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SUGESTÕES

A Comissão das Petições 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:

1. Apoia a ideia da Comissão de dar início, com o Acto para o Mercado Único, a um debate 
global e pragmático em toda a Europa sobre os benefícios e os custos do mercado interno 
e solicita à Comissão que garanta a aplicação efectiva das regras do mercado interno que 
reduzem os encargos administrativos para os cidadãos; 

2. Congratula-se com o objectivo de colocar os cidadãos europeus no centro do mercado 
único como protagonistas de um impulso ao relançamento económico da Europa 
susceptível de restabelecer a confiança no mercado único; 

3. Partilha da convicção de que a plena realização do mercado único europeu deverá 
constituir a base para a conclusão do processo de integração política e económica;

4. Partilha do objectivo de construir em conjunto um mercado único competitivo a nível 
europeu e também da aspiração de estabelecer uma política social de mercado mais 
ambiciosa, capaz de dar resposta aos desafios da actualidade, criar novas oportunidades de 
emprego e promover um crescimento inteligente, ecológico e inclusivo que represente um 
benefício comum para as empresas e os cidadãos;

5. Congratula-se com o apelo da Comissão aos Estados-Membros para que reduzam para 
0,5% o seu défice de transposição das directivas relativas ao mercado único e forneçam 
quadros de correspondência com as suas medidas de transposição;

6. Reitera a sua exigência de redução estrita da duração dos processos de infracção 
interpostos pela Comissão para que os Estados-Membros se ajustem ao Direito da UE, 
mas lamenta profundamente que estes processos não surtam efeitos directos para nos 
cidadãos ou residentes da UE que possam ter sido vítimas de incumprimentos de 
legislação da UE;

7. Afirma que os Estados-Membros têm a obrigação de adoptar e aplicar a legislação 
europeia em matéria de mercado interno e os direitos correspondentes dos cidadãos 
europeus; 

8. Apoia o desejo da Comissão de aumentar as consultas com a sociedade civil (partes 
interessadas, ONG, sindicatos, empresários, etc.) na preparação dos textos legislativos 
relativos ao mercado interno;

9. Entende que o processo de petição pode contribuir de forma positiva para melhorar a 
abordagem dos cidadãos em relação ao mercado interno;

10. Considera que a UE deve mudar a percepção que os cidadãos têm do mercado único, 
sensibilizando-os e possibilitando-lhes a compreensão dos benefícios que ele oferece;

11. Convida a Comissão a adoptar uma "Carta dos Cidadãos" clara e acessível sobre o direito 
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de viver e trabalhar em toda a UE e a elaborar uma comunicação multilingue sobre os 
problemas quotidianos com que se deparam os cidadãos quando circulam e efectuam 
compras ou vendas na Europa e as normas sociais, de saúde, de protecção dos 
consumidores e de protecção do ambiente que podem invocar; 

12. Solicita uma verdadeira acção de promoção dos balcões únicos sobre os direitos na UE 
para os cidadãos que buscam aconselhamento ou vias de recurso, a fim de sensibilizar os 
cidadãos europeus para a realidade do mercado interno, e considera que o Parlamento 
Europeu deverá também ocupar-se directamente deste aspecto na sua estratégia de 
comunicação; 

13. Exorta a Comissão a apresentar propostas concretas para alargar às pequenas empresas e 
aos particulares a protecção do consumidor contra práticas comerciais desleais;

14. Incentiva o recurso a mecanismos alternativos de resolução de conflitos no âmbito do 
mercado interno, com a opção de utilização dos mesmos através da Internet;

15. Reconhece o papel positivo da rede SOLVIT na realização de economias para os cidadãos 
europeus e na resolução informal de problemas com os quais os cidadãos e as empresas se 
deparam na sequência da aplicação incorrecta da legislação do mercado interno pelas 
autoridades públicas;

16. Observa com particular interesse todos os esforços no sentido de dotar a UE com uma 
rede de transportes mais moderna, eficaz e eficiente que, ao eliminar as distâncias, 
aproxime os cidadãos europeus e contribua para reforçar o sentimento de pertença e 
cidadania;

17. Considera que a melhoria dos sistemas de protecção do consumidor e da protecção de 
dados em toda a UE pode garantir a confiança do consumidor nas transacções 
transfronteiriças em linha;

18. Salienta que a implementação do mercado único deve respeitar plenamente os direitos dos 
cidadãos e dos residentes da União, tal como consagrados na Carta dos Direitos 
Fundamentais.


