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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão da 
Cultura e da Educação, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Considera que as políticas relativas à protecção do consumidor e ao mercado interno 
revestem uma grande importância para a promoção da UE junto dos consumidores e das 
empresas; convida os Estados-Membros a redobrarem os seus esforços para dar a 
conhecer as vantagens do mercado único a nível nacional, regional e local;

2. Convida a Comissão a alargar o leque de interessados ouvidos durante as consultas sobre 
a legislação comunitária; sublinha, a este respeito, a importância das redes transnacionais 
de profissionais, que propiciam plataformas para trocas de pontos de vista informadas 
sobre as políticas da UE, contribuindo assim para melhorar a qualidade da legislação 
comunitária; reconhece que existem problemas a nível da aplicação da legislação e exorta 
os consumidores e as empresas a exercerem os seus direitos e a assinalarem os problemas 
existentes às instituições da UE;

3. Convida os Estados-Membros a aumentarem os recursos atribuídos à rede SOLVIT de 
resolução de problemas; solicita à Comissão que acelere a reorganização dos diferentes 
serviços que fornecem informações e conselhos sobre o mercado único; apoia vivamente, 
por conseguinte, a ideia de uma abordagem integrada para a prestação de serviços de 
assistência no âmbito do mercado único através da criação de um ponto de acesso único 
na Internet.

4. Solicita à Comissão que reforce os seus esforços de coordenação no domínio da educação 
e informação dos consumidores; exorta os Estados-Membros a reforçarem a visibilidade 
da rede dos centros europeus de consumidores e a sensibilização sobre os direitos dos 
consumidores europeus;

5. Insta os Estados-Membros, tendo em conta a crise financeira mundial e o endividamento 
crescente dos consumidores, a tomarem medidas para aumentar o nível de conhecimentos 
dos consumidores em matéria de finanças;

6. Congratula-se com as iniciativas da Comissão que visam reduzir os encargos 
administrativos e melhorar a regulamentação; solicita, em particular, a realização de 
progressos a favor das pequenas e médias empresas.
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