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SUGESTÕES

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

Mercado único da energia
1. Recorda que a legislação da UE em vigor protege os direitos dos consumidores e fornece 

uma base sólida para um mercado europeu da energia competitivo, mas que ainda não foi 
devidamente transposta para a ordem jurídica nacional em vários Estados-Membros;

2. Exorta os Estados-Membros a implementar cabalmente o Terceiro Pacote da Energia e 
demais legislação da UE neste domínio, respeitando os prazos acordados; solicita à 
Comissão que proceda a um controlo rigoroso da transposição dessas regras;

3. Recorda que o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia estabelece, no artigo 
194.º, que a política da União no domínio da energia deve ser executada num espírito de 
solidariedade entre os Estados-Membros; salienta que a concretização do mercado interno 
da energia deve ter em conta as diferenças socioeconómicas estruturais entre as regiões 
europeias e não constituir um fardo para os Estados-Membros;

4. Salienta que é necessária uma ação urgente a nível nacional e da UE, no sentido de 
eliminar os entraves de planeamento ou regulamentares aos investimentos na 
infraestrutura energética, tendo em vista libertar o potencial do mercado único;

5. Apela à Comissão para que tome medidas urgentes no sentido de ultrapassar os 
desequilíbrios existentes na UE ao nível da infraestrutura energética, que constituem um 
obstáculo à concretização do mercado interno da energia e à realização dos objetivos da 
Europa 2020;

6. Exorta os Estados-Membros a facultar às ARN os poderes e os recursos necessários ao 
exercício das suas funções, nomeadamente o controlo e o tratamento adequado das 
queixas dos clientes; solicita à Comissão e à ACER que proponha recomendações sobre a 
forma como os poderes de supervisão das ARN poderão ser melhorados; apela a que a 
Comissão promova melhorias na coordenação e no intercâmbio de boas práticas e 
informação entre as ARN e as autoridades competentes nacionais e europeias;

7. Salienta o facto de existirem diferenças significativas entre as faturas energéticas 
consoante o fornecedor, no que diz respeito à quantidade e à qualidade da informação 
prestada aos consumidores europeus de energia, e sublinha a necessidade de oferecer aos 
consumidores informação atempada e adequada sobre o consumo e os preços, para que 
possam escolher o fornecedor de energia que desejarem;

8. Salienta que, em alguns Estados-Membros da UE, os consumidores não têm tido a 
possibilidade de escolher livremente os seus fornecedores de energia elétrica e de pagar 
um preço competitivo e justo pela eletricidade; realça que devem ser facultadas aos 
consumidores informação e formação abrangentes, para assegurar a sua participação 
ativa, e que serão necessárias campanhas de informação aos consumidores para beneficiar 
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da disseminação dos sistemas energéticos inteligentes; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a estimularem e viabilizarem a participação dos consumidores na 
concretização de sistemas energéticos inteligentes, em particular através da criação de 
mecanismos de financiamento acessíveis, eficazes e transparentes, e promoverem a 
instalação de contadores inteligentes, que facultem aos consumidores uma visão 
inequívoca do seu consumo energético; sublinha que os preços do gás e da eletricidade na 
Europa devem ser razoáveis, transparentes e facilmente comparáveis; realça a 
necessidade de promover a faturação transparente e rigorosa, com base no consumo real, 
um formato padronizado para faturas e a divulgação de ferramentas de comparação de 
preços claras, eficazes e abrangentes, assim como a mudança fácil e rápida de fornecedor 
de energia; 

9. Incentiva a definição de uma metodologia comum e de um formato comum, abrangente e 
fácil de usar para as faturas energéticas, com um nível mínimo de informação que os 
fornecedores sejam obrigados a incluir na faturação, de modo a permitir aos 
consumidores compreenderem o conteúdo das faturas energéticas em qualquer lugar da 
UE e assim utilizarem a energia de um modo mais económico e eficiente;

10. Destaca os resultados positivos obtidos em certos Estados-Membros onde as exigências 
de poupança de energia impostas às empresas energéticas ocasionaram muitas vantagens, 
incluindo uma utilização alargada de contadores elétricos inteligentes em benefício dos 
consumidores;

11. Chama a atenção para a importância das medidas destinadas a aumentar a eficiência 
energética, principalmente no setor da construção; apela a que os Estados-Membros 
garantam a existência de um número suficiente de auditores energéticos e que a auditoria 
energética seja acessível a todos os consumidores; solicita aos Estados-Membros e à 
Comissão, no âmbito do futuro Quadro Financeiro Plurianual, que assegurem recursos 
para o financiamento das medidas de eficiência energética no setor da construção e, 
principalmente, no setor da habitação; exorta os Estados-Membros e a Comissão a 
implementarem um quadro jurídico destinado a incentivar e assegurar a participação de 
fornecedores de energia na execução das medidas de melhoria da eficiência energética, 
nomeadamente no setor dos edifícios;

Mercado único digital
12. Exorta a Comissão a controlar o mercado e a colmatar as lacunas legislativas que 

constituam entraves à plena concretização do mercado interno digital e de 
telecomunicações;

13. Recorda que um mercado único digital, em que os serviços possam circular livremente 
num mercado com 500 milhões de consumidores, constitui um motor essencial para a 
competitividade e o crescimento económico, criando postos de trabalho altamente 
qualificados e agilizando a convergência da UE para uma economia conduzida pelo 
conhecimento;

14. Salienta que um mercado europeu com cerca de 500 milhões de pessoas ligadas por 
banda larga de alta velocidade funcionaria como ponta de lança para o desenvolvimento 
do mercado interno; sublinha a necessidade de associar a agenda digital à oferta de novos 
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serviços, como o comércio eletrónico, serviços de saúde eletrónicos, ensino em linha, 
atividades bancárias eletrónicas e serviços eletrónicos da administração pública;

15. Exorta os Estados-Membros a darem cumprimento, em tempo oportuno, à legislação 
comunitária relativa às telecomunicações e solicita à Comissão que acompanhe de perto 
esse processo e penalize os casos de incumprimento;

16. Salienta que uma Europa sem taxas de itinerância para as comunicações móveis deve ser 
um dos objetivos da UE, a atingir como instrumento para assegurar a concretização do 
mercado interno digital e de telecomunicações e para estimular a concorrência entre 
prestadores de serviços, permitindo a entrada de novas empresas, para reforçar os direitos 
dos consumidores e para proporcionar à União uma plataforma digital e de 
telecomunicações consistente e resistente;

17. Insta os Estados-Membros a assegurar que as ARN possuem os recursos que lhes 
permitam acompanhar e penalizar uma qualidade de serviço desigual e que os 
comentários dos consumidores são tidos em conta; solicita aos Estados-Membros que 
lancem campanhas de informação para sensibilizar os consumidores sobre os seus 
direitos, de modo a aumentar o seu poder de negociação em relação aos prestadores de 
serviços de telecomunicações;

18. Apela às ARN e às organizações de consumidores que forneçam uma perspetiva geral, 
clara e transparente, dos serviços de telecomunicações e dos preços que são oferecidos 
aos consumidores; recomenda que os preços dos serviços de telecomunicações (por 
exemplo, voz, SMS, dados) sejam indicados num formato uniforme (preço por minuto, 
por SMS e por MB), de modo a facilitar a comparação dos serviços oferecidos e a tornar 
comparáveis os pacotes de serviços; tal comparação deve incluir outros elementos, como 
o prazo mínimo e penalizações, que também podem influenciar o preço; sublinha que os 
consumidores devem ter acesso gratuito à utilização de toda a informação relacionada 
com as suas opções de serviço; a fim de reduzir os efeitos das surpresas desagradáveis na 
fatura e de encorajar uma tomada de consciência por parte dos consumidores, estes 
devem ter a possibilidade de estabelecer limites de utilização não só para os serviços com 
taxas de itinerância, mas também para os serviços domésticos, sobretudo de dados, pois 
em muitos casos não têm consciência da forma como a sua utilização se reflete na fatura;

19. Insta os Estados-Membros a tomar as medidas necessárias para facilitar o acesso dos 
operadores de menor dimensão ao mercado dos serviços móveis, que atualmente se 
caracteriza por apenas alguns operadores dominantes;

 Acesso das PME ao financiamento, à contratação pública e às medidas de apoio
20. Exorta a Comissão a melhorar o acesso das PME aos mercados de capitais, através da 

racionalização da informação e da simplificação dos processos de financiamento, 
tornando-os mais eficientes e mais transparentes; insta os Estados-Membros a incentivar 
a participação das PME em concursos públicos através do lançamento de processos de 
adjudicação eletrónicos, da simplificação administrativa, da redução da burocracia, da 
divisão dos concursos em lotes e da aceleração dos pagamentos a subcontratantes;

21. Assinala que a participação das empresas da UE nos contratos públicos transfronteiras 
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continua a ser muito baixa e que as empresas da UE, nomeadamente as PME, enfrentam 
dificuldades na participação em contratos públicos transfronteiras devido às disparidades 
e à complexidade dos processos administrativos existentes; acolhe com agrado a reforma 
dos contratos públicos proposta pela Comissão, e considera que a definição de princípios 
comuns ao nível da UE e de regras flexíveis, claras e simples de contratação pública 
permitiriam às empresas, sobretudo às PME, explorar melhor as oportunidades criadas 
pelos contratos públicos transfronteiras; 

22. Salienta que os sistemas eletrónicos de contratos públicos nacionais têm de progredir para 
facilitar os serviços transfronteiras, a fim de garantir a concretização de um mercado 
interno dos serviços e de aplicar plenamente a Diretiva “Serviços”;

23. Insta os Estados-Membros e a Comissão a criarem oportunidades de investimento para 
empresas inovadoras em fase de arranque, eliminando os entraves que impedem a 
emergência de um mercado de capitais de risco a nível da UE;

24. Salienta a necessidade de criar um sistema eletrónico de contratos públicos a nível da UE, 
que garanta uma maior transparência e competitividade e que permita que o dinheiro 
público seja utilizado com maior eficácia;

25. Exorta os Estados-Membros a utilizar as estruturas existentes e a criação de balcões 
únicos para simplificar e facilitar o acesso das PME a informação que lhes permita 
candidatar-se aos fundos europeus, nacionais e locais, tendo em conta que os balcões 
únicos representam uma mais-valia superior quando são criados a partir de serviços 
administrativos já existentes, o que assim não implica o aumento das despesas para os 
contribuintes; sublinha a importância dos balcões únicos como pontos de partida 
fundamentais para atrair e possibilitar investimentos privados na área da investigação e 
energia e apela à Comissão para que reforce as medidas de maior simplificação e 
transparência dos quadros de financiamento europeus, nacionais e locais; insta os 
Estados-Membros a facilitar o acesso das PME aos fundos, através da simplificação das 
regras de apresentação de dados, e a promover a criação de repositórios de dados em 
linha para certificados e outros documentos comprovativos;

26. Exorta os Estados-Membros e a Comissão a garantirem acordos que permitam às PME 
operar em toda a Europa e comercializar as suas ideias, proporcionando-lhes um melhor 
acesso aos mercados e reduzindo a burocracia;

27. Chama a atenção para a importância de elaborar normas europeias, o que é absolutamente 
necessário à realização do mercado único e ao aumento da competitividade internacional 
da UE; apela à Comissão para que facilite o acesso das PME e das microempresas às 
normas europeias;

Comércio eletrónico
28. Acolhe com agrado o crescimento substancial do comércio eletrónico e chama a atenção 

para as preocupações dos consumidores relativamente à segurança nas transações; apela 
aos Estados-Membros e à Comissão para reforçarem o quadro legislativo que protege os 
consumidores que utilizam o comércio eletrónico e para elaborarem um quadro de 
promoção da certificação dos sítios de comércio eletrónico na Internet, das instituições 
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financeiras e das instituições públicas, em termos de segurança, para que os 
consumidores possam sentir confiança quando acedem aos sítios na Internet em causa;

29. Sublinha a necessidade urgente de a UE conferir às empresas e aos consumidores a 
confiança e os meios para negociarem em linha, por forma a aumentar o comércio 
transfronteiras; apela, por conseguinte, à simplificação dos sistemas de licenciamento e a 
um enquadramento eficaz dos direitos de autor;

30. Apela aos Estados-Membros para que implementem rapidamente a Diretiva relativa aos 
direitos do consumidor e insta a Comissão a usar todos os meios ao seu dispor para 
estimular uma maior aceitação do comércio eletrónico como prática comercial normal, 
tanto em transações entre empresas como entre empresas e consumidores;

31. Solicita o estabelecimento de um “balcão único” para o IVA em cada Estado-Membro, a 
fim de facilitar o comércio eletrónico transfronteiras para as PME e os empresários;

O mercado interno dos serviços
32. Lamenta o facto de que a livre circulação de serviços, que perfaz 70% do PIB da União, 

esteja gravemente limitada por obstáculos administrativos e regras nacionais divergentes; 
defende, por conseguinte, uma Diretiva “Serviços” plenamente implementada e 
abrangente, aplicável a todos os serviços no quadro de uma economia moderna baseada 
no conhecimento;

33. Salienta que a administração em linha é especialmente benéfica para os cidadãos e para 
as PME da UE, proporcionando vantagens resultantes da redução dos custos 
administrativos, já que os cidadãos e as PME são muitas vezes confrontados com 
obstáculos insuperáveis quando operam a nível transfronteiras na UE;

34. Destaca que os principais obstáculos ao acesso transfronteiras aos serviços em linha da 
administração pública estão relacionados com a utilização de identificação e de 
assinaturas eletrónicas e com a falta de compatibilidade entre os sistemas de 
administração pública a nível da UE; apela à Comissão para que reveja a sua Diretiva 
relativa às assinaturas eletrónicas, de modo a garantir o seu reconhecimento mútuo;

35. Sublinha a necessidade de rever as aplicações da administração eletrónica e, se 
necessário, de as modificar para que também sejam acessíveis aos utilizadores 
não-residentes; salienta a necessidade de compatibilidade a nível local, regional e 
nacional, bem como a nível da UE;

36. Solicita aos Estados-Membros que utilizem ferramentas de TIC para aumentar a 
transparência e a responsabilização, reduzir os encargos administrativos, melhorar os 
procedimentos administrativos, reduzir as emissões de dióxido de carbono, poupar os 
recursos públicos e contribuir para uma democracia mais participativa, reforçando 
simultaneamente o nível de confiança;

37. Lamenta o adiamento da proposta legislativa que visava a total acessibilidade dos sítios 
do setor público na Internet, até 2015; acolhe com agrado o roteiro para a inclusão digital 
e apela à execução da Iniciativa para a Acessibilidade da Web (WAI) e das orientações 
em matéria de acessibilidade aos conteúdos da Internet (WCAG) para os portais da 
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administração pública;

38. Chama a atenção para o facto de ainda ser difícil os passageiros reservarem e comprarem 
bilhetes para viagens multimodais dentro da UE e apela à Comissão, aos 
Estados-Membros e às empresas do setor dos transportes para que assegurem a criação de 
um sistema integrado de venda de bilhetes multimodais até 2015;

39. Acolhe com agrado a iniciativa sobre faturação eletrónica, que procura transformar a 
faturação eletrónica no método predominante de faturação na UE até 2020, bem como a 
decisão da Comissão de criar o Fórum Europeu Multilateral sobre Faturação Eletrónica;

40. Destaca os benefícios substanciais da faturação eletrónica (prazos de pagamento mais 
curtos, redução dos erros, tributação mais eficaz do IVA, redução dos custos de 
impressão e dos portes de envio e processamento integrado das atividades comerciais) e 
insta a indústria e os Organismos de Normalização Europeus a prosseguirem os seus 
esforços para promover a convergência no sentido de um modelo de dados comum para 
faturação eletrónica;

41. Assinala que as diferenças existentes na regulamentação em matéria de assinaturas 
eletrónicas nos Estados-Membros continua a ser um grande obstáculo ao bom 
funcionamento do mercado único da UE, nomeadamente à prestação de serviços; 
considera que é essencial estabelecer um sistema único para o reconhecimento de 
assinaturas eletrónicas em toda a UE;

42. Sublinha a importância da segurança jurídica, de uma envolvente técnica inequívoca e de 
soluções abertas e compatíveis para a faturação eletrónica, com base em requisitos legais, 
em operações comerciais e em normas técnicas comuns, a fim de facilitar a sua adoção 
generalizada.
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