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SUGESTÕES

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

1. Salienta a importância das rubricas orçamentais 17 02 02 (actividades a favor dos 
consumidores) e 17 01 04 03 (relativa à gestão administrativa) para a implementação 
efectiva de cada programa de trabalho anual ao abrigo do Programa “Consumidores” para 
2007-2013 e convida a Comissão a aumentar a divulgação de informação sobre as 
subvenções disponíveis (especialmente no que diz respeito a acções conjuntas no âmbito 
do Regulamento relativo à cooperação no domínio da defesa do consumidor 
(Regulamento (CE) n.º2006/2004) quando não forem recebidas candidaturas); congratula-
se com a utilização frutuosa dos recursos adicionais (2.000.000 €) atribuídos em 2009 para 
o projecto-piloto sobre medidas de acompanhamento no domínio da política dos 
consumidores;

2. Congratula-se com as edições subsequentes do Painel dos Mercados de Consumidores 
(PMS) enquanto instrumento importante para melhorar o acompanhamento e o grau de 
inovação dos mercados; considera que a base empírica criada deve funcionar com base em 
novas perspectivas em matéria de políticas a nível europeu e nacional, e solicita à 
Comissão que utilize os resultados do PMC na sua formulação de políticas em todas as 
áreas relevantes;

3. Nota com grande interesse a transformação da Agência de Execução da Saúde Pública em 
Agência de Execução da Saúde e dos Consumidores (AESC), assim como o seu primeiro 
ano de funcionamento com um mandato alargado; congratula a AESC por atingir os 
objectivos estabelecidos para a gestão de subvenções e contratos no âmbito do Programa 
de acção comunitária no domínio da defesa dos consumidores (Decisão 
n.º1926/2006/CE); considera, porém, ser problemático que 3% dos pagamentos tenham 
sido efectuados após a data-limite prevista para esse efeito;

4. Congratula-se com os progressos que permitiram alcançar uma taxa de execução de 92 % 
das dotações para pagamentos da rubrica relativa à implementação e desenvolvimento do 
mercado interno (rubrica orçamental 12 02 01); nota que se espera que a taxa de execução 
do Programa SOLVIT (rubrica orçamental 12 02 02) fique próxima de 92%, tendo em 
conta os pagamentos durante os anos de 2008, 2009 e 2010 no seu conjunto; reitera a 
necessidade de manter uma rubrica orçamental separada para o Programa SOLVIT;

5. Regista as observações formuladas pelo Tribunal de Contas sobre bens introduzidos 
ilegalmente no território da UE (ponto 2.22 do seu Relatório anual), assim como a 
resposta da Comissão a essas observações, indicando a clarificação prestada pelo Código 
Aduaneiro modernizado; solicita à Comissão que apresente, o mais rapidamente possível, 
informações sobre o seguimento dado às decisões relevantes do Tribunal de Justiça.


