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SUGESTÕES

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 sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Realça que o sucesso do direito da UE depende também da sua aplicação e da sua
transposição, num prazo razoável, para a legislação nacional dos Estados-Membros; 
considera essencial que haja controlo regular, minucioso e eficaz nesta área e exorta a 
Comissão a intervir em caso de deficiências na transposição e a trabalhar de forma mais 
estreita com o Parlamento.

2. Saúda o compromisso demonstrado pela Comissão na resolução de problemas 
identificados pelos cidadãos e empresas que afetam o Mercado Único, no entanto 
manifesta o seu desapontamento perante a profundidade revelada no Documento de 
Trabalho;

3. Salienta a necessidade de solucionar os problemas sentidos pelos cidadãos e empresas; 
observa que, apesar das provas mínimas incluídas no Documento de Trabalho, muitas das 
áreas problemáticas identificadas têm sido submetidas a recentes avaliações de impacto e 
a propostas da Comissão; considera firmemente que, onde quer que seja proposta uma 
ação, a Comissão deve apresentar provas sólidas e conclusivas a favor da opção política 
escolhida no projeto de legislação; insta o Parlamento a ter plenamente em conta a 
exatidão e o poder de persuasão das avaliações de impacto elaboradas pela Comissão ao 
considerar os projetos de propostas, a fim de a legislação adotada suprir, por igual, as 
necessidades dos cidadãos e empresas;

4. Considera essencial que se informem os cidadãos, os consumidores e as empresas, de 
forma abrangente objetiva e adequada, sobre o mercado interno e no que diz respeito aos 
seus direitos; solicita à Comissão e aos Estados-Membros que deem prioridade a este tipo 
de comunicação, para desenvolver sistemas de informação e estratégias de comunicação 
úteis, designadamente no que respeita aos direitos sociais dos cidadãos, e sobretudo a 
disponibilizar o financiamento necessário a campanhas de informação e a utilizá-lo 
economicamente; 

5. Considera importante que haja intercâmbios e que se promova a cooperação entre 
sistemas nacionais e saúda, neste contexto, a recentemente conseguida interconexão dos 
registos de empresas1; urge a que haja mais colaboração administrativa transfronteiriça 
através de um funcionamento em rede das plataformas centrais; acolhe favoravelmente as 
iniciativas da Comissão para o efeito, como iniciativas para desenvolver um sistema para 
transmissão eletrónica de informações de segurança social entre os sistemas nacionais de 
segurança social;

6. Salienta que a execução e o reconhecimento transfronteiriço das decisões, bem como o 
efeito de certidões, são cruciais para a mobilidade no mercado interno; espera que em 

                                               
1 Resolução legislativa do Parlamento Europeu de 14 de fevereiro de 2012 (2011/0038(COD)), 

P7_TA(2012)0033.
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breve se aplique o Regulamento sobre direito sucessório em todos os Estados-Membros da 
UE; apela à Comissão para que continue os seus trabalhos relativos aos efeitos jurídicos 
do registo civil – com base no Livro Verde de 20101 e da consulta de 2011 – e aguarda 
com interesse as propostas legislativas previstas para 2013;

7. Subscreve o compromisso demonstrado para abordar a questão dos encargos 
regulamentares; recorda, a este respeito, o anterior compromisso do Parlamento de exigir 
à Comissão que identifique as compensações de custos equivalentes ao propor nova 
legislação; recorda ainda o pedido do Parlamento para que o programa de ação para a 
redução dos encargos administrativos seja alargado e prorrogado, e, por conseguinte, 
aguarda com expectativa as propostas de redução dos encargos administrativos e 
«incómodos»; o que responderia a muitas das principais preocupações dos cidadãos e das 
empresas quanto ao Mercado Único;

8. Considera que a forte adesão ao princípio «Think Small First» (Pensar primeiro em 
pequena escala) irá assegurar que a futura legislação não introduza dificuldades e 
frustrações acrescidas para as empresas e os cidadãos envolvidos no Mercado Único;

9. Sublinha que, apesar da simplificação de legislação e da redução de custos administrativos 
e da utilização da liberdade do mercado interno por parte das empresas, a legislação sobre 
segurança e saúde deve garantir a proteção de consumidores e trabalhadores deve ser 
garantida;

10. Considera especialmente importante, na área das compras por Internet, uma aplicação
eficaz de leis e saúda a proposta para resolução de conflitos online; vê como essencial que 
haja mais informação dos consumidores sobre os seus direitos; pretende examinar 
cuidadosamente a proposta de lei europeia comum das vendas e sublinha que ela deve 
garantir um nível muito elevado de protecção dos consumidores; relembra que se devem, 
adicionalmente, criar modelos europeus de normas contratuais; crê ser importante elaborar 
regras adequadas sobre conteúdos digitais;

11. Na área da protecção efectiva da propriedade intelectual remete para a prevenção da 
pirataria a marcas e produtos e salienta que deve haver uma ponderação cuidada entre os 
interesses dos titulares do direito, todas as outras partes interessadas e a proteção dos 
dados privados dos cidadãos europeus; 

                                               
1 COM(2010)0747.
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