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Alteração 1
Patricia van der Kammen

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Recorda que a recente crise económica 
revelou um certo número de graves 
deficiências e incoerências no Mercado 
Único, que têm tido implicações adversas 
para a confiança dos consumidores e dos 
cidadãos; reconhece as restrições 
orçamentais com que a União está 
atualmente a funcionar; solicita uma 
melhor utilização do orçamento mediante 
a previsão de meios financeiros 
adequados para apoiar uma estratégia 
com vista a um crescimento inteligente e 
sustentável;

1. Solicita que os meios financeiros sejam 
restituídos aos Estados-Membros para 
que cada Estado-Membro possa tomar as 
suas próprias decisões;

Or. nl

Alteração 2
Olle Schmidt

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Recorda que a recente crise económica 
revelou um certo número de graves 
deficiências e incoerências no Mercado 
Único, que têm tido implicações adversas 
para a confiança dos consumidores e dos 
cidadãos; reconhece as restrições 
orçamentais com que a União está 
atualmente a funcionar; solicita uma 
melhor utilização do orçamento mediante a 
previsão de meios financeiros adequados 
para apoiar uma estratégia com vista a um 
crescimento inteligente e sustentável;

1. Recorda que a recente crise económica 
revelou um certo número de graves 
deficiências e incoerências no Mercado 
Único, que têm tido implicações adversas 
para a confiança dos consumidores e dos 
cidadãos; reconhece as restrições 
orçamentais com que a União está 
atualmente a funcionar; solicita que as 
autorizações e os pagamentos tenham um 
claro valor acrescentado e traduzam a 
máxima eficácia em termos de gestão e 
requer uma melhor utilização do 
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orçamento mediante a previsão de meios 
financeiros adequados para apoiar uma 
estratégia com vista a um crescimento 
inteligente e sustentável;

Or. en

Alteração 3
Patricia van der Kammen

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Manifesta a convicção de que a política 
dos consumidores é uma prioridade para a 
União Europeia, devendo o orçamento 
para este domínio refletir esse facto;

2. Manifesta a sua convicção de que a 
redução drásticas das competências é uma 
prioridade para a União Europeia, devendo 
o orçamento refletir esse facto;

Or. nl

Alteração 4
Vicente Miguel Garcés Ramón

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Manifesta a convicção de que a política 
dos consumidores é uma prioridade para a 
União Europeia, devendo o orçamento para 
este domínio refletir esse facto;

2. Manifesta a convicção de que a política 
dos consumidores é uma prioridade para a 
União Europeia, devendo o orçamento para 
este domínio refletir esse facto; neste 
contexto, solicita à Comissão Europeia 
que dedique a máxima atenção aos 
elementos do relatório sobre uma nova 
agenda para a política europeia dos 
consumidores (2012/2133(INI)) para o 
período 2014-2020, adotado pelo 
Parlamento Europeu em 11 de junho de 
2013;

Or. es
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Alteração 5
Patricia van der Kammen

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Solicita que seja mantida pelo menos a 
dotação financeira proposta inicialmente 
pela Comissão no âmbito do Quadro 
Financeiro Plurianual para o programa de 
defesa do consumidor (ou seja, 197 000 
000 EUR) e assinala que pelo menos 8 
milhões de euros deste programa serão 
necessários para o recurso multilingue da 
plataforma de resolução de litígios de 
consumo em linha; recorda que este 
recurso multilingue foi acordado pelos 
dois colegisladores e adotado na 
resolução legislativa do Parlamento 
Europeu de 12 de março 2013 sobre a 
proposta de Regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à 
resolução de litígios de consumo em 
linha; sugere que este recurso multilingue 
para a plataforma de resolução de litígios 
de consumo em linha também seja 
financiado pelo programa do Mecanismo 
Interligar a Europa;

3. Solicita que seja suprimida pelo menos 
a dotação financeira proposta inicialmente 
pela Comissão no âmbito do Quadro 
Financeiro Plurianual para o programa de 
defesa do consumidor (ou seja, 197 000 
000 EUR);

Or. nl

Alteração 6
Ildikó Gáll-Pelcz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Solicita que seja mantida pelo menos a 
dotação financeira proposta inicialmente 
pela Comissão no âmbito do Quadro 

3. Solicita que seja mantida pelo menos a 
dotação financeira proposta inicialmente 
pela Comissão no âmbito do Quadro 
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Financeiro Plurianual para o programa de 
defesa do consumidor (ou seja, 197 000 
000 EUR) e assinala que pelo menos 8 
milhões de euros deste programa serão 
necessários para o recurso multilingue da 
plataforma de resolução de litígios de 
consumo em linha; recorda que este 
recurso multilingue foi acordado pelos dois 
colegisladores e adotado na resolução 
legislativa do Parlamento Europeu de 12 de 
março 2013 sobre a proposta de 
Regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa à resolução de litígios de 
consumo em linha; sugere que este 
recurso multilingue para a plataforma de 
resolução de litígios de consumo em linha 
também seja financiado pelo programa do 
Mecanismo Interligar a Europa;

Financeiro Plurianual para o programa de 
defesa do consumidor (ou seja, 197 000 
000 EUR); considera que se deve utilizar 
um montante limitado da «margem» 
prevista na rubrica 3 do quadro 
financeiro plurianual (ou seja, 40 milhões 
de euros, para todo o período, da margem 
total disponde 686 900 000 euros 
disponível para a rubrica 3) para 
financiar a aplicação multilingue da 
plataforma de resolução de litígios de 
consumo em linha; recorda que este 
recurso multilingue foi acordado pelos dois 
colegisladores e adotado na resolução 
legislativa do Parlamento Europeu de 12 de 
março 2013 sobre a proposta de 
Regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa à resolução de litígios de 
consumo em linha; salienta que a 
utilização da margem da rubrica do QFP 
é conforme com o projeto de Acordo 
Interinstitucional entre o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão sobre 
a disciplina orçamental, a cooperação em 
matéria orçamental e a boa gestão 
financeira (Parte II, secção B, ponto 16);

Or. en

Alteração 7
Olle Schmidt

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Solicita que seja mantida pelo menos a 
dotação financeira proposta inicialmente 
pela Comissão no âmbito do Quadro 
Financeiro Plurianual para o programa de 
defesa do consumidor (ou seja, 197 000 
000 EUR) e assinala que pelo menos 8 
milhões de euros deste programa serão 
necessários para o recurso multilingue da 

3. Solicita que seja mantida a dotação 
financeira proposta inicialmente pela 
Comissão no âmbito do Quadro Financeiro 
Plurianual para o programa de defesa do 
consumidor (ou seja, 197 000 000 EUR) e 
assinala que 8 milhões de euros deste 
programa serão necessários para o recurso 
multilingue da plataforma de resolução de 
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plataforma de resolução de litígios de 
consumo em linha; recorda que este 
recurso multilingue foi acordado pelos dois 
colegisladores e adotado na resolução 
legislativa do Parlamento Europeu de 12 de 
março 2013 sobre a proposta de 
Regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa à resolução de litígios de 
consumo em linha; sugere que este recurso 
multilingue para a plataforma de resolução 
de litígios de consumo em linha também 
seja financiado pelo programa do 
Mecanismo Interligar a Europa;

litígios de consumo em linha; recorda que 
este recurso multilingue foi acordado pelos 
dois colegisladores e adotado na resolução 
legislativa do Parlamento Europeu de 12 de 
março 2013 sobre a proposta de 
Regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa à resolução de litígios de 
consumo em linha; sugere que este recurso 
multilingue para a plataforma de resolução 
de litígios de consumo em linha também 
seja financiado pelo programa do 
Mecanismo Interligar a Europa;

Or. en

Alteração 8
Patricia van der Kammen

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Reconhece a importância do "Fórum 
do Mercado Único" e solicita a 
prorrogação da sua ação preparatória 
para o ano de 2014 (1 200 000 EUR para 
autorizações e pagamentos);

Suprimido

Or. nl

Alteração 9
Vicente Miguel Garcés Ramón

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Reconhece a importância do «Fórum do 
Mercado Único» e solicita a prorrogação 
da sua ação preparatória para o ano de 
2014 (1 200 000 EUR para autorizações e 

4. Reconhece a importância do «Fórum do 
Mercado Único» e solicita a prorrogação 
da sua ação preparatória para o ano de 
2014 (1 200 000 EUR para autorizações e 
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pagamentos); pagamentos); salienta que este fórum deve 
ser integrado numa campanha 
permanente a nível da União destinada a 
sensibilizar os consumidores para os seus 
direitos e interesses;

Or. es

Alteração 10
Vicente Miguel Garcés Ramón

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Considera que, no atual contexto de 
crise económica e social, é muito 
vantajoso para as associações de 
consumidores poderem desempenhar as 
suas funções nas melhores condições; 
propõe, por conseguinte, que se 
aumentem as dotações das rubricas 
consagradas a estas associações em 2 
milhões de euros em 2014, a fim de 
prevenir todo e qualquer impacto negativo 
nos direitos dos consumidores e na 
informação e formação que lhes são 
prestadas; 

Or. es

Alteração 11
Patricia van der Kammen

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que importa estabelecer um 
novo projeto-piloto intitulado «Aplicação 
para Dispositivos Móveis Your Europe 
Travel (YET)», a fim de fornecer, através 
de um balcão único, informações em 24 
línguas sobre questões transfronteiriças, 

Suprimido
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tanto a nível da UE como a nível nacional 
(650 000 EUR em dotações para 
autorizações e 350 000 EUR em dotações 
para pagamentos); entende que este 
projeto deve fornecer aos consumidores 
informações práticas e espaços centrados 
nos cidadãos e prestar uma atenção 
especial às situações transfronteiriças 
concretas, nomeadamente através de 
informações práticas sobre temas tão 
diversos como as viagens e os vistos, 
conselhos sobre a mudança de residência 
para o estrangeiro, informações sobre os 
serviços de saúde e sobre os centros 
nacionais de consumidores, etc;

Or. nl

Alteração 12
Olle Schmidt

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que importa estabelecer um 
novo projeto-piloto intitulado "Aplicação 
para Dispositivos Móveis Your Europe 
Travel (YET) ", a fim de fornecer, através 
de um balcão único, informações em 24 
línguas sobre questões transfronteiriças, 
tanto a nível da UE como a nível nacional 
(650 000 EUR em dotações para 
autorizações e 350 000 EUR em dotações 
para pagamentos); entende que este 
projeto deve fornecer aos consumidores 
informações práticas e espaços centrados 
nos cidadãos e prestar uma atenção 
especial às situações transfronteiriças 
concretas, nomeadamente através de 
informações práticas sobre temas tão 
diversos como as viagens e os vistos, 
conselhos sobre a mudança de residência 
para o estrangeiro, informações sobre os 
serviços de saúde e sobre os centros 

5. Salienta que a dotação financeira total 
deve ser mantida nos limites fixados no 
acordo relativo ao quadro financeiro 
plurianual, pelo que considera que os 
novos projetos-piloto devem ser adiados 
até que os Estados-Membros tenham 
recuperado dos efeitos da crise 
económica;
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nacionais de consumidores, etc;

Or. en

Alteração 13
Ildikó Gáll-Pelcz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que importa estabelecer um 
novo projeto-piloto intitulado «Aplicação 
para Dispositivos Móveis Your Europe 
Travel (YET)», a fim de fornecer, através 
de um balcão único, informações em 24
línguas sobre questões transfronteiriças, 
tanto a nível da UE como a nível nacional
(650 000 EUR em dotações para 
autorizações e 350 000 EUR em dotações 
para pagamentos); entende que este projeto 
deve fornecer aos consumidores
informações práticas e espaços centrados 
nos cidadãos e prestar uma atenção 
especial às situações transfronteiriças 
concretas, nomeadamente através de 
informações práticas sobre temas tão 
diversos como as viagens e os vistos, 
conselhos sobre a mudança de residência 
para o estrangeiro, informações sobre os 
serviços de saúde e sobre os centros 
nacionais de consumidores, etc.;

5. Considera que importa estabelecer um 
novo projeto-piloto intitulado «Aplicação 
para Dispositivos Móveis Your Europe 
Travel (YET)», a fim de fornecer, através 
de um balcão único, informações gerais em 
todas as línguas da UE, a fim de prestar 
assistência aos viajantes que se deparam 
com problemas no estrangeiro e têm um 
acesso limitado aos serviços de 
informação e de aconselhamento (650 000 
EUR em dotações para autorizações e 
350 000 EUR em dotações para 
pagamentos); entende que este projeto 
deve fornecer informações práticas aos 
consumidores e prestar uma atenção 
especial às situações transfronteiriças 
concretas, abordando temas tão diversos 
como as viagens e os vistos, os direitos dos 
passageiros e dos consumidores, os 
cartões de saúde, os sistemas de 
pagamento, a sinalização rodoviária e os 
centros europeus do consumidor, que 
podem prestar conselhos e assistência em 
todo os países da UE, na Noruega e na 
Islândia; 

Or. en

Alteração 14
Patricia van der Kammen
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Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Salienta que a rede SOLVIT 
demonstrou a sua eficácia na resolução 
dos problemas que afetam os cidadãos; 
reitera o seu apoio à rubrica orçamental 
sobre os instrumentos do mercado único;

Suprimido

Or. nl

Alteração 15
Ildikó Gáll-Pelcz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Salienta que a rede SOLVIT demonstrou 
a sua eficácia na resolução dos problemas 
que afetam os cidadãos; reitera o seu apoio 
à rubrica orçamental sobre os instrumentos 
do mercado único; 

6. Congratula-se com o aumento do 
financiamento dos instrumentos de 
governação do mercado interno (rubrica 
orçamental 12 02 02); salienta que a rede 
SOLVIT demonstrou a sua eficácia na 
resolução dos problemas que afetam os 
cidadãos; reitera o seu apoio à rubrica 
orçamental sobre os instrumentos do 
mercado único; considera que devem ser 
envidados mais esforços para uma melhor 
integração da rede SOLVIT no conjunto 
dos serviços de assistência e dos 
instrumentos de aplicação disponíveis ao
níveis nacional e da União;

Or. en

Alteração 16
Patricia van der Kammen

Projeto de parecer
N.º 7
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Projeto de parecer Alteração

7. Considera que o apoio à economia real 
deve ser uma prioridade para a UE; 
solicita que seja maximizada a absorção 
deste apoio financeiro por parte das 
PME;

Suprimido

Or. nl

Alteração 17
Olle Schmidt

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Salienta que as PME representam 
uma grande parte da produção e do 
emprego no setor privado e são 
atualmente confrontadas com condições 
de crédito particularmente difíceis em 
termos de garantias de empréstimo e de 
adequação do capital e que as alterações 
na aversão ao risco têm um impacto nas 
possibilidades de crédito das PME; por 
conseguinte, solicita aos 
Estados-Membros que mantenham a 
dotação financeira para o programa 
COSME e restabeleçam a rubrica 
orçamental 02 01 04 01;

Or. en

Alteração 18
Patricia van der Kammen

Projeto de parecer
N.º 8
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Projeto de parecer Alteração

8. Reconhece a necessidade de manter 
uma dotação financeira equilibrada para 
o programa Alfândega, que deve ser pelo 
menos igual ao montante previsto na 
proposta original da Comissão, ou seja, 
548 080 000 EUR; salienta a necessidade 
de reforçar o objetivo geral original do 
programa de apoiar o funcionamento da 
união aduaneira e fortalecer o mercado 
interno por meio de novos objetivos 
específicos e objetivos operacionais.

8. Reconhece a necessidade de uma 
redução substancial das competências e 
dos recursos financeiros da União 
Europeia.

Or. nl

Alteração 19
Olle Schmidt

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Reconhece a necessidade de manter uma 
dotação financeira equilibrada para o 
programa Alfândega, que deve ser pelo 
menos igual ao montante previsto na 
proposta original da Comissão, ou seja, 
548 080 000 EUR; salienta a necessidade 
de reforçar o objetivo geral original do 
programa de apoiar o funcionamento da 
união aduaneira e fortalecer o mercado 
interno por meio de novos objetivos 
específicos e objetivos operacionais.

8. Reconhece a necessidade de manter uma 
dotação financeira equilibrada para o 
programa Alfândega, que deve ser igual ao 
montante previsto na proposta original da 
Comissão, ou seja, 548 080 000 EUR; 
salienta a necessidade de reforçar o 
objetivo geral original a longo prazo do 
programa de apoiar o funcionamento da 
união aduaneira e fortalecer o mercado 
interno por meio de novos objetivos 
específicos e objetivos operacionais.

Or. en


