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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;

2. Observa que as PME não desenvolveram muito o comércio eletrónico fora das suas 
fronteiras; incentiva as PME a colaborarem entre si para negociar preços de entrega mais 
vantajosos;

3. 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 e o respetivo acompanhamento;

4. Lamenta a fragmentação do setor postal europeu em redes nacionais com escassa 
interoperabilidade; solicita à Comissão que estabeleça normas de rotulagem e de 
rastreabilidade comuns;

5. Constata que a concorrência entre os operadores de serviços de entrega 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; 

6. Defende a criação de rótulos de confiança e de certificados de qualidade para os serviços 
de entrega, reconhecíveis a nível europeu, que incentivem as empresas a melhorar o seu 
desempenho e que levem os consumidores a confiar nos serviços propostos;

7. 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 
a aplicação da diretiva e a ponderação dos esforços realizados pelas partes interessadas.


