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SUGESTÕES

A Comissão das Petições 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. Acolhe favoravelmente o relatório da Comissão intitulado «O Mercado Único visto pelas 
pessoas» (SEC(2011)1003), enquanto instrumento útil, tanto para comunicar as principais 
preocupações dos cidadãos aos responsáveis políticos, como para informar os cidadãos e 
as empresas sobre os problemas com que serão provavelmente confrontados no mercado 
interno;

2. Congratula-se com a atividade dos «Balcões Únicos», que simplificam o acesso à 
informação sobre oportunidades de negócio nos Estados-Membros, centralizando, num 
único ponto de contacto nacional, todas as formalidades necessárias à criação de uma 
empresa;

3. Congratula-se com o papel positivo desempenhado pela rede SOLVIT, «A Sua Europa –
Aconselhamento», pela «Enterprise Europe Network», pelos Centros Europeus do 
Consumidor, pelo Centro de Contacto «Europe Direct» e pelo Serviço Europeu de 
Emprego na apresentação de soluções para problemas reais no mercado interno; exorta a 
Comissão a encontrar formas de melhorar a coordenação entre estes serviços e evitar a 
duplicação de esforços e recursos;

4. Insta a Comissão a concentrar-se na disponibilização de um ponto único de contacto direto 
para cidadãos e consumidores através das representações da Comissão em cada 
Estado-Membro; considera que um ponto único de contacto direto em cada 
Estado-Membro ajudaria efetivamente a tornar o mercado interno mais acessível aos 
cidadãos, aos consumidores e às empresas;

5. Regista o grande número de petições recebidas pela Comissão das Petições do Parlamento 
Europeu relacionadas com problemas enfrentados pelos cidadãos no mercado interno, 
nomeadamente no que diz respeito à transposição ou incorreta aplicação do direito da UE; 
convida a Comissão a incorporar no seu relatório as conclusões e os resultados das 
petições apresentadas à Comissão das Petições do Parlamento Europeu; salienta que o 
processo de petição deve ser mais bem gerido no sentido de melhorar o processo 
legislativo da UE, designadamente através de uma maior sensibilização dos cidadãos para 
o seu direito de petição;

6. Insta a Comissão a identificar a principal legislação da UE aplicável a cada uma das 
preocupações assinaladas, de forma a proporcionar aos cidadãos, aos consumidores e às 
empresas informações úteis e uma melhor compreensão do relatório;

7. Convida a Comissão a destacar, em relatórios futuros, as ações correspondentes que estão 
claramente sob a sua alçada, como a adoção de medidas oportunas e apropriadas em caso 
de incorrecta transposição da legislação da UE por parte dos Estados-Membros, a fim de 
assegurar a adequada aplicação do direito da UE e a revisão da legislação inadequada;
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8. Insta a Comissão a elaborar um quadro para cada uma das preocupações assinaladas, 
indicando os responsáveis pelas soluções para cada uma das causas de fundo 
identificadas;

9. Exorta a Comissão a encontrar formas de, no futuro, fundir o Relatório sobre a Cidadania 
da UE e o relatório intitulado «O Mercado Único visto pelas pessoas», no intuito de evitar 
duplicações e confusão e de precaver o risco de dissociar os problemas das soluções.


