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Identificação do Custo da não-Europa 

O presente documento dá a conhecer o trabalho em curso referente a um projeto de longo prazo 
que está a ser desenvolvido pela Unidade do Valor Acrescentado Europeu, do Parlamento 
Europeu, em conjunto com o gabinete do Secretário-Geral, com vista a tentar identificar e analisar 
o «custo da não-Europa» em alguns domínios políticos. Destina-se a ser um contributo para o 
debate em curso acerca das prioridades políticas da União Europeia no atual ciclo institucional de 
cinco anos: de 2014 a 2019. O estudo foi publicado pela primeira vez em março de 2014, foi 
atualizado passados quatro meses para incluir novos materiais e está agora a ser novamente 
atualizado, a fim de ter em conta as novas investigações realizadas nos últimos meses. 
 
O conceito de custo da não-Europa remonta aos anos 80 do século XX, altura em que os relatórios 
de Albert-Ball e de Paolo Cecchini, de 1983 e 1988, introduziram a ideia na esfera política pela 
primeira vez. Estes relatórios identificavam e procuravam quantificar os significativos benefícios 
económicos que adviriam potencialmente da realização do mercado único na Europa. O conceito 
central gira em torno da ideia de que a ausência de ação comum a nível europeu pode significar, 
num setor específico, uma perda de eficiência em relação à economia global e/ou a 
não concretização de um bem público coletivo que, de outra forma, existiria. Este conceito está 
intimamente relacionado com o de «valor acrescentado europeu», no sentido em que este último 
tenta identificar o benefício económico de realizar uma ação política a nível europeu num domínio 
específico, ao passo que o primeiro tenta identificar o custo económico coletivo de não realizar essa 
ação.  
 
Os potenciais benefícios económicos da ação podem ser medidos em termos do produto interno 
bruto (PIB) adicional gerado ou das poupanças na despesa pública ou noutras despesas, através de 
uma afetação mais eficiente dos recursos no conjunto da economia. Um exemplo de PIB adicional 
gerado seria o potencial efeito multiplicador ao longo do tempo de alargar e aprofundar o 
mercado único digital à escala continental ou, de facto, de concluir o mercado único de bens e 
serviços existente. Um exemplo de maior eficiência na despesa pública seria uma melhor 
coordenação das políticas nacionais e europeias de desenvolvimento ou de segurança, em que se 
registam atualmente consideráveis duplicações ou disfuncionalidades. Um exemplo de potenciais 
custos futuros evitados seria o benefício de uma ação eficaz de prevenção de futuras crises 
bancárias ou de dívida soberana (embora o benefício, neste caso, fosse de natureza pontual e não 
recorrente). 
 
A análise do presente estudo assenta em grande medida numa série de trabalhos específicos 
realizados para diferentes comissões parlamentares europeias pela Unidade do Valor 
Acrescentado Europeu ao longo dos últimos dois anos e meio, sob a forma de avaliações do valor 
acrescentado europeu (relativas a iniciativas legislativas propostas pelo Parlamento) e relatórios 
relativos ao custo da não-Europa em setores políticos específicos. Além disso, também utiliza 
elementos retirados de outras investigações, realizadas de forma independente por organismos 
académicos e grupos de reflexão externos, que estão relacionadas com outros grandes estudos 
solicitados pelo Parlamento destinados aos vários relatórios de iniciativa legislativa e de iniciativa 
própria que elaborou em anos recentes. 
 
O «Mapa do Custo da não-Europa» que surge na capa do presente estudo e na página 11 do texto 
constitui uma tentativa de representar graficamente os ganhos de eficiência que podem advir das 
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várias solicitações feitas pelo Parlamento Europeu até à data ou de outras políticas que se 
encontram em fase de preparação em resultado das solicitações parlamentares, caso sejam 
totalmente concretizadas. Cada um dos segmentos individuais é depois «dissecado» numa análise 
mais pormenorizada, com referências aos estudos relevantes, sejam eles internos ou externos, que 
serviram de base aos cálculos. Obviamente que nem o mapa nem a análise pormenorizada 
subjacente pretendem veicular previsões exatas, dado que todas as previsões dependem de 
pressupostos que devem estar sujeitos a um constante aperfeiçoamento. Contudo, podem ilustrar e 
ilustram efetivamente a potencial ordem de grandeza dos possíveis ganhos de eficiência 
resultantes de uma ação comum nesses domínios, que podem ser concretizados ao longo do 
tempo.  
 
Os potenciais ganhos referidos no presente estudo representam o incremento total do PIB anual da 
UE após a introdução gradual das reformas propostas ao longo de vários anos. Por outras 
palavras, representam uma mudança permanente no PIB da UE para um nível mais elevado. A 
nossa conclusão é que, caso as políticas analisadas no presente estudo sejam aplicadas de forma 
eficaz, o benefício económico pode acumular-se anualmente até atingir um ponto em que, segundo 
os cálculos atuais, seria possível acrescentar à dimensão da economia europeia quase 1,6 biliões de 
euros, ou seja, aproximadamente 12 % do atual PIB da UE-28 (2014). 
 
O estudo Identificação do Custo da não-Europa, 2014-19 procura fornecer uma estimativa fiável da 
dimensão de potenciais ganhos mensuráveis para a economia da UE, decorrentes das várias 
iniciativas políticas elencadas. Baseia-se no trabalho de uma variedade de fontes, que são referidas 
nas notas de rodapé, muitas vezes acompanhadas de hiperligações. Nos casos em que um estudo 
subjacente oferece um conjunto de potenciais ganhos, é geralmente selecionado o valor inferior. 
Por conseguinte, o estudo peca por precaução na estimativa dos potenciais ganhos, pelo que existe 
um potencial significativo, superior a esta estimativa em termos de médio a longo prazo, 
decorrente de efeitos dinâmicos que não podem ser facilmente quantificados.   
 
Foram utilizados diferentes modelos macroeconómicos nos estudos subjacentes citados. As 
estimativas são, na sua maioria, permanentes, visto que estão relacionadas com benefícios 
contínuos recorrentes. Contudo, importa referir que determinados cenários específicos não são 
permanentes. Nomeadamente, as estimativas relativas aos potenciais benefícios de uma União 
Bancária plena, de uma melhor coordenação orçamental e de um sistema de garantia de depósitos 
comum são cálculos de perdas pontuais que podem ser evitadas num futuro cenário de crise, num 
determinado ano, se forem criados desde já os mecanismos adequados. Como sabemos, por 
experiência própria, que as crises bancárias ou financeiras significativas que afetam a economia 
europeia tendem a ocorrer sensivelmente uma vez por década, calculámos que o benefício anual 
de colocação em prática dessas medidas seria geralmente equivalente a dividir a perda pontual 
prevista por dez, chegando assim a uma estimativa razoável da perda potencial de PIB evitada. 
 
Vale a pena referir que a análise efetuada neste estudo se articula com uma investigação mais 
alargada que está a ser realizada pela comunidade académica e por vários grupos de reflexão, 
tanto no que diz respeito às políticas europeias específicas como aos benefícios mais abrangentes 
decorrentes da própria adesão à UE. Por exemplo, um estudo divulgado na primavera de 2014, da 
autoria de Campos, Coricelli e Moretti1, que suscitou grande interesse público, procurou 

                                                 
1   Nauro Campos, Fabrizio Coricelli and Luigi Moretti, Economic Growth and Political Integration: Estimating the 

Benefits from Membership in the European Union using the Synthetic Counterfactuals Method («Crescimento 
 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2432446
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2432446


PE 536.364 5 

quantificar os benefícios económicos decorrentes da adesão à UE por parte dos 19 
Estados-Membros que aderiram à União nos sucessivos alargamentos que ocorreram entre 1973 e 
2004. Embora a dimensão e a natureza do benefício económico possam variar de acordo com o 
Estado-Membro, e embora esse benefício possa advir de diferentes fatores em cada um dos casos 
— seja a liberalização do comércio intracomunitário (para os dez Estados-Membros cuja adesão 
ocorreu em 2004), o mercado único (para o Reino Unido), a moeda única (para a Irlanda) ou a 
produtividade laboral (para a Finlândia, a Suécia e a Áustria) — a conclusão geral foi que, em 
resultado da adesão e da integração económica a ela associada, os rendimentos nacionais nesses 
países são atualmente 12 % mais elevados do que aconteceria caso contrário. O estudo realizado 
pelos referidos autores também concluiu que, em geral, os benefícios são permanentes e 
aumentam ao longo do tempo. 
 
 
Joseph Dunne 
Diretor interino, 
Direção da Avaliação do Impacto e do Valor Acrescentado Europeu 
 
Abril de 2015. 
 

                                                                                                                                                           
económico e integração política: estimar os benefícios decorrentes da adesão à União Europeia com recurso ao 
método contrafactual sintético»), IZA, Documento de reflexão n.º 8162, maio de 2014. 
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Introdução 
 
A melhoria do processo legislativo no seio da União Europeia compreende várias fases: desde a 
definição da agenda política, passando pela consulta avançada, pela ação legislativa e pela 
aplicação, e terminando na avaliação ex post ou controlo. Existe um ciclo legislativo ou político em 
torno destes e de outros elementos. Idealmente, este ciclo deve estar interligado, para que o 
resultado e os efeitos da legislação e das políticas existentes sejam adequadamente avaliados e 
tidos em conta aquando da definição de novas iniciativas. 
 
Tradicionalmente, o processo de definição da agenda política a nível da UE recaía sobretudo na 
Comissão Europeia. Contudo, atualmente, a Comissão deixou de ser o único interveniente neste 
domínio. Segundo o artigo 17.º do Tratado da União Europeia (TUE), introduzido pelo Tratado de 
Lisboa, a Comissão «promove o interesse geral da União e toma as iniciativas adequadas para esse 
efeito» e também «toma a iniciativa da programação anual e plurianual da União com vista à 
obtenção de acordos interinstitucionais». Trata-se de um processo no qual, por definição, 
participam conjuntamente a Comissão, o Conselho e o Parlamento. O Tratado também prevê 
especificamente que o Parlamento goza do direito de propor iniciativas legislativas à Comissão, ou 
seja, pode «solicitar à Comissão que submeta à sua apreciação todas as propostas adequadas sobre 
as questões que se lhe afigure requererem a elaboração de atos da União para efeitos de aplicação 
dos Tratados» (artigo 225.º do TFUE, também introduzido pelo Tratado de Lisboa). 
 
Por seu lado, o Parlamento Europeu leva cada vez mais a sério o seu direito e a sua 
responsabilidade de contribuir para o processo de definição da agenda política, tanto através da 
apresentação de «relatórios de iniciativa», expressando as suas preferências políticas gerais, como 
também através de um número crescente de «relatórios de iniciativa legislativa» em que faz 
solicitações específicas de novas propostas legislativas à Comissão. Ao fazê-lo, o Parlamento está 
ciente do princípio da subsidiariedade, segundo o qual a ação da União deve ser considerada 
quando os objetivos «[...] não possam ser suficientemente alcançados pelos Estados-Membros, [...] 
podendo contudo, [...] devido às dimensões ou aos efeitos da ação considerada, ser mais bem 
alcançados ao nível da União» (artigo 5.º do TUE).  
 
Como parte do propósito geral de reforçar a sua capacidade no que toca à avaliação de impacto e à 
análise do valor acrescentado potencial, o Parlamento começou recentemente a sujeitar as suas 
várias iniciativas a uma análise mais sistemática dos prováveis benefícios económicos ou outros 
das ações que pode vir a propor. O presente estudo contribui para que este processo avance um 
pouco mais, no sentido em que reúne trabalhos recentes ou em curso relativos a ideias em 25 áreas 
de política, geralmente em matérias alvo de relatórios de iniciativa ou de iniciativa legislativa que 
foram aprovados pelo Parlamento por uma larga maioria em sessão plenária. No seu conjunto, o 
trabalho aqui apresentado está concebido por forma a contribuir de forma válida para o processo 
de criação de uma agenda política de base alargada para o atual ciclo institucional (2014 a 2019) na 
União Europeia.   
 
É especialmente adequado que o Parlamento Europeu realize trabalho neste domínio, uma vez 
que o próprio conceito de «não-Europa» foi na verdade desenvolvido e introduzido pela primeira 
vez no Parlamento há mais de três décadas, através de um relatório que solicitou a dois 
economistas de renome, Michel Albert e James Ball. Tal como atualmente, os primeiros anos da 
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década de 80 do século XX foram um período de crise económica e de pessimismo em relação ao 
futuro. Foi a Comissão Especial do Parlamento para o Relançamento da Economia Europeia que 
explorou formas e meios de travar este ciclo, convidando Michel Albert e James Ball a pensarem 
com criatividade novos cenários económicos.  
 
O relatório de Albert-Ball, apresentado em agosto de 1983, revela-se um texto surpreendentemente 
atual, prevendo os desafios e as escolhas que a União enfrenta hoje, não obstante o contexto da 
altura. O relatório defende que o principal obstáculo ao crescimento económico dos países 
europeus é aquilo que podemos denominar «não-Europa», resvalando rapidamente para o não 
crescimento, e descreve a forma como algo que deveria ser um mercado comum se estava a tornar 
num mercado incomum. Mostrava a imagem de uma economia europeia na qual o futuro fora 
sacrificado em prol do presente, dando prioridade a considerações de curto prazo e nacionais, em 
detrimento de objetivos coletivos e de longo prazo. 
 
A análise de Albert-Ball sugeria que a ausência de um verdadeiro mercado comum e todos os 
outros obstáculos ao comércio equivalem a uma sobrecarga financeira que representaria 
aproximadamente uma semana de trabalho por ano em média por cada família na Europa, ou seja, 
cerca de 800 ECU por ano na unidade monetária europeia da altura. Por outras palavras, cada 
trabalhador na Europa trabalhava uma semana por ano para pagar a não-Europa, com um custo 
adicional na ordem dos 2 % do Produto Nacional Bruto (PNB). Para beneficiar do efeito 
multiplicador potencial da ação comum, a recuperação precisaria de ser feita ao nível da 
Comunidade, ou não haveria qualquer recuperação.  
 
O conceito de «custo da não-Europa» foi ponto central do histórico relatório de Paolo Cecchini, de 
abril de 1988, que contribuiu com um fundamento económico poderoso para o programa de 
realização do mercado único no final de 1992. Este relatório estimava que o ganho provável do PIB 
ao nível da Comunidade decorrente desse programa de 1992 seria na ordem dos 4,5 % (alcançando 
potencialmente os 6,5 %). A análise do relatório de Paolo Cecchini ajudou a impulsionar os 
esforços de realização do mercado único, que continuaram desde então, mas a ideia central que lhe 
estava subjacente parece ter desaparecido gradualmente do debate, dado que os efeitos positivos 
de um mercado mais aprofundado e mais alargado passaram a ser considerados um dado 
adquirido. Nos últimos anos, o debate público centrou-se mais frequentemente no «custo da 
Europa» do que nos ganhos que ainda podem ser alcançados em termos de PIB através da 
prossecução de políticas adequadas a nível europeu. 
 
O efeito multiplicador potencial, quer do aprofundamento da ação europeia existente quer da 
realização de novas ações em determinados domínios, permanece forte atualmente. O presente 
estudo oferece um conjunto de estimativas de ganhos económicos possíveis - principalmente em 
relação ao PIB adicional gerado ou em relação a uma afetação mais racional dos recursos públicos 
a partir de uma melhor coordenação da despesa ao nível nacional e europeu - que pode ajudar 
significativamente a impulsionar a economia europeia a prazo. Essas estimativas apontam para 
uma estratégia de «crescimento sem dívida» à medida que a União emerge lentamente das 
recentes crises de âmbito económico, financeiro e de dívida soberana. Alguns dos montantes em 
causa são significativos, como, por exemplo, os 415 mil milhões de euros de PIB adicional que o 
mercado único digital pode gerar, um montante superior ao PIB de vários Estados-Membros. 
Outros valores, tais como os relativos à harmonização da legislação internacional privada ou à 
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promoção da atividade voluntária transfronteiras, podem ser menos apelativos, mas ainda assim 
evitam custos reais aos indivíduos, facilitando dessa forma a vida quotidiana dos cidadãos. 
 
O trabalho efetuado no âmbito deste projeto encontra-se em curso e é atualizado regularmente. Na 
primeira edição do presente estudo, publicado em março de 2014, foi referido um montante inicial 
de potenciais ganhos cumulativos do PIB decorrentes de um conjunto de ações políticas a nível 
europeu na ordem dos 800 mil milhões de euros e, na segunda edição, de julho de 2014, este 
montante ficou ligeiramente abaixo de um bilião de euros. Com base em novas investigações 
realizadas no segundo semestre do ano passado, nomeadamente nos domínios do mercado único 
digital e aspetos do atual mercado único, o montante foi agora novamente revisto em alta para 
cerca de 1,6 biliões de euros, representando aproximadamente 12 % do atual PIB da UE. 
 
 
 
 
Klaus WELLE Anthony TEASDALE 
Secretário-Geral Diretor-Geral 
Parlamento Europeu DG EPRS 

Mapa do Custo da não-Europa 
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ECONOMIA DIGITAL 
 
 
 

1. Mercado único digital 
 

Ganho de eficiência potencial: 415 mil milhões por ano 
 

 
 
Proposta principal 
A criação de um mercado único digital em pleno funcionamento na União Europeia oferece um 
potencial muito significativo no que se refere ao futuro crescimento económico. Com base numa 
combinação dos estudos existentes, realizada entre 2005 e 2010 pela Copenhagen Economics2, e no 
recente Relatório relativo ao custo da não-Europa3 solicitado pela Unidade do Valor Acrescentado Europeu 
para a Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores (IMCO) do Parlamento 
Europeu, o potencial ganho do PIB, logo que todas as medidas políticas estejam plena e 
adequadamente aplicadas, pode situar-se entre 415 e 500 mil milhões de euros por ano (3,0 % a 3,6 % do 
PIB da UE). Este valor acrescentado decorreria, nomeadamente, do progresso nos domínios do 
comércio eletrónico e da contratação pública eletrónica. Contudo, visto que a complexidade do 
processo faz com que seja improvável que a eliminação dos obstáculos possa, na prática, ser 
plenamente concretizada, optámos por apresentar como estimativa o valor inferior de entre estes dois.  
 
Uma análise mais pormenorizada 
Um mercado único digital totalmente funcional na União Europeia pode gerar ganhos significativos a 
prazo, promovendo: 

− uma maior produtividade, devido à maior rapidez do fluxo de informação, algo que beneficia 
especialmente os setores dos serviços ligados ao conhecimento que dependem da informação 
para prestarem os seus serviços; 

− alterações estruturais na economia da UE, com a atividade a afastar-se da produção e dos 
setores tradicionais de serviços para se aproximar dos serviços ligados ao conhecimento; 

− maior eficiência e custos de transação reduzidos nos setores tradicionais, tais como a livre 
circulação de bens e serviços; 

− melhorias ao nível do bem-estar dos consumidores decorrentes de um nível mais elevado de 
comércio eletrónico. 

 
A situação global no domínio digital ainda se caracteriza em grande medida pela fragmentação e por 
um mercado único incompleto, essencialmente 28 mercados nacionais. O nível de comércio eletrónico 
transfronteiriço é relativamente baixo numa altura em que essa atividade tem crescido rapidamente 
dentro dos diferentes Estados-Membros, supostamente a partir de uma base inicialmente reduzida. 

                                                 
2   Copenhagen Economics, Economic Assessment of the Barriers to the Internal Market for Services («Avaliação 

económica das barreiras ao mercado interno dos serviços»), relatório final, janeiro de 2005; Copenhagen 
Economics, Study on the Economic Impact of the Electronic Commerce Directive («Estudo sobre o impacto económico 
da Diretiva relativa ao comércio eletrónico»), relatório final, setembro de 2007; Copenhagen Economics, The 
economic impact of European digital single market («O impacto económico do mercado único digital europeu»), 
relatório final, março de 2010. 

3   GHK, The Cost of Non-Europe in the Single Market III - Digital Single Market  («O custo da não-Europa no mercado 
único III - Mercado único digital»), estudo solicitado pela Unidade do Valor Acrescentado Europeu, DG EPRS, 
setembro de 2014.  
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2014)536356 

http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/studies/2005-01-cph-study_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/studies/2005-01-cph-study_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/docs/study/ecd/%20final%20report_070907.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/docs/study/ecd/%20final%20report_070907.pdf
http://www.epc.eu/dsm/2/Study_by_Copenhagen.pdf
http://www.epc.eu/dsm/2/Study_by_Copenhagen.pdf
http://www.epc.eu/dsm/2/Study_by_Copenhagen.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2014)536356
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2014)536356
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Ainda existem demasiados obstáculos à livre circulação pelas fronteiras nacionais de bens e de serviços 
em linha. 
 
Os entraves mais graves dizem respeito à privacidade das comunicações eletrónicas, aos pagamentos 
eletrónicos, aos pagamentos de IVA, à proteção dos consumidores e resolução de litígios, à proteção 
dos dados e às restrições geográficas ou «bloqueio geográfico» (acesso a produtos vendidos 
eletronicamente que se encontram limitados por lei ou na prática a determinadas áreas geográficas). 
Existe uma clara necessidade de atualizar as regras do mercado único europeu, definindo um espaço 
único para pagamentos em linha, faturação eletrónica, proteção dos direitos de propriedade intelectual 
e clarificação dos requisitos de IVA, gerando dessa forma confiança no comércio eletrónico e conferindo 
a proteção adequada aos consumidores europeus. A Comissão Europeia deve criar um conjunto de 
propostas que visem melhorar o funcionamento do mercado único digital, ao serviço dos consumidores 
e das empresas. É necessário, por exemplo, permitir que as empresas em linha se registem apenas uma 
vez para poderem funcionar em toda a UE. Da mesma forma, a criação e promoção de normas digitais 
coerentes reduzirá a fragmentação do mercado. Porém, a complexidade das medidas que é necessário 
tomar neste domínio leva-nos a crer que o ganho potencial total só pode ser concretizado a longo prazo. 
 
O recente Relatório relativo ao custo da não-Europa da Unidade do Valor Acrescentado Europeu do 
Parlamento analisou potencial legislação pertinente para o mercado único digital, incluindo direito 
contratual, proteção de dados e privacidade, propriedade intelectual e instrumentos transversais do 
mercado único digital (sistemas de pagamento, identificação eletrónica e serviços de distribuição postal 
e de encomendas), e estimou que o custo direto da não-Europa se situa entre 36 e 75 mil milhões de 
euros por ano (0,3 % a 0,5 % do PIB da UE). 4 
 
O relatório quantificou os custos diretos associados a lacunas em três domínios específicos: 

− computação em nuvem: a falta de responsabilidade dos prestadores de serviços de computação 
em nuvem e a inconsistência das legislações e regulamentações transnacionais; 

− pagamentos eletrónicos: não foram detetadas grandes lacunas legislativas. No entanto, na 
perspetiva do funcionamento do mercado único digital, as lacunas mais importantes estão 
relacionadas com uma grande heterogeneidade das práticas comerciais existentes entre os 
Estados-Membros e os custos excessivos inerentes à realização de pagamentos transfronteiras; 

− distribuição postal e de encomendas: não foram identificadas lacunas legislativas individuais, 
mas existem consideráveis lacunas de informação no que respeita à disponibilidade de diversos 
serviços de distribuição e opções de distribuição a si associadas, tanto para os consumidores 
como para os retalhistas em linha. Resta apurar os resultados que a autorregulamentação 
voluntária do setor e a adoção de boas práticas poderão obter.  

 
O estudo não analisou lacunas identificadas que, previsivelmente, gerarão custos de uma ordem de 
grandeza inferior à das identificadas supra (por exemplo, a aplicação de garantias comerciais a produtos 
digitais ou diferenças nos contratos-tipo). Também não se procurou efetuar uma estimativa dos custos 
nos domínios da identificação eletrónica, da autenticação eletrónica ou da proteção dos consumidores 
em relação aos produtos digitais, devido às interações especialmente complexas no mercado único 
digital. Além disso, duas questões importantes ficaram fora do âmbito do relatório: as redes de 
telecomunicações e a tributação, nomeadamente o IVA. 
 
Os benefícios económicos estimados em estudos anteriores incluíam os efeitos da produtividade e do 
emprego decorrentes da utilização dos serviços em linha. Presentemente, tomou-se em consideração 
um elemento adicional, ou seja, as melhorias ao nível do bem-estar dos consumidores decorrentes de 
um nível de comércio eletrónico mais elevado, em termos de preços em linha mais reduzidos e de uma 

                                                 
4   Ibidem. 
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maior escolha (as estimativas da Comissão Europeia rondam os 12 mil milhões de euros).5 Se o 
comércio eletrónico crescesse e passasse a representar 15 % da totalidade do setor retalhista, o que é um 
pressuposto plausível, e se os obstáculos ao mercado único fossem eliminados, estima-se que os ganhos 
totais a longo prazo em termos de bem-estar dos consumidores fossem cerca de 204 mil milhões de 
euros, o equivalente a 1,6 % do PIB da UE. Seria possível conseguir ainda mais ganhos, caso o 
funcionamento do mercado fosse melhorado, através, por exemplo, da criação de um sistema de 
resolução de litígios em linha para solucionar litígios de consumo, o que poderia gerar uma poupança 
na ordem dos 22 mil milhões de euros.6 
 

Estima-se que os ganhos em termos de emprego sejam na ordem de 0,1 %, o que equivale a mais de 
223 mil postos de trabalho criados até 2020, em virtude da eliminação das lacunas identificadas que 
constituem um entrave ao mercado único digital. Os salários médios também aumentam ligeiramente, 
o que impulsiona os rendimentos dos agregados familiares. Uma estimativa recente da Comissão 
Europeia7 sugere que os benefícios da realização de mercados únicos digitais ascenderiam a 260 mil 
milhões de euros e outra estimativa aponta para potenciais poupanças para as autoridades públicas na 
ordem dos 100 mil milhões de euros por ano, caso todos os contratos públicos possam ser realizados em 
linha. 8 
 
Outras estimativas do custo da não-Europa 
Existem vários estudos que confirmam a dimensão substancial dos ganhos potenciais expectáveis com a 
concretização de um mercado único digital na Europa. Como foi referido anteriormente, um trabalho 
pormenorizado realizado pela Copenhagen Economics em 2005, 2007 e 20109 estima que, em resultado 
de uma aceleração da economia digital, que abrange a crescente utilização de serviços em linha, uma 
infraestrutura digital melhorada e competências eletrónicas melhoradas, o PIB pode registar um 
aumento a longo prazo de cerca de 4,0 %, ou seja, aproximadamente 520 mil milhões de euros por ano a 
preços correntes. 
 
Um estudo do Conference Board10 defende a necessidade urgente de um mercado único digital e de 
telecomunicações integrado para mobilizar o potencial da economia, inovação e serviços digitais. Este 
estudo cria quatro cenários que mostram que as tecnologias da informação e da comunicação (TIC) 
podem ser uma grande fonte de crescimento para a economia europeia (até metade do crescimento 
potencial do PIB na União). Andrea Renda, do Centro de Estudos de Política Europeia (CEPS), salienta 
que a concretização de um mercado único digital mais integrado exige que se repense 
aprofundadamente o quadro regulamentar.11 A Comissão Europeia estima que passar da atual situação 
em que as faturas eletrónicas correspondem a 5,0 % das transações «business-to-business» para uma 

                                                 
5   Civic Consulting, The functioning of e-commerce and Internet marketing and selling techniques in the retail of goods 

(«O funcionamento do comércio eletrónico e das técnicas de divulgação mediática e de venda via Internet no 
comércio a retalho de produtos»), setembro de 2011.  

6   Comissão Europeia, Avaliação de impacto que acompanha a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa à resolução alternativa de litígios de consumo (Diretiva RAL) e a proposta de regulamento do Parlamento Europeu 
e do Conselho sobre a resolução de litígios de consumo em linha (Regulamento ODR) - COM(2011) 793 final; 
SEC(2011)1409 final. 

7   Discurso do Vice-Presidente da Comissão, Andrus Ansip, na sessão plenária do Parlamento Europeu - 
Estrasburgo, Why the EU needs a Digital Single Market («Porque precisa a UE de um mercado único digital»), 26 
de novembro de 2014. 

8   Comissão Europeia, 2014, Reforma dos contratos públicos, ficha n.º 4: contratação pública eletrónica. 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/reform/fact-sheets/fact-
sheet-04-computerisation_pt.pdf  

9   Copenhagen Economics, op. cit. 
10   The Conference Board, Unlocking the ICT Growth Potential in Europe: Enabling People and Business («Libertar o 

potencial de crescimento das TIC na Europa: dar poder às pessoas e às empresas»), janeiro de 2014. 
11   Andrea Renda, The Digital Infrastructure as the Next 'EU Grand Project’ («A infraestrutura digital como o 

próximo "Grande projeto da UE"»), Istituto Affari Internazionali, janeiro de 2014. 

http://ec.europa.eu/consumers/archive/consumer_research/market_studies/docs/study_ecommerce_goods_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201204/20120425ATT43950/20120425ATT43950EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201204/20120425ATT43950/20120425ATT43950EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201204/20120425ATT43950/20120425ATT43950EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-2182_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/reform/fact-sheets/fact-sheet-04-computerisation_pt.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/reform/fact-sheets/fact-sheet-04-computerisation_pt.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/reform/fact-sheets/fact-sheet-04-computerisation_pt.pdf
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/new-study-unlocking-ict-growth-potential-europe-enabling-people-and-businesses
http://www.iai.it/en/pubblicazioni/digital-infrastructure-next-eu-grand-project
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aceitação generalizada resultaria, por si só, num benefício de 240 mil milhões de euros durante um 
período de seis anos.12 Estas poupanças seriam melhoradas através do funcionamento do Espaço Único 
de Pagamentos em Euros (SEPA). A Comissão defende que a criação em curso do SEPA constitui a 
«rampa de lançamento ideal» para o sucesso de uma iniciativa europeia no domínio da faturação 
eletrónica. Com poupanças potenciais para as empresas com uma taxa de penetração de 77 %, o 
benefício para a procura seria de 64,5 mil milhões em 2012, em comparação com o ano de base de 
2006.13 14 Acumulado durante um período de seis anos, e presumindo uma evolução linear, o benefício 
total para a procura seria de 226 mil milhões. Visto que a aplicação do SEPA está em curso e que as 
lacunas que se mantêm são em grande medida legislativas e, em parte, relacionadas com o 
fornecimento de informações e o apoio a nível da UE para a coordenação de determinadas soluções 
técnicas, é difícil avaliar que percentagem do total de ganhos estimados do SEPA não pode ser 
concretizada sem a resolução dessas lacunas. Presume-se que o custo da não-Europa representa entre 
10 % e 30 % do total de ganhos alcançados com o SEPA, equivalendo a um montante entre 2,2 e 6,6 mil 
milhões de euros, que seria repartido principalmente por empresas15. 
 
De acordo com o Painel de Avaliação das Condições de Consumo, da Comissão, continua a ser 
consideravelmente mais provável que os consumidores europeus comprem em linha a prestadores 
nacionais (41 %) do que a prestadores localizados noutros Estados-Membros (11 %)16. A principal 
questão prende-se com a confiança dos consumidores. Um estudo realizado pelo European Policy 
Centre (EPC)17 identifica a falta de legislação pan-europeia eficaz que proteja os consumidores contra 
fraudes, comércio desonesto e roubo de identidade e classifica-a como uma não disponibilização de um 
importante bem público. O estudo conclui que existe justificação económica para o governo intervir e 
criar um quadro legislativo que proteja os consumidores a nível da UE. Esse quadro deve representar 
uma situação vantajosa para todos, tanto consumidores como empresas, dado que o statu quo fica 
aquém do ótimo para a sociedade no seu conjunto. 
 
Uma revisão das regras relativas aos contratos públicos da UE (em abril de 2014) deverá facilitar a 
atribuição de contratos públicos às pequenas e médias empresas (PME) e a redução da burocracia 
frequentemente associada ao processo. Uma estimativa avançada pela Comissão sugere que, se todos os 
contratos públicos pudessem ser tratados em linha, as poupanças potenciais para as autoridades 
públicas poderiam chegar aos 100 mil milhões de euros por ano.18 A estratégia da Comissão relativa à 
computação em nuvem19 também descreve ações que podem gerar um ganho líquido de 2,5 milhões de 
novos empregos europeus e um crescimento anual de 160 mil milhões de euros do PIB da UE até 2020, 
ao acelerarem e intensificarem a utilização da computação em nuvem na economia como um todo. 
 
O mercado das comunicações eletrónicas caracteriza-se por grandes disparidades de preços, que não só 
provocam distorções, mas também são onerosas para os orçamentos públicos e cidadãos da UE em 

                                                 
12   Comissão Europeia, Aproveitar os benefícios da faturação eletrónica para a Europa, dezembro de 2010, 

COM(2010)0712. 
13   CapGemini Consulting, SEPA: Potential benefits at stake («Os potenciais benefícios em jogo»), 2010. 
14   http://ec.europa.eu/internal_market/payments/einvoicing/index_en.htm  
15   GHK, The Cost of Non-Europe in the Single Market III - Digital Single Market («O custo da não-Europa no mercado 

único III - Mercado único digital»), estudo solicitado pela Unidade do Valor Acrescentado Europeu, DG EPRS, 
setembro de 2014, p. 58.  
www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2014)536356 

16   Comissão Europeia, Painel de Avaliação das Condições de Consumo – Consumidores em casa no mercado único, 
SWD(2013)0291. 

17   Fabian Zuleeg e Robert Fontana-Reval, Economic Rationale for a Digital Single Market («Fundamentação 
económica de um mercado único digital»), Centro de Política Europeia, 2010. 

18   Diretivas 2014/24/UE e 2014/25/UE. A adoção das «declarações sob compromisso de honra» como meio de 
prova preliminar e da abordagem do «proponente vencedor» em relação às provas documentais pode reduzir 
os encargos administrativos associados aos concursos públicos em 80 %. 

19   Comissão Europeia, Comunicação sobre Explorar plenamente o potencial da computação em nuvem na Europa. 
COM(2012) 529 final, 2012. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:52010DC0712
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/sepa/sepa-capgemini_study-final_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/einvoicing/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2014)536356
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2014)536356
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2013/0291/COM_SWD(2013)0291(PAR2)_EN.pdf
http://www.epc.eu/press_room_details.php?release_id=13
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0024&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0025&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1424767995574&uri=CELEX:52012DC0529
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geral. Os ganhos em termos de bem-estar decorrentes da regulamentação prevista no que respeita às 
tarifas de terminação móvel na UE variam entre 2,8 e 11,8 mil milhões de euros e os ganhos decorrentes 
da regulamentação da UE relativa às tarifas de roaming dos telemóveis fixam-se em torno dos 4,5 mil 
milhões de euros. Como é óbvio, há muitos mais serviços que apresentam disparidades de preços; nesta 
perspetiva, os ganhos globais são presumivelmente muito superiores. A avaliação de impacto das 
propostas relativas ao «Continente Conectado» estimou um ganho anual de 110 mil milhões de euros. 
 
Todos os elementos supramencionados podem ser combinados, a fim de proporcionar uma imagem 
completa dos elementos estruturais de um mercado único digital integrado, que são apresentados no 
quadro sinóptico que se segue: 

 

Elementos estruturais — Ganhos potenciais de PIB 
decorrentes da  

realização do mercado único digital 

Custo da não-Europa  
(mil milhões de euros por 

ano) 
Comércio eletrónico 20420 
Contratação pública eletrónica 10021 
Espaço Único de Pagamentos em Euros (SEPA) e pagamentos 
eletrónicos 

2 

Faturação eletrónica 4022  
Computação em nuvem, pagamentos, distribuição postal e de 
encomendas 

47 

Sistemas de resolução alternativa de litígios e em linha 2223 
Total: 415 

 

Posição do Parlamento Europeu nesta matéria 
O Parlamento Europeu é de opinião que a realização do mercado único digital é crucial para estimular 
o crescimento e criar emprego na economia europeia. Acredita que a fragmentação e a falta de 
segurança jurídica são duas das principais preocupações neste domínio, e que também é preciso dar 
resposta à execução incoerente nos Estados-Membros das regras europeias existentes. A fragmentação 
também fica a dever-se em parte à aplicação tardia ou à transposição deficiente das diretivas existentes 
pelos Estados-Membros, um fator que deveria estar sujeito a um controlo mais rigoroso por parte das 
instituições europeias. Em dezembro de 2012, o Parlamento apelou à apresentação de propostas 
legislativas específicas para reforçar o acesso e a confiança dos consumidores nos produtos e nos 
serviços comercializados em linha, e para oferecer aos consumidores um balcão único simples para 
soluções. O Parlamento é favorável ao desenvolvimento de normas europeias comuns que facilitem o 
comércio eletrónico transfronteiriço, apoiadas por um instrumento financeiro europeu para cartões de 

                                                 
20  Comissão Europeia, Comunicação sobre Um enquadramento coerente para reforçar a confiança no mercado único digital 

do comércio eletrónico e dos serviços em linha, Bruxelas, 11.1.2012, COM(2011) 942 final, com base num estudo 
realizado pela Civic Consulting, Consumer market study on the functioning of e-commerce («Estudo do mercado de 
consumo sobre o funcionamento do comércio eletrónico»), 2011.  

21  Comissão Europeia, Reforma dos contratos públicos, ficha n.º 4: contratação pública eletrónica. 
22   Comissão Europeia, Comunicação sobre Aproveitar os benefícios da faturação eletrónica para a Europa, Bruxelas, 

2.12.2010, COM(2010) 712 final, p. 2,  
23   Ver a referência 4, estimativa de 0,17 % de poupanças do PIB da UE para os consumidores europeus se estiver 

disponível um mecanismo de resolução alternativa de litígios de qualidade. Estimativa de 0,02 % do PIB da UE: 
potenciais poupanças para os consumidores europeus se estiver disponível um mecanismo de resolução de 
litígios em linha para operações de comércio eletrónico transfronteiriço. Em termos agregados, estima-se que as 
potenciais poupanças para os consumidores europeus ascendam a perto de 20 mil milhões de euros, o que 
corresponde a 0,17 % do PIB da UE, e que, para o segundo mecanismo, essas poupanças rondem os 2,5 mil 
milhões de euros, o que corresponde a aproximadamente 0,02 % do PIB da UE-27.  

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2011/PT/1-2011-942-PT-F1-1.Pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2011/PT/1-2011-942-PT-F1-1.Pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/reform/fact-sheets/fact-sheet-04-computerisation_pt.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1434452028711&uri=CELEX:52010DC0712


PE 536.364 17 

crédito e débito. Também reconhece o potencial da computação em nuvem e instou a Comissão a 
propor rapidamente uma estratégia a nível europeu para este mercado tão importante. 
 
Na sua resolução, o Parlamento acolheu com satisfação a adoção do «Código dos direitos em linha na 
UE» e também fez várias recomendações relativas a legislação futura, com vista a aumentar a confiança 
dos consumidores no mercado digital, nomeadamente através de medidas de combate ao tratamento 
desigual dos consumidores no mercado único decorrente das atuais restrições transfronteiriças 
aplicadas pelas empresas envolvidas em vendas à distância. Os Estados-Membros também enfatizaram 
a necessidade de existir um nível elevado de segurança das redes e das informações, a fim de garantir o 
funcionamento do mercado único e a confiança dos consumidores. A primeira leitura de uma proposta 
legislativa relevante foi aprovada em março de 2014. 
 
 

 

− Resolução do Parlamento Europeu, de 4 de julho de 2013, sobre a realização do mercado único 
digital (2013/2655(RSP)),  
Correlatores: Pablo ARIAS ECHEVERRÍA (Grupo PPE) e Malcolm Harbour (Grupo ECR, 
presidente), Comissão IMCO. 
Votação em sessão plenária:   FAVOR: 587 votos - CONTRA: 48 votos - ABSTENÇÕES: 4 votos. 
 

− Resolução do Parlamento Europeu, de 11 de dezembro de 2012, sobre reforçar a confiança no 
Mercado Único Digital (2012/2030(INI)). 
Relator: Pablo ARIAS ECHEVERRÍA (Grupo PPE), Comissão IMCO. 
Votação em sessão plenária: A FAVOR: 604 votos - CONTRA: 45 votos - ABSTENÇÕES: 15 votos. 
 

 

 
Posição do Conselho Europeu nesta matéria 
O Conselho Europeu tem vindo a apoiar de forma consistente o conceito de mercado único digital na 
Europa. Em junho de 2010, subscreveu a iniciativa emblemática da Comissão denominada «Agenda 
Digital para a Europa» e a elaboração de um plano ambicioso, baseado em propostas concretas, com o 
objetivo de criar um mercado único digital totalmente funcional até 2015. Em outubro de 2011 e junho 
de 2012, o Conselho Europeu solicitou que fossem apresentadas propostas destinadas a facilitar o 
comércio eletrónico e a utilização transfronteiriça dos serviços em linha, especialmente propostas 
relacionadas com a cobertura de banda larga, a simplificação da identificação e autenticação eletrónicas 
seguras e a modernização do regime aplicável aos direitos de autor na Europa. Em outubro de 2013, o 
Conselho Europeu reconheceu que a realização do mercado único digital pode gerar um crescimento 
adicional do PIB de 4,0 % até 2020 e expressou o seu apoio relativamente a novos investimentos em 
infraestruturas e à implantação de novas tecnologias, tais como a 4G, mantendo ao mesmo tempo a 
neutralidade tecnológica. Também apelou à adoção de um quadro geral de proteção de dados na UE e 
da Diretiva relativa à segurança cibernética, por considerá-los essenciais para a realização do mercado 
único digital até 2015. 
 
Em outubro de 2012, o Conselho Europeu apelou a que fossem acelerados os trabalhos sobre as 
propostas relativas à assinatura e à gestão coletiva dos direitos e aguardava com expectativa as 
próximas propostas destinadas a reduzir o custo do desenvolvimento da banda larga de alta 
velocidade e da faturação eletrónica. Em outubro de 2013, o Conselho Europeu acordou que as 
propostas relativas aos serviços de identificação eletrónica e de confiança e aos serviços de 
pagamentos e faturação eletrónica deviam ser adotadas até ao final da legislatura, bem como que 
devia ser aplicado um quadro aberto e não discriminatório que assegure a interoperabilidade e a 
portabilidade de conteúdos e dados. Acordou ainda que deveria ser prosseguida a modernização das 
administrações públicas através da rápida implantação de serviços como a administração em linha, a 
saúde em linha, a faturação eletrónica e a contratação pública eletrónica. Em março de 2014, o 
Conselho Europeu concordou que a conclusão célere dos trabalhos relativos a todas as propostas sobre 
o Ato para o Mercado Único I constitui uma prioridade fundamental, nomeadamente no que se refere a 
processos essenciais como a identificação e a assinatura eletrónicas. 
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O MERCADO ÚNICO E OS TRANSPORTES 
 

 
 

2. Conclusão e realização do mercado único existente para 
consumidores e cidadãos 

 

Ganho de eficiência potencial: 615 mil milhões de euros por ano 
 

 
 

Proposta principal 
O mercado único de bens e serviços existente já contribuiu significativamente para o crescimento 
económico e para o bem-estar dos consumidores da União Europeia. A Comissão Europeia estima que 
o progresso neste domínio ao longo do período compreendido entre 1992 e 2006 gerou na UE um 
aumento de 2,2 % do PIB e de 1,3 % do emprego, representando valores de 306 mil milhões de euros (a 
preços correntes) e 2,8 milhões de empregos, respetivamente.24 Contudo, um maior aprofundamento do 
mercado único «clássico» pode ainda proporcionar ganhos adicionais muito significativos para os 
consumidores e cidadãos da UE, caso os obstáculos que subsistem possam ser eliminados e a legislação 
europeia existente seja aplicada eficazmente. Um novo estudo solicitado pela Unidade do Valor 
Acrescentado Europeu para a Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores (IMCO) 
do Parlamento Europeu, sobre contratos públicos, a livre circulação de bens e serviços e o 
desenvolvimento do acervo em matéria de defesa dos consumidores25, estima que a conclusão plena do 
mercado único existente nestes domínios e uma maior realização do mesmo de outras formas pode, 
após a conclusão de uma introdução faseada, acabar por gerar 615 mil milhões de euros por ano (ou 
4,4 %) em PIB no conjunto da UE.  

 
Uma análise mais pormenorizada 
O mercado único europeu já atingiu um nível elevado de integração económica naquilo que atualmente 
é o maior mercado combinado do mundo, com base na eliminação bem-sucedida da maior parte das 
barreiras não pautais à livre circulação de bens e serviços, eliminando dessa forma a maioria dos 
obstáculos físicos, fiscais, jurídicos e técnicos (normas relativas aos produtos) em relação ao comércio 
                                                 
24  Eva Casalprim, The Added Value of the European Single Market («O valor acrescentado do mercado único europeu»), 

Unidade do Valor Acrescentado Europeu, DG EPRS, junho de 2013. 
25  Os estudos produzidos pela Unidade do Valor Acrescentado Europeu, DG EPRS, são os seguintes:  

Zsolt Pataki, The Cost of Non-Europe in the Single Market - 'Cecchini Revisited' - An overview of the potential economic 
gains from further completion of the European Single Market («O custo da não-Europa no mercado único - "Cecchini 
revisto" - Uma perspetiva global dos ganhos económicos potenciais decorrentes de uma maior realização do 
mercado único europeu»), Unidade do Valor Acrescentado Europeu, DG EPRS, setembro de 2014 
www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2014)510981; 
Free Movement of Goods («Livre circulação de bens») - estudo realizado pela RAND Europe - 
www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS_STUDY_536353_CoNE_Single_Market_I.pdf; 
Single Market for Services («Mercado único de serviços») - estudo realizado pelo CEPS - 
www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2014)536354; 
Digital Single Market (« Mercado único digital») - estudo realizado pela GHK - 
www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2014)536356; 
Public Procurement and Concessions («Contratos públicos e concessões») - estudo realizado pela Europe 
Economics - 
www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2014)536355; 
Consumer acquis («Acervo relativo matéria de defesa dos consumidores») - estudo realizado pela GHK - 
www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2014)536357;  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/divers/join/2013/494462/IPOL-JOIN_DV(2013)494462_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2014)510981
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS_STUDY_536353_CoNE_Single_Market_I.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2014)536354
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2014)536356
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2014)536355
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2014)536357


PE 536.364 19 

dentro da UE. Não obstante a adoção e aplicação, no cômputo geral bem-sucedidas, de mais de 
3 500 medidas individuais relativas ao mercado único nas últimas três décadas, ainda existem desafios 
significativos e «omissões». Entre eles inclui-se o potencial para:  
 
- Facilitar ainda mais a prestação de serviços transfronteiriços, que geram cerca de 70 % do valor 

acrescentado na UE, mas representam atualmente apenas 20 % do comércio dentro da UE; 
- Tornar mais eficaz o sistema de proteção dos consumidores a nível europeu; 
- Melhorar a fiscalização de mercado do mercado de produtos; 
- Aumentar os contratos públicos transfronteiriços: embora a divulgação obrigatória de contratos 

públicos acima de determinado limite tenha tornado mais competitivos os contratos do setor 
público, menos de 4,0 % de todos os contratos são adjudicados a concorrentes estrangeiros na UE; 

- Melhor transposição, aplicação e execução de legislação existente em matéria de mercado único e 
melhor governação do mercado único em geral. 

 
A Comissão Europeia calcula que, ao longo do período compreendido entre 1992 e 2006, o mercado 
único gerou um aumento de 2,2 % no PIB e de 1,3 % no emprego , representando 233 mil milhões de 
euros (a preços correntes) e 2,8 milhões de empregos.26 
 
As conclusões de um estudo recente solicitado pela Unidade do Valor Acrescentado Europeu do 
Parlamento para a Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores sugerem que um 
maior aprofundamento do mercado único «clássico» poderia ainda conduzir a ganhos significativos 
para os consumidores e os cidadãos da UE, acabando por aumentar o PIB da UE-28 em mais 615 mil 
milhões de euros, ou 4,4 %, caso sejam eliminados os obstáculos que ainda se mantêm e a legislação 
europeia existente seja aplicada eficazmente. Contudo, os resultados da aplicação podem demorar 
algum tempo e a aplicação plena pode ser difícil. Por conseguinte, não é fácil estimar com precisão os 
potenciais ganhos alcançáveis ou quão próxima pode a UE colocar-se da plena realização do mercado 
único.27 
 
O mesmo estudo sugere que, só em relação à livre circulação de bens, e mesmo que este mercado tenha 
atingido a maturidade, o potencial inexplorado ainda representa entre 183 e 269 mil milhões de euros 
por ano - ou entre 1,3 % e 1,9 % do PIB da UE. Este valor considera apenas os efeitos estáticos de um 
aumento do comércio de bens dentro da UE e não inclui nem quantifica os efeitos dinâmicos, por outras 
palavras, o efeito multiplicador do aumento do comércio através, por exemplo, de maiores economias 
de escala, preços mais baixos para os consumidores ou mais inovação.  
 
O ganho potencial a longo prazo da realização do mercado único de serviços situa-se na ordem dos 
338 mil milhões de euros (ou 2,4 % do PIB da UE). Uma plena aplicação e exploração da atual Diretiva 
existente relativa a serviços, de 2006, que abrange possivelmente 40 % da economia de serviços, 
poderia, só por si, totalizar entre 0,3 % e 1,5 % do PIB da UE. Existiriam igualmente ganhos de serviços 
nas indústrias de redes, serviços profissionais e no setor do retalho. 
 

                                                 
26   Blanca Ballester, Better Governance of the Single Market («Melhor governação do mercado único»), Unidade do 

Valor Acrescentado Europeu, janeiro de 2013.  
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/494463/IPOL-
JOIN_ET%282013%29494463_EN.pdf  

27    Deutsche Bank, EU Monitor - European Integration: The Single European Market 20 years on - Achievements, 
unfulfilled expectations and further potential («O mercado único europeu passados 20 anos - as conquistas, as 
expectativas goradas e mais potencial»), outubro de 2013.  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/494463/IPOL-JOIN_ET%282013%29494463_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/494463/IPOL-JOIN_ET%282013%29494463_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/494463/IPOL-JOIN_ET%282013%29494463_EN.pdf
https://www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_EN-PROD/PROD0000000000322897/The+Single+European+Market+20+years+on%3A+Achievements,+unfulfilled+expectations+%26+further+potential.pdf
https://www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_EN-PROD/PROD0000000000322897/The+Single+European+Market+20+years+on%3A+Achievements,+unfulfilled+expectations+%26+further+potential.pdf
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O trabalho de investigação paralelo sobre o conjunto de legislação europeia em matéria de defesa dos 
consumidores (ou acervo) sugere que os prejuízos causados aos consumidores decorrentes de um 
mercado único incompleto neste domínio são da ordem dos 58 mil milhões de euros por ano (0,42 % do 
PIB da UE), com base na comparação da convergência de preços na UE e nos EUA. Os ganhos 
adicionais decorrentes de uma melhor execução da legislação existente28 conduziriam a uma aplicação 
mais equitativa do acervo em matéria de defesa dos consumidores em toda a Europa, a uma maior 
segurança jurídica para os operadores do mercado, a maior competitividade nos mercados retalhistas, a 
níveis de confiança mais elevados junto dos consumidores, a custos de cumprimento mais reduzidos 
para as empresas, a custos de resolução de litígios mais baixos e, em geral, a menos prejuízos causados 
aos consumidores. 
 

Potenciais ganhos em termos de PIB decorrentes 
do preenchimento de lacunas no mercado único  

da UE29 

Custo da não-Europa 
(mil milhões de euros) 

Livre circulação de bens 183 
Livre circulação de serviços 338 
Contratos públicos e concessões 36 

Acervo em matéria de defesa dos consumidores 58  
Total: 615 

 

Outras estimativas do custo da não-Europa 
Embora já tenham sido alcançados ganhos económicos substanciais até à data, vários outros estudos 
sustentam o facto de um mercado único mais completo e aprofundado poder vir a gerar benefícios 

                                                 
28   Cimeira Europeia dos Consumidores, Para uma aplicação mais eficaz dos direitos dos consumidores na UE, 2013. 
 http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/07032013_consumer_summit_discussion_paper_pt.pdf 
29   Os valores são os inferiores ou cálculos individuais decorrentes de estimativas indicadas nos estudos 

subjacentes. 

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/07032013_consumer_summit_discussion_paper_pt.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/07032013_consumer_summit_discussion_paper_pt.pdf
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ainda maiores.30 Em 2010, o relatório de Mario Monti31 sugeria que metade de todas as diretivas 
relativas ao mercado único enfrentava dificuldades de aplicação de algum género. Um estudo sobre os 
benefícios do mercado único32 estima que, se todos os obstáculos existentes ao comércio na UE fossem 
totalmente eliminados dentro da União, o PIB da UE poderia aumentar até 14 % a longo prazo em 
relação a um cenário de não aprofundamento da integração. Com base nesta abordagem, outro estudo33 
deduz que mesmo um objetivo mais modesto de redução dos obstáculos ao comércio que ainda existem 
dentro da UE de apenas metade poderia aumentar a longo prazo o nível do PIB da UE em cerca de 
4,7 %. Um outro estudo de relevo publicado em novembro de 2013 identifica seis áreas em que o 
mercado único necessita de mais desenvolvimento (construção, comércio retalhista, serviços prestados 
às empresas, comércio grossista, logística e alojamento) e sugere opções políticas correspondentes.34 
Uma análise econométrica sugere que a realização do mercado único nestes setores pode fazê-los 
crescer até 5,3 % e fazer crescer o PIB da UE até 1,6 %. 
 
Posição do Parlamento Europeu nesta matéria 
O Parlamento Europeu acredita que a livre circulação de bens, capitais, serviços e pessoas ainda não 
atingiu o seu pleno potencial quer para os cidadãos quer para as empresas no que se refere à eficiência, 
ao crescimento e à criação de emprego. Considera que o mercado único é agora uma necessidade 
significativa para se conseguir um novo impulso e instou a Comissão a apresentar propostas 
legislativas em conformidade. Essa pressão conduziu às comunicações da Comissão intituladas «Ato 
para um Mercado Único» (abril de 2011) e «Ato para um Mercado Único II» (outubro de 2012).  
 
O Parlamento demonstra igualmente a sua vontade de ver concretizada a adequada integração das 
dimensões ambiental e social na estratégia do mercado único, e procura: apoiar a criação de um 
mercado único sustentável através do desenvolvimento de uma economia inclusiva, de baixas emissões 
de carbono, verde, baseada no conhecimento, incluindo medidas destinadas a promover a inovação em 
tecnologias mais limpas; colocar os interesses dos consumidores e a política social no centro do 
mercado único; garantir a proteção dos serviços de interesse económico geral; e melhorar os 
mecanismos informais de resolução de problemas no mercado único (tais como o SOLVIT).  
 
Por fim, o Parlamento apelou a uma melhor governação do mercado único, através, por exemplo, do 
desenvolvimento de uma ferramenta analítica para medir a integração do mercado único no âmbito do 
«pilar do mercado único» do Semestre Europeu em relação às recomendações específicas por país no 
âmbito da União Económica e Monetária (UEM).  
 
 

− Resolução do Parlamento Europeu, de 20 de maio de 2010, sobre um mercado único ao serviço dos 
consumidores e cidadãos (2010/2011(INI)). 
Relator: Louis GRECH (Grupo S&D), Comissão IMCO. 
Votação em sessão plenária: A FAVOR: 578 votos - CONTRA: 28 votos - ABSTENÇÕES: 16 votos.  

                                                 
30   F. Izlkovitz, A. Dierx, V. Kovacs e N. Sousa, Steps towards a deeper economic integration: the Internal Market in the 

21st century - a contribution to the Single Market Review («Medidas para aprofundar a integração económica: o 
mercado interno no século XXI - um contributo para a revisão do mercado único»), European Economy, 
Economic Papers n.º 271, janeiro de 2007. 

31   Mario Monti, Uma nova estratégia para o mercado único: ao serviço da economia e da sociedade europeias, 2010. 
32   V. Aussilloux, C. Emlinger e L. Fontagné, What Benefits from Completing the Single Market? («Quais os benefícios 

da realização do mercado único?»), La Lettre du CEPII, n.º 316, 15 de dezembro de 2011. 
33   Y. Decreux, Completing Single Market II («Realização do mercado único II»), Governo do Reino Unido e Centre 

for Economic Policy Research (CEPR), estudo, Twenty Years On: The UK and the Future of the Single Market 
(«Passados vinte anos: o Reino Unido e o futuro do mercado único»), 2012. 

34  London Economics e PwC, The cost of non-Europe: the untapped potential of the European Single Market («O custo da 
não-Europa: o potencial inexplorado do mercado único europeu»), abril de 2013. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication784_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication784_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/docs/monti_report_final_10_05_2010_pt.pdf
http://www.cepii.fr/PDF_PUB/lettre/2011/let316ang.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/34715/12-199-twenty-years-on-uk-and-future-single-market.pdf
http://londoneconomics.co.uk/blog/publication/cost-non-europe-untapped-potential-european-single-market/
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− Resolução do Parlamento Europeu, de 25 de fevereiro de 2014, sobre a governação do Mercado 
Único no âmbito do Semestre Europeu (2013/2194(INI)). 
Relator: Sergio Gaetano COFFERATI (Grupo S&D), Comissão IMCO. 
Votação em sessão plenária:  A FAVOR: 607 votos - CONTRA: 64 votos - ABSTENÇÕES: 9 votos. 

 
Entre outros relatórios significativos neste domínio durante o mandato parlamentar 2009-2014 incluem-
se: 
 

− Um mercado único para os europeus (2010/2278(INI)). 
Relator: António CORREIA DE CAMPOS (Grupo S&D), Comissão IMCO. 

 

− Um mercado único para as empresas e o crescimento (2010/2277(INI)). 
Relator: Cristian BUŞOI (Grupo ALDE), Comissão IMCO. 

 

− Governação e parceria no Mercado Único (2010/2289(INI)). 
Relatora: Sandra KALNIETE (Grupo PPE), Comissão IMCO. 

 

− Proposta de resolução do Parlamento Europeu, de 14 de junho de 2012, sobre o «Ato para o Mercado 
Único: próximos passos para o crescimento». (2012/2663(RSP)) 
Relator: Malcolm HARBOUR (Grupo ECR), Comissão IMCO. 

 

− As 20 principais preocupações dos cidadãos e das empresas europeias relativamente ao 
funcionamento do Mercado Único (2012/2044(INI)). 
Relatora: Regina BASTOS (Grupo PPE), Comissão IMCO. 

 

− A governação do mercado único (2012/2260(INI)). 
Relator: Andreas SCHWAB (Grupo PPE), Comissão IMCO. 

 

− Governação do Mercado Único no âmbito do Semestre Europeu 2014 (2013/2194(INI)). 
Relator: Sergio Gaetano COFFERATI (Grupo S&D), Comissão IMCO. 

 
− Governação do Mercado Único no âmbito do Semestre Europeu 2015 (2014/2212(INI)). 

Relatora: Ildikó GÁLL-PELCZ (Grupo PPE), Comissão IMCO. 
 
 
 
Posição do Conselho Europeu nesta matéria 
O Conselho Europeu acolheu com satisfação o relatório de Mario Monti em junho de 2010 e, um ano 
mais tarde, apoiou o conceito, iniciado pelo Parlamento e aprovado pela Comissão, de um Ato para o 
Mercado Único, convidando os colegisladores a adotarem, até final de 2012, um primeiro conjunto de 
medidas prioritárias que conferissem um novo impulso ao mercado único, com particular ênfase em 
medidas que promovessem o crescimento e a criação de emprego. Esta vontade foi reiterada em março 
de 2012. Em dezembro de 2013, o Conselho Europeu apelou para que fossem redobrados os esforços no 
que toca à rápida adoção da restante legislação no quadro dos Atos para o Mercado Único I e II, bem 
como à célere aplicação das medidas neles contidas por parte dos Estados-Membros. 
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3. Conclusão da reforma do setor dos serviços financeiros 
 

Ganho de eficiência potencial: 82 mil milhões de euros por ano 
 

 
 

Proposta principal  
Os benefícios potenciais de um setor dos serviços financeiros plenamente integrado e regulamentado 
de forma eficaz em toda a UE poderiam, com base em investigação realizada pela Unidade do Valor 
Acrescentado Europeu, ser da ordem dos 82 mil milhões de euros por ano.35 Há ainda que avaliar os 
custos e os benefícios adicionais. 
 
Uma análise mais pormenorizada 
Na ausência de obstáculos e custos assimétricos, a integração do mercado implica geralmente a 
convergência de preços para níveis mais baixos, conforme demonstra um estudo clássico sobre 
integração de mercado no setor automóvel.36 Este conceito pode ser aplicado a outros setores, como o 
mercado hipotecário de habitação na área do euro e o financiamento bancário das PME. 
 
A Diretiva relativa ao crédito hipotecário, adotada em 2014, destina-se a criar um mercado competitivo, 
estabelecendo um nível elevado de proteção para os consumidores e assegurando uma concessão e 
obtenção de crédito responsáveis. Para a área do euro, e tendo em consideração as diferenças 
assimétricas nas estruturas de custos, este facto sugere uma convergência de mercado das taxas de juro 
para as hipotecas de habitação não superiores a 3,0 % ou uma estimativa de 63 mil milhões de euros por 
ano.  
 
Uma vez que as barreiras linguísticas e outras limitações significativas, como os efeitos de fidelização, a 
integração vertical e uma possível definição de preços com base no risco dos países, continuarão a 
existir, mesmo com uma maior integração dos mercados financeiros, o ganho potencial de 82 mil 
milhões de euros (ver quadro infra) poderá não ser plenamente alcançado. Contudo, os possíveis 
impactos compensatórios, como ganhos de eficiência decorrentes de outras formas de crédito, bem 
como o impacto positivo indireto na atividade das empresas que utilizam um tipo de financiamento 
menos dispendioso, não estão aqui quantificados. 
 
 

Elementos estruturais - Ganhos potenciais de eficiência decorrentes da  
conclusão da reforma do setor dos serviços financeiros 

Custo da não-Europa 
(mil milhões de euros por ano) 

Supervisão financeira Ainda se encontra em avaliação 
Regulamentação dos mercados financeiros44 19 
Seguros e pensões Ainda se encontra em avaliação 
Serviços financeiros de retalho e proteção dos consumidores40 63 
Criminalidade financeira Ainda se encontra em avaliação 
Total: 82 

 
                                                 
35   Graham Stull, Towards a Genuine Economic and Monetary Union: European Added Value Dimensions («Avançar no 

sentido de uma verdadeira união económica e monetária: dimensões do valor acrescentado europeu»), Unidade 
do Valor Acrescentado Europeu, Parlamento Europeu, outubro de 2012.  
www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-JOIN_NT%282012%29494458 

36   P.K. Goldberg e F. Verboven, Market Integration and Convergence to the Law of One Price: Evidence from the 
European Car Market («Integração do mercado e convergência para a lei do preço único: evidências do mercado 
automóvel europeu»), NBER, documento de trabalho, 2001. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-JOIN_NT%282012%29494458
https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/99322/1/99322_article.pdfhttp:/www.nber.org/papers/w8402
https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/99322/1/99322_article.pdfhttp:/www.nber.org/papers/w8402
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Outras estimativas do custo da não-Europa 
As instituições europeias avançaram com um conjunto de reformas para dar resposta aos desafios 
colocados pela crise financeira. Estes desafios encontram-se resumidos numa comunicação recente da 
Comissão Europeia intitulada «Um setor financeiro reformado para a Europa».37 Contudo, ainda existe 
risco de não-Europa no setor dos serviços financeiros, risco esse que assume diversas formas. Ainda 
está por concluir o trabalho relativo à supervisão financeira. Os possíveis ganhos decorrentes da 
harmonização jurídica e regulamentar (o denominado «conjunto único de regras») dissipar-se-ão se não 
houver uma aplicação e execução consistentes. Algumas medidas legislativas só muito recentemente é 
que entraram em vigor e muitas delas estão sujeitas a períodos de introdução faseada mais alargados 
ou terão de ser complementadas com atos delegados ou de execução.  
 
O documento «Economic Review of the Financial Regulation Agenda»38 («Análise económica da 
agenda de regulamentação financeira»), que acompanha a comunicação da Comissão, contém a análise 
de custo-benefício realizada pela própria Comissão à legislação da UE nesta matéria, bem como uma 
revisão dos estudos existentes sobre o assunto. A principal conclusão é que os benefícios das reformas 
recentemente adotadas em matéria de regulamentação financeira na UE devem superar 
substancialmente os custos da mesma.  
 
A Comissão estima que as reformas dos mercados financeiros recentemente adotadas devem resultar em 
benefícios líquidos que ascendem, no mínimo, a 19 mil milhões de euros por ano (0,16 % do PIB da UE-
27 em 2012). Este cálculo diz respeito à reforma do regime aplicável ao mercado de derivados, à 
redução do custo excessivo dos serviços financeiros pós-transação e à consolidação do mercado de 
serviços financeiros de pós-transação, bem como à Target2Securities.39 
 
No domínio dos seguros, a UE ainda pode conseguir benefícios significativos em relação ao novo 
quadro de regulamentação e supervisão do setor dos seguros na UE (Diretivas Solvência II/Omnibus 
II), que entrará em vigor em janeiro de 2016. Estes benefícios, que também estarão dependentes da 
interação entre a legislação primária, a legislação secundária e a aplicação e execução, não foram 
quantificados no presente estudo.  
 
Em matéria de contas de pagamento, a Comissão estima que a diretiva adotada, relativa à 
comparabilidade das taxas relacionadas com as contas de pagamento, a mudança de contas de 
pagamento e o acesso às contas de pagamento com características básicas, trará benefícios significativos 
para os consumidores. Embora estejam quantificados benefícios líquidos substanciais, a Comissão 
absteve-se de avançar um valor único que resumisse todos os impactos.40 
 
Em relação à criminalidade financeira, o Fundo Monetário Internacional (FMI) calcula que o dinheiro 
branqueado em todo o mundo anualmente seja da ordem dos 2,0 % a 5,0 % do PIB mundial. Partindo 
do pressuposto de que existe uma distribuição uniforme do dinheiro branqueado a nível mundial, a 
Comissão Europeia estima que o montante branqueado na UE se situa entre 245 e 613 mil milhões de 
euros por ano. Uma extrapolação coerente realizada pela Comissão, com base numa estimativa do 
Gabinete das Nações Unidas para o Controlo da Droga e a Prevenção do Crime, aponta para cerca de 
330 mil milhões de euros. 
 

                                                 
37   Comissão Europeia (COM(2014)279), 2014. 
38   Comissão Europeia (SWD(2014) 158), 2014. 
39   Ibid., pp. 107-108 e 173. 
40  http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/inclusion/20130508-impact-assessment-

resume_en.pdf  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0279&qid=1424771952620&from=PT
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/general/20140515-erfra-working-document_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/general/20140515-erfra-working-document_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/inclusion/20130508-impact-assessment-resume_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/inclusion/20130508-impact-assessment-resume_en.pdf


PE 536.364 25 

Posição do Parlamento Europeu nesta matéria 
Em 2012, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução de iniciativa no domínio do sistema bancário 
paralelo, sublinhando que este último é um dos principais desencadeadores ou fatores que 
possivelmente contribuem para a crise financeira e que podem ameaçar a estabilidade do sistema 
financeiro. O Parlamento está atualmente a considerar a adoção de medidas adicionais que deem 
resposta aos problemas colocados pelo sistema bancário paralelo, como, por exemplo, o Regulamento 
relativo aos fundos do mercado monetário e a proposta relativa à transparência das operações de 
financiamento de valores mobiliários.  
 
O Parlamento relembrou a importância de aplicar um quadro mais transparente sobre auxílios estatais 
aos serviços financeiros (no seguimento do quadro temporário introduzido após a crise financeira de 
2008), para evitar distorções dentro do mercado único, bem como um nível excessivo de despesa 
pública (o novo quadro entrou em vigor em agosto de 2013 e carece ainda de avaliação). 
 
Em matéria de pensões, o Parlamento aprovou uma resolução que define uma agenda para pensões 
adequadas, seguras e sustentáveis. Instou a Comissão a não pôr em perigo o potencial de investimento 
e a respeitar as diferentes características dos fundos de pensões e de outros regimes de pensões, 
aquando da revisão da Diretiva relativa às atividades e à supervisão das instituições de realização de 
planos de pensões profissionais. 
 
O Parlamento considera que a proteção dos consumidores na área dos serviços financeiros deve ser 
reforçada e que as capacidades financeiras dos consumidores devem ser alargadas, dados os potenciais 
prejuízos significativos que os serviços financeiros podem causar aos consumidores individuais e ao 
mercado único. Um reforço da transparência e a realização de transações com base numa melhor 
informação resultarão em melhores soluções para os consumidores e numa maior eficiência de 
mercado.  
 

 
 

 

− Resolução do Parlamento Europeu sobre o sistema bancário paralelo (2012/2115(INI)  
Relator: Saïd EL KHADRAOUI (Grupo S&D), Comissão ECON. 
Votação em sessão plenária: braço no ar. 

 

− Resolução do Parlamento Europeu sobre uma agenda para pensões adequadas, seguras e 
sustentáveis (2012/2234(INI)  
Relatora: Ria OOMEN-RUIJTEN (Grupo PPE), Comissão EMPL. 
Votação em sessão plenária: A FAVOR: 502 votos — CONTRA: 138 votos. 

 

− A criminalidade organizada, a corrupção e o branqueamento de capitais: recomendações sobre 
medidas e iniciativas a desenvolver (2013/2107(INI)  
Relator: Salvatore IACOLINO (Grupo PPE), Comissão Especial CRIM. 
Votação em sessão plenária: A FAVOR: 526 votos — CONTRA: 25 votos. 

 

− A criminalidade organizada, a corrupção e o branqueamento de capitais (2012/2117(INI)  
Relator: Salvatore IACOLINO (Grupo PPE), Comissão Especial CRIM. 
Votação em sessão plenária: braço no ar.  

 

 

Posição do Conselho Europeu nesta matéria 
Em dezembro de 2013, o Conselho Europeu instou a União e os Estados-Membros a prestarem especial 
atenção ao reforço do funcionamento e da flexibilidade do mercado único dos produtos e serviços, a 
melhorarem o ambiente empresarial e a recuperarem os balanços dos bancos com vista a dar resposta à 
fragmentação financeira e a repor a normal concessão de crédito na economia. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0427+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0204+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0444+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0245+0+DOC+XML+V0//PT
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4. Espaços únicos de transportes e de turismo europeus 
 

Ganho de eficiência potencial: 11 mil milhões de euros por ano 
 

 

 
Proposta principal 
Um novo estudo solicitado à Unidade do Valor Acrescentado Europeu pela Comissão dos Transportes 
e do Turismo (TRAN) do Parlamento Europeu41 demonstrou que a eliminação das ineficiências nos 
setores dos transportes e do turismo tem potencial para proporcionar ganhos anuais de 5,7 mil milhões 
de euros no domínio dos transportes e impulsionar o turismo em valores idênticos. Um melhor 
funcionamento do mercado dos transportes significaria uma maior mobilidade dos consumidores, uma 
maior sustentabilidade ambiental, uma melhor interligação dentro da UE e uma maior competitividade 
internacional.  
 
Uma análise mais pormenorizada 
Apesar do progresso significativo realizado ao longo dos últimos 20 anos na criação de um mercado 
único dos transportes, o setor ainda padece de múltiplos obstáculos que geram custos adicionais 
substanciais. O novo estudo estima que os benefícios potenciais decorrentes da eliminação dos 
obstáculos e das ineficiências no mercado único do transporte ferroviário se situam entre 20 e 55 mil 
milhões de euros para os próximos 20 anos, o que equivale a uma média de mil milhões de euros por 
ano. A integração no setor rodoviário pode granjear um benefício líquido entre 50 a 90 mil milhões de 
euros durante o mesmo período, cerca de 3,5 mil milhões de euros por ano.  
 
Estes valores refletem ganhos de eficiência diretos para a economia e representam uma pequena 
percentagem dos potenciais benefícios gerais caso seja seriamente prosseguida uma maior integração 
no transporte ferroviário. Os benefícios totais podem ser ainda superiores devido a benefícios indiretos 
mais amplos, tais como sustentabilidade ambiental, melhores informações aos passageiros e outras 
iniciativas.  
 
Nos setores dos transportes aéreos e marítimos, a realização do mercado único contribuiria para uma 
maior eficiência, com rotas mais curtas e custos operacionais e ambientais inferiores. Nos transportes 
aéreos, pode significar poupanças entre 18 e 36 mil milhões de euros durante os próximos 20 anos, ou 
seja, cerca de 1,3 mil milhões de euros por ano. No que se refere ao mercado dos transportes marítimos, 
a otimização das rotas logísticas marítimas e terrestres dos contentores pode gerar uma poupança entre 
26 e 52 mil milhões de euros nos próximos 20 anos, o que equivale a aproximadamente 1,9 mil milhões 
de euros por ano. 
 
O setor do turismo europeu, um elemento importante da economia em termos de crescimento e emprego, 
continua a ser prejudicado por ineficiências do mercado. Podem obter-se maiores benefícios abordando 
os setores que apresentam menor eficiência económica, apoiando o desenvolvimento de PME 
(nomeadamente no setor alimentar) e promovendo o crescimento de um turismo de qualidade e 
sustentável. Os ganhos de eficiência potenciais foram estimados em cerca de 6,2 mil milhões de euros 
por ano.  
                                                 
41   Monika Nogaj, Cost of Non-Europe Report - Single Market in Transport and Tourism («Relatório relativo ao custo da 

não-Europa - O mercado único nos transportes e no turismo»), Unidade do Valor Acrescentado Europeu, DG 
EPRS, outubro de 2014. 
www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2014)510985  

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2014)510985
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Elementos estruturais - Poupanças e ganhos de eficiência 

potenciais nos transportes e no turismo, por setor 

 
Custo da não-Europa 

(mil milhões de 
euros)42 

 

Transporte ferroviário 1 

Transporte rodoviário 2,5 

Transporte aéreo 0,9 

Transporte marítimo 1,3 

Total dos transportes 5,7 

Turismo  5,7 

Total geral:  11,4 
 

 
Outras estimativas do custo da não-Europa 
Vários outros estudos já preveem ganhos significativos provenientes de medidas específicas em 
determinados setores. 
 
Nos transportes ferroviários, uma avaliação de impacto quantitativa43 estimou que os ganhos líquidos 
decorrentes de uma maior abertura de mercado, de uma maior abertura dos contratos públicos de 
serviços e da desagregação contínua se situam entre os 18 e os 32 mil milhões de euros num período de 
17 anos a partir de 2019 até 2034 (altura em que o pleno efeito é expectável). Caso se considere o valor 
mais baixo com vista a uma estimativa cautelosa, isto significa que, em média, os benefícios se situam 
na ordem dos mil milhões de euros por ano.  
 
Um outro estudo identificou os benefícios económicos decorrentes da revisão do quadro institucional 
no qual funciona a Agência Ferroviária Europeia (AFE) e que facilita a criação de um espaço ferroviário 
europeu único.44 Os benefícios resultariam principalmente das poupanças na certificação de segurança 
e autorização de circulação. Calcula-se que os benefícios das competências partilhadas da Agência 
Ferroviária Europeia e das autoridades nacionais de supervisão nestes domínios possam valer 
508 milhões de euros no período de 2015 a 2025, ou seja, cerca de 50 milhões de euros por ano.  
 
No que diz respeito aos transportes marítimos, uma avaliação de impacto realizada pela Comissão 
Europeia prevê benefícios significativos resultantes da liberalização da prestação dos serviços 
portuários e do aumento da transparência financeira dos portos.45 Calcula-se que a redução total nos 
custos relacionados com as atividades portuárias ronde os 7,0 %, o que representa uma poupança anual 
na ordem dos mil milhões de euros. 

                                                 
42   Estimativas aplicando os valores inferiores. 
43   Steer Davies Gleave, Further action at European level regarding market opening for domestic passenger transport by rail 

and ensuring non-discriminatory access to rail infrastructure and services («Novas medidas a nível europeu relativas 
à abertura do mercado para o transporte interno de passageiros por via ferroviária e à garantia de acesso não 
discriminatório a infraestruturas e serviços ferroviários»), Steer Davies Gleave para a Comissão Europeia, 
novembro de 2012. 

44   Steer Davies Gleave, Impact assessment support study on the revision of the institutional framework of the EU railway 
system, with a special consideration to the role of the European Railway Agency («Estudo de avaliação de impacto 
sobre a revisão do quadro institucional do sistema ferroviário da UE, com especial incidência sobre o papel da 
Agência Ferroviária Europeia»), Steer Davies Gleave para a Comissão Europeia, junho de 2012. 

45   Comissão Europeia, Avaliação de impacto que acompanha a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho que estabelece um quadro normativo para o acesso ao mercado dos serviços portuários e a transparência 
financeira dos portos, SWD(2013)0182, maio de 2013. 

http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/studies/rail_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/studies/rail_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/studies/rail_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/studies/rail_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1424772822287&uri=CELEX:52013SC0182
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1424772822287&uri=CELEX:52013SC0182
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1424772822287&uri=CELEX:52013SC0182
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No que diz respeito ao transporte aéreo, um estudo de 2011 salientou um conjunto de problemas, 
incluindo uma utilização mais reduzida da capacidade de alguns aeroportos e as dificuldades 
enfrentadas pelas transportadoras que tentam expandir as suas operações em aeroportos 
congestionados a fim de criarem condições de concorrência efetiva com as transportadoras já 
estabelecidas.46 Entre os problemas identificados, destacam-se igualmente o funcionamento 
inadequado do processo de coordenação das faixas horárias e a falta de coerência em relação ao Céu 
Único Europeu. O estudo calculou que uma revisão das regras de atribuição de faixas horárias 
europeias, por si só, seria conducente a ganhos de eficiência de 5,0 mil milhões de euros até 2025, ou 
seja, 334 milhões de euros por ano (num período de 15 anos de 2010 a 2025).  
 
Além disso, um estudo realizado pela Comissão analisou a questão das diferenças de produtividade 
nos transportes terrestres de mercadorias. Estes problemas devem-se a fatores, tais como o reduzido 
grau de liberalização, o congestionamento e os estrangulamentos nas infraestruturas. Embora estas 
lacunas não estejam quantificadas «monetariamente», o estudo conclui que os ganhos de produtividade 
exequíveis no mercado do transporte rodoviário de mercadorias estão avaliados em 231 toneladas/km 
por funcionário, o que equivale a uma redução das diferenças de produtividade de 36 % para 10 %. 

 
Posição do Parlamento Europeu nesta matéria 
O Parlamento Europeu salientou a importância de um espaço único europeu dos transportes, 
caracterizado pela interconexão e pela interoperabilidade, baseado numa gestão europeia efetiva de 
infraestruturas e sistemas de transportes, e a ser alcançado através da supressão de «efeitos 
transfronteiriços» entre Estados-Membros em todos os modos de transporte. 
 
O Parlamento efetuou igualmente um conjunto de recomendações em setores específicos dos 
transportes rodoviário, marítimo, aéreo e ferroviário, tais como propostas sobre o espaço aéreo 
europeu, de uma entidade reguladora europeia no setor ferroviário e da abertura de mercados 
ferroviários nacionais, bem como a separação dos serviços de transporte ferroviário da infraestrutura. 
 
Estão em curso vários processos legislativos que ainda não foram aprovados pelo Conselho. Dizem 
principalmente respeito à criação de uma agência ferroviária da UE, à reformulação do Regulamento 
relativo à segurança ferroviária, à interoperabilidade dos sistemas ferroviários na União Europeia e às 
novas regras para a elaboração e publicação de estatísticas sobre transporte de pessoas e de 
mercadorias nos setores ferroviário e das vias navegáveis. A Comissão não respondeu ao pedido do 
Parlamento de criação de uma entidade reguladora europeia no setor ferroviário e de apresentação de 
uma proposta para a internalização dos custos externos de todos os modos de transporte de carga e de 
passageiros. 
 
No seu programa de trabalho de 2015, a Comissão prevê a retirada de várias propostas relativas aos 
transportes, nomeadamente sobre taxas de segurança da aviação e serviços de assistência em escala, 
relativamente às quais não se prevê que seja alcançado um acordo. No entanto, a Comissão anuncia 
nesse programa que irá apresentar um pacote relativo à aviação, visando melhorar a competitividade 
do setor da aviação da UE e incluindo a revisão do Regulamento relativo à Agência Europeia para a 
Segurança da Aviação (EASA). 
 
 

                                                 
46   Comissão Europeia, Impact Assessment accompanying the White Paper - Roadmap to a Single European Transport 

Area - Towards a competitive and resource-efficient transport system («Avaliação de impacto que acompanha o Livro 
Branco - Roteiro do espaço único europeu dos transportes - Rumo a um sistema de transportes competitivo e 
económico em recursos»), SEC(2011)0391, março de 2011. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011SC0391&qid=1424772881984&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011SC0391&qid=1424772881984&from=EN
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− Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 26 de fevereiro de 2014, relativa à proposta de 

diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 2012/34/UE, de 21 de 
novembro de 2012, que estabelece um espaço ferroviário europeu único, no que respeita à abertura 
do mercado nacional de transporte ferroviário de passageiros e à governação da infraestrutura 
ferroviária (COM/2013/029 – C7-0025/2013 – 2013/0029 (COD)) (Processo legislativo ordinário: 
primeira leitura) 

 Relator: Saïd EL KHADRAOUI (Grupo S&D ), Comissão TRAN. 
 
− Resolução do Parlamento Europeu, de 15 de dezembro de 2011, sobre o Roteiro do espaço único 

europeu dos transportes – Rumo a um sistema de transportes competitivo e económico em recursos 
(2011/2096 (INI)). 
Relator: Mathieu GROSCH (Grupo PPE), Comissão TRAN. 
Votação em sessão plenária:  A FAVOR: 523 votos - CONTRA: 64 votos - ABSTENÇÕES: 37 votos. 
 

 
 
Posição do Conselho Europeu nesta matéria 
Nas suas conclusões de outubro de 2012 sobre os transportes, o Conselho Europeu sublinhou que é 
fundamental eliminar os entraves regulamentares e solucionar os estrangulamentos e as ligações 
transfronteiriças em falta, por forma a garantir o funcionamento eficiente do mercado único e promover 
a competitividade e o crescimento. 
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5. Codificação dos direitos dos passageiros 
 

Ganho de eficiência potencial: 355 milhões de euros por ano 
 

 
 
Proposta principal 
Um novo estudo realizado pela Unidade do Valor Acrescentado Europeu para a Comissão dos 
Transportes e do Turismo (TRAN) do Parlamento Europeu47 sugere que os custos mínimos para os 
cidadãos e para as empresas decorrentes da ausência de um quadro consolidado para os direitos dos 
passageiros correspondem aproximadamente a 355 milhões de euros por ano. 
 
Uma análise mais pormenorizada 
Um objetivo importante da política comum de transportes consiste em procurar a codificação e 
normalização dos direitos dos passageiros em toda a União Europeia. Apesar de assegurar direitos 
incontestáveis aos passageiros através de legislação, ainda se mantêm problemas significativos. O 
âmbito da proteção dos passageiros varia entre modos de transporte, criando várias incoerências e 
lacunas. As diferenças no nível de proteção oferecida aos passageiros nem sempre são justificadas de 
forma objetiva, devido à natureza do modo ou à situação, e criam incerteza e confusão nos passageiros 
e nas empresas transportadoras. Além disso, na prática, os passageiros muitas vezes não gozam dos 
direitos que se lhes assistem. 
 
O relatório do Parlamento identifica as atuais lacunas e incoerências relativas à proteção dos dez 
direitos fundamentais dos passageiros48 no âmbito dos diferentes modos de transporte (transportes 
aéreos, ferroviários, marítimos e rodoviários). Nesta base, o estudo quantifica os custos económicos 
decorrentes das questões relacionadas com estas deficiências, bem como da fragmentação da atual 
legislação europeia sobre direitos dos passageiros. A análise quantitativa incide sobre aspetos 
selecionados de quatro domínios dos direitos dos passageiros: transparência, qualidade do serviço, 
execução e intermodalidade.  
 
Os custos analisados incluem: custo do tempo perdido pelos passageiros enquanto procuram por 
informações adequadas sobre o preço final dos bilhetes e outros serviços incluídos (ou não) no preço 
final; despesas de contencioso relacionadas com o tratamento de reclamações e litígios; e custos de 
tempo perdido por motivo de atrasos, cancelamentos e ligações intermodais não ótimas.  
 
 
 

                                                 
47   Monika Nogaj, Cost of Non-Europe Report - Single Market in Transport and Tourism («Relatório relativo ao custo da 

não-Europa - O mercado único nos transportes e no turismo»), Unidade do Valor Acrescentado Europeu, DG 
EPRS, outubro de 2014. 

 www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/510985/EPRS_STU(2014)510985_REV1_EN.pdf  
48   1) Direito à não discriminação no acesso aos transportes; 2) Direito à mobilidade; 3) Direito à informação; 4) 

Direito de renunciar a viajar em caso de perturbações; 5) Direito ao cumprimento do contrato de transporte em 
caso de perturbações; 6) Direito a assistência em caso de atraso ou cancelamento; 7) Direito a indemnização em 
certas circunstâncias; 8) Direito a que a transportadora assuma a responsabilidade pelos passageiros e respetiva 
bagagem; 9) Direito a um sistema rápido e acessível de tratamento de reclamações; 10) Direito à plena aplicação 
e ao cumprimento efetivo da legislação da UE. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/510985/EPRS_STU(2014)510985_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/510985/EPRS_STU(2014)510985_REV1_EN.pdf
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 Modo de transporte Custo da não-Europa 
(milhões de euros por ano) 

Transparência Aéreo 130 
Qualidade do 
serviço Aéreo 18 

Execução Aéreo, ferroviário, rodoviário, 
marítimo 69 

Intermodalidade 
Aéreo-ferroviário (ligações ferroviárias 

de alta velocidade a aeroportos e 
bilhética integrada) 

138 

Total:  355 
 
 

Posição do Parlamento Europeu nesta matéria 
O Parlamento Europeu salientou a necessidade de uma maior convergência entre as legislações nas 
quatro áreas dos transportes (transportes aéreos, ferroviários, marítimos e rodoviários). É necessária 
uma abordagem muito mais holística para integrar todos os direitos dos passageiros num único quadro 
legislativo abrangente e consolidado, a fim de criar um regulamento único e transversal sobre direitos 
dos passageiros a médio prazo.  
 
O Parlamento tem instado a Comissão a elaborar um quadro comum de referência para a legislação 
relativa aos passageiros, que contenha princípios, definições e modelos de regras aplicáveis a todos os 
modos de transporte, por forma a criar uma base que possibilite uma melhor consolidação dessa 
legislação. As principais áreas problemáticas em matéria de direitos dos passageiros a abordar são: 
informação, transparência, execução, responsabilidade, intermodalidade e necessidades das pessoas 
com deficiência ou mobilidade reduzida.  
 

 
− Resolução do Parlamento Europeu, de 23 de outubro de 2012, sobre os direitos dos passageiros em 

todos os modos de transporte (2012/2067(INI)). 
Relator: Georges BACH (Grupo PPE), Comissão TRAN. 
Votação em sessão plenária: braço no ar. 
 

− Resolução do Parlamento Europeu, de 29 de março de 2012, sobre o funcionamento e a aplicação dos 
direitos adquiridos dos passageiros dos transportes aéreos (2011/2150 (INI)). 
Relator: Keith Taylor (Grupo Verts/ALE), Comissão TRAN. 
Votação em sessão plenária:  A FAVOR: 509 votos - CONTRA: 20 votos - ABSTENÇÕES: 53 votos. 
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6. Direito das sociedades sobre a transferência  
transfronteiriça das sedes sociais 

 

Ganho de eficiência potencial: 44 milhões de euros por ano 
 

 
 

Proposta principal 
Uma medida que assegura a liberdade de estabelecimento das sociedades pode resultar em poupanças 
significativas, facilitando a transferência transfronteiriça de sedes sociais. Uma Avaliação do valor 
acrescentado europeu realizada para a Comissão dos Assuntos Jurídicos (JURI) do Parlamento Europeu 
pela Unidade do Valor Acrescentado Europeu49 sugere que o benefício poderá variar entre 439 milhões 
de euros, se 1,0 % das sociedades efetuassem uma transferência, e pelo menos 44 milhões de euros por 
ano, se apenas 0,1 % das sociedades efetuassem uma transferência.  
 
 

Uma análise mais pormenorizada 
Uma diretiva da UE relativa à transferência transfronteiriça das sedes sociais conferiria uma solução 
coerente à atual ausência de liberdade de circulação e liberdade de serviços que afeta as sociedades que 
pretendem transferir a sua sede de um Estado-Membro para outro. Traduzir-se-ia também numa 
segurança jurídica e simplificaria os procedimentos de transferência e, por conseguinte, reduziria os 
custos. Os estudos académicos demonstram que, embora as sociedades disponham da liberdade de 
estabelecimento a fim de proceder ao registo num país do qual não são originárias, o número de 
transferências transfronteiriças de uma sede não segue nenhuma tendência específica.50 Também se 
pode argumentar que tal se deve principalmente aos custos, tempo e encargos administrativos 
inerentes. Atualmente, uma sociedade pode apenas efetuar uma transferência transfronteiriça através 
da constituição de uma filial noutro Estado-Membro, e proceder, posteriormente, à fusão com essa 
filial. Um novo ato jurídico, frequentemente denominado 14.ª Diretiva relativa ao direito das 
sociedades, permitiria às sociedades transferir sedes entre Estados-Membros, evitando dessa forma 
encargos administrativos desnecessários e custos associados, incluindo custos de arranque 
desnecessários.  
 

Uma indicação dos custos que seriam evitados por tais medidas foi calculada utilizando os resultados 
do inquérito «Doing Business». Em média, o custo anual de arranque de uma empresa num Estado-
Membro está estimado em cerca de 2 000 euros. Com base nesse valor, os custos mínimos de arranque 
evitados por conta da Diretiva seriam de: 22 milhões de euros por ano num cenário «otimista», em que 
um total de 1,0 % das sociedades procederiam à transferência; 10 milhões de euros por ano num cenário 
«intermédio», em que 0,5 % das sociedades atualmente em atividade procederiam à transferência; 
2 milhões de euros por ano num cenário «pessimista», em que 0,1 % de todas as sociedades 
procederiam à transferência. Os custos de fusão evitados por ano podem ser igualmente consideráveis. 
O Grupo Lebrecht estima que os custos de fusão por sociedade rondam os 35 mil euros. Com base neste 
dado, os custos indicativos evitados no cenário intermédio seriam na ordem dos 200 mil milhões euros 
                                                 
49   Blanca Ballester e Micaela del Monte, European Added Value Assessment of the Directive on the cross-border transfer 

of a company's registered office (14th Company Law Directive) [«Avaliação do valor acrescentado europeu da 
Diretiva relativa à transferência transfronteiriça da sede das sociedades (14.ª Diretiva relativa ao direito das 
sociedades)»], Unidade do Valor Acrescentado Europeu, DG EPRS, fevereiro de 2013. 

 www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/494460/IPOL-
JOIN_ET%282013%29494460_EN.pdf  

50   S. Rammeloo, Processo C-378/10 VALE Építési Kft., Acórdão de 12 de julho de 2012, Freedom of establishment: cross-
border transfer of company ‘seat’ - The last piece of the puzzle? («Liberdade de estabelecimento: transferência 
transfronteiriça da sede da empresa - A última peça do "puzzle"?»), Maastricht Journal of EU Law. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/494460/IPOL-JOIN_ET%282013%29494460_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/494460/IPOL-JOIN_ET%282013%29494460_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/494460/IPOL-JOIN_ET%282013%29494460_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/494460/IPOL-JOIN_ET%282013%29494460_EN.pdf
http://www.maastrichtjournal.eu/table_of_content.aspx?sy=2012&pn=4
http://www.maastrichtjournal.eu/table_of_content.aspx?sy=2012&pn=4
http://www.maastrichtjournal.eu/table_of_content.aspx?sy=2012&pn=4
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por ano na forma de custos de arranque (caso haja necessidade de criar uma nova sociedade) e custos 
de fusão evitados. Mais precisamente: no cenário otimista, em que um total de 1,0 % das sociedades 
procederiam à transferência, os custos evitados seriam aproximadamente de 417 milhões de euros por 
ano; no cenário intermédio, em que 0,5 % das sociedades procederiam à transferência, os custos 
evitados seriam aproximadamente de 207 milhões de euros por ano; no cenário pessimista, em que 
0,1 % de todas as sociedades procederiam à transferência, os custos evitados seriam de 42 milhões de 
euros por ano.  
 

 

Elementos estruturais - Ganhos de eficiência decorrentes da promoção da 
transferência transfronteiriça das sedes das sociedades 

 

Custo da não-Europa 
(milhões de euros) 

Custos de arranque mínimos 2 
Custos de fusão 42 
Total: 44 milhões 

 
Outras estimativas do custo da não-Europa 
Em 2007, a Comissão Europeia publicou uma avaliação de impacto sobre uma possível diretiva relativa 
a esta matéria51 (tendo incluído essa ideia no programa de trabalho anual desse mesmo ano). O 
documento apresentava as vantagens e desvantagens da ação neste domínio. A Comissão concluiu não 
haver necessidade de uma ação ao nível da UE. Contudo, na sequência de pressão exercida pelo 
Parlamento Europeu, no início de 2013 a Comissão lançou uma consulta pública aprofundada sobre a 
matéria52 junto de 28 sociedades e 58 outras organizações (tanto públicas como privadas), que 
responderam a questões sobre os custos que as sociedades têm atualmente de suportar quando 
transferem as sedes sociais para o estrangeiro e sobre o conjunto de benefícios que a ação da UE poderia 
trazer. As respostas variaram consideravelmente e não houve qualquer acompanhamento desde a sua 
publicação em setembro de 2013. 
 

Posição do Parlamento Europeu nesta matéria 
O Parlamento Europeu considera que a migração transfronteiriça de empresas é um dos elementos 
fundamentais para a concretização do mercado único. Tem exortado repetidamente a Comissão a 
apresentar uma proposta de diretiva que facilite a transferência transfronteiriça na União Europeia de 
sedes sociais das empresas. Refere que haveria mais segurança jurídica neste aspeto do direito das 
sociedades caso fosse definido através de um ato jurídico e não apenas através da jurisprudência do 
Tribunal de Justiça Europeu. Desta forma, o Parlamento faz apelo à elaboração de uma proposta de 
diretiva relativa à transferência transfronteiriça das sedes sociais que respeite as recomendações 
pormenorizadas definidas no anexo I da sua resolução de 2 de fevereiro de 2012. 
 

 

− Resolução do Parlamento Europeu, de 2 de fevereiro de 2012, com recomendações à Comissão sobre 
uma 14.ª diretiva relativa ao direito das sociedades sobre a transferência transfronteiriça das sedes 
sociais (2011/2046(INI)). 
Relatora: Evelyn REGNER (Grupo S&D), Comissão JURI. 
Votação em sessão plenária: braço no ar. 
 

− Resolução do Parlamento Europeu, de 10 de março de 2009, que contém recomendações à Comissão 
sobre a transferência transfronteiriça de sedes de empresas (2008/2196(INI)). 
Relator: Klaus-Heiner LEHNE (Grupo PPE), Comissão JURI. 
Votação em sessão plenária:  A FAVOR: 608 - CONTRA: 51 votos — ABSTENÇÕES:  13 votos. 

                                                 
51    http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/shareholders/ia_transfer_122007_part1_en.pdf 
52   http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/seat-transfer/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/shareholders/ia_transfer_122007_part1_en.pdf
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UEM E UNIÃO BANCÁRIA 
 
 

 
 

7. União Bancária e regulamentação bancária  
para evitar uma nova crise financeira 

 

Ganho de eficiência potencial: 21 mil milhões de euros por ano 
 

 

 
Proposta principal 
A criação de uma União Bancária plena, e que esteja assente numa boa regulamentação bancária, pode 
potencialmente ajudar a evitar custos de recapitalização e perdas de PIB significativos nos próximos 
anos, ao desempenhar um papel relevante no que toca a evitar ou conter qualquer futura crise 
financeira e/ou de dívida soberana. Um novo estudo solicitado pela Unidade do Valor Acrescentado 
Europeu estima que o custo pontual da não existência de uma União Bancária plena a nível europeu se 
situa em 222,3 mil milhões de euros por ano, no caso de uma nova crise da dívida soberana, ou em 
195 mil milhões, no caso de uma nova crise financeira.53 Embora ambos os cenários de crise sejam 
distintos e não permanentes, foi escolhido um valor intermédio de 209 mil milhões de euros para efeitos 
de simplicidade. Como sabemos, por experiência própria, que as crises bancárias ou financeiras que 
afetam a economia europeia tendem a ocorrer sensivelmente uma vez por década, calculámos que o 
custo anual da não colocação em prática de uma União Bancária seria geralmente equivalente a dividir 
essa perda pontual prevista por dez, chegando assim a um custo de cerca de 21 mil milhões de euros 
numa base anualizada. 
 
Uma análise mais pormenorizada 
O estudo solicitado pela Unidade do Valor Acrescentado Europeu procurou avaliar o custo da não-
Europa no caso de ocorrer uma nova crise antes da concretização da União Bancária. O custo da não-
Europa é aqui definido como sendo a diferença entre os custos sistémicos gerados numa crise com uma 
UEM fraca e ineficiente, em oposição aos custos gerados com uma UEM forte e eficiente. Pressupõe-se 
que o cenário de uma UEM forte inclui, a nível da UE: (i) regras prudenciais mais rigorosas para os 
bancos; (ii) uma abordagem eficiente por parte das autoridades da UE para encontrar uma solução para 
os bancos falidos; e (iii) o estabelecimento de um conjunto único de regras para todas as instituições 
financeiras da UE. Além disso, pressupõe-se que uma União Bancária plena para a área do euro, cujas 
economias possuem ligações mais profundas entre os respetivos sistemas bancários, inclua um 
Mecanismo Único de Supervisão e um Mecanismo Único de Resolução. 
 
Uma União Bancária plena conduziria a poupanças substanciais nos custos de recapitalização do setor 
bancário (ou seja, entre 436 e 823 mil milhões de euros).54 
 

                                                 
53   Marius-Christian Frunza, The Cost-of-Non-Europe of an incomplete EMU to prevent future crises, («O custo da não-

Europa de uma UEM incompleta para prevenir crises futuras»), Unidade do Valor Acrescentado Europeu, DG 
EPRS, dezembro de 2014, p. 4.  

 www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2014)536365 
54   Marius-Christian Frunza, Ibid., p. 25. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2014)536365
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Uma UEM e uma União Bancária aprofundadas: estimativa do custo da não-Europa 
 

 Cenário de crise da dívida 
soberana Cenário de crise financeira 

União Bancária e regulamentação bancária 
para evitar uma nova crise financeira 222 mil milhões de EUR 195 mil milhões de EUR 

 

 
Outras estimativas do custo da não-Europa 
A perda cumulativa de PIB resultante da recente crise financeira, económica e da dívida soberana foi 
efetivamente muito substancial ao longo do período 2008 a 2012: estima-se que tenha chegado, no 
mínimo, aos 2,12 biliões de euros dentro da UE.55 Em 2013, as intervenções governamentais no contexto 
da crise financeira geraram um aumento do défice orçamental de 28,61 mil milhões de euros na área do 
euro (0,29 % do PIB) e de 29,65 mil milhões de euros na UE-28 (0,22 % do PIB).56 As medidas eficazes 
que foram adotadas a todos os níveis para evitar ou atenuar a recorrência de uma crise semelhante 
devem, assim, trazer ganhos consideráveis para o bem-estar no futuro. A análise estima de forma 
cautelosa que o ganho potencial pode chegar aos 35 mil milhões de euros por ano, tomando como 
referência o limite inferior da última estimativa da Comissão Europeia. 
 
Esta quantificação diz respeito a reformas financeiras selecionadas, nomeadamente requisitos de 
fundos próprios mais exigentes no âmbito da Diretiva «Requisitos Fundos Próprios» (DRFP IV) e 
disposições sobre a recapitalização interna e os fundos de resolução da Diretiva relativa à recuperação e 
resolução bancária (BRRD). Estima-se que os potenciais benefícios líquidos anuais possam ser da ordem 
dos 0,3 % a 0,8 % do PIB, ou seja, entre 35 e 100 mil milhões de euros por ano. A Comissão Europeia e o 
Banco Central Europeu apresentaram uma longa lista de benefícios qualitativos, bem como de 
benefícios quantitativos.57 
 
Posição do Parlamento Europeu nesta matéria 
O Parlamento Europeu apelou para que fossem apresentadas medidas que dessem resposta, num 
quadro comunitário e com genuína responsabilização, à resolução de crises junto dos bancos em 
dificuldades, garantindo regras comuns, bem como um conjunto comum de instrumentos de 
intervenção e alertas, e que ao mesmo tempo limitassem ao mínimo o envolvimento dos contribuintes 
através da criação de fundos de resolução harmonizados e autofinanciados para este setor. O 
Parlamento foi favorável a um quadro transfronteiriço de sistemas de garantia de seguros para todos os 
Estados-Membros. O Parlamento também abordou a questão das políticas de remuneração no setor 
financeiro. Por fim, o Parlamento instou os Estados-Membros a assegurarem a total aplicação da 
DRFP IV. Em 2014, os colegisladores adotaram três textos fundamentais para concluir o trabalho 
legislativo subjacente à União Bancária: o Regulamento «Mecanismo Único de Resolução», a Diretiva 
relativa aos sistemas de garantia de depósitos revista e a Diretiva relativa à recuperação e resolução 
bancária. Com efeito, a adoção destes textos tornou realidade o conceito da referida união em menos de 
dois anos. 

                                                 
55   Eurostat, Statistical impact on government deficit and Statistical impact on government debt («Impacto estatístico 

sobre o défice orçamental e Impacto estatístico sobre a dívida pública») (2013): este estudo revela um custo 
agregado da intervenção governamental de 16,3 % do PIB da UE-28. 

56    http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/portal/government_finance_statistics/documents/Background-note 
fin-crisis-Oct-2014-final.pdf 

57   Comissão Europeia, Economic Review of the Financial Regulation Agenda («Análise económica da agenda de 
regulamentação financeira»), SWD(2014) 158, maio de 2014. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?arttitle=Impact_of_support_for_financial_institutions_on_government_deficits&oldid=207732
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/documents/Background-note%20fin-crisis-Oct-2014-final.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/documents/Background-note%20fin-crisis-Oct-2014-final.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/general/20140515-erfra-working-document_en.pdf
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− Relatório do Parlamento Europeu, de 12 de junho de 2012, sobre o RRFP/DRFP IV (Regulamento e 

Diretiva «Requisitos Fundos Próprios»), que pretende transpor o Acordo de Basileia III para a 
legislação da UE. Relator: Othmar Karas (Grupo PPE), Comissão ECON. 
 

− Resolução do Parlamento Europeu, de 20 de novembro de 2012, que contém recomendações à 
Comissão sobre o relatório dos Presidentes do Conselho Europeu, da Comissão Europeia, do Banco 
Central Europeu e do Eurogrupo intitulado «Rumo a uma verdadeira União Económica e 
Monetária», relatório de iniciativa legislativa ao abrigo do artigo 42.º (2012/2151(INI)). 
Relatora: Marianne THYSSEN (Grupo PPE), Comissão ECON. 
Votação em sessão plenária:  A FAVOR: 482 votos - CONTRA: 160 votos - ABSTENÇÕES: 35 votos. 
 

 
 

Posição do Conselho Europeu nesta matéria 
Em dezembro de 2013, o Conselho Europeu acolheu com satisfação o acordo final alcançado pelos 
legisladores sobre a Diretiva relativa aos sistemas de garantia de depósitos e sobre a Diretiva relativa à 
recuperação e resolução bancária. Também acolheu com satisfação a abordagem geral adotada pelo 
Conselho para o Mecanismo Único de Resolução e as conclusões específicas resultantes. De acordo com 
o Conselho Europeu, juntamente com o já adotado Mecanismo Único de Supervisão, o Mecanismo 
Único de Resolução representaria um passo crucial para a realização da União Bancária. Em março de 
2014, o Conselho Europeu acolheu favoravelmente o acordo final alcançado relativamente ao 
Mecanismo Único de Resolução. Juntamente com o Fundo Único de Resolução, assinado por 26 
Estados-Membros em 21 de maio de 2014, e o estabelecimento do instrumento de recapitalização direta 
do Mecanismo Europeu de Estabilidade em 8 de dezembro de 2014, abre caminho à realização da União 
Bancária e representa «outro passo crucial para uma União Económica e Monetária mais forte e mais 
resiliente». 



PE 536.364 37 

 

 

8. Reforço da coordenação das políticas orçamentais 
 

Ganho de eficiência potencial: 7 mil milhões de euros por ano 
 

 
 

Proposta principal 
A menos que as políticas orçamentais nacionais sejam coordenadas de forma eficaz, podem existir 
repercussões negativas significativas entre os Estados-Membros que participam na União Económica e 
Monetária (UEM), bem como em toda a União Europeia de forma mais generalizada. Um novo estudo 
solicitado pela Unidade do Valor Acrescentado Europeu58 estima que o custo pontual da não existência 
de um reforço da coordenação orçamental se situa em 85 mil milhões de euros por ano, no caso de uma 
nova crise da dívida soberana, ou em 58 mil milhões de euros por ano, no caso de uma nova crise 
financeira. Embora ambos os cenários não sejam permanentes59 por natureza, foi utilizado neste 
documento um valor intermédio de 72 mil milhões de euros. Tal como acontece no caso da União 
Bancária, e na sequência da história recente de crises financeiras ou bancárias que afetam a economia 
europeia, em média, uma vez por década, calculámos que o custo anual da não coordenação das 
políticas orçamentais seria geralmente equivalente a dividir a perda pontual prevista por dez, 
representando assim um custo de cerca de 7 mil milhões de euros numa base anualizada. 
 
Uma análise mais pormenorizada 
O estudo solicitado pela Unidade do Valor Acrescentado Europeu procurou avaliar o custo da não-
Europa da ausência de um reforço da coordenação orçamental no caso de ocorrer uma nova crise. O 
custo da não-Europa é aqui definido como sendo a diferença entre os custos sistémicos subjacentes 
decorrentes de uma UEM fraca e ineficiente e os custos no caso de ocorrer uma crise com uma UEM 
forte e eficiente. Tal pressupõe, nomeadamente, que os Estados da área do euro mantêm uma 
coordenação orçamental forte e eficiente e uma baixa correlação entre ciclos de crédito e aumentos na 
relação PIB/dívida pública. O estudo constata que uma coordenação orçamental mais eficiente 
reduziria substancialmente a contração dos fluxos de crédito para a economia real, no caso de ocorrer 
uma nova crise financeira ou de dívida soberana.  
 
 

Uma UEM e uma União Bancária aprofundadas: estimativa do custo da não-Europa  
 

 Cenário de crise da dívida 
soberana Cenário de crise financeira 

Reforço da coordenação das políticas 
orçamentais 85 mil milhões de EUR 58 mil milhões de EUR 

 
 
 

                                                 
58   Marius Frunza, The Cost-of-Non-Europe of an incomplete EMU to prevent future crises («O custo da não-Europa de 

uma UEM incompleta para prevenir crises futuras»), para a Unidade do Valor Acrescentado Europeu, DG 
EPRS, dezembro de 2014, p. 4.  
www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2014)536365 

59   As estimativas não permanentes relativas aos potenciais benefícios (União Bancária, melhor coordenação 
orçamental e sistema de garantia de depósitos comum) são cálculos de perdas pontuais que podem ser evitadas 
num futuro cenário de crise, num determinado ano, através da colocação em prática agora das medidas 
adequadas.  

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2014)536365
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Outras estimativas do custo da não-Europa 

Numa nota de trabalho interna, o Fundo Monetário Internacional (FMI) explorou o papel que uma 
maior integração orçamental pode desempenhar na correção das debilidades estruturais do sistema da 
UEM, reduzindo a incidência e a gravidade de crises futuras e conferindo credibilidade a longo prazo 
às medidas de combate à crise tomadas. 60 Embora o ajustamento e o apoio ao nível dos países através 
do Mecanismo Europeu de Estabilidade, do Sistema Europeu de Supervisão Financeira e da proteção 
por via de transações monetárias definitivas, juntamente com os progressos com vista à União Bancária, 
sejam avanços significativos, é muito importante enveredar por uma abordagem ex ante mais evidente 
em termos de disciplina orçamental e de transferências, com vista a reforçar ainda mais a estabilidade 
da área do euro no futuro. 
 
A Comissão Europeia, no âmbito da estratégia Horizonte 2020, está a financiar um trabalho de 
investigação de longo prazo que se debruça sobre quais os mecanismos eficazes para a coordenação das 
políticas orçamentais na UE.61 
 
Posição do Parlamento Europeu nesta matéria 

O Parlamento Europeu considera que um quadro orçamental integrado é fundamental para uma 
verdadeira União Económica e Monetária, tendo por base um «Six-Pack» e um «Two-Pack» funcionais, 
um controlo orçamental ao abrigo do método comunitário, um orçamento europeu financiado por 
recursos próprios, um processo gradual de eliminação de créditos mal parados num fundo de resgate e 
medidas de combate à evasão fiscal acompanhadas por melhores práticas tributárias. O Regulamento 
«Two-Pack» entrou em vigor em 2013, proporcionando à Comissão a possibilidade de solicitar uma 
revisão de um projeto de orçamento nacional em conformidade com os compromissos europeus. 
Contudo, até ao momento essa possibilidade ainda não foi utilizada. Numa verdadeira União 
Económica e Monetária, uma melhor coordenação ex ante das políticas económica e orçamental (através 
da melhoria do processo relativo ao Semestre Europeu) também deve ser a regra. Um novo pacto social 
a nível europeu, com requisitos mínimos vinculativos, também é considerado um elemento importante 
de um novo quadro económico integrado e um passo em frente na prevenção de crises futuras.  
 

 
− Resolução do Parlamento Europeu, de 20 de novembro de 2012, que contém recomendações à 

Comissão sobre o relatório dos Presidentes do Conselho Europeu, da Comissão Europeia, do Banco 
Central Europeu e do Eurogrupo intitulado «Rumo a uma verdadeira União Económica e 
Monetária», (2012/2151(INI)). 
Relatora: Marianne THYSSEN (Grupo PPE), Comissão ECON. 
Votação em sessão plenária:  A FAVOR: 482 votos - CONTRA: 160 votos - ABSTENÇÕES: 35 votos.  
 

− PROJETO DE RELATÓRIO DO PARLAMENTO EUROPEU sobre a revisão do quadro de 
governação económica: avaliação e desafios (2014/2145(INI)) Relatora: Pervenche Berès (Grupo 
S&D), Comissão ECON. 

 

 

                                                 
60   Fundo Monetário internacional, Toward a Fiscal Union for the Euro Area («Rumo a uma união orçamental para a 

área do euro»), 2013. 
61   Estão disponíveis mais informações sobre esta investigação em: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2077-euro-1-
2014.html#tab1  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2013/sdn1309.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2077-euro-1-2014.html#tab1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2077-euro-1-2014.html#tab1
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Posição do Conselho Europeu nesta matéria 
Em outubro de 2012, o Conselho Europeu fez um apelo para que fossem explorados mais mecanismos 
para a área do euro, incluindo uma adequada capacidade orçamental, no contexto de um quadro 
orçamental integrado. Em junho de 2012, salientou que existem áreas em que os Estados-Membros que 
partilham uma moeda única, e os outros países dispostos a contribuir para esse esforço, querem ir mais 
longe nos seus esforços de coordenar e integrar as respetivas políticas financeiras, orçamentais e 
económicas no âmbito da União Europeia, respeitando plenamente a integridade do mercado único e 
da União Europeia como um todo. O Conselho Europeu relembrou ainda várias vezes que os Estados-
Membros devem coordenar melhor importantes reformas políticas económicas ex ante no contexto do 
Semestre Europeu (em conformidade com o artigo 11.º do Tratado sobre a Estabilidade, a Coordenação 
e a Governação). Em junho de 2014, o Conselho Europeu apelou na sua «Agenda estratégica para uma 
União em tempos de mudança» a uma governação mais forte da área do euro e a uma coordenação, 
convergência e solidariedade reforçadas da política económica.  
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9. Sistema comum de garantia de depósitos 
 

Ganho de eficiência potencial: 5 mil milhões de euros por ano 
 
 

 
Proposta principal 
Um novo estudo solicitado pela Unidade do Valor Acrescentado Europeu estima o potencial custo 
pontual do não estabelecimento de um sistema comum de garantia de depósitos em 64 mil milhões de 
euros (0,49 % do PIB) no caso de uma nova crise financeira ou, no caso de uma crise da dívida soberana, 
um custo potencial de 32 mil milhões de euros (0,25 % do PIB). 62 Embora ambos os cenários não sejam 
permanentes por natureza, foi utilizado neste relatório um valor intermédio de 48 mil milhões de euros. 
Tal como acontece no caso da União Bancária, e na sequência da recente tendência histórica de crises 
financeiras ou bancárias que afetam a economia europeia sensivelmente com intervalos de uma década, 
calculámos que o custo anual da não existência de um sistema comum de garantia de depósitos seria 
geralmente equivalente a dividir a perda pontual prevista por dez, representando assim um custo de 
cerca de 5 mil milhões de euros numa base anualizada. 
 
 

Uma análise mais pormenorizada 
Os cenários que o sistema comum de garantia de depósitos pretende evitar são aqueles que ocorreram 
quando, por exemplo, os depósitos na Grécia caíram 36 % entre setembro de 2009 e junho de 2012 ou 
quando, no Chipre, os depósitos diminuíram 32 % entre maio de 2012 e maio de 2014. Um sistema 
comum de garantia de depósitos quebraria o ciclo vicioso entre os bancos e os Estados. No caso de um 
Estado se encontrar sob pressão do mercado, manter a confiança e diversificar os riscos no setor 
bancário seria fundamental para impedir a fuga de capitais e as saídas de depósitos.63 
 
O estudo procurou avaliar o custo da não-Europa na eventualidade de ocorrer uma nova crise sem que 
haja um sistema comum de garantia de depósitos. Com base num modelo econométrico assente nos 
pressupostos financeiros e económicos descritos no relatório, o custo da não-Europa é calculado em 
termos de diferença entre os custos sistémicos subjacentes decorrentes de uma crise com uma UEM 
fraca e ineficiente e aqueles com uma UEM forte e eficiente, incluindo, nomeadamente, um sistema 
comum de garantia de depósitos.   
 
No caso de ocorrer uma nova crise financeira, estima-se que o custo da não-Europa seja de 64 mil 
milhões de euros por ano (ou 0,49 % do PIB), enquanto um sistema comum de garantia de depósitos 
impediria, em última instância, uma fuga de depósitos de 49 mil milhões de euros.  
 

Uma UEM e uma União Bancária aprofundadas: estimativa do custo da não-Europa 
 

 Cenário de crise da dívida 
soberana 

Cenário de crise 
financeira 

Sistema comum de garantia de depósitos 32 mil milhões de EUR 64 mil milhões de EUR 

                                                 
62   Marius-Christian Frunza, The Cost-of-Non-Europe of an incomplete EMU to prevent future crises («O custo da não-

Europa de uma UEM incompleta para prevenir crises futuras»), para a Unidade do Valor Acrescentado 
Europeu, DG EPRS, dezembro de 2014, p. 4. 
www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2014)536365 

63   Goyal et al., A Banking Union for the Euro Area («Uma União Bancária para a área do euro»), nota de trabalho 
interna do FMI, fevereiro de 2013.  

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2014)536365
http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2013/sdn1301.pdf
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Posição do Parlamento Europeu nesta matéria 
O Parlamento Europeu observou que a área do euro se encontra numa situação singular, com Estados-
Membros desta área a partilharem uma moeda única sem uma política orçamental comum e sem um 
mercado obrigacionista único. O Parlamento considera fundamental continuar a investigar a 
viabilidade de um fundo comum de resgate para dívidas de cobrança duvidosa e a emissão comum de 
euro-obrigações («eurobonds»), sugestões que, até à data, ainda não foram alvo de propostas 
legislativas. Contudo, a proposta da Comissão que pretende atualizar a Diretiva relativa aos sistemas 
de garantia de depósitos foi adotada pelo Parlamento em abril de 2014, com uma garantia de depósitos 
de até 100 mil euros. Embora esta garantia estivesse em vigor desde o início da crise, não recebeu apoio 
suficiente para reduzir o risco de o dinheiro dos contribuintes vir a ser solicitado por fundos nacionais 
ou dispositivos semelhantes financiados por via de taxas bancárias. A nova diretiva assegura um acesso 
mais rápido e mais fácil a depósitos garantidos, sendo os prazos de reembolso reduzidos dos atuais 20 
dias úteis para 7 dias úteis em 2024. Os Estados-Membros devem agora transpor a referida diretiva até 
julho de 2015.  
 
 

 
− Resolução do Parlamento Europeu, de 16 de janeiro de 2013, sobre a viabilidade da introdução de 

obrigações de estabilidade (2012/2028(INI)).  
Relatora: Sylvie GOULARD (Grupo ALDE), Comissão ECON. 
Votação em sessão plenária:  A FAVOR: 361 votos - CONTRA: 268 votos - ABSTENÇÕES: 33 votos. 
 

− Resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre a posição do Conselho em primeira leitura, em 
21 de março de 2014, tendo em vista a aprovação de uma diretiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa aos sistemas de garantia de depósitos (reformulação) (05199/1/2014 – C7-
0094/2014 –  
2010/0270(COD)) (Processo legislativo ordinário: segunda leitura), Relator: Peter  
Simon (Grupo S&D), Comissão ECON. 
 

 

Posição do Conselho Europeu nesta matéria 
O Conselho Europeu acolheu favoravelmente, em dezembro de 2013, o acordo alcançado pelos 
legisladores sobre a Diretiva relativa aos sistemas de garantia de depósitos, considerando que, entre 
outubro de 2011 e outubro de 2013, apelou repetidamente à sua aprovação.   
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10. Regime comum de seguro de desemprego  
para a área do euro 

 

Ganho de eficiência potencial: 17 mil milhões de euros por ano 
 

 
 

Proposta principal 
Um estudo realizado pela Unidade do Valor Acrescentado Europeu para a Comissão do Emprego e dos 
Assuntos Sociais (EMPL) do Parlamento Europeu sobre os potenciais benefícios de um regime de 
seguro de desemprego durante a crise económica e financeira sugere que um tal regime teria atenuado 
a perda de PIB nos Estados-Membros mais afetados da área do euro em 71 mil milhões de euros ao 
longo de quatro anos, o que equivale a cerca de 17 mil milhões de euros num ano.64 
 

Uma análise mais pormenorizada 

A criação de um regime comum de seguro de desemprego (ou de resseguro) para a área do euro pode 
funcionar como um estabilizador automático durante quaisquer períodos futuros de acentuada 
desaceleração económica.  
 
Pode esperar-se, com alguma razoabilidade, que um tal regime traga muitos benefícios logo que 
determinadas condições sejam satisfeitas, tais como o facto de o regime apenas financiar o desemprego 
de curta duração e de ser limitado no tempo, para evitar uma transferência financeira permanente para 
alguns Estados-Membros. Nestas condições, um regime destes poderia, entre outros: 
 

− Limitar uma crise económica grave, através do seu efeito de estabilização do rendimento 
disponível e, logo, do consumo privado e da procura agregada; 

− Garantir um estímulo bem direcionado, uma vez que o regime de seguros iria intervir nas áreas 
em que as taxas de desemprego são mais elevadas; 

− Servir de reserva ao rendimento disponível individual e, por conseguinte, desempenhar uma 
função seguradora, que teria um efeito direto e positivo no bem-estar dos agentes avessos ao 
risco; 

− Reduzir a pressão de utilização de políticas sociais enquanto variável de ajustamento 
orçamental em caso de choques assimétricos (evitando o chamado «nivelamento por baixo» na 
proteção social em períodos de crise). 

 
O Relatório relativo ao custo da não-Europa do Parlamento Europeu apresenta um conjunto de estimativas 
no que toca aos efeitos de estabilização de um regime de seguro de desemprego na UE para episódios 
nacionais de grande perturbação, suficientes para desencadear a assistência de um fundo central. A 
estabilização seria apenas para choques de grandes dimensões. Os efeitos de estabilização são medidos 
combinando o afluxo líquido oriundo do regime de seguro de desemprego com um multiplicador, com 
base no facto de a despesa pública gerar um contributo para o crescimento maior do que a própria 
despesa.65 

                                                 
64  Micaela Del Monte eThomas Zandstra, The Cost of Non-Europe, Common unemployment insurance scheme for the 

euro area («O custo da não-Europa - Regime comum de seguro de desemprego para a área do euro»), Unidade 
do Valor Acrescentado Europeu, DG EPRS, setembro de 2014. 
www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2014)510984 

65   Este multiplicador varia com o tipo de despesa, bem como de acordo com as características da economia. No 
contexto da própria avaliação do Parlamento, um multiplicador de 1,5 foi considerado uma estimativa 
conservadora, o que representa uma abordagem cautelosa próxima do valor utilizado nos estudos de caso 

 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2014)510984
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2014)510984
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Para o desenvolvimento dos cálculos, foram analisados os seis países que mais sofreram durante a 
recente recessão — Estónia, Grécia, Irlanda, Letónia, Lituânia e Espanha. Chegou-se à conclusão de que 
a perda de PIB poderia ter sido reduzida em cerca de 71 mil milhões de euros ao longo de um período 
de cinco anos. Por exemplo, no caso espanhol, o afluxo líquido multiplicado pelos multiplicadores 
orçamentais gera uma saída adicional entre 13 e 19 mil milhões de euros por ano, começando em 2009. 
 
Em relação ao financiamento do regime central, foram consideradas duas opções principais. A primeira 
opção seria um regime onde as receitas necessárias adviriam de um imposto específico sobre o 
consumo ou sobre o trabalho. Na segunda opção, as receitas adviriam de um contributo dos governos 
nacionais não diretamente relacionado com um imposto específico. A avaliação do Parlamento também 
ponderou o aspeto orçamental do regime central e, uma vez mais, analisou diferentes opções: 
nomeadamente, um sistema que seria equilibrado anualmente, um sistema que seria equilibrado ao 
longo do ciclo económico, ou um sistema flexível sem regra orçamental. 
 

Outras estimativas do custo da não-Europa  
Em 2008, Zandi calculou que, nos EUA, o aumento de um dólar no subsídio de desemprego podia gerar 
cerca de 1,64 dólares no PIB a curto prazo. Em 2010, Vroman considerou que este impacto seria maior, 
estimando que cada dólar gasto num seguro de desemprego provocaria um aumento de 2,0 dólares da 
atividade económica. Um estudo anterior realizado pelo Departamento do Trabalho dos EUA estimou 
que, em média, um dólar de seguro de desemprego geraria um crescimento do PIB de 2,15 dólares. 
Monacelli et al. confirmaram que, em resposta a um aumento de despesa pública normalizado para 
1,0 % do PIB, estimavam um resultado multiplicador bem acima de um, na ordem dos 1,2 a 1,5 (num 
horizonte temporal de um e dois anos respetivamente). Menos rigorosa é a projeção de 2010 realizada 
pelo Gabinete responsável pelo Orçamento do Congresso dos EUA, segundo a qual aumentar a ajuda 
aos desempregados no montante de um dólar faria aumentar o PIB entre 0,7 e 1,9 dólares durante o 
período de 2010 a 2015.  
 
Um estudo apresentado em 2012 por S. Dullien66 sugere que um regime comum de seguro teria 
reduzido as flutuações económicas em alguns países da área do euro. Por exemplo, em Espanha, a 
quarta maior economia da zona euro, um fundo com estas características teria atenuado o 
abrandamento económico em quase 25 %.67 A acontecer, o custo da crise em Espanha teria sido 
reduzido em aproximadamente 11 mil milhões de euros. Uma estabilização de, no mínimo, 10 % 
também teria ocorrido na Irlanda e na Grécia, resultando potencialmente numa redução do custo da 
crise nesses países de 1,6 e 2,3 mil milhões de euros, respetivamente. Estas poupanças totalizariam 
15 mil milhões de euros.  
 
Em 2014, um estudo da Bertelsmann Stiftung defende que, embora o impacto positivo de um regime de 
seguro de desemprego possa diferir muito consoante o país, no que toca a recessões graves, o impacto 
de estabilização de um regime de seguro de desemprego na área do euro teria sido considerável68 num 
número relativamente elevado de países. Da mesma forma, um trabalho de investigação realizado pela 
Universidade de Namur69 defende que a crise financeira demonstrou que a área do euro necessita de 
novos mecanismos de estabilização e ajustamento, e que um regime de seguro de desemprego a nível 
da UE pode ser uma saída viável para mais estabilidade nos Estados-Membros. Um documento sobre 

                                                                                                                                                           
analisados. Comparativamente, as estimativas avançadas na literatura económica dos EUA sobre o assunto 
variam entre 0,7 e 3,0 dólares por cada dólar despendido no seguro de desemprego. 

66   www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.413714.de/diw_econ_bull_2013-01_2.pdf 
67   Fonte dos dados: http://pt.tradingeconomics.com Em média, o crescimento do PIB em Espanha em 2009 foi de 

-3,7 %, atingindo o valor negativo mais baixo, -4,4 %, em junho de 2009. 
68   S. Dullien, A European Unemployment Benefit Scheme, How to provide for more stability in the Euro zone («Um regime 

europeu de subsídio de desemprego - Como proporcionar mais estabilidade na área do euro»). Edição Bertelsmann Stiftung, 2014. 
69   Alain de Crombrugghe, European unemployment benefit expenditure solidarity («Subsídio de desemprego europeu 

de solidariedade»), Universidade de Namur, Departamento de Economia, fevereiro de 2014. 

http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.413714.de/diw_econ_bull_2013-01_2.pdf
http://pt.tradingeconomics.com/
http://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/a-european-unemployment-benefit-scheme/
http://www.progressiveeconomy.eu/sites/default/files/papers/Alain%20de%20Combrugghe%20AdC%20draft%20paper%20European%20Unemployment%20Benefits%20Smoothing.pdf
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políticas apresentado pela Bruegel70 discute igualmente os prós e contras associados a um sistema de 
seguro de desemprego europeu. Alega que a introdução deste sistema poderia ajudar as economias da 
UE a enfrentar um choque adverso, reconhecendo simultaneamente os desafios políticos e técnicos que 
enfrentam. 
 

Posição do Parlamento Europeu nesta matéria 
O Parlamento Europeu considera que garantir uma compensação em caso de desemprego durante uma 
recessão tem um significativo potencial de estabilização macroeconómica, como ficou empiricamente 
demonstrado na UE e nos EUA. Um segundo benefício importante é que esse tipo de despesa é 
canalizado para onde é realmente necessário: para apoiar a capacidade de consumo das famílias cujo 
rendimento do trabalho sofreu uma súbita redução, atenuando a de outro modo inevitável queda na 
procura das famílias. Confere às economias afetadas uma maior margem de manobra orçamental para 
aplicarem estruturais e investirem onde é necessário para uma recuperação sustentável a longo prazo. 
 
O Parlamento apelou para que fossem dados passos concretos em termos da criação de um verdadeiro 
pilar social e de emprego como parte da União Monetária Europeia, garantindo em particular que a 
flexibilidade do mercado de trabalho fosse equilibrada com níveis adequados de proteção social. 
 

 

− Resolução do Parlamento Europeu, de 23 de outubro de 2013, sobre o Semestre Europeu para a 
Coordenação das Políticas Económicas: aplicação das prioridades para 2013 (2013/2134(INI)). 
Relatora: Elisa FERREIRA (Grupo S&D), Comissão ECON. 
Votação em sessão plenária: A FAVOR: 476 votos - CONTRA: 96 votos - ABSTENÇÕES: 25 votos. 
 

− Resolução do Parlamento Europeu, de 25 de fevereiro de 2014, sobre o Semestre Europeu para a 
Coordenação das Políticas Económicas: aspetos sociais e relativos ao emprego na Análise Anual do 
Crescimento para 2014 (2013/2158(INI)) 
Relator: Philippe DE BACKER (Grupo ALDE), Comissão EMPL. 
Votação em sessão plenária: A FAVOR: 545 votos - CONTRA: 120 votos - ABSTENÇÕES: 10 votos. 
 

− Resolução do Parlamento Europeu, de 11 de março de 2015, sobre o Semestre Europeu para a 
Coordenação das Políticas Económicas: Análise Anual do Crescimento para 2015, ECON/8/01999, 
2014/2221(INI) 

 Relator: Dariusz ROSATI (Grupo PPE), Comissão ECON. 
 

 

Posição do Conselho Europeu nesta matéria 
O relatório de dezembro 2012 intitulado Rumo a uma verdadeira União Económica e Monetária, 
apresentado pelos presidentes do Conselho Europeu, da Comissão Europeia, do Banco Central 
Europeu e do Eurogrupo, apelava à introdução de um sistema de garantia que ajudasse os Estados-
Membros a darem resposta a alguns choques macroeconómicos, sem gerarem transferências líquidas 
permanentes. 
 
Em dezembro de 2012, o Conselho Europeu chegou a acordo sobre um roteiro para a conclusão da 
UEM, no qual a dimensão social está incluída sob a forma de acordos contratuais celebrados de comum 
acordo e mecanismos de solidariedade conexos. Além disso, em junho de 2013, relembrou que a 
dimensão social deveria ser reforçada, nomeadamente através da utilização de indicadores sociais e de 
emprego no âmbito do Semestre Europeu, e salientou a necessidade de garantir uma melhor 
coordenação entre as políticas sociais e de emprego, respeitando sempre as competências nacionais. 

                                                 
70  www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/847-benefits-and- drawbacks-of-european-

unemployment-insurance/  

http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/847-benefits-and-%20drawbacks-of-european-unemployment-insurance/
http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/847-benefits-and-%20drawbacks-of-european-unemployment-insurance/
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11. Combate à fraude no domínio do IVA 
 

Ganho de eficiência potencial: 9 mil milhões de euros por ano 
 

 
 

Proposta principal 
Dado o grande défice em termos de IVA no que se refere aos recibos, pode antecipar-se um benefício 
de, pelo menos, 9 mil milhões de euros por ano71 decorrente de uma ação a nível europeu neste 
domínio, nomeadamente a introdução de uma fatura europeia normalizada e/ou um sistema de 
tributação transfronteiriço coordenado a nível da UE ou simplificado. Estas ações poderiam facilitar o 
combate à fraude em matéria de IVA que afeta os interesses financeiros da União, facilitando também 
as transações transfronteiriças e reduzindo os custos para as empresas e os cidadãos. 
 

Outras estimativas do custo da não-Europa 
Reduzir a dimensão da economia paralela na UE, estimada em cerca de 20 % do PIB oficial, contribuiria 
para uma maior eficiência na afetação dos recursos no conjunto da economia europeia. Contudo, trata-
se de algo muito difícil de conseguir sem que haja uma cooperação fiscal mais eficaz a nível da UE. O 
impacto total de um sistema de tributação transfronteiriço coordenado a nível da UE ou simplificado 
ainda carece de avaliação. 
 
Segundo um estudo solicitado pela Comissão Europeia sobre a «disparidade do IVA» em 26 Estados-
Membros, estima-se que foram perdidos 177 mil milhões de euros em receitas devido à falta de 
cumprimento ou à falta de cobrança em 2012.72 Esta situação constitui um ligeiro aumento em 
comparação com os 171 mil milhões de euros em 2011. A disparidade do IVA é a diferença entre as 
receitas de IVA esperadas e o montante efetivamente recolhido pelas autoridades nacionais. Embora o 
incumprimento contribua de forma significativa para esta discrepância de receitas, a disparidade do 
IVA não se deve apenas a fraude. O IVA não pago resulta, entre outros, de falências e insolvências, 
erros estatísticos, pagamentos em atraso e evasão legal.  
 
De acordo com um outro estudo realizado para a Comissão Europeia, uma política mais forte e mais 
coordenada em termos de declarações de IVA na UE pode resultar numa receita adicional entre 9,5 e 
20,6 mil milhões de euros por ano, dependendo do nível de harmonização.73 Uma «declaração de IVA 
normalizada» na UE, obrigatória para os Estados-Membros mas opcional para as empresas registadas 
em múltiplos Estados-Membros, pode render 9,5 mil milhões de euros por ano. Foi utilizado o valor 
inferior como estimativa conservadora dos ganhos potenciais. 
 

Posição do Parlamento Europeu nesta matéria 
O Parlamento Europeu instou a Comissão Europeia a rever a Diretiva relativa à tributação dos 
rendimentos, com vista a pôr fim à derrogação temporária para alguns Estados-Membros, alargar o 
                                                 
71   PWC, Estudo sobre Feasibility and impact of a common EU standard VAT return («Viabilidade e impacto de uma 

declaração de IVA comum normalizada a nível da UE»), realizado para a Comissão Europeia, fevereiro de 2013 
- foram utilizados os valores inferiores. 

72   CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, 2012 Update Report to the Study to quantify and analyse the 
VAT Gap in the EU-27 Member States («Relatório atualizado de 2012 do Estudo destinado a quantificar e analisar 
os desvios do IVA nos Estados-Membros da UE-27»), outubro de 2014, realizado para a Comissão Europeia. 

73   PWC, Study on the Feasibility and impact of a common EU standard VAT return («Estudo sobre a viabilidade e 
impacto de uma declaração de IVA comum normalizada a nível da UE»), realizado para a Comissão Europeia, 
fevereiro de 2013.  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/studies/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/vat_gap2012.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/vat_gap2012.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/studies/index_en.htm
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âmbito da mesma a fim de abranger trusts e várias formas de rendimentos resultantes de investimentos, 
bem como alargar a sua aplicação a jurisdições que favorecem a evasão fiscal. Também salientou a 
necessidade de rever a Diretiva relativa às sociedades-mãe e sociedades afiliadas e a Diretiva relativa 
aos juros e royalties, a fim de eliminar a evasão fiscal por via dos instrumentos financeiros híbridos. O 
Parlamento apelou à introdução de uma fatura europeia normalizada para facilitar as transações 
transfronteiriças e os controlos. 
 

 
− Resolução do Parlamento Europeu, de 21 de maio de 2013, sobre a luta contra a fraude fiscal, a 

evasão fiscal e os paraísos fiscais (2013/2060(INI)). 
Relatora: Mojca KLEVA KEKUŠ (Grupo S&D), Comissão ECON. 
Votação em sessão plenária: braço no ar. 
 

− Resolução do Parlamento Europeu, de 13 de outubro de 2011, sobre o futuro do IVA 
(2011/2082(INI)), com base no relatório de David Casa. 
Relator: David CASA (Grupo PPE), Comissão ECON. 
Votação em sessão plenária:  A FAVOR: 521 votos - CONTRA: 50 votos - ABSTENÇÕES: 58 votos. 
 

− Resolução do Parlamento Europeu de 2 de abril de 2014 (consulta) sobre a «Proposta de diretiva do 
Conselho que altera a Diretiva 2011/96/UE relativa ao regime fiscal comum aplicável às sociedades-
mãe e sociedades afiliadas de Estados-Membros diferentes». 
Relatora: Mojca Kleva KEKUŠ (Grupo S&D), Comissão ECON. 
Votação em sessão plenária:  A FAVOR: 513 votos - CONTRA: 32 votos - ABSTENÇÕES: 81 votos. 
 

 
 

Posição do Conselho Europeu nesta matéria 
Em março de 2013, o Conselho Europeu reiterou a necessidade de redobrar esforços para melhorar a 
eficiência da cobrança de impostos e para dar resposta à evasão fiscal, incluindo através de acordos com 
países terceiros relativos à tributação das poupanças e de progressos rápidos no que toca a dar resposta 
ao problema da fraude em matéria de IVA.  
 
Em maio de 2013, o Conselho Europeu acordou que se devia dar início, o mais rapidamente possível, às 
negociações com a Suíça, o Listenstaine, o Mónaco, Andorra e São Marino, a fim de assegurar que estes 
países continuam a aplicar medidas equivalentes às da UE. Em março de 2014, o Conselho Europeu 
acolheu favoravelmente o relatório da Comissão sobre o ponto da situação das negociações sobre 
tributação de poupanças com países terceiros europeus (Suíça, Listenstaine, Mónaco, Andorra e São 
Marino) e instou esses países a comprometerem-se plenamente com a aplicação de uma nova norma 
mundial única relativa ao intercâmbio automático de informações, criada pela OCDE e aprovada pelo 
G20, bem como com a iniciativa dos primeiros utilizadores; além disso, apelou à Comissão que 
prosseguisse rapidamente as negociações com esses países, tendo em vista a sua conclusão até ao final 
do ano, e convida a Comissão a relatar o ponto da situação na sua reunião de dezembro. Caso não 
sejam feitos progressos suficientes, o relatório da Comissão deverá explorar as eventuais opções para 
garantir o cumprimento da nova norma mundial. 
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ENERGIA E AMBIENTE 
 

 
 
 

12. Mercados energéticos integrados na Europa 
 

Ganho de eficiência potencial: 250 mil milhões de euros por ano 
 

 
 

Proposta principal  
Um mercado único da energia mais integrado no plano físico poderia gerar ganhos de eficiência anuais 
de, pelo menos, 250 mil milhões de euros. Este valor tem em consideração a avaliação do próprio 
Parlamento Europeu em quatro domínios específicos do mercado - concentrando-se apenas nas 
possíveis novas medidas74 - que foi realizada pela Unidade do Valor Acrescentado Europeu para a 
Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia (ITRE), a plena aplicação das medidas de 
eficiência energética da UE, bem como novos ganhos estimados noutros estudos apresentados mais 
adiante. 

 
Uma análise mais pormenorizada  
Um mercado único da energia mais integrado no plano económico e físico poderia proporcionar 
maiores benefícios em termos de preços para os consumidores e as empresas. Para que tal aconteça, é 
necessária uma estrutura totalmente concluída entre vários mercados de energia, aliada às condições 
políticas e regulamentares de apoio para fomentar o comércio de energia. 
 
Até à data, a análise do Parlamento Europeu centrou-se nos ganhos potenciais decorrentes dos quatro 
domínios seguintes: 
 
− Preços regulados: acumula-se um «défice tarifário»75 por cada kWh de eletricidade fornecida a uma 

tarifa regulada. Em países como a Espanha ou a Polónia, com aproximadamente 15 milhões de 
consumidores domésticos com um consumo médio anual de eletricidade de 3 000 kWh (dos quais 
80 % são fornecidos à tarifa regulada), o défice tarifário total rondaria os 720 milhões de euros por 
ano. Isto pode significar 9,5 mil milhões de euros por ano no conjunto da União. 

 
− Desenvolvimento de centros de distribuição e trocas: para avaliar uma situação de «não-Europa» e uma 

situação «fisicamente integrada», os custos das carteiras de uma produção não integrada em seis 
Estados-Membros (Alemanha, França, Luxemburgo, Países Baixos, Bélgica e Áustria) foram 
comparados com os de uma situação fisicamente integrada. Essa comparação revelou que, para toda 
aquela área, seriam necessários menos 16,5 GW de capacidade de produção, aproximadamente 8,0 % 
menos do que seria necessário com carteiras separadas. Estima-se que os custos assim evitados numa 
base anual possam ascender aos 1,2 mil milhões de euros (custos de capital) e aos 448 milhões de 

                                                 
74   Micaela del Monte, The Cost of Non-Europe in the Single Market for Energy («O custo da não-Europa no mercado 

único da energia»), Unidade do Valor Acrescentado Europeu, DG EPRS, setembro de 2013. 
 www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-JOIN_ET(2013)504466 
75   Quando os preços regulados aplicados ao consumidor final são fixados abaixo do custo total de venda a retalho, gera-

se um défice tarifário. Num país onde o preço do mercado retalhista da eletricidade equivale a 0,20 euros por kWh 
para consumidores nacionais e a tarifa regulada é de 0,18 euros por kWh, o défice tarifário é de 0,02 euros por kWh. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-JOIN_ET(2013)504466
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euros (custos operacionais fixos). Esta indicação do custo da não-Europa para os seis Estados-
Membros traduzir-se-ia em mais de 3 mil milhões de euros por ano a longo prazo a nível da UE. 

 
− Falta de mercados combinados: numa situação em que dois mercados já se encontram ligados, tanto 

física como comercialmente, a combinação de mercados aumenta a eficiência da afetação de 
capacidade. Um estudo de caso analisou a fronteira entre a França e a Itália com vista a estimar a 
perda de eficiência comparando o custo das reservas de capacidade com o valor da capacidade, o 
custo dos leilões explícitos entre a França e a Itália, tanto em relação aos resultados dos leilões para 
o dia seguinte como para os leilões do próprio dia, o custo dos leilões implícitos e, por fim, 
estimando a diferença de custos. A perda de eficiência foi estimada em 78 milhões de euros por 
ano na fronteira entre a Itália e a França. 

 
− Mercado de equilibração: os operadores da rede de transporte (ORT), cuja área de responsabilidade é 

habitualmente definida junto às fronteiras nacionais, regra geral gerem as suas operações de 
equilibração de forma separada. Caso trabalhassem em conjunto, poderiam reduzir a capacidade 
de reserva necessária e o montante de energia utilizado. A International Grid Control Cooperation, 
que abrange seis ORT e tem a Alemanha como seu elemento central, poupa cerca de 300 milhões 
de euros por ano.  

 
Outras estimativas do custo da não-Europa 

Segundo um estudo da Comissão Europeia, uma maior eficiência energética generalizada poderia 
reduzir a fatura energética da UE em cerca de 200 mil milhões de euros por ano76. Existe uma vasta 
literatura sobre o potencial inexplorado de uma cooperação mais estreita no âmbito da política 
energética na Europa. Para efeitos do presente relatório, estima-se que seria acumulado um benefício de 
200 mil milhões de euros através de medidas de eficiência energética, incluindo o novo Plano de 
Eficiência Energética e a Diretiva relativa à eficiência energética, que entrou em vigor em dezembro de 
2012, juntamente com ganhos nos domínios referidos anteriormente. 
 
O quadro seguinte apresenta um resumo das estimativas em relação aos ganhos potenciais de uma 
cooperação mais estreita, chegando algumas dessas estimativas a apontar um benefício possível de 
quase 500 mil milhões de euros a longo prazo:77 

                                                 
76  Comissão Europeia, Desafios e políticas no domínio da energia - Contribuição da Comissão para o Conselho 

Europeu de 22 de maio de 2013. 
77   Uma investigação realizada pelo Fraunhofer Institute em 2013 revelou que a UE tem um potencial de poupança 

de energia junto do consumidor final com uma boa relação custo-eficácia até 2030 de 41 %. Aproveitar este 
potencial permitira reduzir as emissões de gases com efeito de estufa até 2030 entre 49 % a 61 %, quando 
comparadas com os níveis de 1990, bem como aumentar a competitividade e reduzir os custos energéticos 
líquidos para as famílias e a indústria até 2030. De acordo com o estudo em causa, as famílias e a indústria 
beneficiariam em termos líquidos de 240 mil milhões de euros anualmente até 2030 e de cerca de 500 mil 
milhões de euros até 2050 em faturas energéticas mais reduzidas.  
O estudo pode ser consultado através da seguinte ligação: www.isi.fraunhofer.de/isi-en/x/projekte/2030-
target-system.php  

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/energy2_pt.pdf
http://www.isi.fraunhofer.de/isi-en/x/projekte/2030-target-system.php
http://www.isi.fraunhofer.de/isi-en/x/projekte/2030-target-system.php
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Elementos estruturais - Ganhos de eficiência potenciais no setor energético (mil milhões de 
euros por ano) Gás e Eletricidade 

 

Integração plena do mercado da energia78 12,5 - 40 
Total aplicação do terceiro pacote energético em 2015, quando comparado com 201279 8,0 - 30 
Mudança de fornecedores de energia80 13 
Resolução da questão dos diferenciais de preço não concorrenciais entre os Estados-Membros81 15 

Energias renováveis  

Aplicação do cenário de investimento coordenado em energias renováveis82 16 - 30 
Aumento da produção de energias renováveis para 238 Mtoe até 2020 para reduzir a 
independência de importação de energia83 50 

Valor acrescentado bruto total do setor das fontes de energia renováveis na UE  
na década de 203084 99 - 197 

Consecução eficiente em todos os Estados-Membros da meta de 20 % de energias 
renováveis na UE85  8 

Eficiência energética  

Aumento de 20 % da eficiência energética nos edifícios 86 193 
Aplicação plena das medidas de eficiência energética da UE87 200 

 

Posição do Parlamento Europeu nesta matéria 
Em novembro de 2012, a Comissão Europeia apresentou uma comunicação intitulada «Fazer funcionar 
o mercado interno da energia»,88 acompanhada por um plano de ação. Nesse contexto, o Parlamento 
Europeu salientou a necessidade de avançar com a aplicação do terceiro pacote relativo ao mercado 
interno da energia, em particular com a sua transposição efetiva. Também sublinhou a importância de 
fornecer instrumentos de comparação aos consumidores, permitindo uma definição de preços e uma 
faturação transparentes, e enfatizou a necessidade de reforçar a segurança do fornecimento, de pôr fim 
ao isolamento físico de alguns Estados-Membros no mercado energético e de prestar mais atenção às 
necessidades dos consumidores vulneráveis. 
                                                 
78   Este estudo solicitado pela Comissão estimou que o benefício líquido de alcançar a adequação da produção no 

mercado interno da eletricidade ascenderia a 7,5 mil milhões de euros por ano no período de 2015 a 2030. Além 
disso, prevê-se que a partilha à escala da UE do equilíbrio das reservas geraria benefícios líquidos anuais de até 
0,5 mil milhões de euros, juntamente com ganhos materiais no valor de 4 mil milhões de euros que podem 
resultar das redes inteligentes, por forma a dar resposta à procura por parte dos consumidores. Booz & 
Company, Study on the benefits of an integrated European energy market («Estudo sobre os benefícios de um 
mercado europeu integrado da energia»), 2013: 

 http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/studies/doc/20130902_energy_integration_benefits.pdf 
79   Comissão Europeia, Desafios e políticas no domínio da energia - Contribuição da Comissão para o Conselho 

Europeu de 22 de maio de 2013. 
80   http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/consumer/consumer_en.htm  
81   Comissão Europeia, Desafios e políticas no domínio da energia - Contribuição da Comissão para o Conselho 

Europeu de 22 de maio de 2013. 
82   Booz & Company, op. cit. 
83   Energy Economic Developments in Europe («Evolução económica da energia na Europa»), janeiro de 2014.  
84   The impact of renewable energy policy on economic growth and employment in the European Union («O impacto da 

política em matéria de energias renováveis no crescimento económico e no emprego na União Europeia»), 
estudo solicitado pela Comissão Europeia, 2006. 

85   Comissão Europeia, Desafios e políticas no domínio da energia - Contribuição da Comissão para o Conselho 
Europeu de 22 de maio de 2013. 

86   Apresentação de José Manuel Durão Barroso, Energia: prioridades para a Europa, feita ao Conselho Europeu em 
22 de maio de 2013. 

87   Comissão Europeia, Background on Energy in Europe («Contexto da energia na Europa»), informação preparada 
pela Comissão para o Conselho Europeu, 4 de fevereiro de 2011. 

88   Comissão Europeia, Fazer funcionar o mercado interno da energia, COM(2012)663 final, novembro de 2012. 

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/studies/doc/20130902_energy_integration_benefits.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/energy2_pt.pdf
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/consumer/consumer_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/energy2_pt.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/ee1_en.pdf
http://www.ecofys.com/files/files/2009_employ_res_summary.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/energy2_pt.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/energy3_pt.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/energy_background_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1424774056578&uri=CELEX:52012DC0663
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De entre outras ações importantes, para as quais o Parlamento fez um apelo, destacam-se: 
modernização da transmissão energética existente, infraestruturas de distribuição e armazenamento, 
especialmente interligações transfronteiriças. Sempre que pertinente, deverão igualmente ser 
desenvolvidas interligações com países terceiros; aplicação e execução de legislação interna relativa aos 
mercados, em especial normas concorrenciais para todos os intervenientes no mercado; um estudo de 
viabilidade sobre um fundo europeu de investimento em redes energéticas, financiado por um imposto 
obrigatório sobre o consumo de energia no território da UE; uma avaliação exaustiva da adequação da 
produção, com base numa metodologia harmonizada, devendo ser dadas orientações sobre como 
reforçar e manter o aprovisionamento; e redução das faturas energéticas através da adoção e aplicação 
de metas vinculativas ambiciosas relativamente à redução das emissões de gases com efeito de estufa, 
às fontes de energia renováveis e à eficiência energética89. Em março de 2014, no contexto da situação 
na Ucrânia, o Parlamento também sublinhou a necessidade de aumentar as capacidades de 
armazenamento da UE e disponibilizar um fluxo inverso de gás dos Estados-Membros da UE para a 
Ucrânia.90  
 

 

− Resolução do Parlamento Europeu, de 10 de setembro de 2013, sobre fazer funcionar o mercado 
interno da energia (2013/2005(INI)). 
Relator: Jerzy BUZEK (Grupo PPE), Comissão ITRE.  
Votação em sessão plenária: braço no ar. 
 

− Resolução do Parlamento Europeu, de 5 de fevereiro de 2014, sobre um quadro para as políticas de 
clima e de energia em 2030 (2013/2135(INI)). 
Relatora: Anne DELVAUX (Grupo PPE), Comissões ENVI e ITRE. 
Votação em sessão plenária:  A FAVOR: 341 votos - CONTRA: 263 votos - ABSTENÇÕES: 26 votos. 
 

 
 

Posição do Conselho Europeu nesta matéria 
Desde 2011 que o Conselho Europeu vem salientando a importância de existir um mercado interno da 
energia totalmente funcional, interligado e integrado. Em março de 2014, o Conselho Europeu também 
salientou a necessidade de dar resposta à questão da dependência energética externa através de uma 
maior diversificação de fornecedores e de rotas, de um aumento da eficiência energética, de redes 
inteligentes, da melhoria da oportunidade de integrar as energias renováveis nas redes e de um 
aumento da produção de recursos energéticos internos. Por conseguinte, instou a Comissão a realizar 
um estudo aprofundado sobre a segurança energética na UE e a apresentar um plano exaustivo com 
vista à redução da dependência energética da UE até junho de 2014. Em outubro de 2014, o Conselho 
Europeu considerou que devem ser mobilizados todos os esforços para alcançar, com caráter de 
urgência, um mercado interno da energia em pleno funcionamento e interligado.  
 
Em 25 de fevereiro de 2015, a Comissão Europeia aprovou a sua estratégia para uma União Europeia da 
Energia, um ponto central do plano, constituído por dez pontos, do Presidente da Comissão Jean-
Claude Juncker. Esta estratégia está dividida em três partes: uma estratégia-quadro para uma União da 
Energia resiliente dotada de uma política em matéria de alterações climáticas virada para o futuro, uma 
comunicação de interligação e uma comunicação que estabelece uma visão para um acordo mundial em 
matéria de clima em Paris em dezembro de 2015.  

                                                 
89   Resolução do Parlamento Europeu, de 5 de fevereiro de 2014, sobre um quadro para as políticas de clima e de 

energia em 2030 (2013)2135/INI.  
90   Resolução do Parlamento Europeu, de 13 de março de 2014, sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia, 

2014/2627(RSP). 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=PT&reference=P7-TA-2014-0094
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=PT&reference=P7-TA-2014-0248
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13. Legislação relativa à água 
 

Ganho de eficiência potencial: 25 mil milhões de euros por ano  
 
 

 
Proposta principal 
Um novo estudo, solicitado pela Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 
do Parlamento (ENVI) à Unidade do Valor Acrescentado Europeu, sobre legislação relativa à água 
analisou a aplicação das políticas da UE em matéria de água e, nessa base, identificou e quantificou os 
custos económicos e sociais da falta de ação a nível europeu (nomeadamente lacunas na programação, 
reutilização de águas residuais, conceção ecológica e medição da água, instrumentos económicos e 
resíduos farmacêuticos) em cerca de 25 mil milhões de euros por ano.  
 

Uma análise mais pormenorizada 

A Diretiva-quadro relativa à água introduziu instrumentos políticos inovadores e metas rigorosas para 
melhorar a qualidade e a gestão das águas europeias. Ao proporcionar um quadro para uma variedade 
de atos legislativos relacionados com a água, a UE criou um conjunto completo de regulamentação e 
diretrizes. Aquando da entrada em vigor, em 2000, da Diretiva-quadro relativa à água, a UE definiu 
objetivos ambiciosos de longo prazo no que toca à gestão e melhoramento da qualidade e quantidade 
de todo o ambiente aquático, e estabeleceu requisitos para uma gestão integrada e transparente das 
bacias hidrográficas. Contudo, a avaliação efetuada relativamente à aplicação dessa legislação em 
matéria de água demonstra que são várias as lacunas do quadro existente e que constituem barreiras à 
consecução dos objetivos estabelecidos na Diretiva-quadro relativa à água. Seria necessária mais ação 
europeia para limitar o impacto de inundações e produtos farmacêuticos sobre a qualidade da água da 
Europa. A fim de restringir a utilização de água doce em geral, é igualmente necessária uma 
coordenação europeia para incrementar a utilização de equipamento eficiente no consumo de água e da 
medição da água. Uma ação europeia neste domínio pode eliminar a «não-Europa» e trazer benefícios 
substanciais, embora apenas após um investimento igualmente substancial.  
 

A utilização e a gestão eficazes de águas residuais constituem uma parte cada vez mais importante de 
uma economia e de uma sociedade eficientes e sustentáveis do ponto de vista ambiental. Atualmente, 
cada europeu utiliza, em média, 100 a 200 litros de água canalizada por dia. Os agregados familiares 
representam cerca de 10 % do total de consumo de água no conjunto da UE. Mas apenas 5 % dessa água é 
utilizada para beber ou cozinhar91 e cerca de 20 % da água na UE é desperdiçada devido a ineficiência.  
 
O quadro que se segue apresenta uma perspetiva geral dos domínios nos quais se podem esperar 
ganhos decorrentes da ação a nível europeu. 
 
 

Elementos estruturais - Ganhos potenciais de eficiência decorrentes da 
legislação relativa à água 

Custo da não-Europa (mil 
milhões de euros) 

Concretização de planos de combate às inundações 15  
Redução dos resíduos farmacêuticos nas águas residuais urbanas 9 
Aumento da utilização de equipamento eficiente no consumo de água  1 
Maior aplicação da medição da água  0,2 
Total: 25,2 

                                                 
91  Dados da Agência Europeia do Ambiente (AEA) sobre o consumo dos agregados familiares. 
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Posição do Parlamento Europeu nesta matéria 
Embora o Parlamento Europeu considere que a Diretiva-quadro relativa à água, 2000/60/CE, é uma 
base sólida para a gestão integrada dos recursos hídricos a longo prazo na UE, observa que a sua 
aplicação carece de melhorias significativas para alcançar «o bom estado» das águas europeias até 
outubro de 2015.  
 
Por conseguinte, o Parlamento instou a Comissão a atualizar e a adaptar a legislação existente para 
refletir as prioridades da política da água, dar resposta ao impacto que atividades e setores específicos 
têm na água, ter em conta os avanços tecnológicos no que toca à reutilização e reciclagem da água, 
visando a reutilização eficiente das águas residuais tratadas e águas cinzentas, e garantir que as várias 
atividades que produzem quantidades significativas de águas residuais estão devidamente abrangidas 
pela Diretiva relativa à avaliação do impacto ambiental. O Parlamento apelou igualmente à adoção de 
uma política da UE em matéria de escassez de água e seca. 

 
 

− Resolução do Parlamento Europeu, de 3 de julho de 2012, sobre a aplicação da legislação da UE no 
domínio da água (2011/2297(INI)). 
Relator: Richard SEEBER (Grupo PPE), Comissão ENVI. 
Votação em sessão plenária: braço no ar. 
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INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
 
 
 

14. Espaço Europeu da Investigação 
 

Ganho de eficiência potencial: 22 mil milhões de euros por ano 
 

 
 

Proposta principal 
Atualmente, cerca de 85 % da investigação europeia financiada com fundos públicos é realizada ao 
nível nacional, sem colaboração transnacional, enquanto apenas 15 % do financiamento é coordenado 
por organizações intergovernamentais ou conjuntamente gerido pelo programa-quadro de investigação 
da União.92 O quadro do Espaço Europeu da Investigação (EEI) pretende aprofundar a cooperação, 
reduzindo a fragmentação e a duplicação de esforços de investigação. Com base na avaliação de 
impacto realizada pela Comissão Europeia,93 é razoável supor que tal aprofundamento pode resultar 
em ganhos de eficiência de cerca de 22 mil milhões de euros por ano, entre 2010 e 2030.  
 
Uma análise mais pormenorizada 
O Espaço Europeu da Investigação, uma prioridade política explicitamente prevista no Tratado de 
Lisboa, destina-se a promover as melhores condições para a investigação na Europa para todas as 
partes interessadas: investigadores, institutos, setor privado, Estados-Membros e países associados. 
Contudo, ainda está longe de estar concluído. O reforço do Espaço Europeu da Investigação implicaria 
a reafetação de mais fundos nacionais para a investigação coordenada ao nível transnacional. 
 
A avaliação de impacto realizada pela Comissão Europeia sobre o Espaço Europeu da Investigação 
estima que o efeito combinado da meta de Barcelona, do Horizonte 2020 e de um aumento da quota de 
participação de financiamento transnacional proporcionaria um crescimento adicional do PIB de 
445 mil milhões de euros e a criação de mais 7,2 milhões de postos de trabalho em 2030.94 Isto implica 
um crescimento anual adicional de 0,25 % do PIB. Partindo do pressuposto de uma distribuição 
uniforme dos benefícios neste período, o ganho de eficiência potencial para a economia da UE 
decorrente de um Espaço Europeu da Investigação integrado poderia ascender aos 22 mil milhões de 
euros por ano.95 
 
Outros estudos indicam que a atividade de investigação financiada pela UE tem sido caracterizada por 
um crescimento significativo em termos de entidades participantes e de participação ao longo de 
programas-quadro sucessivos, criando um conjunto mais alargado de redes e ajudando a criar massa 
crítica em termos de investigação.96 

                                                 
92   LERU, The European Research Area: Priorities for Research Universities («O Espaço Europeu da Investigação: 

prioridades para universidades de investigação»), documento para aconselhamento n.º 9, dezembro de 2011. 
Resposta da LERU à consulta da Comissão Europeia: «The European Research Area Framework: Untapped 
areas of potential» («O Espaço Europeu da Investigação: domínios potenciais inexplorados»). 

93   Comissão Europeia, Impact Assessment accompanying the Communication - A Reinforced European Research Area 
Partnership for Excellence and Growth («Avaliação de impacto que acompanha a Comunicação - Uma parceria 
europeia de investigação reforçada em prol da excelência e do crescimento»), SWD(2012)0212. 

94   Ibidem. 
95   Anualizado durante 20 anos, 445 mil milhões de euros. 
96   T. Roediger-Schluga e M. J. Barber, R&D collaboration networks in the European framework programmes: data 

processing, network construction and selected results («Redes de colaboração de I&D nos programas-quadro 
 

http://www.leru.org/files/publications/LERU_AP9_ERA.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2012:0212:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2012:0212:FIN:EN:PDF
http://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=17583
http://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=17583
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Posição do Parlamento Europeu nesta matéria 
A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia (ITRE) do Parlamento Europeu demonstrou 
interesse no Espaço Europeu da Investigação com uma Pergunta Oral ao Conselho e à Comissão, em 
julho de 2013, relativa à realização do EEI e à necessidade de um compromisso mais forte por parte dos 
Estados-Membros e das organizações interessadas. Em fevereiro de 2014, a Comissão ITRE organizou 
uma audição pública sobre esta matéria. O Parlamento apelou à apresentação de: sistemas de 
investigação nacionais mais eficazes; cooperação e concorrência transnacionais otimizadas; um 
mercado laboral aberto para os investigadores; igualdade entre homens e mulheres e integração da 
perspetiva de género na investigação; otimização da circulação, do acesso e da transferência do 
conhecimento científico. 
 

 
− Perguntas orais e debate do Parlamento Europeu, de 13 de outubro de 2013, sobre a realização do 

Espaço Europeu da Investigação (B7-0503/2013 e B7-0504/2013), apresentadas por Amalia 
SARTORI em nome da Comissão ITRE. 
 

 
 
Posição do Conselho Europeu nesta matéria 
Reconhecendo que o futuro crescimento da Europa assenta, em grande medida, na investigação e na 
inovação, o Conselho Europeu reafirmou, em março de 2010, que o nível global de investimento na 
investigação e no desenvolvimento deve ser incrementado para 3 % do PIB da UE (meta de Barcelona). 
Nas suas conclusões de fevereiro de 2011, o Conselho Europeu apelou à criação de um verdadeiro 
mercado único para o conhecimento, a investigação e a inovação, e à realização do Espaço Europeu da 
Investigação até 2014.  
 
Na sua reunião de dezembro de 2014, o Conselho «Competitividade» relembrou ao Conselho Europeu 
as conclusões sobre o EEI e sublinhou a necessidade de criação de um verdadeiro mercado único para o 
conhecimento, a investigação e a inovação. O Conselho «Competitividade» reconheceu que foram 
dados muitos passos no sentido do estabelecimento desse mercado único e salientou que cabe agora aos 
Estados-Membros e aos intervenientes na investigação executar as reformas necessárias. O Conselho 
«Competitividade» instou todos os intervenientes no EEI a abordarem de forma adequada as lacunas 
que persistem e exortou a Comissão a continuar a melhorar o mecanismo de acompanhamento do EEI. 

                                                                                                                                                           
europeus: tratamento de dados, construção de redes e resultados selecionados»), International Journal of Foresight 
and Innovation Policy 4: 321-347, 2008.  Breschi e Cusmano, Unveiling the texture of a European Research Area: 
emergence of oligarchic networks under EU Framework Programmes («Revelação da textura do Espaço Europeu da 
Investigação: emergência de redes oligárquicas no âmbito dos programas-quadro da UE»), International Journal 
of Technology Management, Vol. 27, n.º 8, 2004. Comissão Europeia, High Level Panel on the Socio-Economic Benefits 
of the ERA («Grupo de alto nível sobre os benefícios socioeconómicos do EEI»), relatório final, junho de 2012. 

ftp://ftp.unibocconi.it/pub/RePEc/cri/papers/wp130.pdf
ftp://ftp.unibocconi.it/pub/RePEc/cri/papers/wp130.pdf
ftp://ftp.unibocconi.it/pub/RePEc/cri/papers/wp130.pdf
ftp://ftp.unibocconi.it/pub/RePEc/cri/papers/wp130.pdf
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DIREITOS DOS CIDADÃOS 
 

 

 

15. Combate à violência contra as mulheres 
 

Redução potencial em termos de custos diretos: 7 mil milhões de euros por ano 
 

 
 

Proposta principal 
Os dados a nível europeu sobre a violência contra as mulheres indicam que 33 % das mulheres já foram 
alvo de violência física e/ou sexual em alguma altura da vida desde os 15 anos de idade.97 Uma 
Avaliação do valor acrescentado europeu98 realizada pela unidade do Valor Acrescentado Europeu para a 
Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros (FEMM) do Parlamento Europeu, de 
apoio a uma iniciativa legislativa, estimou que o custo anual para a UE-28 da violência baseada no 
género contra mulheres ascende a 69 mil milhões de euros por ano, ou 0,5 % do PIB da UE, dos quais 
45 mil milhões de euros por ano são custos para serviços públicos e estatais e 24 mil milhões de euros 
dizem respeito a atividade económica perdida. É impossível erradicar totalmente este tipo de violência 
- por conseguinte, uma estimativa mais cautelosa aponta para que, se uma diretiva relativa ao combate 
à violência contra as mulheres reduzisse a violência até 10 %, iria reduzir proporcionalmente os custos 
económicos diretos em quase 7 mil milhões de euros por ano. 
 

Uma análise mais pormenorizada 
A Avaliação do valor acrescentado europeu sobre o combate à violência contra as mulheres, elaborada com 
vista a apoiar uma iniciativa legislativa do Parlamento Europeu, estima que o custo económico dessa 
violência seja de 69 mil milhões de euros por ano (2011), ou seja, 0,5 % do PIB da UE. Os dados foram 
calculados identificando os impactos da violência contra as mulheres (estimando a sua dimensão e os 
seus custos), atribuindo esses custos a diferentes partes interessadas e, por fim, extrapolando do 
Estado-Membro para o nível da UE, e baseiam-se numa extrapolação para o conjunto da UE de valores 
referentes ao Reino Unido publicados pelo Departamento de Comércio e Indústria em 2014.99 
 
Os três principais tipos de custos da violência contra as mulheres identificados e investigados foram: (a) 
nos serviços - o sistema jurídico (criminal e cível), os serviços de saúde (física e mental) e os serviços 
especializados (custos atribuídos ao Estado e ao público); (b) na atividade económica perdida - o efeito 
dos ferimentos nos tempos de trabalho e o efeito de uma diminuição da produtividade através de uma 
menor concentração no trabalho (custos suportados pelas empresas e pela economia); e (c) na dor e no 
sofrimento das vítimas - calculados de acordo com uma metodologia utilizada noutros domínios e 
baseada em estimativas de disponibilidade do público em pagar para evitar sofrimento e ferimentos 
(custos suportados pelas vítimas). Os impactos nos indivíduos e na sociedade em geral, para os quais a 
dimensão exata dos efeitos não é conhecida em pormenor, não foram incluídos no cálculo do custo.  
 
Desta forma, o custo total da violência contra as mulheres na UE-28 foi estimado em 228 mil milhões de 
euros anuais. Este valor inclui 45 mil milhões de euros por ano em custos para serviços públicos, 24 mil 
                                                 
97   Agência dos Direitos Fundamentais da UE, Violence against Women - an EU-wide survey («Violência contra as 

mulheres - um inquérito realizado à escala da UE»), março de 2014, http://fra.europa.eu/en/press-
release/2014/violence-against-women-every-day-and-everywhere 

98   Monika Nogaj, Combatting violence against women: European Added Value Assessment («Combate à violência contra 
as mulheres: avaliação do valor acrescentado europeu»), Unidade do Valor Acrescentado Europeu, DG EPRS, 
novembro de 2013.  

 www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-JOIN_ET(2013)504467  
99   Sylvia Walby, The Cost of Domestic Violence («O custo da violência doméstica»), 2004. 

http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report
http://fra.europa.eu/en/press-release/2014/violence-against-women-every-day-and-everywhere
http://fra.europa.eu/en/press-release/2014/violence-against-women-every-day-and-everywhere
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-JOIN_ET(2013)504467
http://paladinservice.co.uk/wp-content/uploads/2013/07/cost_of_dv_research_summary-Walby-2004.pdf
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milhões de euros no que diz respeito à atividade económica perdida e 159 mil milhões de euros anuais 
no que se refere ao custo da dor e do sofrimento das vítimas. Se não incluirmos os custos indiretos − 
nomeadamente a quantificação do custo da dor e do sofrimento − o custo da violência contra as 
mulheres ascende, pelo menos, a 69 mil milhões de euros por ano, ou seja, 0,5 % do PIB da UE. Uma 
iniciativa como aquela que foi proposta pelo Parlamento, mesmo que apenas reduzisse a violência em 
10 %, faria diminuir os custos económicos diretos em aproximadamente 7 mil milhões de euros por ano. 
 

Elementos estruturais - Custo da violência baseada no género 
contra as mulheres na UE (2011) 

 Custo da não-Europa 
(mil milhões de euros por ano) 

Custo para o Estado/serviços públicos 45 
Atividade económica perdida 24 
Dor e sofrimento das vítimas 159 
Total: 228  

 
Outras estimativas do custo da não-Europa 
Num estudo de 2006, o Conselho da Europa apresentou uma análise comparativa sucinta das 
estimativas de custo da violência doméstica nos Estados-Membros.100 O estudo concluiu que os custos 
variavam entre os 20 e os 60 euros por pessoa da população por ano (preços de 2006). Outro estudo de 
2006, financiado pela Comissão ao abrigo do programa DAPHNE, centrou-se na violência doméstica.101 
Este estudo estimou que o custo económico da violência doméstica era de 16 mil milhões de euros 
anuais nos Estados-Membros da UE (preços de 2006). Os dados incluem custos com médicos, com a 
justiça e com a polícia, bem como custos sociais e económicos. 
 

Posição do Parlamento Europeu nesta matéria 
O Parlamento Europeu instou repetidamente a Comissão a propor um instrumento jurídico específico e 
abrangente de combate à violência contra as mulheres (por exemplo: o relatório de Regina Bastos sobre 
o programa DAPHNE: progressos alcançados e perspetivas futuras (2011/2273(INI); e o relatório de 
Eva-Britt Svensson sobre prioridades e definição de um novo quadro político comunitário em matéria 
de combate à violência contra as mulheres (2010/2209(INI)). Considera a adoção do «pacote a favor da 
vítimas» em junho de 2013 como um passo em frente, mas insuficiente para dar uma resposta cabal ao 
problema. 
 
O Parlamento também apelou: à adoção de um ato jurídico que apoie a ação dos Estados-Membros em 
matéria de prevenção da violência; à criação de um sistema coerente para a recolha de estatísticas sobre 
violência baseada no género nos Estados-Membros; à iniciação do procedimento de adesão da UE à 
Convenção de Istambul; e à adoção de uma estratégia a nível da UE e de um plano de ação para 
combater a violência contra as mulheres. 
 
− 2013/2004(INL): Relatório que contém recomendações à Comissão sobre o combate à violência 

contra as mulheres. 
Relatora: Antonyia PARVANOVA (Grupo ALDE), Comissão FEMM. 
Aprovado em sessão plenária no dia 25 de fevereiro de 2014. 
Votação em sessão plenária: braço no ar. 

                                                 
100   Carol Hagemann-White, Combating violence against women, Stocktaking study on the measures and actions taken in 

Council of Europe member States («Combate à violência contra as mulheres, Estudo de síntese sobre as medidas e 
as ações tomadas nos Estados-Membros do Conselho da Europa»), 2006. 

101   Psytel, Ingénierie de l'information, Estimated cost of domestic violence in Europe («Custo estimado da violência 
doméstica na Europa»), (verificação independente de preços na UE 2006), 2006. 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/03themes/violence-against-women/CDEG%282006%293_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/03themes/violence-against-women/CDEG%282006%293_en.pdf
http://www.psytel.eu/violences.php
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16. Codificação da UE do direito internacional privado 
 

Ganho de eficiência potencial: 98 milhões de euros por ano 
 

 
 

Proposta principal 
Os assuntos no domínio do direito internacional privado afetam principalmente os cidadãos que têm 
vínculos pessoais com pelo menos dois Estados-Membros. Estima-se que aproximadamente 3,2 % da 
população europeia nasceu num Estado-Membro diferente daquele em que reside e que cerca de 4,0 % 
da população participa em atividades transfronteiriças e relações que abrangem a legislação de mais do 
que um Estado-Membro. Para esses 20 milhões de cidadãos europeus, a ausência de uma abordagem 
europeia harmonizada sobre direito internacional privado pode ser onerosa. Estimou-se que a 
codificação deste direito pode resultar em poupanças de, pelo menos, 98 milhões de euros por ano, 
sobretudo no que diz respeito aos cidadãos particulares e às pequenas e médias empresas.102 

 
Uma análise mais pormenorizada 
O estudo realizado pela Unidade do Valor Acrescentado Europeu para a Comissão dos Assuntos 
Jurídicos (JURI) do Parlamento Europeu abrange, até agora, 13 domínios (ver o quadro infra), que 
correspondem às lacunas ou omissões identificadas diretamente relacionadas com a vida quotidiana 
dos cidadãos e que, atualmente, se encontram efetivamente sem regulamentação a nível europeu. Em 
alguns casos, simplesmente não existe qualquer direito internacional privado europeu sobre a matéria, 
ao passo que noutros existe falta de cobertura ao nível da legislação aplicável, jurisdição ou 
reconhecimento de decisões judiciais.  
 
Numa tentativa de quantificar o custo da atual situação, foram consideradas as seguintes categorias de 
impacto nos cidadãos e na sociedade:  
 
− Custos para a operação e exercício das atividades; 
− Custos administrativos,  
− Despesas de contencioso; 
− Custos sociais (emocionais) incorridos por indivíduos e agregados familiares pelo inconveniente, 

perda do bem-estar e stress potencialmente causado. Para efeitos de simplicidade, presume-se que 
os custos emocionais são duas vezes superiores a quaisquer custos de natureza contenciosa 
incorridos pela lacuna relevante no direito internacional privado; 

− Custos económicos mais acentuados, motivados fundamentalmente pela incerteza e pelo 
inconveniente acima descritos, que emergem dos custos de atividade, jurídicos e administrativos 
que criam um entrave à circulação de pessoas, bens e serviços no mercado interno. 

 
Os custos económicos mais acentuados são baseados nas próprias estimativas da Comissão 
relativamente ao benefício do mercado único alcançado em 2008 em mil milhões de euros. Supondo que 
taxas semelhantes de benefício podem ser geradas a partir do mercado único (2012-2020), e com base no 

                                                 
102   Blanca Ballester, European Code on Private International Law: Cost of Non-Europe Report («Código Europeu relativo 

ao Direito Internacional Privado: Relatório relativo ao custo da não-Europa»), Unidade do Valor Acrescentado 
Europeu, Parlamento Europeu, junho de 2013. 

 www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-JOIN_ET(2013)504468  

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-JOIN_ET(2013)504468
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-JOIN_ET(2013)504468
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facto de o direito internacional privado poder ter um impacto marginal de 1,0 % na consecução deste 
benefício, tem sido possível calcular o valor monetário deste potencial.  
 
O cálculo dos custos é efetuado através da soma do volume da atividade económica por setor, 
pressupondo de seguida uma pequena percentagem de casos problemáticos (aqueles em que é 
necessária assistência jurídica), apesar de, na realidade, esses casos poderem ser mais numerosos, e 
finalmente calculando o custo por caso problemático para cada uma das omissões identificadas.  
 

Elementos estruturais - Omissões no direito internacional 
privado a nível europeu 

Custo da não-Europa 
(mil milhões de euros por ano)   

Capacidade jurídica 7,5 
Incapacidade 16,8 
Nomes próprios e apelidos 2,0 
Reconhecimento das uniões de facto 8,7 
Reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo sexo 4,2 
Relação entre pais e filhos 19,3 
Decisões relativas à adoção 1,6 
Manutenção das uniões de facto 13,1 
Doações e trusts 5,6 
Bens móveis e imóveis 5,6 
Representação 14 
Privacidade 1,0 
Empresas 38,3 
Total: 137,7   

 
Estima-se que o custo agregado da não-Europa no domínio do direito internacional privado ronde os 
138 milhões de euros por ano para os cidadãos europeus. Tal como acima descrito, este valor 
compreende os custos emocionais, que foram calculados em cerca de 40 milhões de euros por ano. Estes 
custos não são utilizados para efeitos do presente estudo. Como tal, calcula-se para este efeito que o 
custo total das lacunas no direito internacional privado seja de 98 milhões de euros por ano. 
 

Posição do Parlamento Europeu nesta matéria 
O Parlamento Europeu já salientou a necessidade de complementar e consolidar a legislação existente 
no domínio do direito internacional privado e apela especificamente à adoção de um código europeu 
de direito internacional privado. 
 

 

− Resolução do Parlamento Europeu, de 2 de abril de 2014, sobre a revisão intercalar do Programa de 
Estocolmo (2013/2024(INI)). 
Correlatores: Luigi BERLINGUER (Grupo S&D), Comissão JURI / Carlo CASINI (Grupo PPE), 
Comissão AFCO / Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR (Grupo S&D), Comissão LIBE.  
Votação em sessão plenária:  A FAVOR: 367 votos - CONTRA: 85 votos - ABSTENÇÕES: 29 votos. 
 

− Resolução do Parlamento Europeu, de 23 de novembro de 2010, sobre os aspetos do Direito Civil, do 
Direito Comercial, do Direito da Família e do Direito Internacional Privado do Plano de Ação de 
aplicação do Programa de Estocolmo (2010/2080(INI)). 
Relator: Luigi BERLINGUER (Grupo S&D), Comissão JURI.  
Votação em sessão plenária: braço no ar. 
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17. Atividades de voluntariado transfronteiriças na UE 
 

Ganho de eficiência potencial: 65 milhões de euros por ano 
 
 

 
Proposta principal 
O processo de voluntariado tem um efeito positivo no crescimento económico. As estimativas para 13 
Estados-Membros indicam que a contribuição média do voluntariado para a economia geral representa 
apenas no setor do desporto cerca de 0,82 % do PIB, ou seja, um ganho anual de aproximadamente 
83 milhões de euros. Consequentemente, uma promoção mais sistemática do voluntariado a nível 
europeu pode contribuir para estimular o PIB da UE. O Parlamento Europeu procura formas de 
aprofundar esta agenda. 
 
Uma análise mais pormenorizada 
Um estudo realizado pela GHK para a Comissão Europeia sobre voluntariado na UE103 avaliou os 
obstáculos jurídicos, administrativos e outros que se colocam ao voluntariado transfronteiriço e que 
impedem que este atinja o seu pleno potencial. O estudo demonstrou que uma ação mais forte por 
parte da UE no domínio do voluntariado transfronteiriço poderia aumentar a visibilidade deste e a sua 
contribuição socioeconómica, promovendo um modelo mais eficiente para o voluntariado 
transfronteiriço e para o reforço da participação. Os domínios nos quais a UE pode agir de modo que 
facilite o voluntariado transfronteiriço dizem respeito a programas de financiamento, sessões de 
informação, investigação que permita tomadas de decisão políticas baseadas em factos e 
estabelecimento de prioridades nos programas de financiamento, criação de instrumentos para refletir 
sobre, e demonstrar, competências de voluntariado transfronteiriço, bem como encetar diálogos com 
representantes de organizações de voluntariado. O estudo identificou que os custos associados a estes 
obstáculos rondam os 65 milhões de euros por ano. A maior parte destes custos decorrem do facto de os 
voluntários contribuírem com menos do seu tempo para iniciativas transfronteiriças do que aquele que 
potencialmente podiam. A eliminação desses obstáculos permite aos voluntários passar mais tempo no 
seu trabalho de voluntariado e abrir caminho para mais iniciativas de voluntariado transfronteiriço.  
 
Outras estimativas do custo da não-Europa 
O manifesto de 2006, Manifesto for Volunteering in Europe («Manifesto em prol do voluntariado na 
Europa»), do Centro Europeu do Voluntariado estimou o valor económico do voluntariado no Reino 
Unido em mais de 65 mil milhões de euros por ano, ou seja, 7,9 % do PIB.104 O manifesto sugere que, 
por cada euro de financiamento público aplicado para apoiar o voluntariado, os voluntários geraram 30 
euros equivalentes ao trabalho. As estimativas para a Polónia indicam que o valor acrescentado do 
voluntariado nesse Estado-Membro perfez 124 milhões de euros em 2004. Um estudo publicado pela 
Johns Hopkins no âmbito do «Comparative Non-Profit Sector Project» («Projeto comparativo do setor 
sem fins lucrativos») revelou que, em muitos países, o trabalho dos voluntários representa o 
equivalente a 3,0 a 5,0 % da população economicamente ativa. Esse estudo estimou que, nos 37 países 
estudados, contribuíram com 400 mil milhões de dólares para a economia global, o que representa uma 
média de 1,0 % do PIB. 

                                                 
103  GHK, Volunteering in the European Union («O voluntariado na União Europeia»), fevereiro de 2010.  
104   Centro Europeu de Voluntariado, Manifesto for Volunteering in Europe, 2006. 

http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/studies/index_en.htm
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Posição do Parlamento Europeu nesta matéria 
O Parlamento Europeu tem salientado que um acesso simplificado ao voluntariado, em termos de 
custos, disponibilidade de informação e infraestruturas, bem como em termos de responsabilidade civil 
e seguros contra acidentes, é fundamental para a promoção do voluntariado em todas as faixas etárias. 
Entende que o voluntariado, enquanto método ativo de consolidação da sociedade civil, pode 
contribuir para o desenvolvimento de um diálogo intercultural e desempenhar um papel essencial na 
luta contra o preconceito e o racismo. O Parlamento Europeu exortou a Comissão a criar um fundo de 
desenvolvimento dos centros europeus de voluntariado, para assegurar a criação de infraestruturas de 
apoio e investigar de forma mais aprofundada a viabilidade de um estatuto europeu das associações de 
voluntariado. 
 
O Parlamento apelou à apresentação de: (i) uma proposta legislativa relativa a um Estatuto Europeu 
para as Associações, que lhes confira um quadro jurídico dentro do qual possam funcionar, que reduza 
os custos administrativos ligados às atividades de voluntariado transfronteiriças, e que crie estruturas 
de voluntariado à escala europeia com vista a promover a mobilidade dos voluntários na UE; (ii) um 
ponto de contacto único sob a forma de um serviço responsável pela política de voluntariado; e (iii) 
uma política de voluntariado com vista a fomentar o diálogo e a cooperação entre as partes interessadas 
dos diversos Estados-Membros. 
 

 
− Resolução do Parlamento Europeu, de 10 de dezembro de 2013, sobre o voluntariado e as atividades 

voluntárias na Europa (2013/2064(INI)).  
Relator: Marco SCURRIA (Grupo PPE), Comissão CULT. 
Votação em sessão plenária:  A FAVOR: 565 votos - CONTRA: 104 votos - ABSTENÇÕES: 13 votos. 
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18. Melhor funcionamento do mandado de detenção europeu 
 

Ganho de eficiência potencial: 43 milhões de euros por ano 
  

 
 

Proposta principal 
Numa resolução aprovada em fevereiro de 2014, o Parlamento Europeu defendeu que, embora o 
mandado de detenção europeu fosse, em geral, reconhecido como um instrumento válido para ajudar a 
garantir que os criminosos respondem perante a justiça, a aplicação prática do mesmo pode ser 
melhorada, em especial no que diz respeito a alguns custos financeiros desnecessários suportados pelas 
autoridades nacionais. Uma Avaliação do valor acrescentado europeu, preparada pela Unidade do Valor 
Acrescentado Europeu para a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 
(LIBE) do Parlamento Europeu, com vista a apoiar uma iniciativa legislativa, avaliou esses custos em 
cerca de 215 milhões de euros durante o período compreendido entre 2005 e 2009, ou aproximadamente 
43 milhões de euros por ano. 105 

 
Uma análise mais pormenorizada 
Partindo do pressuposto de que o custo unitário de executar um mandado de detenção europeu é 
aproximadamente de 20 mil euros, o custo total estimado de aplicar os mandados de detenção 
europeus executados dentro da UE entre 2005 e 2009 seria superior a 232 milhões de euros para o 
conjunto da UE. O relatório de execução elaborado pela Comissão em 2011 referia que, entre 2005 e 
2009, foram emitidos 54 689 mandados de detenção europeus, dos quais apenas 11 630 foram 
executados.106 Contudo, o facto de quase três quartos (43 059) dos mandados de detenção europeus 
emitidos não terem sido executados não significa que não tenham produzido alguns custos: 
relacionados com a polícia, as autoridades judiciais e, por vezes, custos de detenção preventiva. Sendo 
assim, com base numa abordagem cautelosa e partindo do pressuposto de um custo unitário mínimo de 
5 mil euros, o custo estimado dos mandados de detenção europeus não executados, alguns por motivos 
de abuso ou de má utilização, entre 2005 e 2009, foi superior a 215 milhões de euros para o conjunto da 
UE, ou seja, o equivalente a 43 milhões de euros por ano. Esta estimativa aproximada não inclui os 
custos económicos para os indivíduos, que têm de ser tomados em consideração, tais como os dias de 
trabalho perdidos, as despesas de contencioso e os custos emocionais. Quaisquer medidas que possam 
reduzir significativamente a percentagem de não execução podem contribuir para um sistema penal 
mais eficaz e para ganhos de eficiência na economia europeia. 

 
Outras estimativas do custo da não-Europa 
Infelizmente, ainda não existem estimativas exaustivas sobre os custos de administrar o sistema dos 
mandados de detenção europeus dentro da UE. Contudo, o governo do Reino Unido estimou que o 
custo unitário de executar um mandado de detenção europeu emitido é, aproximadamente, de 20 mil 
libras esterlinas.107 Este valor inclui os custos suportados pela polícia, pelo Crown Prosecution Service 

                                                 
105   Micaela del Monte, Revising the European Arrest Warrant: European Added Value Assessment («Revisão do 

mandado de detenção europeu: avaliação do valor acrescentado europeu»), Unidade do Valor Acrescentado 
Europeu, DG EPRS, março de 2014.  

 www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-JOIN_ET(2013)510979  
106   Comissão Europeia, Aplicação desde 2007 da Decisão-Quadro do Conselho, de 13 de junho de 2002, relativa ao mandado 

de detenção europeu e aos processos de entrega entre os Estados Membros, COM(2011)175, 2011. 
107  Fonte dos dados: www.publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmselect/cmhaff/615/61504.htm  

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-JOIN_ET(2013)510979
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1424775452743&uri=CELEX:52011DC0175
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1424775452743&uri=CELEX:52011DC0175
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmselect/cmhaff/615/61504.htm
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(equivalente no Reino Unido à Procuradoria-Geral) e pelo tribunal, bem como os custos inerentes ao 
apoio judiciário e à detenção antes da extradição. Nesta base, o custo estimado para o Reino Unido de 
executar os 999 mandados de detenção europeus emitidos em 2011 ficaria pouco abaixo dos 20 milhões 
de libras (aproximadamente 24 milhões de euros). Além disso, houve custos associados aos 
5 761 mandados de detenção europeus que não conduziram a uma entrega, mas que, não obstante, 
tiveram impacto no sistema judicial. Embora estes dados não possam ser aplicados a todos os outros 
Estados-Membros numa simples base linear, servem de indicadores quanto ao custo unitário médio 
que pode estar em causa.  
 
As condições de detenção, sendo um aspeto delicado, são uma questão importante, uma vez que estão 
intimamente ligadas à aplicação prática do mandado de detenção europeu. Devido ao risco de fuga, os 
suspeitos não residentes são muitas vezes detidos preventivamente, ao passo que os residentes 
beneficiam frequentemente de medidas alternativas. Caso venham a ser aplicadas corretamente, 
algumas das recomendações incluídas na resolução aprovada pelo Parlamento Europeu sobre a revisão 
do mandado de detenção europeu podem reduzir os casos de detenção preventiva. Uma avaliação 
realizada pela Comissão estima que um mês de detenção preventiva na Europa custa cerca de 3 mil 
euros.108  

 
Posição do Parlamento Europeu nesta matéria 
O Parlamento Europeu acredita firmemente que é fundamental garantir um processo de extradição 
simplificado que não viole os direitos fundamentais. Considera que a coerência e a consistência dentro 
do sistema penal da UE só podem ser garantidas recorrendo a uma abordagem integrada e a vários 
níveis, incluindo diferentes instrumentos de reconhecimento mútuo. Isto pode representar um desafio 
político significativo, mas é considerado necessário para que o sistema de mandados de detenção 
europeus funcione de forma justa e eficaz.  
 
Neste contexto, o Parlamento apela à apresentação de: (i) com base no artigo 82.º do TFUE, propostas 
legislativas que respeitem as recomendações pormenorizadas definidas no anexo I da sua resolução, de 
27 de fevereiro de 2014, sobre a revisão do mandado de detenção europeu; (ii) uma proposta legislativa 
de revisão do Sistema de Informação de Schengen II; (iii) uma proposta legislativa que preveja 
mecanismos jurídicos para compensar os danos decorrentes de erros judiciários relativos ao 
funcionamento dos instrumentos de reconhecimento mútuo; (iv) uma proposta que facilite a criação de 
uma rede judicial específica para mandados de detenção europeus e uma rede de advogados de defesa 
que trabalhem com questões penais e de extradição na UE; e (v) uma proposta legislativa para melhorar 
as normas relativas às condições de detenção, incluindo as condições de detenção preventiva.   
 

 
− Resolução do Parlamento Europeu, de 27 de fevereiro de 2014, que contém recomendações à 

Comissão sobre a revisão do mandado de detenção europeu. 
Relatora: Sarah LUDFORD (Grupo ALDE), Comissão LIBE. 
Votação em sessão plenária:  A FAVOR: 495 votos - CONTRA: 51 votos - ABSTENÇÕES: 11 votos. 
 
 

                                                 
108   Comissão Europeia, Impact Assessment Accompanying the Proposal for Measures on Legal Aid for Suspects or Accused 

Persons in Criminal Proceedings («Avaliação de impacto que acompanha a proposta de medidas de apoio 
judiciário a pessoas suspeitas ou acusadas em processos penais»), SWD(2013)476 final, novembro de 2013. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1424775513684&uri=CELEX:52013SC0476
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1424775513684&uri=CELEX:52013SC0476
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19. Estatuto da mutualidade europeia 
 

Ganhos potenciais ainda por avaliar 
 

 
 
Proposta principal 
A consagração na Lei do conceito de «mutualidade europeia» possibilitaria a transferência 
transfronteiriça e o agrupamento das mutualidades existentes, que atualmente têm de ultrapassar 
obstáculos significativos para exercerem a liberdade de estabelecimento ou prestarem serviços fora das 
respetivas jurisdições nacionais. Esta opção conferiria uma segurança jurídica muito maior e a 
possibilidade de criar economias de escala, promovendo desta forma o mutualismo enquanto modelo 
empresarial com capacidade para operar além das fronteiras nacionais dentro da UE. 
 
A pedido da Comissão dos Assuntos Jurídicos (JURI) do Parlamento Europeu, a Unidade do Valor 
Acrescentado Europeu preparou uma Avaliação do valor acrescentado europeu sobre esta matéria em 2013, 
com vista a apoiar uma iniciativa legislativa.109  

 
Uma análise mais pormenorizada 
As sociedades mutualistas prestam, entre outros, serviços de saúde, serviços de seguros e serviços 
sociais a cerca de 230 milhões de cidadãos europeus, e empregam mais de 350 mil pessoas. Além de 
proporcionar uma atividade transfronteiriça, um estatuto jurídico para a mutualidade europeia 
contribuiria para um sistema transparente e uniforme ao nível do setor, promoveria a concorrência e 
alargaria o leque de escolhas para os consumidores, aumentaria a diversificação do mercado, e 
potencialmente tornaria os mercados seguradores mais sólidos perante futuras crises. A dimensão total 
dos ganhos potenciais de eficiência não foi ainda objeto de avaliação. 

 
Posição do Parlamento Europeu nesta matéria 
O Parlamento Europeu considera que o conceito de mutualidade europeia deve estar definido na 
legislação e disponível enquanto opção para as sociedades mutualistas que pretendem operar além-
fronteiras. Foram apresentadas recomendações pormenorizadas relativamente aos objetivos e ao 
âmbito de uma proposta, bem como relativamente à futura governação deste tipo de sociedades. O 
Parlamento considera lamentável que a Comissão Europeia, que retirou a sua proposta a favor de um 
estatuto da mutualidade europeia em 2006, não tenha desde então apresentado quaisquer novas 
propostas. A consulta às partes interessadas realizada pela Comissão relativamente aos resultados de 
um estudo sobre a situação atual e perspetivas das mutualidades na Europa110 sugere que existe um 
forte apoio junto dos inquiridos em relação à possibilidade de constituírem sociedades mutualistas 
europeias. Por conseguinte, o Parlamento acredita que a Comissão deve apresentar, com base no 
artigo 352.º e/ou possivelmente no artigo 114.º do TFUE, novas propostas sobre esta matéria. 

                                                 
 109  Blanca Ballester, A Statute for European Mutual Societies: European Added Value Dimensions («Um estatuto para a 

mutualidade europeia: dimensões do valor acrescentado europeu»), Unidade do Valor Acrescentado Europeu, 
Parlamento Europeu, janeiro de 2013. 

 www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/494461/IPOL-JOIN_ET(2013)494461_EN.pdf 
110   http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/mutuals/prospects_mutuals_fin_en.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/494461/IPOL-JOIN_ET(2013)494461_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/494461/IPOL-JOIN_ET(2013)494461_EN.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/mutuals/prospects_mutuals_fin_en.pdf
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− Resolução do Parlamento Europeu, de 14 de março de 2013, sobre o estatuto da mutualidade 

europeia (2012/2039(INI)).  
Relator: Luigi BERLINGUER (Grupo S&D), Comissão JURI.  
Votação em sessão plenária: braço no ar. 
 

− Declaração do Parlamento Europeu, de 10 de março de 2011, sobre a criação de um estatuto europeu 
para as sociedades mútuas, associações e fundações.111 
Assinada por 386 deputados. 
 

 

                                                 
111   JO C 199 E de 7.7.2012, p. 187. 
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20. Lei Europeia de Processo Administrativo 
 

Ganhos potenciais ainda por avaliar 
 

 
Proposta principal 
Uma «Lei de Processo Administrativo» que seja única e abrangente ao nível da UE contribuiria para 
uma administração mais eficiente da União e seria suscetível de proporcionar poupanças, dado que as 
normas transparentes e coerentes para a interação das instituições da UE com o público em geral 
podem reduzir os encargos e poupar tempo e dinheiro aos cidadãos, bem como reduzir o volume do 
contencioso, melhorar a eficiência dos recursos, e contribuir para a racionalização dos programas 
informáticos e serviços de administração em linha. O potencial de poupança é significativo, mas é 
atualmente difícil de avaliar. A pedido da Comissão dos Assuntos Jurídicos (JURI) do Parlamento 
Europeu, a Unidade do Valor Acrescentado Europeu realizou em 2012 uma Avaliação do valor 
acrescentado europeu sobre esta matéria, com vista a apoiar uma iniciativa legislativa da comissão.112  
 
Uma análise mais pormenorizada 
No âmbito da administração em linha, a Comissão Europeia registou separadamente que os ganhos 
potenciais decorrentes da racionalização de sistemas informáticos fragmentados de comunicação com o 
público em geral seriam significativos, oferecendo poupanças superiores a 2 milhões de euros num 
período de quatro anos. Um quadro geral, que quantifique os impactos (diretos e indiretos) no curto e 
longo prazo, ainda não está disponível. 
 
Posição do Parlamento Europeu nesta matéria 
O Parlamento Europeu instou a Comissão Europeia a apresentar, com base no artigo 298.º do TFUE, 
uma proposta de regulamento para uma Lei de Processo Administrativo europeia que tivesse como 
objetivo garantir o direito a uma boa administração - uma administração aberta, eficaz e independente - 
no seio das instituições, dos órgãos e dos organismos da União. Essa lei deveria codificar os princípios 
fundamentais da boa administração e regular o procedimento a seguir pela administração da União 
quando se ocupar de casos individuais em que seja parte uma pessoa singular ou coletiva, e de outras 
situações, em que uma pessoa tenha contacto direto ou pessoal com a administração da União, e 
deveria incluir um conjunto universal de princípios e definir um procedimento aplicável que servisse 
de regra de minimis quando não existe uma lex specialis. 
 

 

− Resolução do Parlamento Europeu, de 15 de janeiro de 2013, que contém recomendações à Comissão 
sobre uma Lei de Processo Administrativo da União Europeia (2012/2024(INI)).  
Relator: Luigi BERLINGUER (Grupo S&D), Comissão JURI. 
Votação em sessão plenária:  A FAVOR: 572 votos - CONTRA: 16 votos - ABSTENÇÕES: 12 votos. 
 

                                                 
112   Monika Nogaj, Law of Administrative Procedure of the European Union: European Added Value Dimensions («Lei de 

Processo Administrativo da União Europeia: dimensões do valor acrescentado europeu»), Unidade do Valor 
Acrescentado Europeu, Parlamento Europeu, novembro de 2012. 

 www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-JOIN_ET(2012)494457  

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-JOIN_ET(2012)494457
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-JOIN_ET(2012)494457
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POLÍTICA SOCIAL 
 
 

21. Informação e consulta dos trabalhadores 
 

Ganho de eficiência potencial: 3 mil milhões de euros por ano 
 

 

Proposta principal 
A informação e a consulta mais sistemática dos trabalhadores, sobretudo em períodos de 
reestruturação, podem traduzir-se em benefícios económicos significativos, nomeadamente através da 
redução da gravidade dos litígios laborais, da redução do número de pessoas que deixam os seus 
empregos (a denominada «taxa de abandono do emprego»), do aumento da empregabilidade e/ou 
atenuação dos efeitos sociais e para a saúde nos sistemas de proteção social e os custos associados 
(particularmente com os cuidados relacionados com a saúde). Uma Avaliação do valor acrescentado 
europeu113 que a Unidade do Valor Acrescentado Europeu preparou sobre esta matéria para a Comissão 
do Emprego e dos Assuntos Sociais (EMPL) do Parlamento Europeu, com vista a apoiar uma iniciativa 
legislativa, analisou de que forma uma iniciativa adequada ao nível da UE deve limitar os custos sociais 
do ajustamento estrutural, proporcionar uma abordagem integrada e coerente para lidar com a 
restruturação e contribuir para a supressão de potenciais distorções da concorrência no mercado único 
e desigualdades no tratamento dos trabalhadores, resultantes de disparidades nas regulamentações 
nacionais. Em toda a União, a medida pode gerar ganhos de eficiência de aproximadamente 
3 mil milhões de euros por ano. 
 

Uma análise mais pormenorizada 

O principal objetivo da avaliação do Parlamento Europeu consistia na apresentação de uma estimativa 
do potencial impacto das medidas delineadas no relatório de iniciativa legislativa (relator: Alejandro 
Cercas). Os principais impactos analisados incluíam: o impacto sobre o número de despedimentos, o 
impacto sobre a empregabilidade (possibilidade de os trabalhadores encontrarem emprego no futuro) e 
o impacto sobre a qualidade do emprego (trabalhadores nos seus postos de trabalho atuais). Os dados 
relativos aos impactos ao nível das empresas foram posteriormente combinados com informações sobre 
custos, tendo sido apresentada uma análise de custo-eficácia. As principais conclusões, distribuídas por 
todos os Estados-Membros, foram que a consulta prévia contribuiria para a redução do número de 
despedimentos em aproximadamente 22 %. Se tal tivesse sucedido em 2011, quando estavam previstos 
464 mil despedimentos, tal medida poderia ter resultado numa redução de aproximadamente 100 mil 
despedimentos. Estes dados foram subsequentemente combinados com a produtividade do trabalho, 
uma medida utilizada com frequência para calcular o grau de eficiência de uma dada população na 
produção de bens e serviços.   
 
A produtividade do trabalho, de acordo com a OCDE, define-se como o produto interno bruto (PIB) 
por cada hora trabalhada. De uma forma mais simples, a produtividade é uma medida de rendimento 
do trabalho decorrente de um processo de produção, por unidades de fatores de produção. O fator 
trabalho é definido como o total de horas trabalhadas de todas as pessoas que exercem uma atividade, e 
os dados do fator trabalho provêm das perspetivas da OCDE para o emprego (OECD Employment 
                                                 
113   Micaela del Monte, European added value of an EU measure on information and consultation of workers, anticipation 

and management of restructuring processes («Valor acrescentado europeu de uma medida da UE relativa a 
informação e consulta dos trabalhadores, antecipação e gestão da reestruturação»), Unidade do Valor 
Acrescentado Europeu, Parlamento Europeu, novembro de 2012. 

 www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-JOIN_ET(2012)494459  

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-JOIN_ET(2012)494459
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-JOIN_ET(2012)494459
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-JOIN_ET(2012)494459
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Outlook), das contas nacionais anuais e das estatísticas sobre a força de trabalho. Com base nestas 
estatísticas, o nível de produtividade na Europa, ou o rendimento do PIB por cada hora trabalhada, 
varia de 26,2 dólares por hora na Polónia a 77,1 dólares no Luxemburgo, sendo que a área do euro 
detém uma produtividade do trabalho de aproximadamente 51 dólares por hora. Com base numa 
estimativa cautelosa da média de produtividade do trabalho por hora ao nível da UE-28 de 26 dólares 
por hora, o valor acrescentado económico da medida proposta foi avaliado em cerca de 40 950 dólares 
por hora e por unidade de trabalho. Este valor foi obtido através da multiplicação da produtividade do 
trabalho pelas horas de trabalho numa determinada semana e depois pelas semanas de trabalho num 
ano (26 dólares x 35 horas x 45 semanas). Multiplicado pelo número estimado de despedimentos que 
poderiam ter sido evitados em 2011, equivale a aproximadamente 4 mil milhões de dólares, ou seja, o 
equivalente a 3 mil milhões de euros. O resultado foi combinado com os custos potenciais de aplicação 
da medida e seguidamente reduzidos, aplicando uma «taxa de execução» (ou seja, até que ponto as 
medidas propostas seriam aplicadas nos Estados-Membros). 
 
 

Elementos estruturais - Potenciais ganhos de eficiência 
decorrentes da informação e consulta dos trabalhadores 

Custo da não-Europa 
(mil milhões de euros) 

Consulta prévia e redução do número de despedimentos de 
aproximadamente 22 % 3 

Ajudar 35 % dos trabalhadores despedidos a encontrar novos empregos 4,8 

Dar formação para ajudar 36 % dos trabalhadores despedidos a 
encontrar novos empregos  4,9 

Total: 12,7  

 

Outras estimativas do custo da não-Europa 
Existem provas que sustentam que o sucesso da recolocação depende, em grande medida, da 
experiência profissional dos trabalhadores em causa e dos benefícios retirados da formação e da 
orientação profissional no processo de transição.114 No que diz respeito aos benefícios de informação e 
consulta, verifica-se que a notificação prévia de despedimentos constitui um incentivo à recolocação 
bem-sucedida, sobretudo quando tal se faz acompanhar de assistência na procura de emprego e 
formação.115 
 
Posição do Parlamento Europeu nesta matéria 
O Parlamento Europeu considera que os despedimentos têm de ser encarados como um último recurso, 
depois de terem sido consideradas todas as alternativas possíveis, e sem que isso prejudique a 
competitividade das empresas. Além disso, insta a Comissão a analisar a necessidade de tomar 
medidas a nível da União para acompanhar as atividades das empresas, a fim de evitar quaisquer 
abusos que prejudiquem especialmente os trabalhadores. 
 

                                                 
114  Bernard Gazier, Using active and passive employment policies to accompany globalization-related restructuring 

(«Utilização de políticas de emprego ativas e passivas para acompanhar a restruturação relacionada com a 
globalização»), Organização Internacional do Trabalho (OIT), 2005. 

115   Raymonde Torres, Social accompaniment measures for globalisation: sop or silver lining? («Medidas de 
acompanhamento social para a globalização: paliativas ou com boas perspetivas?»), OIT, 2005. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_071687.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_071687.pdf
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O Parlamento insta a Comissão a apresentar, com base no artigo 225.º do TFUE, e após consulta aos 
parceiros sociais, uma proposta legislativa sobre a informação e consulta dos trabalhadores, 
antecipação e gestão de reestruturações, respeitando as recomendações pormenorizadas definidas no 
anexo I da sua resolução de 15 de janeiro de 2013. Na sua resposta à iniciativa legislativa do 
Parlamento, a Comissão indicou que não pretendia apresentar uma proposta legislativa, mas que 
apresentaria uma comunicação sobre o estabelecimento de um quadro de qualidade para a antecipação 
da mudança e processos de reestruturação, tendo esta sido apresentada em dezembro de 2013.116   
 
 

 
− Resolução do Parlamento Europeu, de 15 de janeiro de 2013, sobre a informação e consulta dos 

trabalhadores e a antecipação e gestão da reestruturação (2012/2061(INI)). 
Relator: Alejandro CERCAS (Grupo S&D), Comissão EMPL. 
Votação em sessão plenária:  A FAVOR: 503 votos - CONTRA: 107 votos - ABSTENÇÕES: 72 votos. 
 

                                                 
116   Comissão Europeia, Quadro de qualidade da UE para a antecipação da mudança e de processos de reestruturação, 

COM(2013)0882, dezembro de 2013. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1424775758292&uri=CELEX:52013DC0882
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22. Princípio da igualdade de remuneração por trabalho igual 
 

Ganho de eficiência potencial: 13 mil milhões de euros por ano 
 
 

 
Proposta principal 
Existem dados importantes que indicam que eliminar as disparidades salariais entre os géneros é algo 
desejável não apenas por mérito próprio, mas também porque tem efeitos positivos no crescimento 
económico. Uma Avaliação do valor acrescentado europeu117 que a Unidade do Valor Acrescentado 
Europeu preparou sobre esta matéria para a Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos 
Géneros (FEMM) do Parlamento Europeu, com vista a apoiar uma iniciativa legislativa, concluiu que 
cada 1,0 % de redução das disparidades salariais resultaria num aumento de 0,1 % do PIB. Uma 
iniciativa a nível europeu neste sentido poderia fazer aumentar o PIB da UE entre 13 e 51 mil milhões 
de euros por ano. Para efeitos do presente estudo, utiliza-se o valor inferior de 13 mil milhões de euros. 

 
Uma análise mais pormenorizada 
Foram realizados trabalhos sobre o potencial ganho económico decorrente de uma proposta de revisão 
da Diretiva 2006/54/CE, relativa à aplicação do princípio da igualdade de oportunidades e igualdade 
de tratamento entre homens e mulheres em domínios ligados ao emprego e à atividade profissional. 
Uma persistente disparidade salarial entre géneros reduz a eficiência económica, pois a mão-de-obra 
produtiva não está a ser afetada de uma forma otimizada. Pelo contrário, investigação comprovou que 
colmatar as disparidades salariais entre géneros pode ter muitos efeitos positivos, tais como, por 
exemplo: menor rotatividade do pessoal e da respetiva perda de competência organizacional das 
empresas, menor probabilidade de litígios prolongados e onerosos, aumento da produtividade, maior 
número de horas de trabalho para as mulheres (pois as mulheres tendem a passar de trabalho não 
remunerado em casa para um emprego remunerado), maior satisfação no emprego e menos 
absentismo. 
 
Com base em evidências empíricas e em estudos anteriores, estabeleceu-se que cada 1,0 % de redução 
das disparidades salariais entre os géneros resultaria num aumento do PIB de 0,1 % em toda a União 
Europeia. Os níveis mínimo e máximo de impacto de uma tal medida legislativa de redução das 
disparidades salariais entre os géneros foram avaliados como situando-se entre 1,0 % e 3,0 % para 
recomendações selecionadas, proporcionando, desta forma, um ganho potencial de entre 0,1 e 0,3 
pontos percentuais do PIB da UE-28 (2013)118, ou entre 13 e 39 mil milhões de euros por ano em termos 
reais.  Estas estimativas não têm em consideração a situação heterogénea existente nos 
Estados-Membros da UE no que diz respeito às disparidades salariais entre os géneros, dado que 
alguns países já aplicaram parcialmente algumas das recomendações avaliadas. Estas disparidades 
significam que determinados países possuem margem para uma maior redução das disparidades 
salariais entre os géneros e têm potencial para usufruir dos benefícios económicos decorrentes de uma 
estrutura de pagamentos mais equitativa. Além disso, não têm em consideração a interação entre as 

                                                 
117   Micaela del Monte, European Added Value Assessment on the application of the principle of equal pay for men and 

women for equal work of equal value («Avaliação do valor acrescentado europeu sobre a aplicação do princípio de 
remuneração igual para homens e mulheres por trabalho de igual valor»), Unidade do Valor Acrescentado 
Europeu, DG EPRS, junho de 2013.  www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-
JOIN_ET(2013)504469  

118   O PIB da UE-28 em 2013 era de 13 075 mil milhões de euros.  

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-JOIN_ET(2013)504469
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-JOIN_ET(2013)504469
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-JOIN_ET(2013)504469
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-JOIN_ET(2013)504469
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diferentes recomendações, ou seja, o efeito cumulativo da combinação de diversas opções. Não 
obstante, é utilizado um valor inferior de 13 mil milhões de euros como estimativa conservadora. 

 
Outras estimativas do custo da não-Europa 
De acordo com a literatura económica, os benefícios decorrentes da redução das disparidades salariais 
entre os géneros são muitos, incluindo não apenas um aumento da remuneração paga às mulheres, mas 
também uma redução do pagamento de subsídios relacionados com baixos rendimentos, uma alteração 
das taxas de fertilidade e um aumento do emprego feminino.119 Um estudo de 2012 da OCDE concluiu 
que, em média, uma redução de 50 % das disparidades de género nas taxas de participação na vida 
ativa resultaria num aumento da taxa de crescimento anual do PIB per capita de 0,3 %.120 Se ocorresse 
uma convergência total até 2030, o aumento seria de 0,6 % por ano.  
 

Existem estudos nacionais específicos que sustentam estas conclusões. Em 2010, o Centro Nacional de 
Modelização Social e Económica (NATSEM) na Austrália estimou que os 17 % de disparidades salariais 
entre os géneros no país custam à economia australiana 8,5 % do PIB, representando 93 mil milhões de 
dólares australianos por ano. Esse mesmo estudo defendia que a economia australiana cresceria 0,5 % 
do PIB (5,5 mil milhões de dólares australianos) se as disparidades salariais entre os géneros fossem 
reduzidas em apenas 1,0 %.121 Um estudo realizado no Reino Unido em 2006 revelou que uma 
combinação de fatores, tais como segregação entre os sexos no emprego, falta de funções a tempo 
parcial nos cargos superiores e discriminação salarial escondida, contribuía para uma perda evitável 
entre 1,3 % a 2 % do PIB (entre 15 e 23 mil milhões de libras esterlinas, respetivamente) por ano.122 
Ainda mais otimista, um estudo realizado em 2009 pela Universidade Umeå123 calcula que o PIB da UE 
cresceria, em média, quase 30 % se as mulheres trabalhassem segundo os mesmos termos que os 
homens (ou seja, pressupondo que a taxa de atividade feminina iguala a dos homens, que o trabalho a 
tempo parcial das mulheres diminui para o nível do dos homens em cada respetivo país e que os 
salários das mulheres se tornam iguais aos dos homens em cada respetivo país). 
 
A participação das mulheres no mercado de trabalho em termos iguais aos homens foi igualmente 
analisada em países fora da UE. Em 2013, uma nota de trabalho interna do FMI124 constatou que 
aumentar a taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho para níveis idênticos aos dos 
homens, específicos por país, iria, por exemplo, aumentar o PIB 34 % no Egito, 12 % nos Emiratos 
Árabes Unidos, 9,0 % no Japão e 5,0 % nos Estados Unidos. Além disso, no que se refere aos EUA, de 
acordo com uma estimativa de 2014, baseada nos rendimentos por hora de trabalhadores a tempo 
inteiro e a tempo parcial, as mulheres nos EUA ganham o equivalente a 84 % do que ganham os 
congéneres masculinos.125 Com base nesta estimativa, demoraria aproximadamente mais 40 dias, ou 
seja, até ao final do mês de fevereiro, para as mulheres ganharem o mesmo que os homens ganharam 
até ao fim do ano anterior. A disparidade salarial que atualmente é de 16 % já foi de 36 % em 1980. A 

                                                 
119 Para ver uma breve apresentação dos benefícios económicos: The economic case for gender equality («A justificação 

económica para a igualdade dos géneros»), apresentação efetuada na conferência sobre igualdade dos géneros 
organizada pela Presidência sueca, Quais as implicações da igualdade dos géneros para o crescimento económico?, 
outubro de 2009. 

120  www.oecd.org/inclusive-growth/Closing%20the%20Gender%20Gaps.pdf 
121   www.actu.org.au/Images/Dynamic/attachments/6895/NATSEM per cent20factsheet.pdf 
122   Women and Work Commission, Shaping a Fairer Future («Criar um futuro mais justo»), fevereiro de 2006. 
123   Åsa Löfström, Gender equality, economic growth and employment («Igualdade dos géneros, crescimento económico 

e emprego»), Universidade Umeå, 2009. 
124   Nota de trabalho interna do FMI, Women, Work, and the Economy: Macroeconomic Gains from Gender Equity 

(«Mulheres, trabalho e a economia: ganhos macroeconómicos decorrentes da igualdade dos géneros»), 
setembro de 2013 

125   www.pewresearch.org/fact-tank/2014/04/08/on-equal-pay-day-everything-you-need-to-know-about-the-
gender-pay-gap/  

http://www.academia.edu/1660136/The_Economic_Case_for_Gender_Equality
http://www.oecd.org/inclusive-growth/Closing%20the%20Gender%20Gaps.pdf
http://www.actu.org.au/Images/Dynamic/attachments/6895/NATSEM%20per%20cent20factsheet.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100212235759/http:/www.equalities.gov.uk/pdf/297158_WWC_Report_acc.pdf
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3988&langId=en
http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2013/sdn1310.pdf
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/04/08/on-equal-pay-day-everything-you-need-to-know-about-the-gender-pay-gap/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/04/08/on-equal-pay-day-everything-you-need-to-know-about-the-gender-pay-gap/
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análise norte-americana sugere que as disparidades salariais entre os géneros ainda persistem porque a 
probabilidade de serem as mulheres a fazer pausas na carreira para tomar conta da família é 
significativamente mais elevada, sendo que este tipo de interrupções tem impacto nos rendimentos a 
longo prazo.  

 
Posição do Parlamento Europeu nesta matéria 
Em maio de 2012, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução com base num relatório de iniciativa 
legislativa sobre igualdade de remuneração (relatório de Edit Bauer), na qual instava a Comissão 
Europeia a rever a Diretiva 2006/54/CE antes de fevereiro de 2013, especificamente no que dizia 
respeito às definições, à avaliação do trabalho e classificação profissional, aos órgãos de igualdade de 
tratamento e às vias de recurso, à prevenção e discriminação, às sanções e à integração do princípio da 
igualdade dos géneros. A Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros, do 
Parlamento, solicitou a preparação de uma Avaliação do valor acrescentado europeu com vista a fazer um 
acompanhamento e fornecer uma justificação adicional para o relatório de iniciativa legislativa. Na sua 
resposta ao relatório, a Comissão deu indicação de que não tencionava rever a diretiva com vista a dar 
resposta às causas específicas das atuais disparidades salariais entre os géneros dentro daquele prazo 
específico, mas que elaboraria um relatório para rever a aplicação prática da diretiva a nível nacional. 
Embora o relatório da Comissão sobre a aplicação da diretiva, publicado em dezembro de 2013, observe 
muitos problemas, a Comissão reitera que descarta a possibilidade da sua revisão. O Parlamento 
Europeu está atualmente a elaborar uma avaliação da aplicação.  
 
O Parlamento também solicitou uma revisão da diretiva do Conselho no que toca ao acordo-quadro 
relativo ao trabalho a tempo parcial, com o objetivo de colmatar as disparidades salariais entre os 
géneros, e a elaboração de uma proposta sobre meios de recurso coletivos, com a possível inclusão de 
meios de recurso coletivos contra violações do princípio da igualdade de remuneração. O programa de 
trabalho da Comissão de 2015 apela novamente à avaliação das Diretivas 97/81/CEE e 99/70/CE 
relativas ao trabalho a tempo parcial e a contratos de trabalho a termo. Contudo, até ao momento não 
foi dado seguimento legislativo a nenhuma das solicitações do Parlamento. 
 
 
− Resolução do Parlamento Europeu, de 24 de maio de 2012, com recomendações à Comissão relativas 

à aplicação do princípio de igualdade de remuneração entre homens e mulheres por trabalho igual 
ou de valor igual (2011/2285(INI)). 
Relatora: Edit BAUER (Grupo PPE), Comissão FEMM. 
Votação em sessão plenária:  A FAVOR: 482 votos - CONTRA: 160 votos - ABSTENÇÕES: 35 votos.  

 
− Resolução do Parlamento Europeu apresentada na sequência da pergunta com pedido de resposta 

oral sobre a aplicação do princípio da igualdade de remuneração entre homens e mulheres por 
trabalho igual ou de valor igual (2013/2678(RSP) 
Edit BAUER (Grupo PPE), Comissão FEMM. 
Votação em sessão plenária:  A FAVOR: 544 votos - CONTRA: 34 votos - ABSTENÇÕES: 50 votos.  
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RELAÇÕES EXTERNAS 
 
 
 

23. Política Comum de Segurança e Defesa 
 

Ganho de eficiência potencial: 26 mil milhões de euros por ano 
 
 

 
Proposta principal 
Considera-se que o ganho de eficiência decorrente de uma cooperação mais estreita a nível europeu no 
domínio da política de segurança e defesa pode variar entre os 130 mil milhões de euros, no limite 
superior, e os 26 mil milhões de euros por ano, segundo a estimativa mais cautelosa utilizada no 
presente estudo. Se os Estados-Membros passassem a funcionar de maneira mais integrada, 
necessitariam de gastar significativamente menos do que o atual somatório dos respetivos orçamentos 
de defesa de 190 mil milhões de euros. A Unidade do Valor Acrescentado Europeu preparou um 
Relatório relativo ao custo da não-Europa sobre esta matéria antes do Conselho Europeu de 18 e 19 de 
dezembro de 2013.126 

 
Uma análise mais pormenorizada 
O custo da não-Europa em segurança e defesa advém, em primeira instância, da falta de integração das 
estruturas militares dos Estados-Membros. As forças armadas da UE, não obstante a participação em 
contingentes multinacionais, estão organizadas numa base estritamente nacional. Além disso, também 
existem custos decorrentes da falta de um mercado verdadeiramente integrado relativamente a 
contratos de defesa, que atualmente se encontra parcialmente excluído do mercado único. A existência 
de 28 mercados nacionais compartimentados, cada um com os seus próprios encargos administrativos e 
com regulamentação separada, prejudica a concorrência e tem como resultado o não aproveitamento 
das oportunidades decorrentes das economias de escala na indústria e na produção.  
 

O limite superior do intervalo, estimado em 130 mil milhões de euros, em termos de poupança 
potencial ao nível da despesa pública neste domínio, foi calculado no passado, comparando os custos 
dos EUA e os custos europeus, e partindo do pressuposto de que os níveis de eficiência europeus 
correspondem apenas a entre 10 % a 15 % dos níveis dos Estados Unidos.127 Além disso, também teve 
por base o pressuposto de um hipotético sistema de defesa único a nível da UE, com o mesmo tipo de 
estrutura de custos, as mesmas condições de funcionamento e a mesma eficiência orçamental que o 
sistema dos EUA. Essa situação teria resultado num orçamento total geral de defesa na Europa de 
62,9 mil milhões de euros, em vez dos 193 mil milhões de euros que foram realmente gastos.  
 

É possível conseguir um valor alternativo «da base para o topo», utilizado no Relatório relativo ao custo 
da não-Europa do Parlamento Europeu, calculando os potenciais ganhos de eficiência específicos para 
cada área. Com ganhos de eficiência industrial de 10 %, devido a uma maior cooperação, o valor obtido 
situa-se, no mínimo, nos 26 mil milhões de euros por ano (a preços de 2011). Este valor prevê, 

                                                 
126   Blanca Ballester, European Common Security and Defence Policy: Cost of Non-Europe Report («Política comum de 

segurança e defesa: Relatório relativo ao custo da não-Europa»), Unidade do Valor Acrescentado Europeu, DG 
EPRS, dezembro de 2013. 

 www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-JOIN_ET(2013)494466   
127  Unisys, Intra-Community Transfers of Defence Products («Transferências intracomunitárias de produtos de 

defesa»), fevereiro de 2005. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-JOIN_ET(2013)494466
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2007/sec_2007_1593_en.pdf
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recorrendo a estimativas cautelosas, ganhos de eficiência de, por exemplo, 10 mil milhões de euros na 
indústria ou 2 mil milhões de euros em normalização e certificação de munições. 

 
Outras estimativas do custo da não-Europa 
Existe cada vez mais literatura sobre esta matéria. Um estudo realizado pelo Istituto Affari 
Internazionali128 analisa o potencial de ganhos decorrente da redução da duplicação ou multiplicação 
das estruturas operacionais, dos inventários e das atividades e programas de investigação, estimando 
esses ganhos em 120 mil milhões de euros anuais. Um estudo realizado pela Bertelsmann Stiftung129 
defende que existe potencial para ganhos económicos significativos se as forças terrestres forem 
reduzidas e consolidadas: a poupança potencial para os Estados-Membros seria aproximadamente de 
6,5 mil milhões de euros por ano. 
 
 

Elementos estruturais - Ganhos potenciais de eficiência 
decorrentes de uma maior cooperação 

Custo da não-Europa 
(mil milhões de euros 

por ano)  
Ganhos de eficiência na indústria 10 

Certificação de munições 0,5 

Normalização de munições 1,5 

Compensações 6,6 

Ganhos de eficiência nas forças terrestres 6,5 

Ganhos de eficiência nos veículos de infantaria 0,6 

Ganhos de eficiência no reabastecimento aéreo 0,2 

Ganhos de eficiência no apoio logístico básico 0,03 

Ganhos de eficiência nas fragatas 0,4 

Total: 26,4 mil milhões 

 
Posição do Parlamento Europeu nesta matéria 
Antes do Conselho Europeu dedicado em parte à Política Comum de Segurança e Defesa (PCSD) da 
UE, em dezembro de 2013, o Parlamento Europeu aprovou duas resoluções sobre a PCSD e sobre a base 
tecnológica e industrial de defesa europeia. A posição do Parlamento nestas resoluções é, em grande 
medida, congruente com as conclusões do Conselho de dezembro de 2013, mas mais ambiciosas. No 
cômputo geral, o Parlamento chamou a atenção para o cenário estratégico global em mudança e para a 
redução dos orçamentos da defesa, acelerados pela crise económica e financeira. Exortou os Estados-
Membros a reforçarem a cooperação industrial na UE, desenvolvendo e produzindo capacidades 
militares e de segurança eficientes através da utilização de tecnologias mais avançadas. O Parlamento é 
favorável a uma estratégia europeia ao nível da indústria europeia de defesa que tem como objetivo 
otimizar as capacidades dos Estados-Membros, coordenando o desenvolvimento, a implantação e a 
manutenção de um conjunto de capacidades, instalações, equipamentos e serviços. O Parlamento 
apelou, entre outros, para:  

                                                 
128   Istituto Affari Internazionali, I costi della Non-Europa della Difesa, 2013. 
129   Bertelsmann Stiftung, The Fiscal Added Value of Integrated European Land Forces («O valor acrescentado 

orçamental de forças terrestres europeias integradas») em The European Added Value of EU Spending: Can the EU 
help its Member States to Save Money? («O valor acrescentado europeu das despesas da UE: poderá a UE ajudar 
os seus Estados-Membros a poupar dinheiro?»), Bertelsmann Stiftung, estudo exploratório, 2013. 

http://www.iai.it/it/pubblicazioni/i-costi-della-non-europa-della-difesa
http://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Presse/imported/downloads/xcms_bst_dms_38323_38324_2.pdf
http://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Presse/imported/downloads/xcms_bst_dms_38323_38324_2.pdf
http://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Presse/imported/downloads/xcms_bst_dms_38323_38324_2.pdf
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− a elaboração de um livro branco sobre a política europeia de segurança e defesa no qual fosse 
incluído um plano de ação para aumentar a eficácia, a visibilidade e o impacto da PCSD;  

− a execução de projetos emblemáticos sobre o reabastecimento em voo, a comunicação por 
satélite, os sistemas de pilotagem remota de aeronaves, defesa cibernética e o Céu Único 
Europeu;  

− a criação de um quartel-general permanente para operações militares relacionadas com a 
PCSD; 

− a proibição do desenvolvimento, da produção e da utilização de armas totalmente autónomas;  
− a melhoria da transparência e da abertura dos mercados de defesa; 
− o desenvolvimento de uma política que apoie o desenvolvimento de recursos espaciais 

multiuso. 
 

 
− Resolução do Parlamento Europeu, de 21 de novembro de 2013, sobre a execução da Política 

Comum de Segurança e Defesa (com base no Relatório Anual do Conselho ao Parlamento Europeu 
sobre a Política Externa e de Segurança Comum) (2013/2105(INI)). 
Relatora: Maria Eleni KOPPA (Grupo S&D), Comissão AFET. 
Votação em sessão plenária:  A FAVOR: 421 votos - CONTRA: 104 votos - ABSTENÇÕES: 80 votos. 
 

− Resolução do Parlamento Europeu, de 21 de novembro de 2013, sobre a Base Industrial e 
Tecnológica Europeia de Defesa (2013/2125(INI)).  
Relator: Michael GAHLER (Grupo PPE), Comissão AFET.  
Votação em sessão plenária:  A FAVOR: 451 votos - CONTRA: 103 votos - ABSTENÇÕES: 67 votos. 
 

 
Posição do Conselho Europeu nesta matéria 
O Conselho Europeu de dezembro de 2013 concordou com a necessidade de reforçar a PCSD e apelou, 
entre outros, à realização das seguintes ações nesta matéria:   
 

− reforçar o desenvolvimento das capacidades de defesa da Europa, por forma a satisfazer 
exigências civis e militares futuras, com base numa cooperação sistemática e de longo prazo ao 
nível da defesa europeia; 

− desenvolver uma base tecnológica e industrial de defesa europeia mais integrada, sustentável, 
inovadora e competitiva;  

− criar um roteiro para o desenvolvimento de normas industriais para o setor da defesa; 
− elaborar medidas para abrir o mercado europeu de segurança e defesa e melhorar as sinergias 

entre a investigação e desenvolvimento civil e militar; 
− aumentar o acesso das PME aos mercados da segurança e da defesa; 
− elaborar um roteiro para um sistema abrangente a nível europeu de segurança do 

aprovisionamento; 
− desenvolver sistemas de pilotagem remota de aeronaves e de capacidade de reabastecimento 

em voo; 
− preparar a próxima geração de comunicações governamentais via satélite; e  
− desenvolver um roteiro para executar a estratégia europeia de segurança cibernética e proteger 

os recursos em missões e operações da UE.  
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24. Melhor coordenação dos dadores no domínio da  
política do desenvolvimento 

 

Ganho de eficiência potencial: 800 milhões de euros por ano 
 

 
Proposta principal 
Podem poupar-se, anualmente, aproximadamente 800 milhões de euros (cerca de 1,4 % da ajuda ao 
desenvolvimento da UE) através da melhoria da coordenação dos dadores, reduzindo assim os «custos 
de transação dos dadores»,130 com base no atual sistema. Estas poupanças podem, subsequentemente, 
ser utilizadas para alargar as atividades de ajuda a favor dos países beneficiários (ou para qualquer 
outro fim). Também ajudariam a concretizar o compromisso da UE de aumentar a assistência ao 
desenvolvimento para 0,7 % do seu RNB. Podem ser conseguidas poupanças substancialmente mais 
elevadas se a abordagem em três níveis às despesas de ajuda ao desenvolvimento for substituída por 
um orçamento coordenado.  
 
A pedido da Comissão do Desenvolvimento (DEVE) do Parlamento Europeu, a Unidade do Valor 
Acrescentado Europeu elaborou um Relatório relativo ao custo da não-Europa sobre esta matéria. 131 

 
Uma análise mais pormenorizada 
A União Europeia e os seus Estados-Membros dispõem de três níveis diferentes de política de 
desenvolvimento em vigor: (i) a política de desenvolvimento supranacional da Comissão; (ii) o Fundo 
Europeu de Desenvolvimento intergovernamental (FED) coordenado pela Comissão em nome dos 
Estados-Membros; e (iii) as políticas de desenvolvimento individuais dos Estados-Membros. O 
potencial dos custos de ajuda ao desenvolvimento da UE não está inteiramente explorado por conta das 
duplicações e sobreposições. A fragmentação e a duplicação da ajuda são generalizadas; a concorrência 
entre as agências de desenvolvimento da UE e as ONG é ainda evidente; o impacto da ação de 
desenvolvimento da UE não é reconhecido ou não pode ser determinado entre as populações dos 
países em desenvolvimento beneficiários, e os procedimentos da UE são amiúde considerados 
complexos e burocráticos pelos países beneficiários. Estas deficiências acarretam custos económicos e 
políticos significativos.  
 
O cálculo de que se pode poupar até 800 milhões de euros por ano mediante uma melhor coordenação 
de dadores baseia-se na atualização de um estudo realizado por Bigsten et al. em 2011.132 Demonstra 
que a falta de, ou a ineficaz, coordenação de dadores se repercute em termos dos custos de transação, 
da incerteza relacionada com os futuros fluxos de ajuda e da ineficiente afetação de ajuda. Os efeitos da 
                                                 
130   Os custos de transação constituem as despesas gerais associadas à programação, identificação, preparação, 

negociação, acordo, execução, acompanhamento e avaliação de programas de ajuda e projetos – incluindo as 
políticas, procedimentos e diversas normas relativas aos dadores e regulamentos de gestão desses projetos e 
programas, traduções e ajustamento aos períodos orçamentais divergentes – que podem ser suportados pelos 
países dadores e países parceiros. 

131   Monika Nogaj, The Cost of Non-Europe in Development Policy: increasing coordination between EU donors, («O custo 
da não-Europa na política de desenvolvimento: uma maior coordenação entre dadores da UE»), Unidade do 
Valor Acrescentado Europeu, DG EPRS, setembro de 2013. 

 www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-JOIN_ET(2013)494464  
132   Aid Effectiveness Agenda: the benefits of going ahead («Agenda relativa à eficácia da ajuda: as vantagens de 

avançar»), trata-se da estimativa mais abrangente e metodologicamente mais sólida até à data das potenciais 
poupanças e ganhos económicos decorrentes de uma melhor aplicação por parte da UE da Declaração de Paris 
no que respeita à eficácia da ajuda. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-JOIN_ET(2013)494464
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-JOIN_ET(2013)494464
http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/7623.pdf
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melhoria da coordenação afetam mais diretamente os custos das transações. Os elementos-chave que 
contribuem para a redução de tais custos são a otimização da divisão das tarefas (através da 
concentração de ajudas em menos países e atividades bem definidas) e a mudança de padrões de ajuda 
de projetos para apoio orçamental (implica menos custos administrativos). 
 
Primeiro, a análise estimou quanto poderia ser poupado através da redução do número de países 
parceiros para cada dador. Reduzir o número médio de países parceiros por dador de 101 em 37 % 
(uma variação padrão em economia) reduziria os custos administrativos anuais para os dadores da UE 
em 498 milhões de euros a preços de 2012. Segundo, o potencial de poupança de custos foi calculado 
mediante a alteração de «modalidades de ajuda», isto é, transferindo verbas de projetos para programas 
(que têm menos custos administrativos). Estimou-se que, ao aumentar a proporção de abordagens 
baseadas em programas para 66 % (o objetivo da Declaração de Paris), os custos administrativos 
relacionados com a prestação da ajuda seriam reduzidos em 21 %, o que representa uma poupança de 
custos anual de 306 milhões de euros a preços de 2012. Consequentemente, a poupança total em custos 
de transação decorrente da concentração de menos países e atividades para a UE-27 e a Comissão seria 
de aproximadamente 800 milhões de euros por ano. Isto corresponde a cerca de 1,4 % da totalidade da 
ajuda europeia ao desenvolvimento. 

 
Outras estimativas do custo da não-Europa 
Um estudo anterior da Comissão Europeia pretendeu identificar e quantificar os custos da ajuda 
ineficaz e fragmentada e as potenciais poupanças nos custos de transação.133 O estudo analisou os 
custos da proliferação de dadores, a fragmentação de programas de ajuda, a ajuda vinculada e a 
volatilidade e imprevisibilidade no fluxo de ajudas, bem como as deficiências na utilização de sistemas 
de contratos públicos nacionais por parte dos dadores. Sugeriu que as poupanças anuais poderiam 
situar-se entre os 3 e os 6 mil milhões de euros. O estudo não forneceu uma avaliação sólida da 
poupança total nos custos das transações. Contudo, se forem adicionadas as potenciais poupanças 
decorrentes da fragmentação aos níveis nacional e setorial e no que se refere às atividades (mediante 
uma melhor divisão das tarefas), poderá alcançar-se uma poupança anual de, pelo menos, 770 milhões 
de euros. 

 
Posição do Parlamento Europeu nesta matéria 
O Parlamento Europeu instou a UE e os Estados-Membros a honrarem os seus compromissos ao abrigo 
da Declaração de Paris, do Programa de Ação de Acra e da Parceria Global de Busan em matéria de 
Cooperação Eficaz para o Desenvolvimento, cujos principais obstáculos são a falta de vontade política, 
a burocracia e os elevados custos de transação. O Parlamento salientou na sua resolução sobre a matéria 
que, ao conjugarem os recursos disponibilizados pelos países dadores, as organizações multilaterais de 
desenvolvimento têm potencial para aumentar a eficácia da ajuda e maximizar a eficiência. O 
Parlamento Europeu instou a UE e os Estados-Membros a explorarem plenamente as disposições 
jurídicas do TFUE sobre desenvolvimento que apelam à complementaridade de ações entre a UE e os 
seus Estados-Membros na cooperação para o desenvolvimento. O Parlamento solicitou uma proposta 
de ato jurídico relativo aos aspetos regulamentares da coordenação dos dadores da UE no domínio da 
ajuda ao desenvolvimento, na sequência da adoção e aplicação de um roteiro de ação preparatória que 
abranja a programação conjunta e a divisão de tarefas ao nível dos países. 
 

                                                 
133   Bjorn Tore Carlsson, Carlos Buhigas Schubert e Sarah Robinson, Aid Effectiveness Agenda: Benefits of a European 

Approach («Agenda relativa à eficácia da ajuda: as vantagens de uma abordagem europeia»), Comissão 
Europeia, 2009. 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/15745333CA57EE02492576720018EB7A-AE_Full_Final_Report_20091023.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/15745333CA57EE02492576720018EB7A-AE_Full_Final_Report_20091023.pdf
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− Resolução do Parlamento Europeu, de 11 de dezembro de 2013, que contém recomendações à 
Comissão sobre a coordenação dos dadores da UE no domínio da ajuda ao desenvolvimento 
(2013/2057(INI)). 
Relator: Gay MITCHELL (Grupo PPE), Comissão DEVE. 
Votação em sessão plenária: braço no ar. 
 

 
 

Posição do Conselho Europeu nesta matéria 
Nas suas conclusões de junho de 2010, o Conselho Europeu referiu que a União Europeia deve utilizar 
os recursos destinados ao desenvolvimento de forma mais eficaz. Em várias das suas conclusões no 
período decorrido entre 2010 e 2015, o Conselho Europeu instou a UE e os seus Estados-Membros a 
respeitarem o compromisso formal de afetarem coletivamente 0,7 % do RNB a assistência oficial ao 
desenvolvimento até 2015, uma meta que até ao momento não foi alcançada. 
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25. Acordo Transatlântico de Comércio (TTIP) 
 

Ganho de eficiência potencial: 68 mil milhões de euros por ano 
 

 

Proposta principal 
Com base num estudo do CEPR em 2013,134 a Comissão Europeia estimou que a economia da UE 
poderia potencialmente ser impulsionada por algo entre 68 e 119 mil milhões de euros por ano, 
dependendo do nível previsto de liberalização do mercado, em resultado da celebração com sucesso de 
um acordo de comércio transatlântico em termos aceitáveis. 
 

Uma análise mais pormenorizada 
A conclusão bem sucedida do acordo sobre a Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento 
(TTIP), que está atualmente a ser negociado entre a União Europeia e os Estados Unidos, pode trazer 
ganhos potenciais significativos para a economia europeia.  Podem advir ganhos potenciais da redução 
das tarifas, da eliminação das barreiras não pautais ao comércio de bens e serviços e da abertura da 
contratação pública. Os efeitos colaterais diretos e indiretos - o aumento das possibilidades de comércio 
com a UE e os EUA para países terceiros, quer de forma automática quer porque os países terceiros 
adotam deliberadamente as normas regulamentares da UE e dos EUA - também podem produzir 
ganhos significativos. 
 

Um grande estudo realizado em 2013 pelo CEPR para a Comissão Europeia, no âmbito da sua avaliação 
de impacto, reavaliou a importância de uma relação económica bilateral UE-EUA e apresentou 
estimativas com base no modelo de equilíbrio geral computável relativamente ao impacto na economia 
em geral de reduzir tanto as barreiras pautais como as barreiras não pautais.  
 

Elementos estruturais - Ganhos potenciais de eficiência  
decorrentes de um acordo TTIP bem sucedido 

Custo da não-Europa  
(mil milhões de euros por ano) 

UE EUA 
Liberalização pautal de 98 % 25,4 9,8 
Redução de 10 % das barreiras não pautais relativas a bens  29,2 25,5 
Redução de 10 % das barreiras não pautais relativas a serviços 3,5 6,9 
Efeitos colaterais diretos 8,0 7,4 
Efeitos colaterais indiretos 2,2 - 0,07 
Total: 68,2 49,5 

Fonte: CEPR. Nota: Os totais relativos às barreiras não pautais incluem um ganho esperado de 6,1 mil milhões de euros (UE) e 3,3 mil 
milhões de euros (EUA) relativamente a uma abertura ao nível dos contratos públicos de 25 %. 

 
O referido estudo estimou que, nos termos de um acordo abrangente, o PIB da UE aumentaria entre 60 
e 120 mil milhões de euros e que o PIB dos EUA aumentaria entre 49,5 e 94,9 mil milhões de euros, 
dependendo de quão ambiciosa fosse a liberalização do comércio e do investimento. As exportações de 
bens e serviços da UE para os EUA aumentariam 28 %, o que equivale a mais 187 mil milhões de euros. 
No cômputo geral, as exportações totais aumentariam 6,0 % na UE e 8,0 % nos EUA. Este estudo foi 

                                                 
134  Joseph Francois, Miriam Manchin, Hanna Norberg, Olga Pindyuk e Patrick Tomberger, Reducing Transatlantic 

barriers to trade and investment: an economic assessment («Redução das barreiras transatlânticas ao comércio e 
investimento: uma avaliação económica»), Centro de Investigação de Política Económica, (CEPR), 2013. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150737.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150737.pdf
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analisado pelo Parlamento mediante uma apreciação aprofundada da avaliação de impacto da 
Comissão.135 
 
Outras estimativas do custo da não-Europa 
Um estudo anterior da Ecorys, de 2009, estimou que a eliminação de metade das barreiras não pautais 
resultantes da divergência regulamentar poderia fazer aumentar o PIB da UE 0,7 % até 2018, quando 
comparado com o cenário base de «não agir».136 Isto representaria um ganho potencial anual de 122 mil 
milhões de euros. O estudo da Ecorys serviu de base não apenas ao estudo de 2013 do CEPR, mas 
também a um conjunto de estudos relacionados, centrados em Estados-Membros da UE específicos - 
nomeadamente, Áustria137 (FIW, 2013), Suécia138 (Kommers-kollegium, 2013), Países Baixos139 (Ecorys, 
2012) e Reino Unido140 (CEPR, 2013). A Irlanda solicitou um estudo à Copenhagen Economics, 
publicado em junho de 2014, que previa um crescimento do PIB de 1,1 % e um aumento de 2,7 % das 
exportações.141 Todos os estudos indicam efeitos positivos nas receitas nacionais para as duas partes do 
acordo e confirmam que a maior parte dos ganhos prováveis se deveria a uma diminuição das barreiras 
não pautais relativas a bens. 
 
Um estudo da Bertelsmann Stiftung, TTIP and the 50 States,142 também baseado no trabalho do CEPR, 
sugere que a TTIP tem potencial para aumentar substancialmente os fluxos transatlânticos de comércio 
e investimento e para criar o impressionante número de 750 mil novos postos de trabalho apenas nos 
Estados Unidos. Além disso, ao diminuir os custos ao nível do comércio e ao fazer aumentar o número 
de empregos em diversas indústrias, estima-se que os agregados familiares dos Estados Unidos 
consigam ganhos de aproximadamente 865 dólares por ano e que os agregados familiares europeus 
consigam ganhos equivalentes a 526 euros.  
 

                                                 
135 Jacques Pelkmans, Arjan Lejour, Lorna Schrefler, Federica Mustilli e Jacope Timini (CEPS), EU-US Transatlantic 

Trade and Investment Partnership («Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento UE-EUA»), apreciação 
aprofundada solicitada pela Unidade especializada em avaliações de impacto ex ante do Parlamento Europeu, 
abril de 2014.  

136   ECORYS, Non-tariff measures in EU-US trade and investment - an economic analysis («Medidas não pautais no 
comércio e investimento UE-EUA - uma análise económica»), ECORYS, Países Baixos, 2009. 

137   Francois, J. e O. Pindyuk, Modelling the Effects of Free Trade Agreements between the EU and Canada, USA and 
Moldova/Georgia/Armenia on the Austrian Economy: Model Simulations for Trade Policy Analysis («Modelização dos 
efeitos dos acordos de comércio livre entre a UE e o Canadá, os EUA e a Moldávia/Geórgia/Arménia sobre a 
economia austríaca: simulações de modelos para uma análise da política comercial»), FIW, relatórios de 
investigação 2012/13, n.º 3, janeiro de 2013. 

138   Kommerskollegium, Potential Effects from an EU-US Free Trade Agreement – Sweden in Focus («Efeitos potenciais 
de um acordo de comércio livre UE-EUA - Suécia em destaque»), relatório, 2013. 

139   Ecorys, Study on “EU-US High Level Working Group” – Final Report” («Estudo sobre o "Grupo de trabalho de alto 
nível UE-EUA" - Relatório final»), relatório para o Ministério neerlandês dos Assuntos Económicos, da 
Agricultura e da Inovação, outubro de 2012. 

140   CEPR, Estimating the Economic Impact on the UK of a Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) 
Agreement between the European Union and the United States («Estimativa do impacto económico no Reino Unido 
de um acordo sobre a Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento (TTIP) entre a União Europeia e os 
Estados Unidos»), relatório projeto final, 2013. 

141   Copenhagen Economics, An economic study on the impact of the EU-US Trade Agreement on Ireland, 2014 («Estudo 
económico sobre o impacto do Acordo de Comércio UE-EUA na Irlanda, 2014») – um relatório não publicado 
que consta de um comunicado de imprensa do governo. 

142   Conselho do Atlântico, Bertelsmann Foundation e a embaixada britânica nos EUA, TTIP and the Fifty States: Jobs 
and Growth from Coast to Coast («A TTIP e os cinquenta Estados: emprego e crescimento de costa a costa»), 
setembro de 2013. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/528798/IPOL-JOIN_ET%282014%29528798_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/528798/IPOL-JOIN_ET%282014%29528798_EN.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/december/tradoc_145613.pdf
http://www.fiw.ac.at/fileadmin/Documents/Publikationen/Studien_2012_13/03-ResearchReport-FrancoisPindyuk.pdf
http://www.fiw.ac.at/fileadmin/Documents/Publikationen/Studien_2012_13/03-ResearchReport-FrancoisPindyuk.pdf
http://www.kommers.se/Documents/dokumentarkiv/Nyheter/GTAB%20studie%20p%C3%A5%20FTA%20mellan%20EU%20och%20USA%20nov%202012/Potential%20Effects%20from%20an%20EU-US%20Free%20Trade%20Agreement%20-%20Sweden%20i%20Focus.pdf
http://www.ecorys.com/sites/default/files/files/EU-US%20HLWG%20Ecorys%20Final%20report.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/198115/bis-13-869-economic-impact-on-uk-of-tranatlantic-trade-and-investment-partnership-between-eu-and-us.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/198115/bis-13-869-economic-impact-on-uk-of-tranatlantic-trade-and-investment-partnership-between-eu-and-us.pdf
http://www.djei.ie/press/2014/20140620.htm
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/245085/TTIP_and_the_50_States_GovUK.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/245085/TTIP_and_the_50_States_GovUK.pdf
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Um segundo grupo de estudos introduz novas metodologias e quantificações em relação às barreiras 
não pautais. Um estudo realizado pelo CEPII,143 também publicado em 2013, sugere que o comércio de 
bens e serviços entre a UE e os EUA pode aumentar em média aproximadamente 50 %, incluindo um 
aumento de 150 % ao nível dos produtos agrícolas. Cerca de 80 % da expansão comercial esperada 
adviria da redução das barreiras não pautais. Por conseguinte, poderia existir um aumento do 
rendimento nacional na ordem dos 98 mil milhões de dólares na UE e de 64 mil milhões de dólares nos 
EUA. 
 
Por fim, um outro estudo, um «caso isolado», realizado pela Bertelsmann Stiftung144, estima que a TTIP 
tem potencial para fazer aumentar muito significativamente o PIB dos EUA (cerca de 13 %) e apenas 
5,0 % o PIB da UE, com base em pressupostos decorrentes da observação dos fluxos comerciais e de 
como estes aumentaram no seguimento de acordos anteriores.  
 

Posição do Parlamento Europeu nesta matéria 
Numa resolução de maio de 2013, o Parlamento Europeu reiterou o seu apoio a um acordo 
aprofundado e abrangente sobre comércio e investimento com os EUA e aprovou que a Comissão 
Europeia encetasse negociações para esse efeito. O Parlamento salientou a sensibilidade de 
determinados domínios de negociação, por exemplo o setor agrícola, em que atitudes sobre organismos 
geneticamente modificados (OGM), clonagem e saúde dos consumidores tendem a divergir entre os 
EUA e a UE. Salientou ainda que o acordo não deve subverter os valores fundamentais de qualquer das 
partes, por exemplo o princípio de precaução no caso da UE. Os deputados apelaram também aos EUA 
para que levantassem a sua interdição de importar produtos de carne bovina da UE, como medida para 
aumentar a confiança.  
 

− Resolução do Parlamento Europeu, de 23 de maio de 2013, sobre as negociações em matéria de 
comércio e investimentos entre a UE e os Estados Unidos da América, P7_TA(2013)0227. 
Relator: Vital MOREIRA (Grupo S&D), Comissão INTA. 

 
 

Posição do Conselho Europeu nesta matéria 
O Conselho Europeu aprovou, em 14 de junho de 2013, o mandato para as negociações, onde consta 
que qualquer acordo deve ser ambicioso, abrangente, equilibrado e totalmente coerente com as regras e 
obrigações da Organização Mundial do Comércio (OMC), mas foi mais além, prevendo a liberalização 
recíproca do comércio de bens e serviços, bem como das regras relativas às questões comerciais. O 
referido acordo deve ser composto por três elementos-chave: acesso ao mercado, convergência 
regulamentar (incluindo barreiras não pautais) e regras comerciais que deem resposta aos desafios 
globais em comum. Até ao momento, realizaram-se oito rondas de negociação UE-EUA, com uma nona 
marcada para abril de 2015.  
 
A «Agenda estratégica para uma União em tempos de mudança», o plano quinquenal do Conselho 
Europeu aprovado em junho de 2014, reitera a importância para a UE de cooperar com parceiros 
estratégicos mundiais, nomeadamente parceiros transatlânticos. Juntamente com a cibersegurança, os 
direitos humanos, a prevenção de conflitos, a não proliferação e a gestão de crises, o comércio 
internacional é referido como uma das questões às quais deve ser atribuída especial prioridade. 
 

 
 

                                                 
143   CEPII, Transatlantic Trade: Whither partnership; which economic consequences? («Comércio transatlântico: qual o 

objetivo da parceria; quais as consequências económicas?»), setembro de 2013. 
144   G. Felbermayr, B. Heid e S. Lehwald, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP): Who benefits from a 

free trade deal? Parte 1: Macroeconomic Effects («Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento (TTIP): quem 
beneficia com um acordo de comércio livre? Parte 1: efeitos macroeconómicos»), Bertelsmann Stiftung, 2013. 

http://www.cepii.fr/PDF_PUB/pb/2013/pb2013-01.pdf
http://www.bfna.org/sites/default/files/TTIP-GED%20study%2017June%202013.pdf
http://www.bfna.org/sites/default/files/TTIP-GED%20study%2017June%202013.pdf
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Quadro sinóptico do Custo da não-Europa por domínio de intervenção (em mil milhões de euros por ano) 
 

Domínio de intervenção 
Cálculo 
inicial  

Cálculo 
subsequente  

Cálculo mais 
recente  

março 
2014 julho 2014 abril 2015 

Trabalho já realizado: domínios de intervenção cujos ganhos de eficiência potenciais já foram avaliados     
1 Mercado único digital  260 340 415 
2 Conclusão e realização do mercado único existente para consumidores e cidadãos 235 300 615 
3 Conclusão da reforma do setor dos serviços financeiros  60 60 82 
4 Espaços únicos de transportes e de turismo europeus   2,5 5,5 11 
5 Codificação dos direitos dos passageiros - 0,09 0,355 
6 Direito das sociedades sobre a transferência transfronteiriça das sedes sociais   0,2 0,2 0,04 
7 União Bancária e regulamentação bancária para evitar uma nova crise financeira 35 35 21 
8 Reforço da coordenação das políticas orçamentais  31 31 7 
9 Sistema comum de garantia de depósitos   30 30 5 
10 Regime comum de seguro de desemprego para a área do euro  15 15 17 
11 Combate à fraude no domínio do IVA 7 9 9 
12 Mercados energéticos integrados na Europa 50 50 250 
13 Legislação relativa à água   - - 25 
14 Espaço Europeu da Investigação  1 9 22 
15 Combate à violência contra as mulheres   7 7 7 
16 Codificação da UE do direito internacional privado   0,1 0,1 0,1 
21 Informação e consulta dos trabalhadores   3 3 3 
22 Princípio da igualdade de remuneração por trabalho igual   13 13 13 
23 Política Comum de Segurança e Defesa (PCSD) 26 26 26 
24 Melhor coordenação dos dadores no domínio da política do desenvolvimento  0,8 0,8 0,8 
25 Acordo Transatlântico de Comércio (TTIP) 60 60 68 
Trabalho futuro: domínios de intervenção cujos ganhos de eficiência potenciais ainda estão por avaliar  
17 Atividades de voluntariado transfronteiriças na UE   0,065 0,065 
18 Melhor funcionamento do mandado de detenção europeu - 0,04 0,043 
19 Estatuto da mutualidade europeia   - - 
20 Lei de Processo Administrativo europeia   - - 
 Total: 836,6 994,8 1 597,4 



 
 



 



 

 

 
O presente estudo congrega o trabalho em curso de um projeto de longo prazo que visa identificar e 
analisar o «custo da não-Europa» em vários domínios políticos. O conceito, iniciado pelo Parlamento 
Europeu na década de 80, é utilizado para quantificar os potenciais ganhos em eficiência para a 
economia europeia atual através da prossecução de uma série de iniciativas políticas recentemente 
defendidas pelo Parlamento - desde um mercado digital único mais alargado e aprofundado a uma 
melhor coordenação das políticas nacionais e europeias para a defesa e o desenvolvimento. Os 
benefícios podem ser quantificados principalmente em termos do PIB adicional gerado ou de uma 
utilização mais racional dos recursos públicos. A análise mais recente sugere que, através destas 
medidas escalonadas no tempo, a economia europeia pode crescer quase 1,6 biliões de euros por ano, 
ou seja, 12 % do PIB da UE-28 (2014). O estudo destina-se a ser um contributo para o debate em curso 
acerca das prioridades políticas da União Europeia no atual ciclo institucional de cinco anos: 
2014-2019. 
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