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SUGESTÕES

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

A. Considerando que o comércio electrónico representa um mercado de importância fulcral 
para a União Europeia do século XXI e que o mesmo é susceptível de redefinir o mercado 
interno europeu, contribuir para a economia do conhecimento, conferir valor acrescentado 
e oportunidades aos consumidores e empresas europeias neste período de restrição 
financeira e de surtir um importante impacto positivo no emprego e no crescimento,

B. Considerando que o comércio electrónico transfronteiras é portador de benefícios 
socioeconómicos para os consumidores europeus, nomeadamente uma maior autonomia e 
conforto, o reforço dos seus direitos, uma maior transparência e concorrência, o acesso a 
gama mais vasta de produtos e serviços susceptíveis de serem comparados e a 
possibilidade acrescida de realizar poupanças,

C. Considerando que o comércio electrónico transfronteiras comporta inúmeras vantagens 
para as empresas da UE, nomeadamente para as PME, que podem prestar serviços 
inovadores, de elevada qualidade e interessantes para os consumidores no mercado interno 
europeu do comércio electrónico, reforçar a sua posição e continuar a ser competitivas na 
economia global,

D. Considerando que continuam a subsistir inúmeras barreiras estruturais e regulamentares a 
um funcionamento óptimo do mercado interno europeu do comércio electrónico, como 
sejam a fragmentação, a nível nacional, das normas de protecção dos consumidores e da 
regulamentação em matéria de IVA, bem como as taxas de reciclagem e impostos,

E. Considerando que, embora a Internet seja o canal retalhista que regista a expansão mais 
rápida e o comércio electrónico acuse um aumento constante a nível nacional, a 
discrepância entre comércio electrónico nacional e transfronteiras está a alargar na UE, e 
que os consumidores europeus, nomeadamente nos Estados-Membros mais pequenos, 
enfrentam restrições nas suas escolhas devido a factores de ordem geográfica, técnica e de 
organização,

F. Considerando que, para ultrapassar as barreiras ao comércio electrónico transfronteiriço e 
reforçar a confiança dos consumidores, é essencial realizar um mercado interno digital 
integrado e atractivo na Europa e estimular os mercados de consumo e a economia mais 
vasta,

1. Entende que deve ser dada prioridade à supressão das barreiras administrativas e 
regulamentares ao comércio electrónico transfronteiras através da introdução de uma série 
uniforme de normas aplicáveis aos consumidores e empresas nos 27 Estados-Membros, o
que permitirá criar um ambiente digital uniforme favorável, garantir certeza jurídica às 
empresas e aos consumidores, simplificar os procedimentos, reduzir os custos de 
conformidade, contribuir para reduzir a concorrência desleal e promover o potencial do
comércio electrónico na UE; para este efeito, considera que a interpretação e aplicação 
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uniformes de instrumentos legislativos como sejam a Directiva relativa aos direitos do 
consumidor, o n.º 2 do artigo 20.º da Directiva "Serviços" (Directiva 2006/123/CE) e a 
Directiva relativa a práticas comerciais desleais (Directiva 2005/29/CE) podem assumir 
importância fulcral;

2. Destaca a importância da simplificação das normas transfronteiras e da redução dos custos 
de conformidade para os retalhistas e para os empresários, encontrando soluções práticas 
para questões como sejam a declaração e a facturação do IVA, os resíduos electrónicos e 
as taxas de reciclagem, as taxas a título de direitos de autor, a protecção dos 
consumidores, a rotulagem e as normas específicas a cada sector; exorta, para este efeito,
à criação de regimes de "balcão único" e à promoção de soluções transfronteiras de 
administração em linha com sejam a facturação e a adjudicação de contratos de direito 
público por via electrónica;

3. Toma nota da importância de que se reveste a melhoria do actual baixo nível de confiança 
dos consumidores nas transacções transfronteiras mediante o reforço da aplicação das 
normas em vigor em matéria de comércio electrónico e a nível transfronteiras, da 
atribuição de uma maior autonomia às autoridades de protecção dos consumidores, da 
promoção da cooperação entre autoridades públicas e da criação de mecanismos eficazes,
a nível da UE, de controlo e auditoria do mercado, de tratamento de queixas, de resolução 
de litígios e de tutela colectiva;

4. Entende que a confiança dos consumidores poderá ser reforçada garantindo a confiança do 
público no ambiente digital, respondendo às preocupações relativas à protecção dos dados 
pessoais, regulamentando a recolha de dados e as medidas ligadas à triagem, à criação de 
perfis e à publicidade com base em determinados comportamentos e sensibilizando os 
consumidores através de campanhas de educação e de informação;

5. Regista que importa simplificar a cadeia de abastecimento e as condições que regem o 
comércio electrónico transfronteiras tornando-as mais transparentes, definindo regras 
relativas a informações enganosas ou incompletas relativas aos direitos dos consumidores, 
os custos totais e as coordenadas dos comerciantes e promovendo práticas mais adequadas 
e mais equitativas, bem como a adopção de recomendações e de orientações para as lojas 
electrónicas;

6. Entende que a elaboração, numa base voluntária, de códigos de conduta pelas associações 
comercias, profissionais e de consumidores e a definição de uma carta europeia dos 
direitos dos utilizadores reforçaria a confiança dos consumidores no comércio electrónico 
através da clarificação dos direitos e das obrigações de todos os intervenientes na 
sociedade da informação;

7. Insiste na importância da promoção de logótipos, de marcas de confiança e de marcas de 
qualidade à escala europeia, as quais ajudarão os consumidores a identificar os vendedores 
electrónicos merecedores de confiança e permitirão apoiar os esforços envidados pelas 
empresas para ultrapassar as fronteiras do seu mercado nacional;

8. Destaca a importância de reforçar a confiança nos sistemas de pagamento transfronteiras 
na Internet (por exemplo, cartões de crédito e de débito e porta-moedas electrónicos) 
através da promoção de um vasto leque de métodos de pagamento, do reforço da 
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interoperabilidade e da adopção de normas comuns, da supressão de entraves técnicos, de 
apoio às tecnologias mais seguras para as transacções electrónicas, da harmonização da 
legislação em matéria de respeito da vida privada e de segurança, do combate a 
actividades fraudulentas e da informação e sensibilização do público;

9. Entende que a reforma do sector postal e a promoção da interoperabilidade e da 
cooperação entre serviços e sistemas postais poderá surtir um impacto significativo no 
desenvolvimento do comércio electrónico transfronteiras, o que requer uma distribuição e 
localização de produtos de forma não onerosa e eficaz; destaca, por isso, a necessidade de 
rápida aplicação da terceira directiva postal (Directiva 2008/6/CE);

10. Considera que o comércio móvel ("m-commerce") poderá representar uma parte 
significativa do comércio electrónico, na medida em que é acessível a milhões de cidadãos 
europeus que utilizam telefones portáteis mas que não dispõem de computadores pessoais, 
o que poderá contribuir para a convergência da Internet e das tecnologias móveis e para 
consolidar a liderança da UE no domínio das comunicações móveis;

11. Entende que é necessário apoiar o desenvolvimento de especificações e de normas 
técnicas e operacionais comuns e abertas (para a compatibilidade, a interoperabilidade, a 
acessibilidade, a segurança, a logística, a entrega, etc.), o que facilitará o comércio 
electrónico transfronteiras protegendo os consumidores, especialmente os utilizadores 
informáticos pouco experientes ou vulneráveis, e quebrando as barreiras operacionais, 
técnicas, culturais e linguísticas que se erguem entre os vários Estados-Membros;

12. Considera que importa encorajar a pesquisa e a publicidade a nível transfronteiras na 
Internet no seio da UE, por forma a que os consumidores e os comerciantes sejam 
informados de forma mais adequada e possam facilmente efectuar comparações a nível 
transfronteiras e identificar as ofertas transfronteiras; pare este efeito, exorta a um estreita 
cooperação com a indústria e à promoção do domínio .eu;

13. Destaca a importância, para o ulterior desenvolvimento do comércio electrónico 
transfronteiras, de definir um quadro coerente a nível da UE para a protecção e aplicação 
dos direitos de propriedade intelectual em relação a bens materiais e virtuais, de reforçar a 
luta contra a contrafacção de mercadorias e a prestação de serviços ilegais e de promover 
a sensibilização dos consumidores europeus para estas questões; 

14. Exorta ao desenvolvimento, no quadro dos programas-quadro de investigação, de 
projectos de investigação inovadores destinados a promover e a harmonizar o mercado do 
comércio electrónico da UE mediante o reforço da confiança e a autonomia dos 
consumidores e do alargamento do seu leque de escolhas num ambiente digital;

15. Entende que a educação e a sensibilização mediática e informática são essenciais ao 
desenvolvimento do ambiente digital europeu, exortando, por conseguinte, à realização de 
campanhas de educação e de informação em matéria de protecção dos consumidores, do 
respeito da vida privada e da segurança no quadro digital e de direitos do utilizador 
digital;

16. Exorta a uma supervisão eficaz da evolução jurídica, técnica e económica no comércio 
electrónico e destaca a necessidade de uma cuidadosa avaliação de impacto de todas as 
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decisões que afectam o mercado interno digital e a sociedade da informação;

17. Constata ser essencial generalizar o acesso em banda larga de forma rápida e não onerosa
a fim de desenvolver o comércio electrónico, na medida em que a inexistência de acesso à 
Internet continua a constituir um dos mais importantes entraves à utilização deste tipo de 
comércio pelos cidadãos europeus.


