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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A relatora congratula-se com o facto de o novo Programa Consumidores proposto pela 
Comissão ter por objetivo geral colocar no centro do mercado único o consumidor no pleno 
uso dos seus direitos, nomeadamente através da criação de instrumentos que permitam detetar 
lacunas nas normas e práticas e colmatá-las de modo eficaz em toda a Europa. É essencial que 
os consumidores possam exercer com confiança os seus direitos nos termos da legislação da 
União e que, se algo correr mal, possam contar tanto com o respeito efetivo desses direitos 
como com um acesso fácil a mecanismos de reparação eficazes.

Neste contexto, a relatora acolhe favoravelmente as atuais propostas em matéria de resolução 
de litígios de consumo em linha (Regulamento ODR) e de resolução alternativa de litígios 
(Diretiva RAL) e, por conseguinte, propõe alterações à proposta relativa ao Programa 
Consumidores que garantam um financiamento suficiente destas iniciativas.

No que se respeita ao objetivo 4, referente à aplicação da legislação, a relatora considera que a 
cooperação administrativa e em matéria de aplicação da legislação com países terceiros que 
não participam no programa deve ser intensificada, em particular mediante a promoção de 
uma maior cooperação com organizações internacionais no que toca a questões ligadas aos 
direitos do consumidor.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no 
seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O presente regulamento tem em conta o 
ambiente económico, social e técnico e os 
desafios emergentes concomitantes. As 
ações financiadas ao abrigo do presente 
programa procurarão, designadamente, 
resolver problemas relacionados com a 
globalização, a digitalização, a necessidade 
de adotar padrões de consumo mais 
sustentáveis, o envelhecimento da 
população, a exclusão social e a 
vulnerabilidade dos consumidores. Nos 
termos do artigo 12.º do TFUE, há que 
atribuir a mais alta prioridade à

(3) O presente regulamento tem em conta o 
ambiente económico, social e técnico e os 
desafios emergentes concomitantes. As 
ações financiadas ao abrigo do presente 
programa procurarão, designadamente, 
resolver problemas relacionados com a 
globalização, a digitalização, a necessidade 
de adotar padrões de consumo mais 
sustentáveis, o envelhecimento da 
população, a exclusão social e a 
vulnerabilidade dos consumidores. Nos 
termos do artigo 12.º do TFUE, a
integração dos interesses dos consumidores 
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integração dos interesses dos consumidores 
em todas as políticas da União. A 
coordenação com outras políticas e 
programas da União é essencial para 
garantir que os interesses dos 
consumidores são plenamente tomados em 
consideração noutras políticas. A fim de 
promover sinergias e evitar duplicações, é 
importante que os outros fundos e 
programas da União prestem apoio 
financeiro à integração dos interesses dos 
consumidores nos seus respetivos domínios 
de intervenção.

em todas as políticas da União constitui 
uma alta prioridade. A coordenação com 
outras políticas e programas da União é 
essencial para garantir que os interesses 
dos consumidores são plenamente tomados 
em consideração noutras políticas. A fim 
de promover sinergias e evitar duplicações, 
é importante que os outros fundos e 
programas da União prestem apoio 
financeiro à integração dos interesses dos 
consumidores nos seus respetivos domínios 
de intervenção.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) É importante melhorar a defesa do 
consumidor. Para atingir este objetivo 
geral, devem ser fixados objetivos 
específicos em matéria de segurança, 
informação e educação dos consumidores, 
direitos e reparação, bem como no que diz 
respeito à aplicação dos direitos dos 
consumidores. O valor e o impacto das 
ações executadas ao abrigo do Programa 
devem ser regularmente monitorizados e 
avaliados. É necessário desenvolver 
indicadores que permitam avaliar a política 
dos consumidores.

(5) É importante melhorar a defesa do 
consumidor. Para atingir este objetivo 
geral, devem ser fixados objetivos 
específicos em matéria de segurança, 
informação e educação dos consumidores, 
direitos e reparação, bem como no que diz 
respeito à aplicação dos direitos dos 
consumidores. Subsistirão, todavia, 
diferenças nestas áreas a nível nacional, e 
as medidas tomadas no âmbito do 
Programa devem ser direcionadas para 
áreas tão harmonizadas quanto possível, 
para assegurar clareza aos consumidores 
e às empresas. O valor e o impacto das 
ações executadas ao abrigo do Programa 
devem ser regularmente monitorizados e 
avaliados, e os benefícios da 
simplificação, da regulamentação 
inteligente e da minimização dos custos 
para o consumidor e dos encargos 
administrativos para as PME devem ser 
sempre tomados em consideração. É 
necessário desenvolver indicadores que 
permitam avaliar a política dos 
consumidores.
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

O objetivo do Programa consiste em apoiar 
o objetivo político de colocar no centro do 
mercado interno o consumidor no pleno 
uso dos seus direitos. Para alcançar este 
objetivo, o Programa irá contribuir para a 
proteção da saúde, da segurança e dos 
interesses económicos dos consumidores, 
para além de promover o direito destes à 
informação, à educação e à organização em 
defesa dos seus interesses. O Programa irá 
complementar, apoiar e monitorizar as 
políticas dos Estados-Membros.

O objetivo do Programa consiste em apoiar 
o objetivo político de colocar no centro do 
mercado interno o consumidor no pleno 
uso dos seus direitos. Para alcançar este 
objetivo, o Programa irá contribuir para a 
proteção da saúde, da segurança e dos 
interesses económicos e jurídicos dos 
consumidores, para além de promover o 
direito destes à informação, à educação e à 
organização em defesa dos seus interesses. 
O Programa irá complementar, apoiar e 
monitorizar as políticas dos Estados-
Membros.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Objetivo 2 - informação e educação: 
melhorar a educação e a informação dos 
consumidores e sensibilizá-los para os seus 
direitos, com o intuito de desenvolver uma 
base de informações para a política dos 
consumidores e de prestar apoio às 
organizações de consumidores.

(b) Objetivo 2 - informação e educação: 
melhorar a educação e a informação dos 
consumidores e das PME e sensibilizá-los 
para os seus direitos, com o intuito de 
desenvolver uma base de informações para 
a política dos consumidores e de prestar 
apoio às organizações de consumidores.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Objetivo 3 - direitos e reparação: (c) Objetivo 3 - direitos e reparação: 
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consolidar os direitos dos consumidores, 
em particular através da ação regulamentar 
e da melhoria do acesso à reparação, 
incluindo a mecanismos de resolução 
alternativa de litígios.

reforçar os direitos dos consumidores, em 
particular através de uma ação 
regulamentar inteligente e da melhoria do 
acesso a mecanismos de resolução 
alternativa de litígios, cujo custo seja 
comportável.

Este objetivo será medido designadamente 
através do recurso à resolução alternativa 
de litígios para resolver litígios 
transfronteiras e através da atividade de um 
sistema de resolução de litígios em linha à 
escala da União.

Este objetivo será medido designadamente 
através do recurso à resolução alternativa 
de litígios para resolver litígios a nível 
nacional e transfronteiras e através da 
atividade de um sistema de resolução de 
litígios em linha à escala da União.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Objetivo 4 – aplicação da legislação: 
reforçar a aplicação dos direitos dos 
consumidores, melhorando a cooperação 
entre os organismos nacionais responsáveis 
pela aplicação da legislação e prestando 
aconselhamento aos consumidores.

(d) Objetivo 4 – aplicação da legislação: 
reforçar a aplicação dos direitos dos 
consumidores, melhorando a cooperação 
entre os organismos nacionais responsáveis 
pela aplicação da legislação e com países 
terceiros e prestando aconselhamento aos 
consumidores.

Este objetivo será medido nomeadamente 
através do nível do fluxo de informações e 
de cooperação no seio da Rede de 
Cooperação no Domínio da Defesa do 
Consumidor e da atividade dos Centros 
Europeus do Consumidor.

Este objetivo será medido nomeadamente 
através do nível do fluxo de informações e 
de cooperação no seio da Rede de 
Cooperação no Domínio da Defesa do 
Consumidor e da atividade dos Centros 
Europeus do Consumidor, bem como do 
nível de cooperação com organizações 
internacionais.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea b) – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) melhoria da educação dos (7) melhoria da educação dos 
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consumidores; consumidores e das PME;

Alteração 8

Proposta de regulamento
Anexo I – Objetivo III – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

8. Preparação, avaliação da transposição, 
monitorização, avaliação, execução e 
controlo da aplicação, pelos Estados-
Membros, de iniciativas legislativas e 
regulamentares para a defesa do 
consumidor e promoção de iniciativas de 
co-regulação e auto-regulação, 
nomeadamente:

8. Preparação, avaliação da transposição, 
monitorização, avaliação, execução e 
controlo da aplicação, pelos Estados-
Membros, de iniciativas legislativas e 
regulamentares para a defesa do 
consumidor e promoção de iniciativas de 
co-regulação e auto-regulação, 
nomeadamente:

(a) estudos, avaliações ex ante e ex post, 
avaliações de impacto, consultas públicas, 
avaliação da legislação existente;

(a) estudos e atividades de 
regulamentação inteligente, como
avaliações ex ante e ex post, avaliações de 
impacto, consultas públicas, avaliação e 
simplificação da legislação existente;

(b) seminários, conferências, workshops e 
reuniões com as partes interessadas e com 
peritos;

(b) seminários, conferências, workshops e 
reuniões com as partes interessadas e com 
peritos;

(c) desenvolvimento e manutenção de 
bases de dados públicas e facilmente 
acessíveis que abranjam a aplicação da 
legislação da União em matéria de defesa 
do consumidor;

(c) desenvolvimento e manutenção de 
bases de dados públicas e facilmente 
acessíveis que abranjam a aplicação da 
legislação da União em matéria de defesa 
do consumidor;
(c-A) promoção de ações que beneficiem 
a proteção do consumidor, a fim de 
reduzir os encargos administrativos 
impostos às PME;

(d) avaliação das ações desenvolvidas no 
âmbito do Programa.

(d) avaliação das ações desenvolvidas no 
âmbito do Programa.
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Alteração 9

Proposta de regulamento
Anexo I – Objetivo IV – ponto 10 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) cooperação administrativa e em matéria 
de aplicação da legislação com países 
terceiros que não participam no Programa.

(d) cooperação administrativa e em matéria 
de aplicação da legislação com países 
terceiros que não participam no Programa e 
com organizações internacionais.
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