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SUGESTÕES

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

1. Salienta que um elevado nível de proteção dos consumidores é garantido pelo artigo 169.º 
do TFUE e o artigo 38.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia;

2. Reitera que os direitos dos passageiros devem ser encarados como direitos dos consumidores; 
exorta a Comissão Europeia a garantir uma aplicação coerente desses direitos;

3. Salienta que os consumidores têm o direito a uma proteção eficaz e equitativa 
independentemente do respetivo meio de transporte; insta à introdução de um regulamento 
único que abranja todas as disposições e princípios dos direitos dos passageiros com o 
objetivo de reduzir a fragmentação e resolver inconsistências nas diferentes áreas dos 
direitos dos passageiros;

4. Apela à execução integral dos dez direitos dos passageiros, em todos os meios de 
transporte, em todos os países membros e em todas as viagens transfronteiras, conforme 
emitido pela Comissão na sua comunicação;

5. Reforça a necessidade de assegurar que os passageiros sejam informados desses direitos 
antes de adquirir serviços de viagem, disponibilizando essas informações nas diversas 
fases da viagem; apela a uma ação que vise reforçar o papel dos centros dos consumidores 
na resolução de problemas e litígios de consumo, bem como assegurar a disponibilização 
de mecanismos alternativos de resolução de litígios e mecanismos coletivos de reparação; 
insta, neste contexto, à criação de um sítio Web único de assistência para a prestação de 
informações sobre os direitos dos passageiros (www.travel.eu);

6. Apela ao desenvolvimento de ferramentas a nível da UE com vista a assegurar uma 
multimodalidade otimizada em serviços de transporte público transfronteiras eficientes e 
escorreitos, com o objetivo de salvaguardar a livre circulação de pessoas e a 
competitividade destes serviços face ao uso de veículos privados;

7. Salienta que as transportadoras devem dispor de, pelo menos, um representante em cada 
terminal ou aeroporto em que operam, e/ou de um balcão de reclamações autorizado a 
tomar decisões imediatas em caso de perturbações;

8. Salienta que os passageiros com mobilidade reduzida ou com deficiência devem ter 
oportunidades de viagem iguais, dispondo de acesso e assistência ilimitados a nível dos 
serviços.


