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SUGESTÕES

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

A. Considerando que o Relatório sobre a cidadania da UE (COM(2010)603) e a 
Comunicação "Acto para o Mercado Único" (COM(2010)608) constituem iniciativas 
complementares que colocam os cidadãos no fulcro do mercado único e ajudam a 
ultrapassar a actual fragmentação da UE;

B. Relembrando o espírito da sua Resolução de 20 de Maio de 20101 sobre um mercado 
único ao serviço dos consumidores e cidadãos, e apoiando o Relatório Monti, que 
defende uma abordagem centrada nos cidadãos, na qual as preocupações destes e dos 
consumidores são plenamente integradas na evolução do mercado único, reforçando a 
posição dos cidadãos da UE e dando um novo impulso político ao conceito de 
cidadania da UE;

1. Congratula-se com este relatório e reitera que o mercado único só pode ser plenamente 
realizado eliminando os obstáculos transfronteiras que persistem e que dificultam a 
livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais, permitindo, assim, oferecer 
benefícios palpáveis aos cidadãos europeus e às empresas;  

2. Constata que as recentes publicações da Comissão sobre o reforço do poder dos 
consumidores e as 20 principais preocupações ("Consumer Empowerment" e "The 20 
main concerns") realçam as lacunas de informação, legislativas e de aplicação que 
persistem no mercado único, assim como o antagonismo dos cidadãos e a falta de 
conhecimento dos respectivos direitos no contexto do mercado único; 

3. Sublinha que os sistemas alternativos de resolução de litígios como a rede SOLVIT, 
provaram ser eficazes na resolução de problemas que afectam os cidadãos, como, por 
exemplo, o reconhecimento das qualificações profissionais e a transferência de fundos 
de pensões dos trabalhadores móveis, embora o panorama europeu dos referidos 
sistemas alternativos continue bastante fragmentado;  insta a Comissão a garantir que 
a acção legislativa da UE nos sistemas alternativos de resolução de litígios e os 
recursos colectivos esteja concluída até 2012;

4. Encoraja a Comissão a ponderar a aprovação de uma Carta do Cidadão, como 
solicitado na Resolução do Parlamento de 20 de Maio de 2010 acima mencionada, que 
defina os direitos dos cidadãos, as obrigações e as questões transfronteiras no âmbito 
do mercado único; considera que esta Carta deveria estar prontamente disponível e ser 
usada como um guia para todos os cidadãos que se deslocam, trabalham, fazem 
compras e vendem num contexto transfronteiras;
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5. Exorta a uma abordagem da legislação da UE mais abrangente e facilitadora da
mobilidade laboral transfronteiras, que salvaguarde os direitos dos cidadãos, estimule 
o crescimento económico e invista no capital humano e na criação de emprego, 
eliminando, por conseguinte os obstáculos às quatro liberdades. 


