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Alteração 1
Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

 2. Salienta a importância da dotação 
orçamental do capítulo 02 03 no projecto 
de orçamento apresentado pela Comissão, 
porque crê que se pode conseguir um 
melhor funcionamento do mercado interno 
através de melhorias nos domínios da 
notificação e da certificação; considera, 
além disso, que a dotação orçamental nos 
domínios da normalização e aproximação 
das legislações é justificada, uma vez que 
tais medidas facilitarão o funcionamento e 
a competitividade das empresas, 
proporcionando entretanto aos 
consumidores europeus bens e serviços 
mais seguros;

2. Salienta a importância da dotação 
orçamental do capítulo 02 03 no projecto 
de orçamento apresentado pela Comissão, 
porque crê que se pode conseguir um 
melhor funcionamento do mercado interno 
através de melhorias nos domínios da 
notificação e da certificação, sem de modo 
algum restringir a possibilidade dos 
Estados-Membros de tomarem a iniciativa 
de definir normas obrigatórias em 
matérias de segurança dos alimentos, 
bem-estar dos animais, protecção do 
ambiente e direitos sociais; considera, 
além disso, que a dotação orçamental nos 
domínios da normalização e aproximação 
das legislações é justificada, uma vez que 
tais medidas facilitarão o funcionamento e 
a competitividade das empresas, 
proporcionando entretanto aos 
consumidores europeus bens e serviços 
mais seguros;

Or. xm

Alteração 2
Heide Rühle

Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração

5. Solicita o financiamento de um projecto-
piloto intitulado "Fórum do Mercado 
Único", um evento anual que reúna 
representantes das instituições da UE, dos 
Estados-Membros e de outras partes 

5. Solicita o financiamento de um projecto-
piloto intitulado "Fórum do Mercado 
Único", um evento que deverá ser 
realizado todos os anos no Estado-
Membro da Presidência do Conselho e
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interessadas, a fim de estabelecer um 
compromisso claro quanto à transposição, 
implementação e aplicação da legislação 
relativa ao mercado interno, constituindo 
assim uma plataforma para o intercâmbio 
das melhores práticas entre as 
administrações nacionais; solicita, além 
disso, o financiamento de um projecto-
piloto que, na forma de uma sondagem 
independente, permita identificar as 20 
maiores fontes de insatisfação e 
frustração dos cidadãos e das empresas, 
nomeadamente das PME, no mercado 
interno;

reúna representantes dos cidadãos, das 
empresas e das organizações de 
consumidores, bem como representantes 
dos Estados-Membros e das instituições da 
UE, a fim de estabelecer um compromisso 
claro quanto à transposição, 
implementação e aplicação da legislação 
relativa ao mercado único; considera que 
este evento visa o objectivo de combater a 
transposição incorrecta, a má execução e 
a falta de aplicação da legislação relativa 
ao mercado único através de uma 
melhoria da coordenação e da governação 
neste domínio; este Fórum deverá tornar-
se uma importante plataforma para o 
intercâmbio de boas práticas entre as 
partes interessadas e a informação dos 
cidadãos sobre os seus direitos no 
mercado único; em particular, deverão 
ser tidas em conta neste evento as 20 
principais preocupações, desafios e 
oportunidades para os cidadãos e as 
empresas, que a Comissão deverá 
identificar; considera necessário criar um 
grupo de trabalho, composto por 
deputados do Parlamento Europeu e 
representantes da Comissão Europeia e 
da Presidência do Conselho da UE em 
exercício, para definir a organização 
pormenorizada do evento;

Or. en

Alteração 3
Heide Rühle

Projecto de parecer
N.º 6

Projecto de parecer Alteração

6. Considera que o ligeiro aumento do 
montante atribuído ao artigo 14 04 02 para 
o programa Alfândega 2013 é justificado e 
adequado para realizar os objectivos neste 
domínio de intervenção, como o reforço da 

6. Considera que o ligeiro aumento do 
montante atribuído ao artigo 14 04 02 para 
o programa Alfândega 2013 é justificado e 
adequado para realizar os objectivos neste 
domínio de intervenção, como o reforço da 
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segurança e a protecção das fronteiras 
externas, apoiando a luta contra o tráfico 
ilícito e a fraude, e melhorando a eficiência 
dos sistemas aduaneiros; apoia a 
consecução dos objectivos do Programa 
através da melhoria da coordenação e da 
cooperação entre os Estados-Membros, da 
promoção do intercâmbio das melhores 
práticas e do know-how, assim como da 
monitorização da correcta aplicação da 
legislação da UE;

segurança e a protecção das fronteiras 
externas, apoiando a luta contra o tráfico 
ilícito e a fraude, e melhorando a eficiência 
dos sistemas aduaneiros; apoia a 
consecução dos objectivos do Programa 
através da melhoria da coordenação e da 
cooperação entre os Estados-Membros, da 
promoção do intercâmbio das melhores 
práticas e do know-how, assim como da 
monitorização da correcta aplicação da 
legislação da UE; salienta a importância 
de programas de formação para os 
agentes aduaneiros nacionais;

Or. en

Alteração 4
Heide Rühle

Projecto de parecer
N.º 7

Projecto de parecer Alteração

7. Considera que o montante atribuído ao 
artigo 17 02 02 no domínio da política dos
consumidores é justificado e adequado para 
realizar um mercado interno de bens e 
serviços seguros, assim como a igualdade 
de direitos de todos os consumidores; 
salienta a importância de uma cooperação 
estreita entre a União, os Estados-Membros 
e países terceiros, incluindo os Estados 
Unidos, a China e a Índia, para a existência 
de mecanismos de aplicação mais 
eficientes, a fim de conseguir uma maior 
confiança dos consumidores; insta a 
Comissão a desenvolver uma base de 
conhecimentos e programas de formação
profissional no domínio da vigilância dos 
mercados; considera, além disso, que os 
esforços comuns no domínio da educação 
dos consumidores, nomeadamente no 
domínio da literacia financeira, constituem 
uma prioridade;

7. Considera que o montante atribuído ao
artigo 17 02 02 no domínio da política dos 
consumidores é justificado e adequado para 
realizar um mercado interno de bens e 
serviços seguros, assim como a igualdade 
de direitos de todos os consumidores; 
salienta a importância de uma cooperação 
estreita entre a União, os Estados-Membros 
e países terceiros, incluindo os Estados 
Unidos, a China e a Índia, para a existência 
de mecanismos de aplicação mais 
eficientes, a fim de conseguir uma maior 
confiança dos consumidores; insta a 
Comissão a desenvolver uma base de 
conhecimentos e programas de formação 
profissional no domínio da vigilância dos 
mercados; considera, além disso, que os 
esforços comuns no domínio da educação 
dos consumidores, nomeadamente no 
domínio da literacia financeira, constituem 
uma prioridade; insta igualmente a 
Comissão a apoiar o funcionamento da 
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rede de cooperação no domínio da defesa 
do consumidor a fim de permitir uma 
utilização mais eficaz dos mecanismos de 
cooperação pelas autoridades dos 
Estados-Membros responsáveis pela 
aplicação da legislação no domínio da 
defesa do consumidor; recorda que a rede 
de cooperação no domínio da defesa do 
consumidor necessita de um 
financiamento adequado para fomentar a 
confiança dos consumidores no mercado 
único; salienta a importância das 
organizações de consumidores para a 
sensibilização dos cidadãos na União, 
pelo que recomenda o financiamento dos 
seus projectos; consequentemente, insta a 
um prolongamento do programa TRACE, 
que habilita as organizações de 
consumidores a criarem organizações e 
redes sólidas e eficientes através de 
actividades de formação;

Or. en


