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SUGESTÕES

A Comissão dos Transportes e do Turismo 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. Sublinha que o comércio eletrónico é um setor gerador de emprego em plena expansão, 
cujo êxito depende em boa medida da qualidade dos serviços de entrega; realça que deve, 
por conseguinte, envidar esforços em prol da aplicação de melhorias inovadoras no que 
toca às possibilidades de entrega (por exemplo, pontos de recolha de encomendas situados 
em nós de transporte, notificações eletrónicas), bem como otimizar e implantar cadeias 
logísticas ecológicas; considera, além disso, que o contínuo crescimento deste setor não 
deve ser limitado pelo alargamento do quadro regulamentar;

2. Considera que o desenvolvimento do comércio em linha transfronteiriço assenta 
igualmente na confiança dos clientes e que a criação de uma rede europeia de centros 
nacionais de resolução de problemas, como o Solvit, poderia tranquilizar os 
consumidores, à semelhança de um sistema de alerta como o RAPEX, o qual poderia 
advertir os consumidores contra sítios que se dedicam a práticas fraudulentas;

3. Observa que as PME não desenvolveram muito o comércio eletrónico fora das suas 
fronteiras; incentiva as PME a colaborarem entre si, bem como através dos respetivos 
organismos representativos, para negociar preços de entrega mais vantajosos, 
nomeadamente através do estabelecimento de plataformas em linha comuns, e a 
melhorarem a qualidade dos seus serviços;

4. Constata que quem faz o pedido ao serviço de entrega é o comerciante em linha, cabendo-
lhe, portanto, a responsabilidade de informar sobre as condições de entrega das 
encomendas em função das várias opções proporcionadas, tais como o preço, o prazo 
médio de entrega, as garantias de entrega e as possibilidades de localização e devolução; 
solicita, nesse sentido, normas aperfeiçoadas de informação e transparência, 
nomeadamente através da correta aplicação da Diretiva 2011/83/UE relativa aos direitos 
dos consumidores, especialmente das suas cláusulas respeitantes aos contratos à distância, 
que definem as responsabilidades dos comerciantes em linha;

5.  Constata que os consumidores preferem poder escolher entre várias opções de entrega e 
que, por conseguinte, os comerciantes em linha devem zelar por oferecer múltiplas 
opções, designadamente no caso das vendas transfronteiras, e as empresas de entrega e os 
operadores postais devem esforçar-se por proporcionar um leque de serviços e preços para 
as entregas na União tão amplo quanto possível, incluindo as opções de localização e 
devolução, bem como várias possibilidades no que respeita aos pontos de entrega;

6. Lamenta a fragmentação do setor postal europeu em redes nacionais com escassa 
interoperabilidade e a falta de integração dos transportes rodoviário, ferroviário e 
marítimo/fluvial; solicita à Comissão que tome iniciativas e colabore com a indústria 
apoiando-se, sempre que adequado, no trabalho efetuado pelos diferentes operadores do 
setor, a fim de incentivar à colaboração entre os intervenientes da distribuição e do 
comércio eletrónicos, para que envidem mais esforços em prol de uma melhor 
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interoperabilidade, nomeadamente no que toca aos sistemas de rotulagem e 
rastreabilidade;

7. Chama a atenção para a importância da segurança jurídica para a confiança dos 
consumidores; realça, nesse contexto, a importância da correta informação dos 
consumidores sobre a legislação aplicável;

8. Constata que a concorrência entre os operadores de serviços de entrega em alguns 
Estados-Membros apresenta lacunas à escala transfronteiriça e lamenta a falta de 
transparência sobre as condições tarifárias e a eficácia dos serviços em questão; considera, 
em particular, que é necessário criar instrumentos que permitam dar a conhecer as ofertas 
do conjunto dos operadores de serviços de entrega à escala europeia;

9. Insta os Estados-Membros e a Comissão a zelarem pela correta transposição e aplicação 
do quadro regulamentar em vigor relativo à proteção dos consumidores, à qualidade dos 
serviços de entrega, ao direito comunitário da concorrência e à resolução alternativa de 
litígios; considera que o papel das autoridades reguladoras é crucial para assegurar a 
consecução destes objetivos e destaca, por conseguinte, a necessidade de fornecer os 
recursos financeiros, materiais e humanos necessários que lhes permitam desempenhar 
efetivamente as respetivas funções;

10. Defende a criação de rótulos de confiança e de certificados de qualidade para os serviços 
de entrega, reconhecíveis a nível europeu, que abranjam toda a cadeia da entrega e sejam 
emitidos pelas autoridades competentes, incentivando assim as empresas a melhorarem o 
seu desempenho, nomeadamente os requisitos em matéria de procedimentos para o 
tratamento de queixas e a resolução de litígios, as condições sociais e os aspetos 
ambientais, levando assim a que os consumidores confiem na qualidade, fiabilidade e 
viabilidade social e ambiental dos serviços propostos, e encorajando-os a optar por modos 
de entrega mais sustentáveis, sendo que esta evolução conduz a um crescimento 
económico e a uma criação de emprego sólidos; considera que a certificação dos sítios de 
comércio eletrónico contribuirá para o aumento da confiança dos consumidores no 
comércio eletrónico e, implicitamente, no processo de entrega de encomendas;

11. Realça a necessidade de desenvolver quadros e normas comuns para a encomenda de
produtos por via eletrónica e para criar uma plataforma europeia de fornecimento e troca 
de informações sobre os direitos dos consumidores;

12. Insta a que as políticas nesse domínio tenham em conta o impacto da entrega de 
encomendas provenientes do comércio eletrónico no trânsito urbano e nas emissões 
atmosféricas, devido à multiplicação das entregas individuais, sem que tal conduza a 
evoluções antagónicas com os objetivos sociais ou ambientais da UE; insta a Comissão a 
entabular conversações com as partes interessadas sobre a necessidade de aplicar uma 
logística ecológica e sobretudo sobre a questão do «quilómetro final» nas zonas urbanas, 
tendo em conta fatores relativos ao ambiente, aos métodos de transporte, ao ordenamento 
urbano, à qualidade e possibilidade de escolha de serviços, bem como às regras de 
concorrência;

13. Considera que a pertinência de uma revisão da Diretiva 2008/6/CE para responder aos 
desafios atuais só poderá ser comprovada após uma análise do relatório de avaliação sobre 
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a aplicação da diretiva e a ponderação dos esforços realizados pelas partes interessadas; 
entende que ponderar, de qualquer forma, a extensão da regulamentação a este mercado 
competitivo deve ser feito com base em provas e analisar o impacto de uma 
regulamentação adicional sobre as operações e o crescimento do mercado;

14. Exorta os Estados-Membros a combaterem o emprego não declarado e a velarem por 
condições sociais adequadas para os trabalhadores do setor da entrega, nomeadamente 
condições de trabalho e remuneração equitativas, formação abrangente e inovadora dos 
membros do pessoal, num contexto em que as empresas de entrega estão submetidas à 
pressão dos prazos e da rentabilidade, o que pode tentá-las a recorrer a contratos precários 
e a condições de trabalho inaceitáveis, tais como o recurso excessivo à subcontratação e a 
trabalhadores independentes; exorta ainda os Estados-Membros a agirem de forma a 
assegurar uma concorrência leal entre os operadores e a aumentarem os controlos dos 
subcontratantes, tendo em vista o cumprimento das condições de emprego, quer no plano 
jurídico quer a nível dos acordos coletivos;

15. Salienta que a proteção dos dados pessoais, bem como a proteção dos dados em geral, se 
reveste da máxima importância e que todas as medidas novas adotadas devem ser sujeitas 
à legislação da UE em matéria de proteção dos dados, nomeadamente a Diretiva 
95/46/CE.
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