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Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores
O Presidente

14.4.2020

Ex.mo Senhor Johan Van Overtveldt
Presidente
Comissão dos Orçamentos
BRUXELAS

Assunto: Parecer sobre as orientações relativas ao orçamento de 2021 – Secção III 
(2019/2213(BUD)) – Relator de parecer, Leszek Miller

Ex.mo Senhor Presidente,

No âmbito do processo em epígrafe, a Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores foi incumbida de submeter um parecer sob a forma de carta à apreciação da 
comissão a que V. Ex.ª preside.

A comissão decidiu instar a Comissão dos Orçamentos, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar na proposta de resolução que aprovar as sugestões constantes do anexo à 
presente carta.

Queira Vossa Excelência, Senhor Presidente, aceitar a expressão da minha mais elevada 
consideração.

Petra De Sutter, MD, PhD
Presidente

Anexo: Sugestões
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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:

A. Considerando que o orçamento da União para 2021 é o primeiro orçamento do novo 
Quadro Financeiro Plurianual (QFP) para 2021-2027;

B. Considerando que o Parlamento está pronto a negociar o novo QFP desde novembro 
de 2018, mas que, até à data, o Conselho não encetou verdadeiras negociações e que a 
janela de oportunidades para alcançar um acordo é cada vez mais estreita;

C. Considerando que, desde que foi criado, o mercado interno contribui de forma 
significativa para o crescimento, a competitividade e o emprego na União, permite que 
pessoas, bens, serviços e capitais circulem mais livremente na União, cria novas 
oportunidades e economias de escala para as empresas europeias, nomeadamente as 
micro, pequenas e médias empresas (PME), contribui para a criação de emprego e 
oferece aos consumidores uma maior escolha a preços mais baixos, garantindo 
simultaneamente a sua proteção e a elevada qualidade dos produtos e serviços 
oferecidos; que o mercado interno é um elemento fundamental para a transformação 
da economia numa economia sustentável e eficiente na utilização dos recursos e da 
energia, por forma a responder à crescente pressão das alterações climáticas; que a 
realização do mercado único deve continuar a ser uma das prioridades do orçamento 
de 2021;

D. Considerando que o mercado único digital (MUD) deve ser visto como um dos 
elementos fundamentais do mercado único em geral e que a sua realização eficaz 
constitui uma condição indispensável para o bom funcionamento do mercado único no 
seu conjunto, beneficiando tanto os cidadãos como as empresas;

1. Congratula-se com a ambição do relator do PE para a secção III do orçamento de 
atribuir 883 milhões de EUR (a preços de 2018) ao Programa a favor do Mercado 
Único para 2021, o que corresponde à proposta do Parlamento para o próximo QFP 
(2021-2027) no sentido de um aumento significativo da despesa na vertente 
consagrada ao mercado único face à proposta da Comissão, que corresponde a 
praticamente metade (ou seja, 48,5 %, a preços de 2018), tendo em conta o perfil de 
despesa previsto para o programa, o que demonstra claramente a sua importância; 
salienta a necessidade de manter estas proporções de dotações nas próximas 
negociações; manifesta deceção com o quadro de negociação revisto relativo ao QFP 
2021-2027 e aos recursos próprios, apresentado pelo Presidente do Conselho Europeu, 
que reduz em 57,1 % as dotações para o Programa a favor do Mercado Único;

2. Exorta os Estados-Membros a manterem um nível elevado de autorizações para o novo 
Programa a favor do Mercado Único1 (incluindo as anteriores ações do programa 
COSME), que visa combater a fragmentação do mercado único, capacitando e 

1 COM(2018) 441 final.
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protegendo os consumidores e permitindo que as micro, pequenas e médias empresas 
(PME) tirem pleno partido de um mercado único que funcione corretamente, o que é 
indispensável para o desenvolvimento da economia europeia, bem como para a 
sustentabilidade; 

3. Acolhe com agrado as comunicações da Comissão intituladas «Construir o futuro digital 
da Europa» e «Uma estratégia europeia para os dados», bem como o Livro Branco da 
Comissão sobre inteligência artificial, uma vez que as três iniciativas contêm reflexões 
importantes sobre a proteção dos consumidores e regras harmonizadas para as empresas 
no mercado único; sublinha a importância de um financiamento suficiente para as 
iniciativas digitais da Comissão no âmbito dos programas relacionados com o QFP;

4. Congratula-se com as novas iniciativas propostas pela Comissão no âmbito do Pacto 
Ecológico Europeu, em particular a iniciativa «Capacitar o consumidor para a transição 
ecológica», uma vez que a promoção do empenho dos consumidores em padrões de 
consumo sustentáveis é fundamental para a realização das prioridades do Pacto 
Ecológico; salienta a importância de sensibilizar os consumidores e de orientar o 
financiamento para ações que promovam o consumo sustentável, como parte das futuras 
políticas relativas aos consumidores no âmbito do Programa a favor do Mercado Único 
(QFP);

5. Sublinha que, para obter padrões globais de consumo sustentável, as regras do mercado 
único são fundamentais para incentivar produtos e serviços, processos e modelos 
empresariais destinados a alcançar a circularidade através de requisitos de 
sustentabilidade e durabilidade, em consonância com os objetivos do Pacto Ecológico 
Europeu; recorda que, para apoiar a transição da nossa economia para um modelo 
sustentável, mantendo simultaneamente a nossa competitividade, é necessário assegurar 
o financiamento adequado de ações específicas através do Programa a favor do Mercado 
Único (QFP);

6. Apela à afetação de recursos adicionais para a plena implementação do Portal Digital 
Único, que poderá registar atrasos em vários Estados-Membros; observa que os 
programas de administração pública em linha destinados a modernizar a administração 
pública e a proceder à digitalização dos serviços públicos oferecem valor acrescentado 
a todas as pessoas a que o mercado único diz respeito, especialmente os cidadãos e as 
empresas; recorda a necessidade de atribuir fundos suficientes para desbloquear projetos 
ambiciosos neste domínio;

7. Recorda que a proteção dos consumidores é um dos principais domínios da ação da UE 
em prol dos cidadãos e que apoia, em especial, os consumidores em situações 
vulneráveis; sublinha a necessidade constante de melhorar a política dos consumidores, 
especialmente à luz dos desafios emergentes, tanto no setor digital como no físico, 
através de um financiamento adequado e da aplicação das disposições existentes 
destinadas, em particular, a combater práticas comerciais desleais no mercado único;

8. Salienta que a aplicação eficaz das regras do mercado único desempenha um papel 
importante na política de defesa do consumidor, pois assegura que sejam oferecidos 
aos consumidores produtos e serviços seguros e conformes, tanto no mercado em linha 
como no mercado convencional; sublinha a necessidade de maior cooperação entre as 
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autoridades de fiscalização do mercado a nível da UE, bem como de reforçar o quadro 
existente; solicita, por conseguinte, um financiamento específico neste domínio no 
âmbito do Programa a favor do Mercado Único (QFP);

9. Destaca a importância de um aumento do nível das dotações de autorização para a 
modernização da união aduaneira, a fim de apoiar a aplicação do Código Aduaneiro da 
União (Código) e o desenvolvimento da alfândega eletrónica; assinala que, na vertente 
consagrada ao mercado único, estão previstas dotações apenas para o financiamento do 
programa Alfândega, mas considera que o financiamento do Instrumento relativo ao 
Equipamento de Controlo Aduaneiro2 também deve ser incluído nesta vertente; salienta, 
ao mesmo tempo, que os cortes de 31 % previstos na proposta apresentada pelo 
Presidente do Conselho Europeu relativa ao programa Alfândega e ao instrumento de 
apoio financeiro aos equipamentos de controlo aduaneiro comprometem o cumprimento 
dos objetivos de ambos os programas;

10. Manifesta preocupação pelo facto de a ausência de acordo no Conselho quanto a uma 
posição de negociação poder atrasar as negociações com o Parlamento, bem como a 
entrada em vigor dos programas que deviam ter início em 2021, em especial o novo 
Programa a favor do Mercado Único, bem como o programa Alfândega e o Instrumento 
relativo ao Equipamento de Controlo Aduaneiro, que não é a continuação de um 
programa existente, mas uma nova iniciativa.

2 COM(2018) 442 final.


