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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão dos 
Orçamentos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Assinala que as competências da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores no processo orçamental abrangem os títulos 2 (Empresa), 12 (Mercado 
interno), 14 (Fiscalidade e união aduaneira) e 17 (Saúde e defesa do consumidor);

2. Salienta a importância da dotação orçamental inscrita no capítulo 02 03 do anteprojecto de 
orçamento, na convicção de que um melhor funcionamento do mercado interno de 
mercadorias através de novas medidas legislativas e não legislativas e de uma melhor 
aplicação da legislação comunitária ajudará as empresas; considera, além disso, que estas 
medidas facilitarão o funcionamento e a competitividade das empresas, assegurando 
simultaneamente aos cidadãos europeus níveis elevados de saúde e segurança, assim como 
de protecção do ambiente e dos consumidores;

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 com vista à 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; 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 único; 

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 único; 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;

                                               
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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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;

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 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 e programas de formação no domínio da fiscalização do mercado, o que 
reforçará 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;

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.
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Budget Line Title Budget 2009 PDB 2010 DB 2010 Difference PDB-DB Rapporteur's 
Amendment

CA PA CA PA CA PA CA PA CA PA
02 03 01 Operation and development of 

the Internal market
15.500.000 17.199.000 16.130.000 19.660.000 14.000.000 18.660.000 -2.130.000 -1.000.000 Restore 

PDB
Restore 

PDB
02 03 04 Standardisation and 

approximation of legislation
20.500.000 19.261.250 23.000.000 18.000.000 23.000.000 17.000.000 -1.000.000 Restore 

PDB
Restore 

PDB
12 02 01 Implementation and 

development of the internal 
market

7.600.000 7.546.200 8.700.000 7.500.00 8.000.000 6.000.000 -700.000 -1.500.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

12 02 02 SOLVIT programme and Single 
Market Assistance Services 
Action plan

800.000 800.000 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1.000.000 1.000.000

14 01 04 01 Implementation and 
development of the internal 
market – expenditure on 
administrative management

75.000 75.000 140.000 140.000 100.000 100.000 -40.000 -40.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

14 02 01 Implementation and 
development of the internal 
market

3.000.000 2.700.000 2.500.000 2.500.000 2.000.000 2.500.000 -500.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

14 04 02 Customs 2013 48.368.000 18.000.000 50.318.000 29.000.000 50.318.000 27.200.000 -1.800.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

17 01 04 03 Programme of Community 
action in the field of consumer 
policy

970.000 970.00 1.000.000 1.000.000 900.000 900.000 -100.000 -100.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

17 01 04 30 Executive Agency for Health 
and Consumers

5.620.000 5.620.000 6.000.000 6.000.000 5.620.000 5.620.000 -380.000 -380.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

17 02 02 Community action in the field 
of Consumer policy

19.800.000 16.800.000 19.290.000 19.000.000 19.290.000 17.000.000 -2.000.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

17 02 03 Preparatory action - monitoring 
measures in the field of 
consumer policy

2.000.000 2.000.000 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 3.500.000 3.500.000


