
PA\887830PT.doc PE478.615v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

2011/2201(DEC)

20.12.2011

PROJETO DE PARECER
da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

dirigido à Comissão do Controlo Orçamental

sobre a quitação pela execução do orçamento relativo ao exercício de 2010: 
orçamento geral da UE, Secção III, Comissão
(COM(2011)0473 - C7-0256/2011 - (2011/2201(DEC))

Relatora: Cristian Silviu Buşoi



PE478.615v01-00 2/3 PA\887830PT.doc

PT

PA_NonLeg



PA\887830PT.doc 3/3 PE478.615v01-00

PT

SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção 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. Nota com satisfação o aumento da taxa de execução das dotações para pagamentos no 
Título 12; manifesta-se preocupado com a baixa taxa de execução no domínio da política 
dos consumidores e solicita à Comissão que tome as medidas necessárias para melhorar a 
fiabilidade das previsões relativas a necessidades de dotações para pagamentos;

2. Congratula-se com a iniciativa da Comissão de organizar nos Estados-Membros 
seminários de trabalho para tratar os problemas com que as administrações nacionais se 
confrontam na implementação e no cumprimento da legislação relativa ao Mercado 
Interno; considera que tais iniciativas terão um efeito positivo sobre os resultados em 
matéria de execução;

3. Congratula-se com a importância que a Comissão atribui à promoção dos programas 
SOLVIT e EU Pilot enquanto mecanismos alternativos de resolução de litígios, e solicita à 
Comissão que intensifique os seus esforços neste domínio; reitera o seu apoio à existência 
de uma rubrica orçamental separada para a Rede SOLVIT; acolhe favoravelmente o portal 
“Your Europe “ reformulado enquanto sítio Web de entrada única que dá acesso a 
informação sobre os direitos em diferentes setores, assim como a serviços de assistência;

4. Congratula-se com a prossecução do apoio financeiro à Rede de CEC (Centros Europeus 
de Consumidores) e também com o estudo encomendado para avaliar a sua eficiência; 
solicita à Comissão que extraia as conclusões desse estudo e tome medidas destinadas a 
melhorar a qualidade dos serviços oferecidos, bem como a aumentar a sensibilização dos 
consumidores para os CEC-Net;

5. Solicita à Comissão que intensifique os seus esforços para assegurar que as demonstrações 
financeiras dos Estados-Membros para efeitos de recursos próprios tradicionais sejam 
exatas e reforcem a supervisão aduaneira nacional, a fim de evitar erros em montantes de 
recursos próprios tradicionais coletados, em conformidade com a recomendação do 
Tribunal de Contas (ponto 2.21);

6. Reconhece os esforços feitos pela Comissão na implementação do Código Aduaneiro 
Modernizado; constata os atrasos verificados no procedimento e insta a Comissão a 
estabelecer um calendário mais realista.


