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Alteração 1
Rasmus AndresenEm nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

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;

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; insta a Comissão 
e os Estados-Membros a manterem um 
nível elevado de autorizações para o novo 
Programa a favor do Mercado Único, que 
inclui as antigas ações do programa 
COSME, no contexto do Plano de 
Recuperação e com o objetivo de apoiar 
as empresas, em especial as PME, na 
transição ecológica e digital, e a fazerem 
o melhor uso das mesmas;

Or. en

Alteração 2
Andreas Schwab

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

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;

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 
esse programa deve contribuir para 
melhorar o funcionamento do mercado 
interno e a competitividade das PME, 
facilitando a prevenção e a eliminação de 
obstáculos e melhorando a aplicação e o 
cumprimento das regras do mercado 
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interno;

Or. en

Alteração 3
Dita Charanzová

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

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;

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, e realça a 
importância de confirmar um 
financiamento suficiente desse programa, 
como solicitado pelo Parlamento no seu 
relatório provisório de 2018;

Or. en

Alteração 4
Leszek Miller, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-Manuel Leitão-Marques

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

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;

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; partilha o ponto 
de vista da Comissão segundo o qual o 
mercado único é o melhor trunfo da 
União para gerar crescimento num 
mercado globalizado;

Or. en
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Alteração 5
Dita Charanzová

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Salienta que o desenvolvimento do 
mercado único digital deve continuar a 
ser uma prioridade também no orçamento 
de 2021; destaca o importante papel que o 
programa Europa Digital pode 
desempenhar neste contexto;

Or. en

Alteração 6
Rasmus Andresen
Em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Assinala que quase todos os setores 
da economia europeia foram fortemente 
afetados pela crise da COVID-19 e que, 
para que a recuperação seja bem-sucedida, 
é necessário que os consumidores 
recuperem a confiança no mercado único; 
considera que as dotações atribuídas no 
âmbito da categoria 1 devem ser 
suficientes para criar um sólido centro de 
financiamento dedicado à inovação, às 
infraestruturas estratégicas e à 
transformação digital, o que tornará o 
mercado único mais forte e mais resiliente;

3. Assinala que quase todos os setores 
da economia europeia foram fortemente 
afetados pela crise da COVID-19 e que, 
para que a recuperação seja bem-sucedida, 
é necessário que os consumidores 
recuperem a confiança no mercado único, 
garantindo que os seus direitos sejam 
respeitados, mas também que as 
empresas, em especial as PME, sejam 
apoiadas na sua transição ecológica e 
digital e no desenvolvimento de bens e 
serviços ecoinovadores; considera que as 
dotações atribuídas no âmbito da categoria 
1 devem ser aumentadas para criar 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 
e um elemento central para a consecução 
de uma economia circular, com zero 
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emissões líquidas de dióxido de carbono e 
eficiente em termos de recursos e energia;

Or. en

Alteração 7
Leszek Miller, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Assinala que quase todos os setores 
da economia europeia foram fortemente 
afetados pela crise da COVID-19 e que, 
para que a recuperação seja bem-sucedida, 
é necessário que os consumidores 
recuperem a confiança no mercado único; 
considera que as dotações atribuídas no 
âmbito da categoria 1 devem ser 
suficientes para criar um sólido centro de 
financiamento dedicado à inovação, às 
infraestruturas estratégicas e à 
transformação digital, o que tornará o 
mercado único mais forte e mais resiliente;

3. Assinala que quase todos os setores 
da economia europeia foram fortemente 
afetados pela crise da COVID-19 e que, 
para que a recuperação seja bem-sucedida, 
é necessário que os consumidores 
recuperem a confiança no mercado único, 
no seu futuro financeiro pessoal e na 
capacidade das empresas para entregarem 
os produtos que adquirem; considera que 
as dotações atribuídas no âmbito da 
categoria 1 devem ser suficientes para criar 
um sólido centro de financiamento 
dedicado à inovação, às infraestruturas 
estratégicas e à transformação digital, bem 
como ao reforço do mercado único, a fim 
de o tornar mais forte e mais resiliente; 
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;

Or. en

Alteração 8
Andreas Schwab

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Assinala que quase todos os setores 
da economia europeia foram fortemente 
afetados pela crise da COVID-19 e que, 
para que a recuperação seja bem-sucedida, 

3. Assinala que quase todos os setores 
da economia europeia foram fortemente 
afetados pela crise da COVID-19 e que, 
para que a recuperação seja bem-sucedida, 



AM\1210005PT.docx 7/16 PE655.652v01-00

PT

é necessário que os consumidores 
recuperem a confiança no mercado único; 
considera que as dotações atribuídas no 
âmbito da categoria 1 devem ser 
suficientes para criar um sólido centro de 
financiamento dedicado à inovação, às 
infraestruturas estratégicas e à 
transformação digital, o que tornará o 
mercado único mais forte e mais resiliente;

é necessário que os Estados-Membros 
respeitem as regras do mercado interno e 
que os consumidores recuperem a 
confiança no mercado único; considera que 
as dotações atribuídas no âmbito da 
categoria 1 devem ser suficientes para criar 
um sólido centro de financiamento 
dedicado à inovação, às infraestruturas 
estratégicas e à transformação digital, o 
que tornará o mercado único mais forte e 
mais resiliente a nível transfronteiras;

Or. en

Alteração 9
Arba Kokalari

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Salienta a necessidade de reforçar 
e consolidar o Programa a favor do 
Mercado Único enquanto instrumento 
essencial para construir um mercado 
interno mais forte e facilitar a 
recuperação económica após a crise da 
COVID-19; salienta, além disso, a 
importância de melhorar a 
competitividade das empresas, em especial 
das PME, e de apoiar o seu acesso aos 
mercados;

Or. en

Alteração 10
Leszek Miller, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Sublinha, à luz da crise da 
COVID-19, a importância de uma política 
dos consumidores sólida, que proporcione 
proteção e previsibilidade aos 
consumidores, tanto em linha como fora de 

4. Observa que a crise da COVID-19 
colocou em evidência a dependência do 
mercado único da União das cadeias de 
abastecimento e dos fabricantes mundiais, 
bem como os perigos decorrentes da falta 



PE655.652v01-00 8/16 AM\1210005PT.docx

PT

linha, e que ofereça às empresas a 
confiança necessária para fornecerem os 
seus bens e serviços em todo o mercado 
interno;

de segurança dos produtos, da 
contrafação e do controlo incorreto das 
normas; 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;

Or. en

Alteração 11
Eugen Jurzyca

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Sublinha, à luz da crise da 
COVID-19, 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;

4. Sublinha, à luz da crise da 
COVID-19, a importância de continuar a 
aprofundar o mercado interno, reduzir a 
burocracia que dificulta a livre circulação 
de serviços e de desenvolver o mercado 
único digital, bem como de conduzir uma 
política dos consumidores adequada, 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; considera, no entanto, que é 
necessário assegurar um equilíbrio entre 
a política dos consumidores e outros 
objetivos da UE;

Or. en

Alteração 12
Rasmus Andresen
Em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 4
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Projeto de parecer Alteração

4. Sublinha, à luz da crise da 
COVID-19, 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;

4. Sublinha, à luz da crise da 
COVID-19, a importância de uma política 
dos consumidores sólida, que proporcione 
proteção e previsibilidade aos 
consumidores, tanto em linha como fora de 
linha, que salvaguarde os seus interesses e 
direitos, a sua segurança e a informação 
que lhes é transmitida, que dê maior 
confiança às empresas para que forneçam 
os seus bens e serviços em todo o mercado 
interno e que assegure a fiscalização do 
mercado e o respeito do direito da União 
graças a um financiamento adequado no 
âmbito do Programa a favor do Mercado 
Único;

Or. en

Alteração 13
Andreas Schwab

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Sublinha, à luz da crise da 
COVID-19, 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;

4. Sublinha, à luz da crise da 
COVID-19, a importância de assegurar a 
livre circulação ininterrupta de bens e 
serviços em todo o mercado interno, de 
uma política dos consumidores sólida, que 
proporcione proteção e previsibilidade aos 
consumidores, tanto em linha como fora de 
linha, e de uma coordenação rápida entre 
os Estados-Membros para a adoção de 
restrições mais específicas em áreas de 
perigo a nível regional transfronteiriço;

Or. en

Alteração 14
Anne-Sophie Pelletier, Kateřina Konečná

Projeto de parecer
N.º 4
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Projeto de parecer Alteração

4. Sublinha, à luz da crise da 
COVID-19, 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;

4. Sublinha, à luz da crise da 
COVID-19, 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; salienta, por conseguinte, que é 
necessário encontrar uma solução para o 
incumprimento cada vez mais frequente 
das normas de segurança da União nos 
mercados em linha;

Or. en

Alteração 15
Rasmus Andresen
Em nome do Grupo Verts/ALE
Brando Benifei, Leszek Miller, Adam Bielan, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Kateřina 
Konečná, Anne-Sophie Pelletier, Leszek Miller

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A Assinala que 2021 será o primeiro 
ano de aplicação do Programa a favor do 
Mercado Único; reitera os seus anteriores 
apelos a este respeito, nomeadamente no 
sentido de um aumento substancial do 
montante dos fundos destinados ao 
objetivo das PME e da criação de uma 
rubrica orçamental separada e reforçada 
em matéria de fiscalização do mercado; 
considera que a crise da COVID-19 
tornou estas exigências mais urgentes e 
pertinentes;

Or. en

Alteração 16
Leszek Miller, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques
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Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Saúda a reforma do financiamento 
do Mecanismo Interligar a Europa (MIE) 
para o desenvolvimento de infraestruturas 
pan-europeias, que são a espinha dorsal do 
bom funcionamento do mercado único;

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 internas da UE; saúda, por 
conseguinte, a reforma do financiamento 
do Mecanismo Interligar a Europa (MIE) 
para o investimento nas infraestruturas 
pan-europeias para as redes de transporte, 
digitais e energéticas e para a 
continuação do seu desenvolvimento; 
congratula-se com a proposta da 
Comissão de criar um novo programa 
Europa Digital para configurar e apoiar a 
transformação digital da sociedade e da 
economia europeias, que será crucial 
para o desenvolvimento do mercado único 
digital, garantindo simultaneamente a 
segurança dos consumidores europeus; 
considera que a conclusão do mercado 
único digital, que é uma das principais 
prioridades da União, deverá permitir 
levar a cabo a transição digital e 
ecológica da União de forma 
harmonizada e sem deixar ninguém para 
trás;

Or. en

Alteração 17
Adam Bielan

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Apela à atribuição 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 
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destinados a modernizar a administração 
pública e a digitalizar os serviços públicos 
trazem valor acrescentado para todos os 
envolvidos no mercado único, 
especialmente os cidadãos e as empresas; 
recorda a necessidade de atribuir fundos 
suficientes para desbloquear projetos 
ambiciosos neste domínio;

Or. en

Alteração 18
Anne-Sophie Pelletier, Kateřina Konečná

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Apoia a abordagem da Comissão no 
sentido de melhorar e reforçar o programa 
Alfândega; salienta, contudo, atrasos 
acumulados na execução prevista do 
Código Aduaneiro da União e 
congratula-se, neste contexto, com o 
aumento das dotações para a rubrica 
orçamental 03 05 01;

6. Apoia a abordagem da Comissão no 
sentido de melhorar e reforçar o programa 
Alfândega; recorda, contudo, atrasos 
acumulados na execução prevista do 
Código Aduaneiro da União e lamenta a 
falta de recursos financeiros e humanos 
nos Estados-Membros; congratula-se, 
neste contexto, com o aumento das 
dotações para a rubrica orçamental 
03 05 01 e insta a Comissão a atribuir 
recursos adicionais às autoridades 
aduaneiras, a fim de as ajudar a enfrentar 
os próximos desafios decorrentes do 
Brexit;

Or. en

Alteração 19
Dita Charanzová

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Apoia a abordagem da Comissão no 
sentido de melhorar e reforçar o programa 
Alfândega; salienta, contudo, atrasos 
acumulados na execução prevista do 
Código Aduaneiro da União e 

6. Realça a importância de financiar 
adequadamente a transição para 
operações aduaneiras totalmente 
automatizadas, no interesse de uma maior 
eficiência das empresas da União e de 
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congratula-se, neste contexto, com o 
aumento das dotações para a rubrica 
orçamental 03 05 01;

uma melhor proteção dos consumidores; 
apoia a abordagem da Comissão no sentido 
de melhorar e reforçar o programa 
Alfândega; salienta, contudo, atrasos 
acumulados na execução prevista do 
Código Aduaneiro da União e 
congratula-se, neste contexto, com o 
aumento das dotações para a rubrica 
orçamental 03 05 01;

Or. en

Alteração 20
Leszek Miller, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Apoia a abordagem da Comissão no 
sentido de melhorar e reforçar o programa 
Alfândega; salienta, contudo, atrasos 
acumulados na execução prevista do 
Código Aduaneiro da União e 
congratula-se, neste contexto, com o 
aumento das dotações para a rubrica 
orçamental 03 05 01;

6. Apoia a abordagem da Comissão no 
sentido de melhorar e reforçar o programa 
Alfândega; recorda, contudo, que a 
Comissão e os Estados-Membros já 
acumularam atrasos na execução prevista 
do Código Aduaneiro da União e 
congratula-se, neste contexto, com o 
aumento das dotações para a rubrica 
orçamental 03 05 01, que poderá 
contribuir para reduzir os atrasos na 
execução do programa Alfândega;

Or. en

Alteração 21
Andreas Schwab

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Apoia a abordagem da Comissão no 
sentido de melhorar e reforçar o programa 
Alfândega; salienta, contudo, atrasos 
acumulados na execução prevista do 
Código Aduaneiro da União e 

6. Apoia a abordagem da Comissão no 
sentido de melhorar e reforçar o 
instrumento de apoio financeiro aos 
equipamentos de controlo aduaneiro e ao 
programa Alfândega; salienta, contudo, 
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congratula-se, neste contexto, com o 
aumento das dotações para a rubrica 
orçamental 03 05 01;

atrasos acumulados na execução prevista 
do Código Aduaneiro da União e 
congratula-se, neste contexto, com o 
aumento das dotações para a rubrica 
orçamental 03 05 01;

Or. en

Alteração 22
Eugen Jurzyca

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Salienta que o princípio do valor 
acrescentado europeu deve constituir a 
pedra angular de todos os investimentos 
financiados pela União; salienta que o 
financiamento da União deve ser 
acompanhado de resultados mensuráveis, 
e não de simples avaliações de resultados, 
que permitam comparar e classificar a 
eficiência dos diferentes programas da 
União;

Or. en

Alteração 23
Eugen Jurzyca

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-B. Reconhece que os investimentos 
públicos são limitados, já que se baseiam 
em recursos escassos financiados 
principalmente pelos contribuintes; 
destaca a necessidade de dar prioridade 
aos investimentos públicos em função da 
sua eficácia, a fim de apoiar o 
crescimento económico;
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Or. en

Alteração 24
Eugen Jurzyca

Projeto de parecer
N.º 6-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-C. Propõe a introdução, o 
acompanhamento sistemático e a 
avaliação regular do princípio da 
«relação custo/eficácia», com o objetivo 
de melhorar a eficiência de todas as 
despesas da União, o que contribuirá para 
assegurar uma maior eficácia e um maior 
valor acrescentado aos consumidores da 
União, tal como reiterado em diversas 
ocasiões pelo Tribunal de Contas;

Or. en

Alteração 25
Eugen Jurzyca

Projeto de parecer
N.º 6-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

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

Or. en

Alteração 26
Eugen Jurzyca

Projeto de parecer
N.º 6-E (novo)
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Projeto de parecer Alteração

6-E. Apela a uma racionalização 
orçamental a todos os níveis; sublinha a 
importância da responsabilização e da 
transparência dos organismos que 
recebem financiamento da União;

Or. en

Alteração 27
Eugen Jurzyca

Projeto de parecer
N.º 6-F (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-F. Salienta a importância de as 
recomendações do Tribunal de Contas 
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 União 
e basear-se no desempenho, a fim de 
aumentar a eficiência e a produtividade 
das instituições públicas;

Or. en


