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Alteração 1
António Fernando Correia De Campos

Projecto de parecer
Número 3

Projecto de parecer Alteração

3. Congratula-se com os aumentos nos 
capítulos 12 01 e 12 02, que considera 
serem necessários à luz dos benefícios do 
mercado único para a economia da UE no 
seu conjunto, especialmente em período de 
recessão económica; insta, por esse motivo, 
a Comissão a apresentar propostas sobre a 
remoção dos obstáculos remanescentes ao 
mercado único, a fim de aumentar esses 
benefícios; salienta a importância do sector 
dos serviços para o mercado interno e 
considera, por esse motivo, que a aplicação 
da Directiva Serviços* constitui uma 
prioridade fundamental; encoraja a 
Comissão a reforçar os seus esforços em 
prol de uma política fundada em dados 
concretos e assente num conhecimento 
sólido do mercado, em análises 
económicas e na escolha dos instrumentos 
adequados; solicita igualmente à Comissão 
que coopere estreitamente com os Estados 
Membros e desenvolva uma cultura 
administrativa de regulamentação mais 
simples e resolução efectiva de problemas; 
salienta, neste contexto, a importância de 
"workshops", do intercâmbio de 
funcionários e de outras actividades de 
formação para ajudar os funcionários e os 
juízes a transpor, aplicar e controlar 
correctamente as regras do mercado 
interno; 

3. Congratula-se com os ligeiros
aumentos nos capítulos 12 01 e 12 02, que 
considera serem necessários à luz dos 
benefícios do mercado único para a 
economia da UE no seu conjunto, 
especialmente em período de recessão 
económica; insta, por esse motivo, a 
Comissão a apresentar propostas sobre a 
remoção dos obstáculos remanescentes ao 
mercado único, a fim de aumentar esses 
benefícios; salienta a importância do sector 
dos serviços para o mercado interno e 
considera, por esse motivo, que a aplicação 
da Directiva Serviços1 constitui uma 
prioridade fundamental; encoraja a 
Comissão a reforçar os seus esforços em 
prol de uma política fundada em dados 
concretos e assente num conhecimento 
sólido do mercado, em análises 
económicas e na escolha dos instrumentos 
adequados; solicita igualmente à Comissão 
que coopere estreitamente com os Estados 
Membros e desenvolva uma cultura 
administrativa de regulamentação mais 
simples e resolução efectiva de problemas; 
acentua a necessidade de desmaterializar 
os processos burocráticos na execução 
das directivas e de simplificar os 
formalismos administrativos na execução 
das medidas principais, e não apenas na 
sua avaliação ex post; salienta, neste 
contexto, a importância de "workshops", 
do intercâmbio de funcionários e de outras 
actividades de formação para ajudar os 
funcionários e os juízes a transpor, aplicar 
e controlar correctamente as regras do 
mercado interno, incentivando a sua 

                                               
1 Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Dezembro de 2006, relativa aos 
serviços no mercado interno (JO L 376 de 27.12.2006, p. 36).
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simplificação e acautelando a criação de 
novas barreiras; 

Or. pt

Alteração 2
António Fernando Correia De Campos

Projecto de parecer
Número 4

Projecto de parecer Alteração

4. Congratula-se com a criação de 
uma rubrica orçamental separada para a 
rede SOLVIT no orçamento 2009 e solicita 
que esta rubrica seja reforçada no 
orçamento 2010; insta os Estados-
Membros a aumentarem os recursos 
humanos e financeiros afectados a esta 
rede, que constitui um mecanismo efectivo 
e gratuito de resolução extrajudicial de 
litígios; solicita à Comissão que reforce os 
seus esforços para financiar actividades de 
formação e promoção da rede SOLVIT em 
todos os Estados-Membros; encoraja 
igualmente a Comissão a acelerar a 
racionalização dos diferentes serviços que 
fornecem informação e aconselhamento 
sobre o mercado interno; apoia, por esse 
motivo, vivamente a concepção de 
Serviços de Assistência no Âmbito do 
Mercado Único através da criação de uma 
página Internet de entrada única;

4. Congratula-se com a criação de 
uma rubrica orçamental separada para a 
rede SOLVIT no orçamento 2009 e solicita 
que esta rubrica seja reforçada no 
orçamento 2010; insta os Estados-
Membros a aumentarem os recursos 
humanos e financeiros afectados a esta 
rede, que constitui um mecanismo efectivo 
e gratuito de resolução extrajudicial de 
litígios, evitando a entrada de processos 
no sistema judicial, que tende muitas 
vezes à complexidade e no qual os 
mecanismos existentes de garantia de 
defesa dos indivíduos dificultam 
frequentemente o acesso à justiça; solicita 
à Comissão que reforce os seus esforços 
para financiar actividades de formação e 
promoção da rede SOLVIT em todos os 
Estados-Membros; encoraja igualmente a 
Comissão a acelerar a racionalização dos 
diferentes serviços que fornecem 
informação e aconselhamento sobre o 
mercado interno; apoia, por esse motivo, 
vivamente a concepção de Serviços de 
Assistência no Âmbito do Mercado Único 
através da criação de uma página Internet 
de entrada única;

Or. pt
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Alteração 3
António Fernando Correia De Campos

Projecto de parecer
Número 5

Projecto de parecer Alteração

5. Considera que o montante inscrito 
no capítulo 14 04 para o Programa 
Alfândega 2013 é adequado para atingir os 
objectivos neste domínio, como sejam 
reforçar a segurança e a protecção das 
fronteiras externas, apoiar a luta contra o 
tráfico ilícito e a fraude e melhorar a 
eficácia dos sistemas aduaneiros; salienta 
que o programa contribui para a 
consecução destes objectivos, melhorando 
a coordenação e a cooperação entre os 
Estados-Membros, promovendo o 
intercâmbio das melhores práticas e de 
conhecimentos e controlando a aplicação 
correcta da legislação comunitária;

5. Considera que o aumento do
montante inscrito no capítulo 14 04 para o 
Programa Alfândega 2013 é justificado e
adequado para atingir os objectivos neste 
domínio, como sejam reforçar a segurança 
e a protecção das fronteiras externas agora 
alargadas, apoiar a luta contra o tráfico 
ilícito e a fraude e melhorar a eficácia dos 
sistemas aduaneiros; salienta que o 
programa contribui para a consecução 
destes objectivos, melhorando a 
coordenação e a cooperação entre os 
Estados-Membros, promovendo o 
intercâmbio das melhores práticas e de 
conhecimentos e controlando a aplicação 
correcta da legislação comunitária;

Or. pt

Alteração 4
António Fernando Correia De Campos

Projecto de parecer
Número 6

Projecto de parecer Alteração

6. Salienta a importância da política 
de protecção do consumidor no capítulo 17 
02 para o desenvolvimento de um mercado 
interno com produtos e serviços seguros, 
direitos iguais para todos os consumidores 
e condições de concorrência equitativas 
para as empresas; salienta a importância 
de uma estreita cooperação entre a 
Comunidade, os Estados Membros e países 
terceiros, incluindo os Estados Unidos e a 
China, sobre mecanismos de controlo mais 

6. Salienta a importância da política 
de protecção do consumidor no capítulo 17 
02 para o desenvolvimento de um mercado 
interno com produtos e serviços seguros, 
direitos iguais para todos os consumidores 
e condições de concorrência equitativas 
para as empresas; regista todavia o seu 
decréscimo, incompatível com o 
ambicioso programa de cooperação entre a 
Comunidade, os Estados Membros e países 
terceiros, incluindo os Estados Unidos e a 
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eficazes, a fim de alcançar uma maior 
confiança dos consumidores, em particular, 
em período de recessão económica; insta a 
Comissão a desenvolver uma base de 
conhecimentos, bem como programas de 
formação no domínio da fiscalização do 
mercado que reforce as estruturas de 
cooperação existentes entre as autoridades 
competentes; insta a Comissão a propor 
novas acções da Comunidade para reforçar 
os Centros Europeus do Consumidor; 
considera que esforços comuns no domínio 
da educação dos consumidores constituem 
uma prioridade, especialmente no que se 
refere à literacia financeira, 
independentemente da idade e do nível de 
educação dos consumidores;

China, sobre mecanismos de controlo mais 
eficazes, a fim de alcançar uma maior 
confiança dos consumidores, em particular, 
em período de recessão económica; insta a 
Comissão a desenvolver uma base de 
conhecimentos, bem como programas de 
formação no domínio da fiscalização do 
mercado que reforce as estruturas de 
cooperação existentes entre as autoridades 
competentes; insta a Comissão a propor 
novas acções da Comunidade para reforçar 
os Centros Europeus do Consumidor; 
considera que esforços comuns no domínio 
da educação dos consumidores constituem 
uma prioridade, especialmente no que se 
refere à literacia financeira e dos 
dispositivos e redes de comunicação, 
independentemente da idade e do nível de 
educação dos consumidores;

Or. pt

Alteração 5
António Fernando Correia De Campos

Projecto de parecer
Número 7

Projecto de parecer Alteração

7. Reconhece a importância do 
controlo dos mercados de consumo através 
da consolidação de um painel de avaliação 
e de estudos relacionados com o mercado 
baseados na recolha de dados sobre o 
comportamento dos consumidores e o 
funcionamento desses mercados; solicita, 
por conseguinte, uma nova acção 
preparatória intitulada "Medidas de 
controlo no domínio da política dos 
consumidores" que permita prosseguir os 
inquéritos e estudos existentes e financiar 
novos estudos de mercado, melhorando 
assim a qualidade do Painel de Avaliação 
dos Mercados de Consumo.

7. Reconhece e sublinha a 
importância do controlo dos mercados de 
consumo através da consolidação de um 
painel de avaliação e de estudos 
relacionados com o mercado baseados na 
recolha de dados sobre o comportamento 
dos consumidores e o funcionamento 
desses mercados; solicita, por conseguinte, 
uma nova acção preparatória intitulada 
"Medidas de controlo no domínio da 
política dos consumidores" que permita 
prosseguir os inquéritos e estudos 
existentes e financiar novos estudos de 
mercado, melhorando assim a qualidade do 
Painel de Avaliação dos Mercados de 
Consumo.
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