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SUGESTÕES

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

1. Congratula-se com o Quadro Financeiro Plurianual para o período 2014-2020 (QFP) 
proposto e sua correlação com os objetivos da Estratégia Europa 2020; sublinha, no 
entanto, que ainda fica aquém dos desideratos do Parlamento enunciados na sua resolução 
de 8 de junho de 20111; salienta que, mesmo que o nível de recursos do próximo QFP 
registe um aumento de 5%, comparativamente ao nível de 2013, tal implica apenas um 
reduzido contributo para a realização dos objetivos e compromissos da União acordados e 
do princípio da solidariedade;

2. Frisa que o QFP deve prever os meios financeiros necessários à execução das iniciativas 
do Ato para o Mercado Único no sentido de aproveitar melhor o potencial do mercado 
interno para garantir a competitividade e o crescimento económico inclusivo e sustentado 
da UE no futuro;

3. Realça que as PME constituem o pilar da economia europeia e que o QFP deve apoiar 
vigorosamente uma política da UE que vise melhorar o acesso das PME ao financiamento, 
reforçando a sua competitividade e promovendo o empreendedorismo; apoia firmemente a 
proposta de Programa para a Competitividade das Empresas e Pequenas e Médias 
Empresas, mas considera necessário o aumento do respetivo envelope financeiro para 
0,5% do QFP;

4. Sublinha a importância da política do consumidor para assegurar um elevado nível de 
proteção dos consumidores na UE e para lhes conferir, de um modo geral, reforçados 
poderes; considera a dotação proposta para o Programa "Consumidores para 2014-2020" 
insuficiente para concretizar estes objetivos e solicita um aumento de 5% do respetivo 
envelope financeiro; 

5. Reitera a necessidade de assegurar verbas adequadas à concretização do mercado único, 
que serve cerca de 500 milhões de cidadãos e representa uma solução credível para a saída 
da crise económica e financeira que se vive na UE.

6. Acolhe com grande satisfação a proposta do Mecanismo "Interligar a Europa", destinada a 
financiar grandes projetos de infraestruturas de apoio à criação do mercado único de 
energia e do mercado único digital, reforçando simultaneamente a livre circulação de 
bens, serviços e pessoas e garantindo o reforço da proteção dos consumidores, que podem 
assim aceder a um mercado mais transparente e mais competitivo em termos de oferta e de 
preços; sublinha que as necessidades de financiamento neste domínio são enormes e que 
será impossível satisfazê-las com a dotação proposta; afirma, por esta razão, que deve ser 
dada maior ênfase a mecanismos de financiamento inovadores, tais como as obrigações 
destinadas ao financiamento de projetos da UE.
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7. Relembra que a investigação e a inovação são indispensáveis para um mercado único forte 
e competitivo; solicita ao Conselho que considere este domínio de intervenção uma 
prioridade no próximo Quadro Financeiro Plurianual e que aumente a dotação financeira 
do Programa Horizonte 2020 para 100 mil milhões de euros.
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