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Alteração 75
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A União deve contribuir para colocar os 
consumidores no centro do mercado 
interno, apoiando e complementando as 
políticas dos Estados-Membros no sentido 
de garantir que os cidadãos possam 
usufruir plenamente das vantagens desse 
mercado, e assegurando, através de ações 
concretas, uma proteção adequada da sua 
segurança e dos seus interesses 
económicos.

(2) A União deve contribuir para colocar os 
consumidores no centro do mercado 
interno, apoiando e complementando as 
políticas dos Estados-Membros no sentido 
de garantir que os cidadãos possam 
usufruir plenamente das vantagens desse 
mercado, e assegurando ao mesmo tempo
uma proteção adequada da sua segurança e 
dos seus interesses económicos.

Or. de

Alteração 76
Louis Grech.

 Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Projeto de resolução legislativa Alteração

(2-A) A recente crise económica revelou 
um certo número de graves deficiências e 
incoerências no Mercado Único, todas as 
quais tiveram implicações adversas na 
confiança dos consumidores e dos 
cidadãos; embora seja necessário 
reconhecer as limitações orçamentais que 
condicionam o funcionamento atual da 
União, esta deve proporcionar os meios 
financeiros adequados para apoiar uma 
estratégia rumo a um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo.
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Or. en

Alteração 77
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Proposta de regulamento
Considerando 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) A eliminação dos entraves diretos e 
indiretos ao funcionamento adequado do 
mercado interno e à melhoria do crédito e 
da confiança dos cidadãos no sistema, em 
particular, ao fazer compras a nível 
transfronteiras, é fundamental para a 
realização do mercado interno. A União 
deve aspirar a criar as condições de 
mercado adequadas, dotando os 
consumidores de ferramentas suficientes 
de modo a que possam tomar decisões 
ponderadas e informadas.

Or. en

Alteração 78
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O presente regulamento tem em conta o 
ambiente económico, social e técnico e os 
desafios emergentes concomitantes. As 
ações financiadas ao abrigo do presente 
programa procurarão, designadamente, 
resolver problemas relacionados com a 
globalização, a digitalização, a 
necessidade de adotar padrões de consumo
mais sustentáveis, o envelhecimento da 
população, a exclusão social e a 
vulnerabilidade dos consumidores. Nos 

(3) O presente regulamento tem em conta o 
ambiente económico, social e técnico e os 
desafios emergentes concomitantes. As 
ações financiadas ao abrigo do presente 
programa procurarão, designadamente, 
resolver problemas relacionados com a 
globalização, a digitalização, padrões de 
consumo sustentáveis, o envelhecimento da 
população, a exclusão social e, em 
particular, a vulnerabilidade dos 
consumidores. Nos termos do artigo 12.º 
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termos do artigo 12.º do TFUE, há que 
atribuir a mais alta prioridade à integração 
dos interesses dos consumidores em todas 
as políticas da União. A coordenação com 
outras políticas e programas da União é 
essencial para garantir que os interesses 
dos consumidores são plenamente tomados 
em consideração noutras políticas. A fim 
de promover sinergias e evitar duplicações,
é importante que os outros fundos e 
programas da União prestem apoio 
financeiro à integração dos interesses dos 
consumidores nos seus respetivos domínios 
de intervenção.

do TFUE, há que atribuir a mais alta 
prioridade à integração dos interesses dos 
consumidores em todas as políticas da 
União. A coordenação com outras políticas 
e programas da União é essencial para 
garantir que os interesses dos 
consumidores sejam plenamente tomados 
em consideração. A fim de promover 
sinergias e evitar duplicações de 
estruturas, importa que os outros fundos e 
programas da União prestem apoio 
financeiro à integração dos interesses dos 
consumidores nos seus respetivos domínios 
de intervenção.

Or. de

Alteração 79
María Irigoyen Pérez

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O Programa Consumidores 2014-
2020 deve garantir um elevado nível de 
proteção de todos os consumidores, com 
especial incidência nos consumidores 
vulneráveis, no intuito de ter em conta as 
suas necessidades específicas e reforçar 
as suas capacidades, tal como requer o 
relatório da Comissão do Mercado 
Interno e da Proteção dos Consumidores, 
de 8 de maio de 2012, sobre uma 
estratégia de reforço dos direitos dos 
consumidores vulneráveis.

Or. en

Alteração 80
María Irigoyen Pérez
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Proposta de regulamento
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) O Programa Consumidores 2014-
2020 deve proporcionar uma ajuda 
adequada às organizações de 
consumidores, tomando em consideração 
o seu importante papel na difusão de 
informações aos consumidores sobre os 
seus direitos, apoiando os consumidores 
nos litígios em matéria de consumo, e 
defendendo os interesses dos 
consumidores na construção do mercado 
interno.

Or. en

Alteração 81
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

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

(5) É importante melhorar a defesa do 
consumidor. Para atingir este objetivo 
geral, devem ser fixados objetivos 
específicos em matéria de segurança, 
informação e educação dos consumidores, 
direitos e reparação, bem como no que diz 
respeito à aplicação dos direitos dos 
consumidores. O valor e o impacto das 
ações executadas ao abrigo do Programa 
devem ser regularmente monitorizados e 
avaliados, a fim de compreender melhor o 
comportamento dos consumidores e as 
disfunções do mercado, e proporcionar 
uma conceção mais inteligente das 
políticas.  A Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu um relatório anual 
de acompanhamento, a que se juntarão, 
se for caso disso, propostas para futuros 
ajustamentos do Programa. É necessário 
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desenvolver indicadores que permitam 
avaliar a política dos consumidores.

Or. en

Alteração 82
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 83
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) É importante melhorar a defesa do 
consumidor. Para atingir este objetivo 
geral, devem ser fixados objetivos 
específicos em matéria de segurança, 
informação e educação dos consumidores, 
direitos e reparação, bem como no que diz 

(5) É importante melhorar a defesa do 
consumidor. Para atingir este objetivo 
geral, devem ser fixados objetivos 
específicos em matéria de segurança, 
informação e educação dos consumidores,
rotulagem da origem, práticas enganosas, 
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respeito à aplicação dos direitos dos 
consumidores. O valor e o impacto das 
ações executadas ao abrigo do Programa 
devem ser regularmente monitorizados e 
avaliados. É necessário desenvolver 
indicadores que permitam avaliar a política 
dos consumidores.

garantias e outros direitos dos 
consumidores, bem como no que diz 
respeito à sua aplicação, às compras em 
linha e aos números de telefone dos
serviços de apoio ao cliente. O valor e o 
impacto das ações executadas ao abrigo do 
Programa devem ser regularmente 
monitorizados e avaliados. É necessário 
desenvolver indicadores que permitam 
avaliar a política dos consumidores e 
realizar controlos em empresas 
selecionadas de forma aleatória. Os 
resultados devem ser publicados na 
internet, para que os consumidores 
possam verificar quais as empresas por 
setor são benéficas ou, pelo contrário, 
desfavoráveis aos consumidores.

Or. de

Alteração 84
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) É importante melhorar a confiança 
dos consumidores. Para que este objetivo 
possa ser alcançado, é necessário 
reforçar, nomeadamente através de um 
apoio financeiro adequado, a capacidade 
de ação dos intermediários, tais como as 
organizações de consumidores à escala 
europeia e os centros europeus de 
consumidores, que fornecem informações 
e prestam assistência aos consumidores, 
ajudando-os a exercer os seus direitos e a 
aceder a mecanismos adequados para a 
resolução de litígios, e que têm a 
capacidade de melhorar a proteção e a
confiança dos consumidores, agindo no 
terreno e personalizando a ajuda, a 
informação e a formação.
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Or. fr

(Ex-considerando 4-A, dado que a numeração da versão FR não está correta.)

Justificação

As organizações de consumidores à escala europeia são cruciais na divulgação de 
informações e na assistência aos consumidores, ajudando-os a exercerem os seus direitos e 
representando os seus interesses aquando da elaboração de nova legislação. Destina-se a 
tornar o texto coerente com a nova redação proposta para o artigo 4.°, alínea b), ponto 5.

Alteração 85
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) É igualmente necessário prever as 
ações elegíveis através das quais esses 
objetivos devem ser atingidos.

(6) É igualmente necessário determinar à 
partida as ações elegíveis concretas
através das quais esses objetivos devem ser 
atingidos.

Or. de

Alteração 86
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Há ainda que definir as categorias dos
potenciais beneficiários elegíveis para 
subvenções.

(7) Há ainda que definir as categorias dos
organismos elegíveis para subvenções.

Or. de

Alteração 87
Kyriacos Triantaphyllides.
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Proposta de regulamento
Artigo 2 

Texto da Comissão Alteração

O objetivo do Programa consiste em apoiar
o objetivo político de colocar no centro do 
mercado interno o consumidor no pleno 
uso dos seus direitos. Para alcançar este 
objetivo, o Programa irá contribuir para a 
proteção da saúde, da segurança e dos 
interesses económicos dos consumidores, 
para além de promover o direito destes à 
informação, à educação e à organização em 
defesa dos seus interesses. O Programa irá 
complementar, apoiar e monitorizar as 
políticas dos Estados-Membros.

O objetivo do Programa consiste em apoiar
um novo objetivo político que reside em
colocar no centro do mercado interno o 
consumidor no pleno uso dos seus direitos, 
sendo de assinalar que a liberalização do 
mercado interno tem gerado um aumento 
dos preços, uma qualidade inferior e uma 
redução dos serviços. O Programa 
alcançará este objetivo, contribuindo para 
a promoção do bem-estar dos cidadãos e 
de um desenvolvimento sustentável e 
sólido de um ponto de vista económico, 
social e ambiental em toda a União, 
aprofundando a justiça social, a 
sustentabilidade e a solidariedade 
baseadas na complementaridade entre os 
pilares económico, social e ambiental, e 
orientadas rumo a um processo 
democrático e participativo de governação 
socioeconómica, e enfatizando os 
benefícios para os cidadãos e a defesa dos 
consumidores, em particular mediante a
proteção da saúde, da segurança e dos 
interesses económicos dos consumidores, 
para além de promover o direito destes à 
informação, à educação e à organização em 
defesa dos seus interesses. O Programa irá 
complementar e apoiar as políticas dos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 88
Kyriacos Triantaphyllides.

Proposta de regulamento
Artigo 3. – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral referido no artigo 2.º 1. Os objetivos gerais descritos no artigo 
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deve ser prosseguido através dos seguintes 
objetivos específicos:

2.º constituem um quadro político de 
ações. Alguns destes objetivos gerais 
devem ser prosseguidos através dos 
seguintes objetivos específicos:

Or. en

Alteração 89
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Objetivo 2 - 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.

(b) Objetivo 2 – informação, educação, 
rotulagem da origem e proteção contra 
práticas enganosas: 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, verificar a 
veracidade da rotulagem da origem, em 
especial no caso dos produtos 
alimentares, tendo em conta que, para 
este efeito, é determinante o lugar de 
origem das matérias-primas, e não o lugar 
da sua transformação.

Or. de

Alteração 90
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(c) Objetivo 3 - direitos e reparação:
consolidar os direitos dos consumidores, 
em particular através da ação regulamentar 

(c) Objetivo 3 - direitos e reparação:
reforçar e consolidar os direitos dos 
consumidores, em particular através da 
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e da melhoria do acesso à reparação, 
incluindo a mecanismos de resolução 
alternativa de litígios.

ação regulamentar e da melhoria do acesso
a uma reparação simples, eficiente, 
expedita e de baixo custo, incluindo a 
mecanismos de resolução alternativa de 
litígios para resolver litígios nacionais e
transfronteiras.

Or. en

Alteração 91
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Este objetivo será medido designadamente 
através do recurso à resolução alternativa 
de litígios para resolver litígios 
transfronteiras e através da atividade de um 
sistema de resolução de litígios em linha à 
escala da União.

Este objetivo será medido designadamente 
através do recurso à resolução alternativa 
de litígios para resolver litígios nacionais 
ou transfronteiras através da atividade de 
um sistema de resolução de litígios em 
linha à escala da União, e mediante a 
percentagem de consumidores e de 
comerciantes que recorrem a mecanismos 
de resolução alternativa de litígios ou a 
outros tipos de reparação, no intuito de 
resolver litígios.

Or. en

Alteração 92
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1 – alínea d) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(d) Objetivo 4 – aplicação da legislação:
reforçar a aplicação dos direitos dos 
consumidores, melhorando a cooperação 
entre os organismos nacionais responsáveis 
pela aplicação da legislação e prestando 

(d) Objetivo 4 – aplicação da legislação:
reforçar a aplicação dos direitos dos 
consumidores, melhorando a cooperação 
entre os organismos nacionais responsáveis 
pela aplicação da legislação e prestando 
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aconselhamento aos consumidores. aconselhamento aos consumidores, e 
nomeadamente, melhorando o direito a 
fazer valer reclamações ao abrigo da 
garantia, em especial no caso de 
reclamações efetuadas para o número de 
telefone de apoio ao cliente ou no 
comércio em linha;

Or. de

Alteração 93
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1 – alínea d) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Este objetivo será medido nomeadamente 
através do nível do fluxo de informações e
de cooperação no seio da Rede de 
Cooperação no Domínio da Defesa do 
Consumidor e da atividade dos Centros 
Europeus do Consumidor.

Este objetivo será medido nomeadamente 
através do nível do fluxo de informações e
da eficácia da cooperação no seio da Rede 
de Cooperação no Domínio da Defesa do 
Consumidor e da atividade dos Centros 
Europeus do Consumidor, do seu grau de 
notoriedade junto dos consumidores e do 
nível da satisfação dos consumidores em 
relação à ajuda recebida aquando do 
último processo de resolução de um 
litígio.

Or. fr

Justificação

Dada a antiguidade da rede CPC, é necessário um maior rigor nos critérios a utilizar, 
acrescentando-lhes elementos de ordem qualitativa. Para além da medição dos fluxos de 
informações, propõe-se que se proceda à medição da eficácia da rede. Além disso, a 
avaliação dos CEC fez realçar o seu baixo grau de notoriedade junto dos cidadãos europeus 
(15%). Importa por conseguinte ter também em conta a evolução do seu grau de notoriedade 
e de visibilidade. Destina-se a tornar o texto coerente com o anexo II modificado.

Alteração 94
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, 
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Proposta de regulamento
Artigo 3.º – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Nos termos do artigo 15.º, a Comissão 
tem o poder de adotar atos delegados para 
adaptar os indicadores estabelecidos no 
anexo II.

Suprimido 

Or. en

Alteração 95
Louis Grech.

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) melhoria da rastreabilidade dos 
produtos e reforço do acesso à 
informação relativa aos produtos 
perigosos;

Or. en

Alteração 96
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 1 – alínea b) – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

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

4) reforço e melhoria da acessibilidade da
base de informações para a elaboração de 
políticas em domínios que afetam os 
consumidores, para o estabelecimento de 
uma regulamentação bem concebida e 
corretamente direcionada, e para a 
identificação de eventuais 
disfuncionamentos ao nível do mercado 
ou da evolução das necessidades dos 
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consumidores;

Or. fr

Justificação

Para aumentar o potencial desta base de informações, importa torná-la facilmente acessível 
a todas as partes interessadas. Por razões de eficácia, importa garantir, além disso, que a 
utilização da base de informações sirva à identificação de eventuais disfuncionamentos do 
mercado ou de novas necessidades dos consumidores, aquando da elaboração de nova 
legislação.

Alteração 97
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 1 – alínea b) – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

5) apoio às organizações de consumidores; 5) apoio às organizações de consumidores
a nível da União, a nível nacional e 
regional;

Or. fr

Alteração 98
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 1 – alínea b) – parágrafo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A) reforço da capacidade das 
organizações de consumidores locais, 
regionais, nacionais e europeias, 
transparência e intercâmbio de boas 
práticas e de conhecimentos;

Or. fr
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Justificação

Afigura-se necessário retomar e atualizar a ideia subjacente à ação 7 da Decisão 
n.º 1926/2006/CE que institui um programa de ação comunitária no domínio da política dos 
consumidores (2007-2013).

Alteração 99
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b) – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) reforço da transparência dos mercados 
de consumo e da informação aos 
consumidores;

(6) reforço da transparência do mercado 
interno e da informação aos consumidores, 
inclusive através do acesso a uma 
informação fiável que permita aos 
consumidores comparar não só os preços, 
mas também a qualidade e a 
sustentabilidade dos produtos e dos 
serviços;

Or. en

Alteração 100
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer, 
Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b) – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) melhoria da educação dos
consumidores;

(7) capacitação dos consumidores para 
fazerem escolhas livres e informadas, 
incrementando a respetiva sensibilização;

Or. en

Alteração 101
María Irigoyen Pérez, Louis Grech
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b) – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) melhoria da educação dos 
consumidores;

(7) melhoria da educação dos 
consumidores e das empresas em matéria 
de direitos dos consumidores;

Or. en

Alteração 102
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b) – ponto 7-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) garantia de que os consumidores 
vulneráveis tenham também acesso à 
informação sobre bens e serviços, de 
modo a haver igualdade de oportunidades 
que permita ao consumidor fazer uma 
escolha livre e esclarecida;

Or. en

Alteração 103
Louis Grech.

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b) – ponto 7-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) apoio a programas de formação e 
ferramentas educativas para jornalistas, 
autoridades públicas e escolas, entre 
outros, com particular incidência nos 
grupos vulneráveis;

Or. en
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Alteração 104
Louis Grech.

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c) – ponto 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) apoio à criação de entidades de 
resolução alternativa de litígios e à 
criação, à escala da União, de uma 
plataforma eletrónica que sirva, para 
consumidores e comerciantes, de único 
ponto de entrada para a resolução 
alternativa de litígios em linha, apoiando-
se na disponibilidade, em toda a União, de 
entidades qualificadas para a resolução 
alternativa de litígios;

Or. en

Alteração 105
María Irigoyen Pérez

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c) – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

(9) facilitação do acesso e monitorização 
do funcionamento e da eficácia dos 
mecanismos de resolução de litígios 
destinados aos consumidores, em particular 
os sistemas de resolução alternativa de 
litígios, incluindo aqueles que funcionam 
em linha, inclusivamente através do 
desenvolvimento e da manutenção de 
ferramentas informáticas úteis;

(9) facilitação do acesso e monitorização 
do funcionamento e da eficácia dos 
mecanismos de resolução de litígios 
destinados aos consumidores, em particular 
os sistemas de resolução alternativa de 
litígios, incluindo aqueles que funcionam 
em linha, inclusivamente através do 
desenvolvimento e da manutenção de 
ferramentas informáticas úteis, e 
dispensando particular atenção a que as 
necessidades e os direitos dos 
consumidores vulneráveis sejam tidos 
devidamente em conta;

Or. en
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Alteração 106
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 1 – alínea c) – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

9) facilitação do acesso e monitorização do 
funcionamento e da eficácia dos 
mecanismos de resolução de litígios 
destinados aos consumidores, em particular 
os sistemas de resolução alternativa de 
litígios, incluindo aqueles que funcionam 
em linha, inclusivamente através do 
desenvolvimento e da manutenção de 
ferramentas informáticas úteis;

9) facilitação do acesso e monitorização do 
funcionamento e da eficácia dos 
mecanismos de resolução de litígios
individuais e, se for caso disso, coletivos,
destinados aos consumidores, em particular 
os sistemas de resolução alternativa de 
litígios, incluindo aqueles que funcionam 
em linha, inclusivamente através do 
desenvolvimento e da manutenção de 
ferramentas informáticas úteis, 
dispensando particular atenção a medidas 
específicas destinadas às pessoas 
vulneráveis, como pessoas idosas e/ou 
com um baixo nível de escolaridade;

Or. fr

Justificação

Destina-se a tornar o texto coerente com a nova redação proposta para o artigo 3.°, n.° 1, 
alínea c) e para o anexo I, ponto 9.

Alteração 107
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c) – ponto 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) participação das organizações de 
consumidores na organização prática dos 
sistemas de resolução alternativa de 
litígios e nestes últimos, especialmente 
quando as organizações de consumidores 
devam contribuir com a sua 
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representação e experiência para o 
conselho de um órgão de resolução 
alternativa de litígios;

Or. en

Alteração 108
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c) – ponto 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-B) organização e coordenação dos 
recursos e pontos de contacto existentes, 
facilitando a prestação de informações 
adequadas aos cidadãos;

Or. en

Alteração 109
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) tenham sido mandatadas para 
representar os interesses dos consumidores 
à escala da União por organizações de, 
pelo menos, metade dos Estados-Membros
que, em conformidade com as regras ou 
práticas nacionais, sejam representativas 
dos consumidores e estejam ativas a nível 
regional ou nacional.

b) tenham sido mandatadas para 
representar os interesses dos consumidores 
à escala da União por organizações que, 
em conformidade com as regras ou práticas 
nacionais, sejam representativas dos 
consumidores e estejam ativas a nível 
local, regional ou nacional.

Or. fr

Alteração 110
Kyriacos Triantaphyllides.
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Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Até meados de 2018, a Comissão elabora 
um relatório de avaliação sobre a 
realização dos objetivos de todas as 
medidas (relativamente aos resultados e 
aos impactos), a eficácia da utilização dos 
recursos e o seu valor acrescentado 
europeu, tendo em vista uma decisão sobre 
a renovação, a alteração ou a suspensão das 
medidas. A avaliação deve ainda abordar 
as possibilidades de simplificação, a 
coerência interna e externa e a pertinência 
constante de todos os objetivos, bem como 
a contribuição das medidas para as 
prioridades da União em matéria de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. Tem ainda em conta os 
resultados da avaliação sobre o impacto, a 
longo prazo, do programa anterior.

Até meados de 2018, a Comissão elabora 
um relatório de avaliação sobre a 
realização dos objetivos de todas as 
medidas (relativamente aos resultados e 
aos impactos), a eficácia da utilização dos 
recursos e o seu valor acrescentado 
europeu, tendo em vista uma decisão sobre 
a renovação, a alteração ou a suspensão das 
medidas. A avaliação deve ainda abordar 
as possibilidades de simplificação, a 
coerência interna e externa e a pertinência 
constante de todos os objetivos, bem como 
a contribuição das medidas para as 
prioridades da União em matéria de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, e ter em conta que a ênfase na 
“competitividade” e na “redução das 
despesas” subjacente à Estratégia de 
Lisboa também agravou os sérios 
desequilíbrios económicos dentro da zona 
euro (países com grandes excedentes de 
exportação face a países com grandes 
défices na balança de transações 
correntes) e, de um modo geral, dentro da 
União, o que enfraquece a coesão 
económica, social e territorial da União;
Tem ainda em conta os resultados da 
avaliação sobre o impacto, a longo prazo, 
do programa anterior.

Or. en

Alteração 111
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 15
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Texto da Comissão Alteração

Exercício da delegação Suprimido
1. O poder de adotar atos delegados 
conferido à Comissão está sujeito às 
condições estabelecidas no presente 
artigo.
2. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º é conferida à Comissão 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 Conselho. A decisão de revogação 
põe termo 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 
numa data posterior nela especificada. A 
decisão de revogação não afeta a validade 
dos atos delegados já em vigor.
4. Logo que adote um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
5. Um ato delegado adotado nos termos do 
artigo 3.º apenas entra em vigor se nem o 
Parlamento Europeu nem o Conselho 
manifestarem a sua oposição no prazo de 
dois meses a contar da notificação do 
referido ato ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho ou se, antes do termo desse 
período, o Parlamento Europeu e o 
Conselho tiverem ambos informado a 
Comissão de que não se oporão. Por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho, esse prazo é prolongado por 
dois meses.

Or. en

Alteração 112
Robert Rochefort
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Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

c) intercâmbio de funcionários 
responsáveis pela aplicação da legislação e 
formação centrada designadamente nos 
setores de risco;

Or. fr

Justificação

O relatório de atividades 2010 do sistema RAPEX indica que grande parte das notificações 
de produtos por não conformidade com a legislação europeia dizia respeito a determinados 
setores [nomeadamente setor têxtil (32 %) e setor dos brinquedos (25 %)].

Alteração 113
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

4. Criação e melhoria de uma base de 
informações para a elaboração de políticas 
em domínios que afetam os consumidores, 
para o estabelecimento de uma 
regulamentação bem concebida e 
corretamente direcionada e para a 
identificação de eventuais 
disfuncionamentos ao nível do mercado 
ou da evolução das necessidades dos 
consumidores

Or. fr

Justificação

Destina-se a garantir a coerência entre a formulação deste título e a nova redação proposta 
para o artigo 4.°, alínea b), ponto 4.
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Alteração 114
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. Apoio a organizações de consumidores; 5. Contribuição financeira para o 
funcionamento das organizações
europeias de consumidores;

Or. fr

Justificação

Destina-se de garantir a coerência entre a formulação deste título e a nova redação proposta 
para o artigo 4.°, alínea b), ponto 5.

Alteração 115
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) reforço da capacidade das organizações 
de consumidores regionais, nacionais e 
europeias , nomeadamente através de ações 
de 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 mercados de 
consumo e do ambiente de consumo nos 
Estados-Membros demonstre existir um 
nível relativamente baixo de confiança e 
sensibilização dos consumidores;

b) reforço da capacidade das organizações 
de consumidores locais, regionais, 
nacionais e europeias, nomeadamente 
através de ações de formação, que podem 
ser ministradas em diferentes línguas e
em todo o território da União, 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 de Estados-Membros onde 
não estejam suficientemente 
desenvolvidas, ou nos quais a 
monitorização dos mercados de consumo e 
do ambiente de consumo demonstre a 
existência de um nível relativamente baixo 
de confiança e de sensibilização dos 
consumidores;
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Or. fr

Justificação

O Programa deve centrar-se no reforço da proteção dos consumidores daqueles Estados-
Membros onde as organizações de consumidores não estão suficientemente desenvolvidas. 
Por outro lado, a avaliação do TRACE revelou uma necessidade de diversificação das 
línguas e locais de formação, com vista a beneficiar um maior número de organizações.

Alteração 116
María Irigoyen Pérez

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 5 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) mecanismos de financiamento para 
apoiar as organizações de consumidores.

Or. en

Alteração 117
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. reforço da capacidade das 
organizações de consumidores locais, 
regionais, nacionais e europeias, 
transparência e intercâmbio de boas 
práticas e de conhecimentos

Or. fr

Justificação

Destina-se de garantir a coerência entre a formulação deste título e a nova redação proposta 
para o artigo 4.°, n.° 1 alínea b), ponto 5-A (novo).



PE489.502v01-00 26/33 AM\902046PT.doc

PT

Alteração 118
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

6. Reforço da transparência dos mercados 
de consumo e da informação aos 
consumidores, designadamente por meio 
de sítios internet de comparação que 
forneçam dados comparáveis, fiáveis e 
facilmente acessíveis, incluindo nos 
processos transfronteiras

Or. fr

Justificação

Destina-se a tornar o texto coerente com a nova redação proposta para o artigo 4.°, alínea 
b), ponto 6.

Alteração 119
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 6 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) ações destinadas a melhorar o acesso 
dos consumidores a informação pertinente 
sobre produtos e mercados;

(c) ações destinadas a melhorar o acesso 
dos consumidores a informação pertinente 
sobre bens e serviços no mercado interno, 
dando aos consumidores a possibilidade 
de comparar não só os preços, mas 
também a qualidade, tanto em linha como 
fora de linha, inclusive a nível 
transfronteiras;

Or. en

Alteração 120
Simon Busuttil, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis
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Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 6 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) desenvolvimento e 
acompanhamento da aplicação de uma 
marca de certificação para os sítios web 
de comparação de preços que utilizem 
uma metodologia harmonizada para a 
comparação de preços;

Or. en

Justificação

A aplicação de uma metodologia comum na forma de uma marca de certificação garantirá a 
comparabilidade entre sítios web concorrentes de comparação de preços e aumentará a 
fiabilidade das comparações de preços, no interesse dos consumidores.

Alteração 121
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer, 
Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 6 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) apoio à comunicação sobre questões 
relativas aos consumidores, nomeadamente
ajudando os meios de comunicação social 
a promover a capacitação dos
consumidores e a aplicação da legislação 
neste domínio.

(h) apoio à comunicação sobre questões 
relativas aos consumidores, nomeadamente
encorajando os meios de comunicação 
social a responsabilizarem-se por 
informar corretamente, sensibilizar mais e 
capacitar os consumidores;

Or. en

Alteração 122
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 6 – alínea h-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(h-A) dispensar particular atenção à 
informação destinada aos menores, 
garantindo uma publicidade responsável e 
evitando uma publicidade agressiva ou 
enganosa em televisão e em linha;

Or. en

Alteração 123
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 6 – alínea h-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h-B) dispensar particular atenção aos 
consumidores vulneráveis, que têm 
dificuldades para aceder à informação 
destinada aos consumidores e para a 
compreender, a fim de garantir que não 
sejam enganados;

Or. en

Alteração 124
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 7 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

7. Melhoria da educação dos consumidores 7. Melhoria da educação dos consumidores
ao longo da vida;

Or. fr

Justificação

Destina-se a garantir a coerência entre a formulação deste ponto e a nova redação proposta 
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para o artigo 4.°, alínea b), ponto 7.

Alteração 125
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Anexo I – Objetivo III – Título

Texto da Comissão Alteração

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

Direitos e reparação: desenvolver e 
reforçar os direitos dos consumidores, em 
particular através da ação regulamentar e 
da melhoria do acesso à reparação, a nível 
individual e, se for caso disso, coletivo,
incluindo a mecanismos de resolução
alternativa de litígios.

Or. fr

Justificação

Destina-se a tornar o texto coerente com a nova redação proposta para o artigo 3.°, n.° 1, 
alínea c).

Alteração 126
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 9 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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 
desenvolvimento e da manutenção de
ferramentas informáticas úteis

9. Facilitação do acesso e monitorização do 
funcionamento e da eficácia dos 
mecanismos de resolução de litígios, tanto 
individuais como coletivos, destinados aos 
consumidores, em particular os sistemas 
alternativos de resolução de litígios, 
incluindo aqueles que funcionam em linha,
dispensando particular atenção a medidas 
específicas destinadas às pessoas 
vulneráveis, como pessoas idosas e/ou 
com um baixo nível de escolaridade; 
monitorização do funcionamento e da 
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eficácia dos mecanismos de resolução de 
litígios destinados aos consumidores,
inclusivamente através do desenvolvimento 
e da manutenção das ferramentas 
informáticas correspondentes, assim como 
do intercâmbio de boas práticas e 
experiências existentes nos Estados-
Membros;

Or. fr

Justificação

Destina-se a tornar o texto coerente com a nova redação proposta para o artigo 4.°, alínea 
c), pontos 9 e 9-A.

Alteração 127
María Irigoyen Pérez

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 9 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) ajuda financeira para que as 
organizações de consumidores participem 
nos órgãos de resolução alternativa de 
litígios;

Or. en

Alteração 128
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Simon Busuttil

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 11 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

11. Contribuições financeiras para ações 
conjuntas com organismos públicos ou sem 
fins lucrativos que constituam redes da 
União de prestação de informação e 
assistência aos consumidores com o 

11. Contribuições financeiras para ações 
conjuntas com organismos públicos ou sem 
fins lucrativos que constituam redes da 
União de prestação de informação e 
assistência aos consumidores com o 
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objetivo 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

objetivo de os ajudar a exercer os seus 
direitos e a obter acesso a vias adequadas 
de resolução de litígios, incluindo o 
sistema extrajudicial de resolução de 
litígios em linha (a plataforma de 
resolução de litígios em linha), 
nomeadamente

Or. en

Justificação

O sistema europeu de resolução extrajudicial de litígios em linha será materializado através 
de uma plataforma eletrónica, em conformidade com a proposta de regulamento sobre a 
resolução de litígios em linha em matéria de consumo.

Alteração 129
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 11 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

11. Contribuições financeiras para ações 
conjuntas com organismos públicos ou sem 
fins lucrativos que constituam redes da 
União de prestação de informação e 
assistência aos consumidores com o 
objetivo 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

11. Contribuições financeiras para ações 
conjuntas e assinatura de acordos de 
parceria com organismos públicos ou sem 
fins lucrativos que constituam redes da 
União de prestação de informação e 
assistência aos consumidores com o 
objetivo 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

Or. fr

Justificação

Destina-se a tornar o texto coerente com a nova redação proposta para o artigo 4.°, alínea 
d), ponto 11. Compatível com a alteração 62 do projeto de relatório.
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Alteração 130
María Irigoyen Pérez

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

11-A. ajuda financeira para a 
coordenação e a colocação em rede de 
organizações de consumidores para que 
sejam empreendidas ações conjuntas 
contra práticas comerciais desleais à 
escala da União.

Or. en

Alteração 131
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Simon Busuttil, Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Anexo II – Objetivo 2 – linha 1-A (nova)

Texto da Comissão

Alteração

Número de 
visitantes 
individuais

Páginas dos 
consumidores no 
portal em linha 
"Your Europe” 
(http://europa.eu/
youreurope/citize
ns/shopping/inde
x_en.htm) 
aumento do 500 
% em sete anos

n/a aumento de 
500% em 7 anos

Or. en

Justificação

Enquanto ponto único de contacto em linha sobre os direitos das empresas e dos cidadãos, o 
portal “Your Europe” deve aumentar significativamente a sua visibilidade entre os 
consumidores.
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Alteração 132
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Simon Busuttil

Proposta de regulamento
Anexo II - objetivo 3 – quadro - coluna 4

Texto da Comissão Alteração

Objetivo Objetivo

50% em 7 anos 75% em 7 anos
38.500  (+120 %)em 7 anos 200.000 (+1140 %) em 7 anos

Or. en

Alteração 133
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Anexo II – Objetivo 3 – Título

Texto da Comissão Alteração

Objetivo n.º 3: Direitos e reparação:
consolidar os direitos dos consumidores, 
em particular através da ação regulamentar 
e da melhoria do acesso à reparação, 
incluindo a mecanismos de resolução 
alternativa de litígios

Objetivo n.º 3: Direitos e reparação:
desenvolver e reforçar os direitos dos 
consumidores, em particular através da 
ação regulamentar e da melhoria do acesso
à reparação, a nível individual e, se for 
caso disso, coletivo, incluindo a 
mecanismos de resolução alternativa de 
litígios.

Or. fr

Justificação

Destina-se a garantir a coerência entre a formulação deste título e a nova redação proposta 
para o artigo 3.°, n.° 1, alínea c).


