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SUGESTÕES 

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão dos 

Orçamentos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 

proposta de resolução que aprovar: 

1. Observa que a competência da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 

Consumidores (IMCO) no processo orçamental abrange rubricas dos títulos 2 (Mercado 

interno, indústria, empreendedorismo e PME), 14 (Fiscalidade e união aduaneira) e 33 

(Justiça e consumidores) do orçamento; 

2. Recorda que o reforço e o bom funcionamento do mercado único são fundamentais para a 

capacidade de absorver choques da União; salienta que o orçamento da União deve apoiar 

a transição para uma economia circular e um mercado único digital inclusivo, acessível, 

diversificado e competitivo; 

3. Sublinha a importância de uma política de defesa dos consumidores sólida, que reforce a 

segurança e a informação dos consumidores e adapte os seus direitos em função das 

mudanças económicas, tecnológicas e sociais, tais como os megadados e a Internet das 

coisas, a economia circular, a denominada economia colaborativa e o comércio eletrónico; 

recorda, neste contexto, a importância da capacitação e formação dos consumidores, bem 

como da segurança dos produtos e da vigilância do mercado no mercado interno, 

nomeadamente no mercado único digital; salienta a necessidade de afetar as dotações 

necessárias para superar os novos desafios que se colocam à política de defesa dos 

consumidores; 

4. Congratula-se com o facto de, no âmbito do processo orçamental para o exercício de 

2017, as principais prioridades da Comissão IMCO em matéria de mercado único, união 

aduaneira e defesa dos consumidores terem sido devidamente tidas em conta e recebido 

um nível adequado de dotações; 

5. Congratula-se com o facto de ter sido concedido um caráter prioritário ao Programa para a 

Competitividade das Empresas e das Pequenas e Médias Empresas (COSME), um 

instrumento fundamental de apoio ao empreendedorismo e ao investimento no 

crescimento e no emprego;  

6. Manifesta, contudo, a sua preocupação com a redução das dotações da rubrica orçamental 

02 02 02 relativa ao programa COSME, «Melhorar o acesso das pequenas e médias 

empresas (PME) ao financiamento sob a forma de investimentos em fundos próprios e de 

empréstimos», dado que as PME e as microempresas continuam a deparar-se com 

dificuldades na obtenção de financiamento adequado; considera que um quadro financeiro 

eficaz, que ofereça maior disponibilidade de capital de risco e aplique plenamente o 

princípio «pensar primeiro em pequena escala», permitirá fomentar a investigação, a 

inovação, a adoção de modelos de economia circular, a expansão e a internalização das 

PME e das microempresas, o que contribuirá para aumentar a competitividade, apoiar o 

crescimento e criar emprego; 

7. Salienta a necessidade de assegurar um financiamento adequado da Rede Europeia de 

Empresas em 2017 para promover o crescimento das PME e ajudá-las a fazer face aos 

desafios em matéria de acesso ao mercado único e ao mercado mundial; 
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8. Recorda a necessidade de financiar a ferramenta multilingue para a plataforma de 

resolução de litígios em linha (RLL); salienta que o bom funcionamento dos sistemas de 

RLL pode aumentar a confiança dos consumidores e intensificar o comércio eletrónico 

transfronteiriço;  

9. Acolhe com satisfação a afetação de fundos para a modernização da união aduaneira, o 

que contribui para apoiar a aplicação do Código Aduaneiro da União e o desenvolvimento 

da alfândega eletrónica, conduzindo à criação de instrumentos eficazes para combater a 

fraude e garantir tanto a proteção dos consumidores como a concorrência leal; deplora, 

contudo, a posição do Conselho no que se refere à dotação do artigo 14 02 01 «Apoio ao 

funcionamento e modernização da união aduaneira», que pode comprometer o 

financiamento adequado de ferramentas essenciais para a modernização da união 

aduaneira; 

10. Apoia a continuação do financiamento do Fórum do Mercado Único, fundamental para a 

criação de melhores condições de mercado para as empresas europeias, e manifesta a sua 

intenção de acompanhar a situação a fim de assegurar o financiamento adequado deste 

Fórum a partir da rubrica orçamental 02 02 01;  

11. Salienta o importante papel que a normalização desempenha no mercado único ao 

assegurar a interoperabilidade de produtos e serviços e reforçar a competitividade das 

empresas; sublinha a necessidade de as normas serem orientadas para o mercado, abertas e 

inclusivas, com a participação dos consumidores e das partes interessadas, para que as 

PME lhes possam dar facilmente execução; congratula-se com a continuação, em 2017, do 

apoio orçamental para garantir a viabilidade financeira, a eficiência e a eficácia das 

atividades de normalização desempenhadas pelo Comité Europeu de Normalização 

(CEN), pelo Comité Europeu de Normalização Eletrotécnica (Cenelec) e pelo Instituto 

Europeu de Normalização das Telecomunicações (ETSI); 

12. Regista a afetação de fundos para ferramentas de governação do mercado interno, 

nomeadamente a rede SOLVIT; recorda a importância para as PME do reforço e da 

racionalização dos instrumentos existentes, a fim de simplificar a sua expansão 

transfronteiras; insta a Comissão e os Estados-Membros a darem mais ênfase à 

racionalização e melhoria dos pontos de contacto para produtos e dos balcões únicos; 

considera que é igualmente necessário redobrar esforços para garantir uma boa articulação 

entre estas ferramentas, com vista à obtenção do máximo valor acrescentado dos recursos 

afetados; apoia a iniciativa de criação de um portal digital único; 

13. Solicita que seja concedido financiamento aos novos projetos-piloto intitulados 

«Desenvolvimento dinâmico do comércio eletrónico transfronteiras através de soluções 

eficientes de entrega de encomendas», destinado a recolher informações sobre as melhores 

práticas na área dos serviços de entrega, «Iniciativa de sensibilização algorítmica», 

destinada a aumentar a transparência algorítmica, sensibilizar para as vantagens que tem 

para os cidadãos e a nossas democracias e contribuir para o desenvolvimento do mercado 

único digital, «Aplicação automática dos requisitos relativos à acessibilidade da rede em 

instrumentos e plataformas para a criação de conteúdos web (acesso automático à web)», 

destinado a incentivar e apoiar a adoção dos requisitos de acessibilidade da norma 

europeia. 
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