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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. Nota que, no âmbito do processo orçamental, as competências da Comissão do Mercado 
Interno e da Protecção dos Consumidores abrangem rubricas dos 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 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;

3. Congratula-se com o ligeiro aumento das dotações do artigo 12 02 01 no projecto de 
orçamento da Comissão, por considerá-lo necessário devido aos benefícios do mercado 
único para a economia europeia no seu conjunto, nomeadamente em tempos de recessão 
económica; solicita à Comissão que, consequentemente, apresente propostas sobre a 
forma de realizar o mercado único com base no bom conhecimento do mercado, na análise 
económica e na escolha dos instrumentos adequados; salienta, neste contexto, a 
importância do sector dos serviços para a economia europeia, pelo que considera que a 
implementação da Directiva “Serviços”1 constitui uma prioridade fundamental; solicita à 
Comissão que, além disso, coopere estreitamente com os Estados-Membros e desenvolva 
uma cultura administrativa mais simples de regulamentação e resolução eficiente de 
problemas; salienta a importância da formação profissional para ajudar os funcionários e 
os juízes a transporem, implementarem e aplicarem correctamente as regras do mercado 
único; 

4. Lamenta a não atribuição de dotações à rubrica orçamental 12 02 02; considera que a 
Rede SOLVIT constitui um mecanismo eficiente de resolução de litígios, sem custos nem 
recursos judiciais, que deveria ser apoiado pela Comissão através da prestação de 
formação profissional e de actividades de promoção em todos os Estados-Membros; 
solicita aos Estados-Membros que aumentem os recursos humanos e financeiros 
atribuídos a esta rede; apoia, além disso, o conceito de Serviços de Assistência ao 
Mercado Único através da criação de uma página web de balcão único para prestar 
informações e aconselhamento; 

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 interessadas, a fim de estabelecer um compromisso claro quanto à 

                                               
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, 27.12.2006, p. 36).



PE445.757v02-00 4/4 PA\824403PT.doc

PT

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;

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 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;

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;

8. Salienta a importância de monitorizar os mercados de consumidores através da 
consolidação de uma painel e de estudos de mercado baseados na recolha de dados sobre o 
comportamento dos consumidores e o funcionamento dos referidos mercados; solicita, 
portanto, uma nova acção preparatória intitulada “Medidas de acompanhamento do 
domínio da política dos consumidores”, que deverá permitir a continuação das sondagens 
e estudos existentes, assim como o financiamento de novos estudos dos mercado.


