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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. Congratula-se com o facto de a Comissão ter proposto um novo programa 
especificamente destinado a apoiar o funcionamento eficaz do mercado único, que 
agrupa seis programas anteriores, bem como numerosas medidas de diferentes domínios 
de intervenção; considera que este novo programa contribuirá para melhorar o 
funcionamento do mercado interno e a competitividade das PME, para gerar o 
crescimento da Europa no mercado globalizado; solicita, por conseguinte, à Comissão e 
aos Estados-Membros que mantenham um financiamento suficiente do programa, 
especialmente no contexto do plano de recuperação e da transição ecológica e digital;

2. Observa que as competências da Comissão IMCO no âmbito do processo orçamental 
abrangem a rubrica 1 «Mercado Único, inovação e digital», incluindo os capítulos 
orçamentais 03 02 (programa Mercado Único), 03 03 (Programa Antifraude da UE) e 
03 05 (cooperação no domínio aduaneiro);

3. Assinala que quase todos os setores da economia europeia foram fortemente afetados 
pela crise de COVID-19; sublinha que uma recuperação bem-sucedida exige que os 
Estados-Membros respeitem as regras do mercado interno; salienta que os 
consumidores recuperarão a confiança no mercado único, garantindo o respeito dos seus 
direitos; salienta a necessidade de apoiar as empresas, especialmente as PME, na sua 
transição e desenvolvimento ecológicos e digitais, bem como o seu acesso ao mercado 
único; considera que as dotações atribuídas no âmbito da rubrica 1 devem ser 
aumentadas para se tornarem um sólido centro de financiamento dedicado à 
sustentabilidade, à inovação, às infraestruturas estratégicas e à transformação digital, o 
que tornará o mercado único mais forte e mais resiliente, nomeadamente investindo 
numa economia eficiente em termos de energia; sublinha a necessidade particular de 
criar sinergias entre o Programa a favor do Mercado Único e o fundo de recuperação 
«Next Generation EU», de modo a mobilizar os investimentos necessários;

4. Observa que a crise de COVID-19 colocou em evidência a dependência do mercado 
único da UE das cadeias de abastecimento e dos fabricantes mundiais, bem como os 
perigos decorrentes da falta de segurança dos produtos; sublinha, por conseguinte, a 
importância de uma política dos consumidores sólida, que proporcione proteção e 
previsibilidade aos consumidores, tanto em linha como fora de linha, e que ofereça às 
empresas a confiança necessária para fornecerem os seus bens e serviços em todo o 
mercado interno e assegure a fiscalização do mercado e o cumprimento do direito da 
UE; sublinha a importância de aprofundar o mercado único através da eliminação 
efetiva dos obstáculos à livre circulação de bens e serviços, observa, a este respeito, que 
2021 será o primeiro ano de aplicação do Programa do Mercado Único e solicita que se 
aumente substancialmente o montante de financiamento destinado aos objetivos 
relativos às PME e se crie uma rubrica orçamental autónoma e reforçada em matéria de 
fiscalização do mercado; sublinha também que a realização do mercado único digital 
deve continuar a ser uma das principais prioridades orçamentais e reconhece a 
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importância do programa Europa Digital para definir e apoiar a transformação digital da 
sociedade e da economia europeias, que será crucial para o desenvolvimento do 
mercado único digital e garantirá simultaneamente a segurança dos consumidores 
europeus;

5. Assinala que as infraestruturas transnacionais são a espinha dorsal do mercado único, 
permitindo que mercadorias, serviços, empresas e cidadãos circulem livremente através 
das fronteiras; saúda, por conseguinte, a reforma do financiamento do MIE para o 
investimento nas infraestruturas pan-europeias para as redes de transporte, digitais e 
energéticas e para a continuação do seu desenvolvimento; sublinha também que os 
programas de administração pública em linha que visam a modernização da 
administração pública e a digitalização dos serviços públicos oferecem um valor 
acrescentado a todos os intervenientes no mercado único, em particular os cidadãos e as 
empresas, pelo que solicita que se atribua mais recursos para a plena implementação do 
Portal Digital Único, que pode sofrer atrasos em vários Estados-Membros;

6. Apoia a abordagem da Comissão no sentido de melhorar e reforçar o novo instrumento 
relativo aos equipamentos de controlo aduaneiro e o programa Alfândega; salienta, 
contudo, que a Comissão e os Estados-Membros acumularam já atrasos na execução 
prevista do Código Aduaneiro da União e lamenta a falta de recursos financeiros e 
humanos nos Estados-Membros; salienta a importância de financiar adequadamente 
soluções inovadoras e equipamento moderno nas operações aduaneiras, para uma maior 
eficiência das empresas da UE e uma racionalização da proteção dos consumidores; 
congratula-se, a este respeito, com o aumento das dotações da rubrica orçamental 
03 05 01, que poderá impulsionar uma redução dos atrasos na execução do programa 
Alfândega;

7. Salienta que o princípio do valor acrescentado europeu deve constituir a pedra angular 
de todos os investimentos financiados pela UE; salienta que o financiamento da UE 
deve ser acompanhado de resultados mensuráveis, e não de simples avaliações de 
resultados, que permitam fazer uma comparação e classificar cada programa da UE 
segundo a sua eficiência;

8. Reitera que despesas eficientes e uma avaliação adequada podem gerar poupanças 
suscetíveis de ser utilizadas para financiar outras ações;

9. Salienta a importância de as recomendações do Tribunal de Contas Europeu serem 
plenamente respeitadas, no interesse de um orçamento mais eficaz e de uma melhor 
relação custo/eficácia para os cidadãos europeus; sublinha que o orçamento deve ser 
transparente e compreensível para os cidadãos da UE e basear-se no desempenho, a fim 
de aumentar a eficiência e a produtividade das instituições públicas;

10. Solicita à Comissão que apoie as propostas de projetos-piloto e ações preparatórias no 
âmbito das competências da Comissão IMCO.
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