 2 016 2 017 2018 2019 2020[1] TOTAL 

Ÿ Dotações operacionais                  

Autorizações -1 23,347 24,111 2 4,652 25,204 2 5,767 26,341 26,928 176,350 17 02 06 Program a 
Consumidores para 2014 – 
2020 Pagamentos -2 6,819 14,336 2 4,126 24,668 2 5,220 25,783 55,400 176,350 

Dotações de natureza administrativa financiadas 

pelas verbas  atri buídas a  cert os 
programas operacionais                 

    

  

17 01 04 [1]   -3 2,950 2,950 2, 950 2,950 2,950 2,950 2,950 20,650 

TOTAL das dotações Autorizações =1+3 26,297 27,061 2 7,602 28,154 2 8,717 29,291 29,878 197,000 

para a DG SANCO Pagamentos =2+3 9,769 17,286 2 7,076 27,618 2 8,170 28,733 58,350 197,000 

 

Autorizações -4 23,347 24,111 2 4,652 25,204 2 5,767 26,341 26,928 176,350 
 TOTAL das dotações 

operacionais  Pagamentos -5 6,819 14,336 2 4,126 24,668 2 5,220 25,783 55,400 176,350 
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 TOTAL das dot ações de nat ureza 
administrativa finan ciadas pelas verbas 
atribuídas a certos programas operacionais  -6 2,950 2,950 2, 950 2,950 2,950 2,950 2,950 20,650 

TOTAL das dotações 

no âmbito da RUBRICA 3 Autorizações = 4+ 6 

26,297 27,061 2 7,602 28,154 2 8,717 29,291 29,878 197,000 

do quadro financeiro plurianual Pagamentos = 5+ 6 9,769 17,286 2 7,076 27,618 2 8,170 28,733 58,350 197,000 

 

[1] A Comissão pode confiar a uma agência as funções de execução relativas à gestão do Programa Consumidores para 2014 – 2020. Os montantes e as imputações serão ajustados 
se necessário em função dos resultados do processo de externalização. 

Se o impacto da proposta/iniciativa incidir sobre mais de uma rubrica: NÃO APLICÁVEL 
Autorizações (4)         

 TOTAL das dotações operacionais  
Pagamentos (5)         

 TO TAL das d otações de n atureza a dministrativa 
financiadas pelas ver bas atribuí das a  certos progra mas 
operacionais  

(6)         

Autorizações =4+ 6         TOTAL das dotações  
no âmbito das RUBRICAS 1 a 4 

do quadro financeiro plurianual 
(quantia de referência) 

Pagamentos =5+ 6         
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Rubrica do quadro financeiro plurianual:  5 «Despesas administrativas» 

Em milhões de euros (3 casas decimais) 

   Ano 
2014 

Ano 
2015 

Ano 
2016 

Ano 
2017 

Ano 
2018 

Ano 
2019 

Ano 
2020 TOTAL 

DG: SANCO – Política dos consumidores 

 Recursos humanos [2] 1,146 1, 169 1,192 1, 216 1, 240 1,265 1, 291 8,520 

 Outras despesas de natureza administrativa [2] 0,228 0, 233 0,237 0, 242 0, 247 0,252 0, 257 1,695 

TOTAL  Dotações  1,374 1, 401 1,430 1, 458 1, 487 1,517 1, 547 10,215 

 

TOTAL das dotações 
no âmbito da RUBRICA 5 

do quadro financeiro plurianual  
(Total das  autoriza ções 
= Total dos pagamentos) 1,374 1, 401 1,430 1, 458 1, 487 1,517 1, 547 10,215 

Em milhões de euros (3 casas decimais) 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

 

   

2014 2 015 2 016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

TOTAL das dotações 

no âmbito das RUBRICAS 1 a 
5 Autorizações 27,671 28,463 29,031 2 9,612 30,205 30,808 3 1,425 207,215

do quadro financeiro plurianual  Pagamentos 11,143 18,687 28,505 2 9,076 29,657 30,250 5 9,897 207,215
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[2] A Comissão pode confiar a uma agência as funções de execução relativas à gestão do Programa Consumidores para 2014 – 2020. Os montantes e as imputações serão ajustados 
se necessário em função dos resultados do processo de externalização. 
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3.2.2. Impacto estimado nas dotações operacionais 

–  A proposta/iniciativa não acarreta a utilização de dotações operacionais  

–  A proposta/iniciativa acarreta a utilização de dotações operacionais, tal como explicitado seguidamente: 

Dotações de autorização em milhões de euros (3 casas decimais) 

    
Ano de 
2014 

Ano de 
2015 

Ano de 
2016 

Ano de 
2017 

Ano de 
2018 

Ano de 
2019 

Ano de 
2020 TOTAL 

REALIZAÇÕES 

  Objectivos 
e 
realizaçõe
s 

Tipo de 
realização 

Custo 
médio 
da 
realizaç
ão N

.º 
de

 re
al

iz
aç

õe
s

Custo  N
.º 

de
 re

al
iz

aç
õe

s

Custo  N
.º 

de
 re

al
iz

aç
õe

s

Custo  N
.º 

de
 re

al
iz

aç
õe

s

Custo  N
.º 

de
 re

al
iz

aç
õe

s

Custo  N
.º 

de
 re

al
iz

aç
õe

s

Custo  N
.º 

de
 re

al
iz

aç
õe

s

Custo  

Númer
o total 
de 
realiza
ções 

Custo 
total 

OBJECTIVO ESPECÍFICO N.º 1 - Consolidar e reforçar a segurança dos produtos através de uma fiscalização eficaz do 
mercado     

- 
Realizaçã
o 

Aconselham
ento 
científico 0,417 1 0,393 1 0,400 1 0,409 1 0,417 1 0,425 1 0,434 1 0,442 7 2,919 

- 
Realizaçã
o 

Acções de 
fiscalização 
do mercado 
e de controlo 
da aplicação 
da legislação 0,564 7 3,343 7 3,707 7 3,840 7 3,976 7 4,115 7 4,256 7 4,400 49 27,637 
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- 
Realizaçã
o 

Portal e base 
de dados de 
produtos 
cosméticos  0,620 2 1,167 2 1,191 2 1,214 2 1,239 2 1,264 2 1,289 2 1,315 14 8,678 

Subtotal para o objectivo 
específico n.º 1 10 4,903 10 5,298 10 5,463 10 5,631 10 5,803 10 5,978 10 6,157 70 39,234 
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OBJECTIVO ESPECÍFICO N.º 2 – Melhorar o acesso dos consumidores a informação útil e reforçar a educação dos 
consumidores, desenvolver uma base de informações e apoiar intermediários de confiança, como as organizações de 
consumidores     

- 
Realizaçã
o 

Base de 
informações 1,089 3 3,078 3 3,139 3 3,202 3 3,266 3 3,331 3 3,398 3 3,466 21 22,879 

- 
Realizaçã
o 

Apoio a 
organizações 
de 
consumidore
s; 0,808 3 2,282 3 2,327 3 2,374 3 2,421 3 2,470 3 2,519 3 2,569 21 16,962 

- 
Realizaçã
o 

Informação 
dos 
consumidore
s 0,290 7 1,910 7 1,948 7 1,987 7 2,027 7 2,068 7 2,109 7 2,151 49 14,201 

- 
Realizaçã
o 

Educação 
dos 
consumidore
s 0,789 2 1,486 2 1,515 2 1,546 2 1,577 2 1,608 2 1,640 2 1,673 14 11,045 

Subtotal para o objectivo 
específico n.º 2 15 8,755 15 8,930 15 9,109 15 9,291 15 9,477 15 9,666 15 9,860 105 65,087 

OBJECTIVO ESPECÍFICO N.º 3 – Consolidar e reforçar os direitos dos consumidores e uma reparação eficaz     

- 
Realizaçã
o 

Preparação 
de legislação 0,394 5 1,857 5 1,894 5 1,932 5 1,971 5 2,010 5 2,050 5 2,091 35 13,806 
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- 
Realizaçã
o 

Coordenaçã
o e 
monitorizaçã
o da RAL 0,310 2 0,584 2 0,595 2 0,607 2 0,619 2 0,632 2 0,644 2 0,657 14 4,339 

Subtotal para o objectivo 
específico n.º 3 7 2,441 7 2,490 7 2,539 7 2,590 7 2,642 7 2,695 7 2,749 49 18,145 
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OBJECTIVO ESPECÍFICO N.º 4 – Reforçar a aplicação dos direitos dos consumidores     

- 
Realizaçã
o 

Coordenaçã
o das acções 
de controlo 
da aplicação 0,239 4 0,902 4 0,920 4 0,938 4 0,957 4 0,976 4 0,996 4 1,016 28 6,706 

- 
Realizaçã
o 

Apoio aos 
Centros 
Europeus do 
Consumidor 3,370 2 6,346 2 6,473 2 6,602 2 6,734 2 6,869 2 7,007 2 7,147 14 47,178 

Subtotal para o objectivo 
específico n.º 4 6 7,248 6 7,393 6 7,541 6 7,692 6 7,846 6 8,002 6 8,162 42 53,884 

CUSTO TOTAL 38 23,347 38 24,111 38 24,652 38 25,204 38 25,767 38 26,341 38 26,928 266 176,350 
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3.2.3. Impacto estimado nas dotações de natureza administrativa 

3.2.3.1. Síntese  

–  A proposta/iniciativa não acarreta a u tilização de dotaçõ es de natureza 
administrativa  

–  A proposta/iniciativa acarreta a util ização de dotações de natureza  
administrativa, tal como explicitado seguidamente: 

Em milhões de euros (3 casas decimais) 

 Ano 
2014 

Ano 
2015 

Ano 
2016 

Ano 
2017 

Ano 
2018 

Ano 
2019 

Ano 
2020 TOTAL 

 

RUBRICA 5 
do quadro 
financeiro 
plurianual 

        

Recursos humanos  1,146 1, 169 1, 192 1, 216 1, 240 1, 265 1, 291 8,520 

Outras des pesas de 
natureza 
administrativa  0,228 0, 233 0, 237 0, 242 0, 247 0, 252 0, 257 1,695 

Subtotal RUBRICA 5 
do quadro financeiro 

plurianual  1,374 1, 401 1, 430 1, 458 1, 487 1, 517 1, 547 10,215 

 

Com exclusão da 
RUBRICA 529 do 
quadro financeiro 

plurianual  
 

NÃO APLICÁVEL

Recursos humanos          

Outras de spesas  
de na tureza 
administrativa 

        

Subtotal  
com exclusão da 

RUBRICA 5 
do quadro financeiro 

plurianual  

        

 

                                                 
29 Assistência técnica e/ou administrativa e despesas de apoio à execução de programas e/ou acções da UE 

(antigas rubricas «BA»), bem como investigação directa e indirecta. 
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TOTAL 1,374 1, 401 1, 430 1, 458 1, 487 1, 517 1, 547 10,215

Os montantes e rubricas orçamentais acima indicados serão ajustados se necessário em função 
do processo de externalização previsto. 
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3.2.3.2. Necessidades estimadas de recursos humanos  

–  A proposta/iniciativa não acarreta a utilização de recursos humanos  

–  A proposta/iniciativa acarreta a utili zação de recurso s hum anos, tal como 
explicitado seguidamente: 

As estimativas devem ser expressas em números inteiros (ou, no máximo, com uma casa decimal) 

 Ano 
2014 

Ano 
2015 

Ano de 
2016 

Ano de 
2017 

Ano 
de 

2018 

Ano 
de 

2019 

Ano 
de 

2020 
 Lugares do quadro do pessoal (postos de funcionários e de agentes temporários) 
17 01 01 01 (na sede e nos gabinetes de 
representação da Comissão) 6 6 6 6 6 6 6 

XX 01 01 02 (nas delegações)        

XX 01 05 01 (investigação indirecta)        

10 01 05 01 (investigação directa)        

 Pessoal externo (em equivalente a tempo inteiro: ETI)30 
 

17 01 02 01 (AC, TT e PND da «dotação 
global») 6 6 6 6 6 6 6 

XX 01 02 02 (AC, AL, PND, TT e JPD nas 
delegações)        

- na sede32 
 

       XX 01 04 yy 31 
 

- nas delegações         

XX 01 05 02 (AC, TT, PND – relativamente à 
investigação indirecta)        

10 01 05 02 (AC, PND E TT – relativamente à 
investigação directa)        

Outra rubrica orçamental (especificar)        

TOTAL 12 12 12 12 12 12 12 

As necessidades de recursos hum anos serão coberta s pelos efecti vos da DG já afectados à  
gestão da ac ção e/ou reafectados interna mente a nível da DG, com plementados, caso  
necessário, por eventuais dotações adicionais que sejam atribuídas à DG gestora no quadro 
do processo anual de atribuição e no limite das disponibilidades orçamentais. Evidentemente, 
os montantes e as  i mputações s erão aj ustados se n ecessário e m função dos resultados do 
processo de externalização previsto. 

Descrição das tarefas a executar: 

Funcionários e agentes temporários Conceber, coordenar e organizar o procedimento de adopção para os programas de trabalho anuais (decisões 

                                                 
30 AC = agen te contratual; TT= trab alhador temporário; JPD = jo vem perito nas deleg ações; AL= ag ente 

local; PND = perito nacional destacado;  
31 Dentro do limite para o pessoal externo previsto nas dotações operacionais (antigas rubricas «BA»). 
32 Essencialmente para os fundos est ruturais, o Fundo Europeu Agrícola para o  Desenvolvimento Rural 

(FEADER) e o Fundo Europeu das Pescas (FEP). 
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de financiamento), incluindo consulta de um comité composto por representantes dos Estados-Membros 

Acompanhamento/monitorização da programação  e da execução das actividades  financeiras em 
conformidade com as regras orça mentais e financ eiras em vigor; contribuir para o s relatórios  de  
actividade 
Preparar e manter instru mentos inf ormáticos; f ornecer inf ormações d estinadas às  auditorias internas e 
externas 
Estabelecer e veri ficar os pagam entos, as autorizações  e os  dossiês  relativos aos  contratos/subvenções;  
garantir a conformidade destes com as cláusulas contratuais e com as regras/regulamentos financeiros 
Assegurar que as transacções financeiras são objecto de procedimentos contabilísticos adequados 

Monitorizar os prazos de pa gamento em conformidad e com as regra s e os regulament os financeiros, 
bem como o workflow dos dossiês financeiros individuais 

Preparar e ministrar formação a org anizações externas em matéria de ca ndidaturas no â mbito de convites à  
apresentação de candidaturas 

Comunicar informações relevantes aos contratantes e beneficiários durante toda a duração do projecto 

Lançar, gerir e monitorizar os convites à apresentação de candidaturas/concursos, a avaliação e a selecção de 
projectos 

Monitorizar a ex ecução dos proje ctos e o desempenho dos gestores de projecto e dos  parceiros, bem 
como as obrigações contratuais 

Monitorizar os pr azos de pagam ento em conformidade com as regras e os regulamentos f inanceiros, be m 
como o workflow dos dossiês financeiros individuais 

Verificar o respeito pelo regulamento financeiro, pelas regras de execução, pelas regras internas sobre 
a execução orça mental, pelo acto de base, pela decisão de financiamento e por outras regras e  
disposições orçamentais conexas no contexto das transacções financeiras 

Verificar a convenção de subvenção/contrato com o beneficiário/contratante seleccionado, bem como  
a respectiva justificação 

Verificar que a metodologia – in cluindo os critér ios de elegibilidade, de selecção e de adj udicação –
foi correctamente aplicada no processo de selecção e que este último se desenrolou de acordo com as 
regras 

Verificar a correcção dos procedimentos de autorização 

Pessoal externo Preparar e manter instrumentos informáticos; fornecer  informações destinadas às auditorias internas e  
externas 

Estabelecer e verificar os pagamentos, as autorizações e os dossiês relativos aos contratos/subvenções; 
garantir a conformidade destes com as cláusulas contratuais e com as regras/regulamentos financeiros 

Assegurar que as transacções financeiras são objecto de procedimentos contabilísticos adequados 

Monitorizar os prazos de pa gamento em conformidad e com as regra s e os regulament os financeiros, 
bem como o workflow dos dossiês financeiros individuais 

Preparar e ministrar formação a o rganizações exter nas em matéria de candidaturas a apresentar no  
âmbito de convites à apresentação de candidaturas 

Comunicar informações relevantes aos contratantes e beneficiários durante toda a duração do projecto 

Lançar, gerir e monitorizar os c onvites à apresent ação de candid aturas/concursos, a avaliação e a  
selecção de projectos 

Monitorizar a ex ecução dos proje ctos e o desempenho dos gestores de projecto e dos  parceiros, bem 
como as obrigações contratuais 

Monitorizar os prazos de pa gamento em conformidad e com as regra s e os regulament os financeiros, 
bem como o workflow dos dossiês financeiros individuais 

Verificar o respeito pelo regulamento financeiro, pelas regras de execução, pelas regras internas sobre 
a execução orça mental, pelo acto de base, pela decisão de financiamento e por outras regras e  
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disposições orçamentais conexas no contexto das transacções financeiras 

Verificar a convenção de subvenção/contrato com o beneficiário/contratante seleccionado, bem como  
a respectiva justificação 

Verificar que a metodologia – in cluindo os critér ios de elegibilidade, de selecção e de adj udicação –
foi correctamente aplicada no processo de selecção e que este último se desenrolou de acordo com as 
regras 

Verificar a correcção dos procedimentos de autorização 
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3.2.4. Compatibilidade com o actual quadro financeiro plurianual  

–  A proposta/iniciativa é com patível com o quadro financeiro plurianual 2014-2020, 
tal como proposto pela Comissão na sua Comunicação COM(2011)500 de 29.6.2011. 

–  A proposta/iniciativa requer um a reprogram ação da rub rica pertinen te do quadro  
financeiro plurianual. 

Explicitar a reprogram ação necessá ria, e specificando a s rubricas orçamentais e m causa e as quantias 
correspondentes. 

NÃO APLICÁVEL 

–  A proposta/iniciativa requer a m obilização do Instrum ento de Flexibilidade ou a 
revisão do quadro financeiro plurianual33. 

Explicitar as necessidades, especificando as rubricas orçamentais em causa e as quantias correspondentes. 

NÃO APLICÁVEL 

3.2.5. Participação de terceiros no financiamento  

–  A proposta/iniciativa não prevê o co-financiamento por terceiros  

–  A proposta/iniciativa prevê o co-financiamento estimado seguinte: 

Dotações em milhões de euros (3 casas decimais) 

 Ano 
2014 

Ano 
2015 

Ano 
2016 

Ano 
2017 

Ano 
2018 

Ano 
2019 

Ano 
2020 Total 

Indicar a fonte/organismo 
de co-financiamento          

TOTAL das dotações  co-
financiadas          

 
 

                                                 
33 Ver pontos 19 e 24 do Acordo Interinstitucional. 
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3.3. Impacto estimado nas receitas  

–  A proposta/iniciativa não tem impacto financeiro nas receitas 

–  A proposta/iniciativa tem o impacto financeiro a seguir descrito: 

–  nos recursos próprios 

–  nas receitas diversas  

Em milhões de euros (3 casas decimais) 

Impacto da proposta/iniciativa34 

 Rubrica or çamental d as 
receitas 

Quantias 
inscritas para o 
exercício em 

curso Ano 
2014 

Ano 
2015 

Ano 
2016 

Ano 
2017 

Ano 
2018 

Ano 
2019 

Ano 
2020 

Artigo ….         

Relativamente às receitas diversas que s erão «afectad as», especi ficar a(s ) rubr ica(s) orçam ental(is) de 
despesas envolvida(s). 

NÃO APLICÁVEL 

Especificar o método de cálculo do impacto nas receitas 

NÃO APLICÁVEL 

 

                                                 
34 No que diz respeito aos recursos próprios t radicionais (direitos adua neiros e  quotizações sobre o açúcar), as  

quantias indicadas devem ser apresentadas em termos líquidos, isto é, quantias brutas após dedução de 25% a 
título de despesas de cobrança. 


