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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários insta a Comissão do Mercado Interno e 
da Proteção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as 
seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O significativo acervo legislativo 
da União alicerça o funcionamento do 
mercado interno. Abrange, em particular, a 
competitividade, a normalização, a 
proteção dos consumidores, a fiscalização 
do mercado e a regulamentação da cadeia 
alimentar, mas também disposições em 
matéria de transações empresariais, 
comerciais e financeiras, e a promoção de 
uma concorrência leal com condições 
equitativas essenciais para o 
funcionamento do mercado interno.

(3) O significativo acervo legislativo 
da União alicerça o funcionamento do 
mercado interno. Abrange, em particular, a 
competitividade, a normalização, a 
proteção dos consumidores, a fiscalização 
do mercado e a regulamentação da cadeia 
alimentar, mas também disposições em 
matéria de transações empresariais, 
comerciais e financeiras, e a promoção de 
uma concorrência leal com condições 
equitativas essenciais para o 
funcionamento do mercado interno, para 
que seja portador de benefícios para todos 
os cidadãos da UE. O cumprimento das 
regras da União em matéria de 
concorrência constitui um requisito legal 
nos Estados-Membros e é essencial ao 
próprio funcionamento do mercado 
interno.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Existem atualmente vários 
programas de ação da União nos domínios 
da competitividade das empresas, incluindo 
as PME, da proteção dos consumidores, 
dos clientes e utilizadores finais dos 
serviços financeiros, da elaboração de 
políticas em matéria de serviços 

(5) Existem atualmente vários 
programas de ação da União nos domínios 
da competitividade das empresas, incluindo 
as PME, da proteção dos consumidores, 
dos clientes e utilizadores finais dos 
serviços financeiros, da elaboração de 
políticas em matéria de serviços 
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financeiros e da cadeia alimentar. Existem 
ainda outras atividades financiadas 
diretamente no âmbito das rubricas 
orçamentais relativas ao mercado interno. 
É necessário simplificar e explorar as 
sinergias entre as várias ações e criar um 
quadro mais flexível e ágil para financiar 
atividades destinadas a assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno da 
forma mais eficiente em termos de custos. 
Deste modo, é necessário estabelecer um 
novo programa que reúna as atividades 
previamente financiadas no âmbito desses 
outros programas e de outras rubricas 
orçamentais pertinentes. O programa deve 
incluir igualmente novas iniciativas 
destinadas a melhorar o funcionamento do 
mercado interno.

financeiros e da cadeia alimentar. Existem 
ainda outras atividades financiadas 
diretamente no âmbito das rubricas 
orçamentais relativas ao mercado interno. 
Sem prejuízo do atual nível de 
transparência e de controlo democrático 
pelos colegisladores, é necessário 
simplificar e explorar as sinergias entre as 
várias ações e criar um quadro mais 
flexível e ágil para financiar atividades 
destinadas a assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno da 
forma mais eficiente em termos de custos. 
Deste modo, é necessário estabelecer um 
novo programa que reúna as atividades 
previamente financiadas no âmbito desses 
outros programas e de outras rubricas 
orçamentais pertinentes. O programa deve 
incluir igualmente novas iniciativas 
destinadas a melhorar o funcionamento do 
mercado interno e o respetivo 
desenvolvimento.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O desenvolvimento, a produção e a 
divulgação das estatísticas europeias são 
abordados num Programa Estatístico 
Europeu distinto, estabelecido pelo 
Regulamento (UE) n.º 99/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho. A fim 
de assegurar a continuidade da produção e 
divulgação de estatísticas europeias, o 
novo programa deve incluir também as 
atividades abrangidas pelo Programa 
Estatístico Europeu estabelecendo um 
quadro para o desenvolvimento, produção 
e divulgação das estatísticas europeias. O 
novo programa deve estabelecer o quadro 
financeiro para a apresentação de 
estatísticas europeias de alta qualidade, 
comparáveis e fiáveis, que sustentem a 
formulação, o acompanhamento e a 

(6) O desenvolvimento, a produção e a 
divulgação das estatísticas europeias são 
abordados num Programa Estatístico 
Europeu distinto, estabelecido pelo 
Regulamento (UE) n.º 99/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho. A fim 
de assegurar a continuidade da produção e 
divulgação de estatísticas europeias, o 
novo programa deve incluir também as 
atividades abrangidas pelo Programa 
Estatístico Europeu existente 
estabelecendo um quadro para a recolha de 
dados, bem como para o desenvolvimento, 
a produção, a correta utilização, a 
aplicação e a divulgação das estatísticas 
europeias. O novo programa deve 
estabelecer o quadro financeiro para a 
apresentação de estatísticas europeias de 
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avaliação de todas as políticas da União. alta qualidade, comparáveis e fiáveis, 
incluindo sobre domínios como o 
comércio e a migração, que sustentem a 
formulação, o acompanhamento e a 
avaliação de todas as políticas da União, 
em conformidade com o artigo 3.º do 
Tratado da União Europeia.

__________________ __________________

47 Regulamento (UE) n.º 99/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 
de janeiro de 2013, relativo ao Programa 
Estatístico Europeu 2013-2017 (JO L 39 de 
9.2.2013, p. 12).

47 Regulamento (UE) n.º 99/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 
de janeiro de 2013, relativo ao Programa 
Estatístico Europeu 2013-2017 (JO L 39 de 
9.2.2013, p. 12).

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O Programa deve apoiar a 
elaboração, aplicação e execução da 
legislação da União subjacente ao bom 
funcionamento do mercado interno. O 
Programa deve também apoiar a criação 
das condições adequadas para capacitar 
todos os intervenientes no mercado interno: 
as empresas, os cidadãos, incluindo os 
consumidores, a sociedade civil e as 
autoridades públicas. Para o efeito, o 
Programa deve procurar garantir a 
competitividade das empresas, em especial 
das PME, mas também apoiar a execução 
das regras em matéria de proteção e 
segurança dos consumidores e sensibilizar 
as empresas e os cidadãos, dotando-os de 
ferramentas, conhecimentos e 
competências adequados para tomarem 
decisões fundamentadas e reforçarem a sua 
participação na elaboração das políticas da 
União. Além disso, o Programa deve 
procurar reforçar a cooperação 
regulamentar e administrativa, em especial, 
incentivando o intercâmbio das melhores 
práticas e o desenvolvimento das bases de 
conhecimentos e competências, inclusive 

(8) O Programa deve apoiar a 
elaboração, aplicação e execução da 
legislação da União subjacente ao bom 
funcionamento do mercado interno. O 
Programa deve também apoiar a criação 
das condições adequadas para capacitar 
todos os atuais e potenciais intervenientes 
no mercado interno: as empresas, 
incluindo as empresas em fase de 
arranque, os aforradores e credores, os 
cidadãos, incluindo os consumidores, a 
sociedade civil e as autoridades públicas. 
Para o efeito, o Programa deve procurar 
garantir a competitividade das empresas, 
em especial das PME, mas também apoiar 
a execução das regras em matéria de 
proteção e segurança dos consumidores e 
sensibilizar as empresas e os cidadãos, 
dotando-os de ferramentas, conhecimentos 
e competências adequados para tomarem 
decisões fundamentadas e reforçarem a sua 
participação na elaboração das políticas da 
União. Além disso, o Programa deve 
procurar reforçar a cooperação 
regulamentar e administrativa, em especial, 
incentivando o intercâmbio das melhores 
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através de contratações públicas 
estratégicas. O Programa deve procurar 
igualmente apoiar o desenvolvimento de 
normas internacionais de elevada qualidade 
que alicercem a aplicação da legislação da 
União. Tal inclui também o 
estabelecimento de normas no domínio da 
informação financeira e da auditoria, 
contribuindo assim para a transparência e o 
bom funcionamento dos mercados de 
capitais da União e para uma maior 
proteção dos investidores. Além disso, o 
Programa deve apoiar a elaboração de 
regras e o estabelecimento de normas, 
garantindo, tanto quanto possível, a 
participação das partes interessadas no 
processo. O Programa deve ter também por 
objetivo apoiar a aplicação e a execução de 
legislação da União que garanta um 
elevado nível de saúde humana e animal e 
de fitossanidade ao longo da cadeia 
alimentar e a melhoria do bem-estar dos 
animais.

práticas e o desenvolvimento das bases de 
conhecimentos e competências, inclusive 
através de contratações públicas 
estratégicas. O Programa deve procurar 
igualmente apoiar o desenvolvimento de 
normas internacionais de elevada qualidade 
que alicercem a aplicação da legislação da 
União. Tal inclui também o 
estabelecimento de normas no domínio da 
informação financeira e da auditoria, 
contribuindo assim para a transparência e o 
bom funcionamento dos mercados de 
capitais da União e para uma maior 
proteção dos investidores. Além disso, o 
Programa deve apoiar a elaboração de 
regras e o estabelecimento de normas, 
garantindo, tanto quanto possível, a 
participação das partes interessadas no 
processo. O Programa deve ter também por 
objetivo apoiar a aplicação e a execução de 
legislação da União que garanta um 
elevado nível de saúde humana e animal e 
de fitossanidade ao longo da cadeia 
alimentar e a melhoria do bem-estar dos 
animais.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Com o desenvolvimento dos 
serviços de comércio e viagens em linha, 
os mercados de consumo não conhecem 
fronteiras, pelo que importa assegurar que 
os consumidores residentes na União 
possam beneficiar de uma proteção 
adequada quando importam bens e serviços 
provenientes de operadores económicos 
estabelecidos em países terceiros. Assim, o 
Programa deve permitir apoiar a 
cooperação com os organismos 
competentes dos principais parceiros 
comerciais da União, se necessário.

(14) Com o desenvolvimento dos 
serviços de comércio e viagens em linha e 
do mercado digital, os mercados de 
consumo não conhecem fronteiras, pelo 
que importa assegurar que os consumidores 
residentes na União possam beneficiar de 
uma proteção adequada quando importam 
bens e serviços provenientes de operadores 
económicos estabelecidos em países 
terceiros. Assim, o Programa deve permitir 
apoiar a cooperação com os organismos 
competentes dos principais parceiros 
comerciais da União, se necessário.
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de cumprir os objetivos do 
Programa e facilitar a vida dos cidadãos e 
das empresas, devem ser criados serviços 
públicos de alta qualidade centrados no 
utilizador. Para o efeito, as administrações 
públicas terão de adotar novas formas de 
funcionamento, eliminar a 
compartimentação entre os diferentes 
serviços e participar na criação desses 
serviços públicos em conjunto com os 
cidadãos e as empresas. Além disso, o 
aumento contínuo e sustentado das 
atividades transfronteiriças no mercado 
interno exige a prestação de informações 
atualizadas sobre os direitos das empresas
e dos cidadãos, assim como de 
informações sobre as formalidades 
administrativas. Adicionalmente, a 
prestação de aconselhamento jurídico e de 
assistência para a resolução dos problemas 
transnacionais torna-se cada vez mais 
essencial. Acresce ainda a necessidade de 
interligar as administrações nacionais de 
forma simples e eficiente e de avaliar o 
modo como o mercado interno funciona no 
terreno. Assim, o Programa deve apoiar os 
atuais instrumentos de governação do 
mercado interno como o portal «A sua 
Europa», enquanto futura base do Portal 
Digital Único, o serviço «A sua Europa –
Aconselhamento», a rede SOLVIT, o 
Sistema de Informação do Mercado Interno 
e o Painel de Avaliação do Mercado Único, 
com vista a melhorar a vida quotidiana dos 
cidadãos e a capacidade operacional das 
empresas num contexto transfronteiriço.

(16) A fim de cumprir os objetivos do 
Programa e facilitar a vida dos cidadãos e 
das empresas, devem ser criados serviços 
públicos de alta qualidade centrados no 
utilizador. Para o efeito, as administrações 
públicas terão de adotar novas formas de 
funcionamento, eliminar a 
compartimentação entre os diferentes 
serviços e participar na criação desses 
serviços públicos em conjunto com os 
cidadãos e as empresas. Além disso, o 
aumento contínuo e sustentado das 
atividades transfronteiriças no mercado 
interno exige a prestação de informações 
atualizadas sobre os direitos dos cidadãos e 
das empresas, assim como de informações 
sobre as formalidades administrativas. 
Adicionalmente, a prestação de 
aconselhamento jurídico e de assistência 
para a resolução dos problemas 
transnacionais torna-se cada vez mais 
essencial. Acresce ainda a necessidade de 
interligar as administrações nacionais de 
forma simples e eficiente e de avaliar o 
modo como o mercado interno funciona no 
terreno. Assim, o Programa deve apoiar os 
atuais instrumentos de governação do 
mercado interno como o portal «A sua 
Europa», enquanto futura base do Portal 
Digital Único, o serviço «A sua Europa –
Aconselhamento», a rede SOLVIT, o 
Sistema de Informação do Mercado Interno 
e o Painel de Avaliação do Mercado Único, 
com vista a melhorar a vida quotidiana dos 
cidadãos e a capacidade operacional das 
empresas num contexto transfronteiriço.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 20
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Texto da Comissão Alteração

(20) Tendo em conta que o mercado 
interno, tal como estabelecido no 
artigo 3.º do Tratado da União Europeia,
inclui um sistema destinado a assegurar 
que a concorrência não seja falseada, o 
Programa deve apoiar a política da 
concorrência da União, as redes e a 
cooperação com as autoridades e os 
tribunais nacionais, e sensibilizar um 
maior grupo de partes interessadas
comunicando e explicando os direitos, 
benefícios e obrigações decorrentes da 
política da concorrência da União.

(20) Tendo em conta que o Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia 
inclui um sistema de normas destinado a 
assegurar que a concorrência no mercado 
interno não seja falseada, o Programa deve
contribuir para apoiar a política da 
concorrência da União, através de uma 
cooperação melhorada e reforçada com a 
Rede Europeia da Concorrência e com as 
autoridades e os tribunais nacionais, 
nomeadamente através do reforço da 
cooperação internacional, comunicando e 
explicando os direitos, benefícios e 
obrigações decorrentes da política da 
concorrência da União. O programa deve, 
em especial, ajudar a Comissão a 
melhorar a análise e a avaliação que 
efetua da evolução do mercado, inclusive 
através de um recurso alargado a 
inquéritos setoriais e de uma partilha 
sistemática dos resultados e das boas 
práticas no âmbito da Rede Europeia da 
Concorrência. Tal deverá contribuir para 
assegurar uma concorrência leal e 
condições equitativas de concorrência 
também a nível internacional e para 
capacitar as empresas, em especial as 
PME, e os consumidores, a fim de 
colherem os benefícios do mercado único.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Em particular, o Programa deve 
enfrentar as consequências radicais para a 
concorrência e o funcionamento do 
mercado interno resultantes da 
transformação em curso da economia e do 
contexto empresarial, em particular através 
do crescimento e utilização exponenciais 
dos dados, tendo em conta o crescente 

(21) Em particular, o Programa deve 
enfrentar as consequências para a 
concorrência e o funcionamento do 
mercado interno resultantes da 
transformação radical em curso da 
economia e do contexto empresarial, bem 
como da economia digital, em particular 
através do crescimento e utilização 
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recurso à inteligência artificial e a outras 
ferramentas e conhecimentos 
especializados de TI por parte das 
empresas e dos seus consultores. É 
igualmente fundamental que o Programa 
apoie as redes e a cooperação com as 
autoridades e os tribunais dos Estados-
Membros, porquanto a concorrência leal e 
o bom funcionamento do mercado interno 
dependem em grande medida da ação 
dessas entidades. Dado o papel específico 
da política da concorrência na prevenção 
de prejuízos no mercado interno resultantes 
de comportamentos anticoncorrenciais fora 
das fronteiras da União, o Programa deve 
apoiar também a cooperação com as 
autoridades de países terceiros, conforme 
adequado. Por fim, é necessário expandir 
as atividades de sensibilização para 
permitir que mais cidadãos e empresas 
tirem pleno proveito dos benefícios da 
concorrência leal no mercado interno. Uma 
vez que várias iniciativas do Programa são 
novas e que a componente de 
concorrência do Programa é 
particularmente afetada pela evolução 
dinâmica das condições da concorrência no 
mercado interno, em especial em matéria 
de inteligência artificial, algoritmos, 
megadados, cibersegurança e tecnologia 
forense, cujos ritmo e amplitude são 
difíceis de calcular, prevê-se que seja 
necessária uma maior flexibilidade para 
responder à evolução das necessidades 
nesta componente do programa.

exponenciais dos dados, tendo em conta o 
crescente recurso à inteligência artificial e 
a outras ferramentas e conhecimentos 
especializados de TI por parte das 
empresas e dos seus consultores. É 
igualmente fundamental que o Programa 
apoie as redes e a cooperação com as 
autoridades e os tribunais dos Estados-
Membros, porquanto a concorrência leal e 
o bom funcionamento do mercado interno 
dependem em grande medida da ação 
dessas entidades. Dado o papel específico 
da política da concorrência na prevenção 
de prejuízos no mercado interno resultantes 
de comportamentos anticoncorrenciais fora 
das fronteiras da União, o Programa deve 
apoiar também a cooperação com as 
autoridades de países terceiros, conforme 
adequado. Por fim, é necessário expandir 
as atividades de sensibilização para 
permitir que mais cidadãos e empresas 
tirem pleno proveito dos benefícios da 
concorrência leal no mercado interno. Uma 
vez que várias iniciativas do Programa são 
novas e que a aplicação efetiva do direito 
da concorrência é particularmente afetada 
pela evolução dinâmica das condições da 
concorrência no mercado interno e pelos 
desafios que se lhes colocam, incluindo
em matéria de inteligência artificial, 
algoritmos, megadados, monopólios 
digitais, implantação da banda larga, 
bloqueio geográfico, utilização de 
patentes como meio de impedir o acesso à 
tecnologia, controlo das posições dos 
fornecedores de serviços na Internet, 
leilões de espetro, cibersegurança e 
tecnologia forense, cujos ritmo e amplitude 
são difíceis de calcular, prevê-se que seja 
necessária uma maior flexibilidade para 
responder à evolução das necessidades 
nesta componente do programa. A 
Comissão deve informar regularmente o 
Parlamento e o Conselho sobre as ações 
financiadas pelo programa no domínio da 
política de concorrência.

Alteração 9
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Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A fim de superar estas falhas do 
mercado e assegurar que as PME 
continuem a desempenhar o seu papel 
enquanto base da competitividade da 
economia da União, é necessário prestar 
um apoio suplementar às pequenas e 
médias empresas com a criação de 
instrumentos financeiros de dívida e de 
capital próprio ao abrigo da vertente PME 
do fundo InvestEU estabelecido pelo 
Regulamento […] do Parlamento Europeu 
e do Conselho52. O mecanismo de garantia 
de empréstimo criado ao abrigo do 
Regulamento (UE) n.º 1287/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho53 tem 
um valor acrescentado comprovado e 
deverá dar um contributo positivo a pelo 
menos 500 000 PME. O sucessor será 
criado ao abrigo da vertente PME do fundo 
InvestEU.

(25) A fim de superar estas falhas do 
mercado e assegurar que as PME 
continuem a desempenhar o seu papel 
enquanto base da competitividade da 
economia da União, é necessário prestar 
um apoio suplementar às pequenas e 
médias empresas também com a criação de 
instrumentos financeiros de dívida e de 
capital próprio ao abrigo da vertente PME 
do fundo InvestEU estabelecido pelo 
Regulamento […] do Parlamento Europeu 
e do Conselho52. O mecanismo de garantia 
de empréstimo criado ao abrigo do 
Regulamento (UE) n.º 1287/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho53 tem 
um valor acrescentado comprovado e 
deverá dar um contributo positivo a pelo 
menos 500 000 PME. O sucessor será 
criado ao abrigo da vertente PME do fundo 
InvestEU.

_________________ _________________

52 COM(2018) 439 final 52 COM(2018) 439 final

53 Regulamento (UE) n.º 1287/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2013, que cria um 
Programa para a Competitividade das 
Empresas e das Pequenas e Médias 
Empresas (COSME) (2014-2020) e que 
revoga a Decisão n.º 1639/2006/CE (JO 
L 347 de 20.12.2013, p. 33).

53 Regulamento (UE) n.º 1287/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2013, que cria um 
Programa para a Competitividade das 
Empresas e das Pequenas e Médias 
Empresas (COSME) (2014-2020) e que 
revoga a Decisão n.º 1639/2006/CE (JO 
L 347 de 20.12.2013, p. 33).

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) O Programa deve prestar um apoio 
efetivo às PME ao longo de todo o seu 
ciclo de vida. Deve ter por base os 
conhecimentos e competências 

(27) O Programa deve prestar um apoio 
efetivo às PME ao longo de todo o seu 
ciclo de vida. Deve ter por base os 
conhecimentos e competências 
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especializadas exclusivos das PME e dos 
setores industriais e a longa experiência de 
trabalho com as partes interessadas a nível 
europeu, nacional e regional. Este apoio 
deve tirar partido da experiência bem-
sucedida da Rede Europeia de Empresas 
enquanto balcão único para melhorar a 
competitividade das PME e desenvolver os 
seus negócios no mercado único e fora 
dele. A rede tenciona continuar a prestar 
serviços no âmbito de outros programas da 
União, nomeadamente o programa 
Horizonte 2020, utilizando os recursos 
financeiros destes programas. De igual 
modo, o dispositivo de mentoria para os 
jovens empresários deve continuar a ser o 
instrumento utilizado para dar aos novos 
empreendedores, ou aos que pretendam sê-
lo, a possibilidade de adquirirem 
experiência profissional em contacto com 
um empresário experiente de outro país e 
assim contribuir para o reforço dos talentos 
do empreendedorismo. O Programa deve 
também procurar desenvolver e alargar a 
sua cobertura geográfica e, assim, oferecer 
mais possibilidades de articulação aos 
empresários em complementaridade com 
outras iniciativas da União, quando 
relevante.

especializadas exclusivos das PME e dos 
setores industriais e a longa experiência de 
trabalho com as partes interessadas a nível 
europeu, nacional e regional. Este apoio 
deve tirar partido da experiência bem-
sucedida da Rede Europeia de Empresas 
enquanto balcão único para melhorar a 
competitividade e os conhecimentos das 
PME e desenvolver os seus negócios no 
mercado único e fora dele. A rede tenciona 
continuar a prestar serviços no âmbito de 
outros programas da União, nomeadamente 
o programa Horizonte 2020, utilizando os 
recursos financeiros destes programas. De 
igual modo, o dispositivo de mentoria para 
os jovens empresários deve continuar a ser 
o instrumento utilizado para dar aos novos 
empreendedores, ou aos que pretendam sê-
lo, a possibilidade de adquirirem 
experiência profissional em contacto com 
um empresário experiente de outro país e 
assim contribuir para o reforço dos talentos 
do empreendedorismo. O Programa deve 
também procurar desenvolver e alargar a 
sua cobertura geográfica e, assim, oferecer 
mais possibilidades de articulação aos 
empresários em complementaridade com 
outras iniciativas da União, quando 
relevante.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Um enquadramento comum e 
eficaz para a informação financeira é 
fundamental para o mercado interno, para o 
bom funcionamento dos mercados de 
capitais e para a realização de um mercado 
integrado dos serviços financeiros no 
âmbito da União dos Mercados de Capitais.

(32) Um enquadramento comum e 
eficaz para a informação financeira é 
fundamental para o mercado interno, para o 
bom funcionamento dos mercados 
financeiros e para a realização de um 
mercado integrado dos serviços financeiros 
no âmbito da União Bancária e da União 
dos Mercados de Capitais.
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Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) A União contribui para assegurar 
um elevado nível de proteção dos 
consumidores, capacitá-los e colocá-los no 
centro do mercado interno, apoiando e 
complementando as políticas dos 
Estados-Membros destinadas a assegurar 
que os cidadãos possam usufruir 
plenamente das vantagens do mercado 
interno, e garantindo, através de ações 
concretas, uma proteção adequada da sua 
segurança e dos seus interesses jurídicos e 
económicos. A União tem igualmente de 
assegurar que a legislação em matéria de 
proteção dos consumidores e segurança dos 
produtos seja devida e equitativamente 
aplicada no terreno e que as empresas 
beneficiem de condições de concorrência 
equitativas com uma concorrência leal no 
mercado interno. Além disso, é necessário 
capacitar, incentivar e ajudar os 
consumidores a fazerem escolhas 
sustentáveis, contribuindo assim para uma 
economia circular, eficiente em termos de 
energia e recursos e sustentável.

(36) A União contribui para assegurar 
um elevado nível de proteção dos 
consumidores, capacitá-los e colocá-los no 
centro do mercado interno, apoiando e 
complementando as políticas dos 
Estados-Membros destinadas a assegurar 
que os cidadãos possam usufruir 
plenamente das vantagens do mercado 
interno, e garantindo, através de ações 
concretas, uma proteção adequada da sua 
segurança e dos seus interesses jurídicos e 
económicos. A União tem igualmente de 
assegurar que a legislação em matéria de 
proteção dos consumidores e segurança dos 
produtos seja devida e equitativamente 
aplicada no terreno e que as empresas 
beneficiem de condições de concorrência 
equitativas com uma concorrência leal no 
mercado interno. Além disso, é necessário 
capacitar, incentivar e ajudar os 
consumidores a fazerem escolhas 
sustentáveis, contribuindo assim para uma 
economia circular, eficiente em termos de 
energia e recursos e sustentável, que 
respeite os objetivos definidos na Agenda 
2030 das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Sustentável.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Os cidadãos são particularmente 
afetados pelo funcionamento dos mercados 
de serviços financeiros. Estes são uma 
componente fundamental do mercado 
interno e exigem um quadro sólido de 
regulamentação e supervisão que não só 

(41) Os cidadãos são particularmente 
afetados pelo funcionamento dos mercados 
financeiros e devem, por conseguinte, ser 
informados de forma mais adequada 
sobre os direitos, riscos e benefícios 
pertinentes. Estes são uma componente 
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garanta a estabilidade financeira e uma 
economia sustentável, como proporcione 
também um elevado nível de proteção dos 
consumidores e dos outros utilizadores 
finais de serviços financeiros, 
nomeadamente os investidores não 
profissionais, os aforradores, os tomadores 
de seguros, os participantes e os 
beneficiários de fundos de pensões, os 
acionistas individuais, os mutuários e as 
PME. Importa reforçar a capacidade de 
participação dos utilizadores na elaboração 
das políticas do setor financeiro.

fundamental do mercado interno e exigem 
um quadro sólido de regulamentação e 
supervisão que não só garanta a 
estabilidade financeira e uma economia 
sustentável, como proporcione também um 
elevado nível de proteção dos 
consumidores e dos outros utilizadores 
finais de serviços financeiros, 
nomeadamente os investidores não 
profissionais, os aforradores, os tomadores 
de seguros, os participantes e os 
beneficiários de fundos de pensões, os 
acionistas individuais, os mutuários e as 
PME. O programa deverá contribuir para 
reforçar a capacidade de participação dos 
utilizadores na elaboração das políticas, 
inclusive através da produção e 
divulgação de informações claras, 
completas e facilmente inteligíveis sobre 
os produtos comercializados nos 
mercados financeiros.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) O Programa deve, por conseguinte, 
continuar a apoiar as atividades específicas 
do Programa de Reforço das Capacidades 
de 2017-2020, que promovam a 
participação dos consumidores e outros 
utilizadores finais de serviços financeiros 
na elaboração das políticas da União 
relativas a estes serviços, tal como 
estabelecido no Regulamento (UE) 
2017/826 do Parlamento Europeu e do 
Conselho60, que deu continuidade ao 
programa-piloto e à ação preparatória do 
período de 2012-2017. Esta medida é 
necessária para que os decisores políticos 
conheçam os pontos de vista de outras 
partes interessadas, além dos profissionais 
do setor financeiro, e para assegurar uma 
melhor representação dos interesses dos 
consumidores e de outros utilizadores 

(42) O Programa deve, por conseguinte, 
continuar a apoiar as atividades específicas 
do Programa de Reforço das Capacidades 
de 2017-2020, que promovam a 
participação dos consumidores e outros 
utilizadores finais de serviços financeiros 
na elaboração das políticas da União 
relativas a estes serviços, tal como 
estabelecido no Regulamento (UE) 
2017/826 do Parlamento Europeu e do 
Conselho60, que deu continuidade ao 
programa-piloto e à ação preparatória do 
período de 2012-2017. Esta medida é 
necessária para que os decisores políticos 
conheçam os pontos de vista de outras 
partes interessadas, além dos profissionais 
do setor financeiro, e para assegurar uma 
melhor representação dos interesses dos 
consumidores e de outros utilizadores 
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finais de serviços financeiros. Tal deverá 
resultar em melhores políticas em matéria 
de serviços financeiros, nomeadamente 
graças a uma melhor compreensão pelos 
cidadãos das questões de regulamentação 
financeira e a uma maior literacia 
financeira.

finais de serviços financeiros. O programa 
deve desenvolver continuamente a sua 
metodologia e as melhores práticas sobre 
a forma de aumentar a participação dos 
consumidores e dos utilizadores finais de 
serviços financeiros, a fim de identificar 
as questões relevantes para a elaboração 
das políticas da União e de assegurar os 
interesses dos consumidores no domínio 
dos serviços financeiros. Tal deverá 
melhorar as políticas em matéria de 
serviços financeiros, nomeadamente graças 
a uma melhor compreensão pelos cidadãos 
das questões de regulamentação financeira 
e a uma maior literacia financeira. Os 
recursos públicos previstos para o 
presente programa devem ser canalizados 
para os elementos de importância 
fundamental para os utilizadores finais, 
evitando toda e qualquer forma de apoio 
financeiro direto ou indireto a atividades 
comerciais propostas por operadores 
financeiros privados.

__________________ __________________

60 Regulamento (UE) 2017/826 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
17 de maio de 2017, que cria um programa 
da União de apoio a atividades específicas 
que visam reforçar a participação dos 
consumidores e de outros utilizadores 
finais dos serviços financeiros na 
elaboração das políticas da União no 
domínio dos serviços financeiros para o 
período 2017-2020 (JO L 129 de 
19.5.2017, p. 17).

60 Regulamento (UE) 2017/826 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
17 de maio de 2017, que cria um programa 
da União de apoio a atividades específicas 
que visam reforçar a participação dos 
consumidores e de outros utilizadores 
finais dos serviços financeiros na 
elaboração das políticas da União no 
domínio dos serviços financeiros para o 
período 2017-2020 (JO L 129 de 
19.5.2017, p. 17).

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) No âmbito de um projeto-piloto, 
realizado entre 2012 e 2013, e de uma ação 
preparatória, entre 2014 e 2016, a 
Comissão atribuiu subvenções a duas 

(43) No âmbito de um projeto-piloto, 
realizado entre 2012 e 2013, e de uma ação 
preparatória, entre 2014 e 2016, a 
Comissão atribuiu subvenções a duas 
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organizações após um convite aberto anual 
à apresentação de propostas. As duas 
organizações são a Finance Watch, criada 
em 2011, com subvenções da União, 
enquanto associação internacional sem fins 
lucrativos ao abrigo do direito belga, e a 
Better Finance, fruto de sucessivas 
reorganizações e redenominações de 
federações europeias preexistentes de 
investidores e de acionistas desde 2009. O 
Programa de Reforço das Capacidades 
criado ao abrigo do Regulamento (UE) 
n.º 2017/826 identifica estas duas 
organizações como os únicos beneficiários. 
Assim, no âmbito deste programa, é 
necessário continuar a cofinanciar estas 
organizações. Contudo, esse financiamento 
deve ser objeto de revisão.

organizações após um convite aberto anual 
à apresentação de propostas. As duas 
organizações são a Finance Watch, criada 
em 2011, com subvenções da União, 
enquanto associação internacional sem fins 
lucrativos ao abrigo do direito belga, e a 
Better Finance, fruto de sucessivas 
reorganizações e redenominações de 
federações europeias preexistentes de 
investidores e de acionistas desde 2009. O 
Programa de Reforço das Capacidades 
criado ao abrigo do Regulamento (UE) 
n.º 2017/826 identifica estas duas 
organizações como os únicos beneficiários. 
Assim, no âmbito deste programa, é 
necessário continuar a cofinanciar estas 
organizações. Contudo, esse financiamento 
deve ser objeto de revisão. Neste contexto, 
convém recordar que, em caso de 
prorrogação do Programa de Reforço das 
Capacidades e do financiamento 
correspondente para além de 2020 e na 
emergência de outros potenciais 
beneficiários, o convite à apresentação de 
candidaturas deverá ser aberto a todas as 
outras organizações que satisfaçam os 
critérios e contribuam para os objetivos 
do programa, sempre em conformidade 
com o Regulamento (UE) 2017/826.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

(48) As estatísticas europeias de elevada 
qualidade desenvolvidas, produzidas e
divulgadas no âmbito do Programa 
Estatístico Europeu são essenciais para 
tomar decisões com base em dados 
concretos e devem ser disponibilizadas em 
tempo útil e contribuir para a execução das 
políticas da União decorrentes do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
em especial em matéria de governação 
económica reforçada e integrada, coesão 

(48) As estatísticas europeias de elevada 
qualidade produzidas, partilhadas,
divulgadas e sistematicamente aplicadas a 
nível da União e nos Estados-Membros
devem ser disponibilizadas em tempo útil e 
contribuir para a execução das políticas da 
União decorrentes do artigo 3.º do Tratado 
da União Europeia, bem como do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
em especial em matéria de governação 
económica reforçada e integrada, coesão 
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social, económica e territorial, 
desenvolvimento sustentável, política 
agrícola, dimensão social da Europa e 
globalização.

social, económica e territorial, 
desenvolvimento sustentável, política 
agrícola, dimensão social da Europa e 
globalização.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

(49) As estatísticas europeias são 
indispensáveis para o processo de decisão 
da União e para aferir o desempenho e o 
impacto das iniciativas da União. Assim, 
importa assegurar a produção e elaboração 
contínuas de estatísticas europeias, 
adotando uma abordagem à escala da 
União e indo além da perspetiva de 
mercado interno, de modo a abranger 
todas as atividades e domínios de ação da 
União, nomeadamente capacitando as 
empresas e os cidadãos para tomarem 
decisões informadas.

(49) As estatísticas europeias são 
indispensáveis para o processo de decisão 
da União e para aferir o desempenho e o 
impacto de uma série de iniciativas da 
União. Importa assegurar a sua produção e 
elaboração contínuas, de acordo com uma 
perspetiva que vai para além do mercado 
interno e com uma repartição nacional e, 
sempre que possível, regional, de modo a 
abranger todas as atuais e potenciais 
atividades e domínios de ação da União, 
nomeadamente capacitando os cidadãos 
europeus, as empresas e as administrações
para tomarem decisões informadas.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

(51) O Programa Estatístico Europeu foi 
previamente apresentado ao Comité do 
Sistema Estatístico Europeu nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 223/2009.

(51) O Programa Estatístico Europeu foi 
previamente apresentado ao Comité do 
Sistema Estatístico Europeu nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 223/2009 e deve ser 
aplicado, garantindo um controlo 
parlamentar eficaz.

Alteração 19

Proposta de regulamento
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Considerando 60

Texto da Comissão Alteração

(60) Tendo em conta a crescente 
interconexão da economia mundial, o 
Programa deve continuar a prever a 
possibilidade de participação de peritos 
externos, por exemplo, funcionários de 
países terceiros, representantes de 
organizações internacionais ou operadores 
económicos de certas atividades.

(60) Tendo em conta a crescente 
interconexão da economia mundial, 
incluindo a economia digital, o Programa 
deve continuar a prever a possibilidade de 
participação de peritos externos, por 
exemplo funcionários de países terceiros, 
representantes de organizações 
internacionais ou operadores económicos
de certas atividades.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 71

Texto da Comissão Alteração

(71) Quando relevante, as ações do 
Programa devem ser utilizadas para 
responder de modo proporcionado a 
deficiências do mercado ou a situações de 
investimento insuficiente, sem duplicar ou 
excluir o financiamento privado, e quando 
ofereçam um claro valor acrescentado 
europeu.

(71) As ações do Programa devem ter 
um claro valor acrescentado europeu e 
responder de modo proporcionado a 
deficiências do mercado ou a situações de 
investimento insuficiente, sem duplicar ou 
excluir o financiamento privado, e quando 
ofereçam um claro valor acrescentado 
europeu.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 81

Texto da Comissão Alteração

(81) O Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho90 rege 
o tratamento de dados pessoais nos 
Estados-Membros no contexto do presente 
regulamento e sob a supervisão das 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros. O Regulamento (UE) 
n.º 45/2001 do Parlamento Europeu e do 
Conselho91 rege o tratamento de dados
pessoais efetuado pela Comissão no quadro 

(81) O Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho90 rege 
o tratamento de dados pessoais nos 
Estados-Membros no contexto do presente 
regulamento e sob a supervisão das 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros. O Regulamento (UE) 
n.º 45/2001 do Parlamento Europeu e do 
Conselho91 rege o tratamento de dados 
pessoais efetuado pela Comissão no quadro 
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do presente regulamento e sob a supervisão 
da Autoridade Europeia para a Proteção de 
Dados. Os intercâmbios e a transmissão de 
informações pelas autoridades competentes 
devem cumprir as regras sobre a 
transferência de dados pessoais previstas 
pelo Regulamento (UE) n.º 2016/679, e os 
intercâmbios e a transmissão de 
informações pela Comissão devem cumprir 
as regras sobre a transferência de dados 
pessoais previstas no Regulamento 
(CE) n.º 45/2001.

do presente regulamento e sob a supervisão 
da Autoridade Europeia para a Proteção de 
Dados. Os intercâmbios e a transmissão de 
informações pelas autoridades 
competentes, incluindo no processo de 
elaboração e divulgação de estatísticas, na 
medida em que o princípio do segredo 
estatístico é igualmente reconhecido pelo 
Regulamento (CE) n.º 223/2009, devem 
cumprir as regras sobre a transferência de 
dados pessoais previstas pelo Regulamento 
(UE) n.º 2016/679, e os intercâmbios e a 
transmissão de informações pela Comissão 
devem cumprir as regras sobre a 
transferência de dados pessoais previstas 
no Regulamento (CE) n.º 45/2001.

_________________ _________________

90 Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de abril de 2016, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 
4.5.2016, p. 1).

90 Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de abril de 2016, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 
4.5.2016, p. 1).

91 Regulamento (CE) n.º 45/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de dezembro de 2000, relativo à proteção 
das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais pelas 
instituições e pelos órgãos comunitários e à 
livre circulação desses dados (JO L 8 de 
12.1.2001, p. 1).

91 Regulamento (CE) n.º 45/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de dezembro de 2000, relativo à proteção 
das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais pelas 
instituições e pelos órgãos comunitários e à 
livre circulação desses dados (JO L 8 de 
12.1.2001, p. 1).

Alteração 22

Proposta de regulamento
Considerando 83

Texto da Comissão Alteração

(83) O Programa deve igualmente ter 
por objetivo garantir uma maior 
visibilidade e coerência das ações da União 
nos domínios do mercado interno, da 

(83) O Programa deve igualmente 
garantir uma maior visibilidade e coerência 
das ações da União nos domínios do 
mercado interno, da competitividade das 
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competitividade das empresas, incluindo as 
PME, e das estatísticas europeias 
direcionadas para as empresas, as 
administrações e os cidadãos europeus.

empresas, incluindo as PME, e das 
estatísticas europeias direcionadas para as 
empresas, as administrações e os cidadãos 
europeus.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece o 
programa destinado a melhorar o 
funcionamento do mercado interno e a 
competitividade das empresas, incluindo as 
micro, pequenas e médias empresas, e bem 
como o quadro para o financiamento do 
desenvolvimento, produção e divulgação 
de estatísticas europeias na aceção do 
artigo 13.º do Regulamento (CE) 
n.º 223/2009 (a seguir, o «Programa»).

O presente regulamento estabelece o 
programa destinado a melhorar o 
funcionamento do mercado interno em 
benefício de todos os cidadãos da UE e, 
neste contexto, a competitividade das 
empresas, incluindo as micro, pequenas e 
médias empresas, serviços financeiros,
bem como o quadro para o financiamento 
da recolha de dados, do desenvolvimento, 
produção e divulgação de estatísticas 
europeias, que abranjam todas as políticas 
da União, em conformidade com o artigo 
3.º do Tratado da União Europeia e na 
aceção do artigo 13.º do Regulamento (CE) 
n.º 223/2009 (a seguir, o «Programa»).

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Estatísticas europeias», as 
estatísticas desenvolvidas, produzidas e 
divulgadas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 223/2009;

(2) «Estatísticas europeias», as 
estatísticas desenvolvidas, produzidas e 
divulgadas a nível da União e dos 
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 1.º do Tratado da União Europeia e
o Regulamento (CE) n.º 223/2009;

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b)



PE628.583v02-00 20/27 AD\1167850PT.docx

PT

Texto da Comissão Alteração

b) Elaborar estatísticas europeias de 
alta qualidade, comparáveis e fiáveis, que 
sustentem a formulação, o 
acompanhamento e a avaliação de todas as 
políticas da União, e ajudem os decisores 
políticos, as empresas, o meio académico e 
os meios de comunicação social a tomar 
decisões informadas e a participar 
ativamente no processo democrático.

b) Desenvolver, produzir e divulgar
estatísticas europeias de alta qualidade, 
comparáveis e fiáveis, que sustentem a 
formulação, o acompanhamento e a 
avaliação de todas as políticas da União, 
incluindo nos domínios do comércio e da 
migração, e ajudem os cidadãos, os 
decisores políticos, os reguladores, as 
autoridades de supervisão, as empresas, o 
meio académico, a sociedade civil e os 
meios de comunicação social a tomar 
decisões informadas e a participar 
ativamente no processo democrático.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) apoiem o desenvolvimento de 
normas internacionais de elevada qualidade 
em matéria de informação financeira e 
auditoria, facilitem a sua integração no 
direito da União e promovam a inovação e 
o desenvolvimento de melhores práticas no 
domínio da informação financeira por parte 
das empresas;

ii) apoiem o desenvolvimento de 
normas internacionais de elevada qualidade 
em matéria de informação financeira e 
auditoria, facilitem a sua integração no 
direito da União e/ou promovam a 
inovação e o desenvolvimento de melhores 
práticas no domínio da informação 
financeira por parte das empresas, quer de 
grande, quer de pequena dimensão;

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea d) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) capacitando, assistindo e 
informando os consumidores, as empresas 
e a sociedade civil; garantindo um elevado 
nível de proteção dos consumidores, um 
consumo sustentável e a segurança dos 

i) capacitando, assistindo e 
informando os consumidores, as empresas 
e a sociedade civil; garantindo um elevado 
nível de proteção dos consumidores, 
mediante a promoção de um consumo 
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produtos, nomeadamente através do apoio 
às autoridades responsáveis pelo controlo 
da aplicação da lei e às organizações 
representativas dos consumidores, bem 
como às ações de cooperação; garantindo o 
acesso de todos os consumidores às vias de 
reparação; disponibilizando informações 
adequadas sobre os mercados e os 
consumidores;

sustentável e da segurança dos produtos, 
nomeadamente através do apoio às 
autoridades responsáveis pelo controlo da 
aplicação da lei e às organizações 
representativas dos consumidores, bem 
como às ações de cooperação; garantindo o 
acesso de todos os consumidores às vias de 
reparação; disponibilizando informações 
adequadas que sejam claras e facilmente 
inteligíveis sobre os mercados e as 
diferentes categorias de produtos 
financeiros;

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea d) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) reforçando a participação dos 
consumidores, dos outros utilizadores 
finais dos serviços financeiros e da 
sociedade civil na elaboração das políticas 
relativas aos serviços financeiros; 
promovendo uma melhor compreensão do 
setor financeiro;

ii) reforçando a participação dos 
consumidores, dos outros utilizadores 
finais dos serviços financeiros e da 
sociedade civil na elaboração das políticas 
relativas aos serviços financeiros; 
promovendo uma melhor compreensão do 
setor financeiro e das diferentes categorias 
de produtos financeiros comercializados, 
garantindo os interesses dos 
consumidores no domínio dos serviços 
financeiros de retalho;

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Produzir e comunicar estatísticas 
de elevada qualidade sobre a Europa de 
forma atempada, imparcial e eficiente em 
termos de custos, através do reforço das 
parcerias no âmbito do Sistema Estatístico 
Europeu referido no artigo 4.º do 

f) Desenvolver, produzir, divulgar e 
comunicar estatísticas europeias de 
elevada qualidade de forma atempada, 
imparcial e eficiente em termos de custos, 
através do reforço das parcerias no âmbito 
do Sistema Estatístico Europeu referido no 
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Regulamento (CE) n.º 223/2009, e com 
todas as partes externas pertinentes, 
utilizando diversas fontes de dados, 
métodos avançados de análise de dados, 
sistemas inteligentes e tecnologias digitais.

artigo 4.º do Regulamento (CE) 
n.º 223/2009, e com todas as partes 
externas pertinentes, utilizando diversas 
fontes de dados, métodos avançados de 
análise de dados, sistemas inteligentes e 
tecnologias digitais, fornecendo uma 
repartição nacional e, sempre que 
possível, regional.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Criação das condições adequadas 
para capacitar todos os intervenientes no 
mercado interno, nomeadamente as 
empresas, os cidadãos e os consumidores, 
a sociedade civil e as autoridades públicas, 
através de informações transparentes e de 
campanhas de sensibilização, do 
intercâmbio das melhores práticas, da 
promoção de boas práticas, do intercâmbio 
e divulgação de conhecimentos e 
competências especializadas e da 
organização de ações de formação;

a) Criação das condições adequadas 
para capacitar todos os intervenientes no 
mercado interno, nomeadamente os 
cidadãos e os consumidores, as empresas, 
a sociedade civil e as autoridades públicas, 
através de informações transparentes e de 
campanhas de sensibilização, do 
intercâmbio das melhores práticas, da 
promoção de boas práticas, do intercâmbio 
e divulgação de conhecimentos e 
competências especializadas e da 
organização de ações de formação;

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Apoio à aplicação e modernização 
eficazes do quadro jurídico da União e à 
sua rápida adaptação a um ambiente em 
constante mutação, nomeadamente através 
da recolha e análise de dados; de estudos, 
avaliações e recomendações de política; da 
organização de atividades de demonstração 
e de projetos-piloto; de atividades de 
comunicação; do desenvolvimento de 
ferramentas informáticas específicas que 
assegurem o funcionamento transparente e 

d) Apoio à aplicação e modernização 
eficazes do quadro jurídico da União e à 
sua rápida adaptação a um ambiente em 
constante mutação, em particular no 
contexto digital, nomeadamente através da 
recolha e análise de dados; de estudos, 
avaliações e recomendações de política; da 
organização de atividades de demonstração 
e de projetos-piloto; de atividades de 
comunicação; do desenvolvimento de 
ferramentas informáticas específicas que 



AD\1167850PT.docx 23/27 PE628.583v02-00

PT

eficiente do mercado interno. assegurem o funcionamento transparente e 
eficiente do mercado interno.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Facilitar o acesso das PME aos 
mercados, apoiá-las nas suas respostas aos 
desafios globais e sociais e na sua 
internacionalização, e reforçar a liderança 
industrial da União nas cadeias de valor 
mundiais, incluindo a Rede Europeia de 
Empresas;

b) Facilitar o acesso das PME aos 
mercados da UE e mundiais, apoiá-las nas 
suas respostas aos desafios globais e 
sociais e na sua internacionalização, e 
reforçar a liderança industrial da União nas 
cadeias de valor mundiais, incluindo a 
Rede Europeia de Empresas;

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Suprimir os obstáculos existentes 
no mercado e os encargos administrativos e 
criar um ambiente empresarial favorável 
que capacite as PME para beneficiarem do 
mercado interno;

c) Suprimir os obstáculos existentes 
no mercado, incluindo de natureza 
geográfica, e os encargos administrativos e 
criar um ambiente empresarial favorável 
que capacite as PME de todas as regiões 
da UE para poderem beneficiar de forma 
equitativa do mercado interno;

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Facilitar o crescimento das 
empresas, nomeadamente o 
desenvolvimento de competências, e a 
transformação industrial nos setores da 
transformação e dos serviços;

d) Facilitar o crescimento das 
empresas, em conformidade com a 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável, nomeadamente o 
desenvolvimento de competências e a 
transformação industrial e digital nos 
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setores da transformação e dos serviços;

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. No que diz respeito às despesas de 
apoio à política de concorrência e, em 
especial, às atividades abrangidas pela 
diretiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho que visam conferir às 
autoridades de concorrência dos 
Estados-Membros competências para 
aplicarem a lei de forma mais eficaz e 
assegurar o bom funcionamento do 
mercado interno, a Comissão inclui no 
seu relatório anual uma panorâmica das 
ações levadas a cabo ao abrigo do 
presente programa, a transmitir ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão (Eurostat) levará a 
cabo atividades de informação e 
comunicação sobre a realização do objetivo 
específico referido no artigo 3.º, n.º 2, 
alínea f), e as suas ações e resultados, caso 
respeitem ao desenvolvimento, produção e 
divulgação de estatísticas europeias, em 
conformidade com os princípios 
estatísticos previstos no Regulamento (CE) 
n.º 223/2009.

3. A Comissão (Eurostat) levará a 
cabo atividades de informação e 
comunicação sobre a realização do objetivo 
específico referido no artigo 3.º, n.º 2, 
alínea f), e as suas ações e resultados, caso 
respeitem à recolha de dados, ao 
desenvolvimento, produção e divulgação 
de estatísticas europeias, em conformidade 
com os princípios estatísticos previstos no 
Regulamento (CE) n.º 223/2009.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Anexo II – travessão 5
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Texto da Comissão Alteração

– otimização da medição do comércio 
de serviços, do investimento direto 
estrangeiro, das cadeias de valor mundiais 
e do impacto da globalização nas 
economias da União.

– otimização da medição do comércio 
de bens e serviços, do investimento direto 
estrangeiro, das cadeias de valor mundiais 
e do impacto da globalização nas 
economias da União.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Anexo II – travessão 8

Texto da Comissão Alteração

– fornecimento de estatísticas de 
elevada qualidade, atempadas e fiáveis que 
sirvam de base para o pilar europeu dos 
direitos sociais e a política de 
competências da União, incluindo 
estatísticas sobre o mercado de trabalho, o 
emprego, a educação e formação, os 
rendimentos, as condições de vida, a 
pobreza, as desigualdades, a proteção 
social, o trabalho não declarado e as contas 
satélite das competências;

– fornecimento de estatísticas de 
elevada qualidade, atempadas e fiáveis que 
sirvam de base para o pilar europeu dos 
direitos sociais e a política de 
competências da União, incluindo, a título 
de exemplo, estatísticas sobre o mercado 
de trabalho, o emprego, a educação e 
formação, os rendimentos, as condições de 
vida, a pobreza, as desigualdades, a 
proteção social, o trabalho não declarado e 
as contas satélite das competências;
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