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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a revisão do mercado único: superar barreiras e ineficiências através de uma 
melhor implementação e aplicação
(2007/2024(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho intitulada “Uma agenda para 
os cidadãos – por uma Europa de resultados” (COM(2006)0211),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões intitulada “Um mercado 
único para os cidadãos – Relatório intercalar dirigido ao Conselho Europeu da Primavera 
de 2007” (COM(2007)0060),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho Europeu da Primavera 
intitulada “Execução da Estratégia de Lisboa renovada para o crescimento e o emprego -
um ano de realizações” (COM(2006)0816),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões intitulada “Estratégia 
Política Anual para 2008” (COM(2007)0065),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao 
Comité Económico e Social Europeu intitulada “O mercado interno de mercadorias: um 
pilar da competitividade europeia” (COM(2007)0035),

– Tendo em conta o Livro Verde sobre a revisão do acervo relativo à defesa do consumidor, 
apresentado pela Comissão (COM(2006)0744),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões intitulada “Análise 
estratégica do programa "Legislar melhor" na União Europeia” (COM(2006)0689),

– Tendo em conta as Conclusões da Presidência do Conselho Europeu de Bruxelas realizado 
em 8 e 9 de Março de 2007,

– Tendo em conta a sua resolução de 14 de Março de 2007 sobre os serviços sociais de 
interesse geral na União Europeia1,

– Tendo em conta a Declaração de Berlim de 25 de Março de 2007,

– Tendo em conta o Economic Paper nº 271 da Comissão “Steps towards a deeper 
economic integration: the internal market in the 21st century - A contribution to the 
Single Market Review” (Para uma integração económica mais profunda: o mercado 
interno no século XXI – uma contribuição para a revisão do mercado único),

  
1 Texto aprovado, P6_TA(2007)0070.
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– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,

A. Considerando que o mercado único representou um progresso decisivo na construção 
europeia e contribuiu para a prosperidade económica e a criação de emprego, trouxe 
benefícios para os consumidores e é extremamente importante para a consecução dos 
objectivos da Estratégia de Lisboa,

B. Considerando que a Estratégia de Lisboa atribuiu uma importância muito especial ao 
objectivo da coesão social e pressupõe uma integração mais acentuada da dimensão 
social nas políticas sectoriais da União,

C. Considerando que a Estratégia de Lisboa irá conduzir a reformas estruturais nos 
Estados-Membros e à abertura dos mercados, mas irá também aumentar a necessidade de 
uma regulamentação que assegure uma concorrência leal,

D. Considerando que continua a ser necessário melhorar o funcionamento do mercado único,

E. Considerando que é necessário concluir a abertura das indústrias de rede, tais como os 
transportes, as telecomunicações, os serviços postais e o transporte de energia,

F. Considerando que é necessário reduzir a carga administrativa que recai sobre as 
empresas, em particular sobre as PME,

G. Considerando que a globalização e o contexto internacional devem ser plenamente 
integrados na concepção de políticas eficazes para o mercado único,

H. Considerando que a Comissão deve ter plenamente em conta o alargamento da UE ao 
proceder à aplicação das suas políticas, nomeadamente a política do mercado interno,

Introdução

1. Saúda o trabalho da Comissão relativo à análise do mercado único e salienta a 
importância de envolver todas as partes interessadas nesse processo;

2. Deseja que sejam reforçadas as relações de trabalho com os parlamentos nacionais a fim 
de que os desafios e os benefícios do mercado interno se tornem mais claros para os 
representantes nacionais dos cidadãos dos Estados-Membros;

Reforçar a confiança das partes interessadas no mercado interno

3. É de opinião que as novas iniciativas políticas devem assentar sobretudo numa análise 
dos problemas específicos de cada sector económico;

4. Dado que a coesão social é uma das componentes essenciais do mercado interno, recorda 
a importância de melhorar a confiança dos cidadãos mediante a promoção dos objectivos 
sociais comuns aos Estados-Membros, tais como o emprego de qualidade, a igualdade de 
oportunidades, a protecção da saúde e do ambiente, no respeito pela diversidade cultural 
europeia; solicita à Comissão que assegure a missão protectora da Europa e evite a 
concorrência regulamentar entre Estados-Membros nesses domínios;
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5. Salienta que uma boa política do mercado único é fundamental para estimular a inovação 
através de uma concorrência acrescida e para criar um ambiente favorável às empresas 
(de especial importância para as PME);

6. Insta a Comissão a adoptar uma estratégia global relativamente aos direitos de 
propriedade intelectual e a reforçar a protecção desses direitos com vista a apoiar a 
inovação, promover a capacidade industrial da Europa e favorecer o seu crescimento; 
destaca a importância de instituir uma patente comunitária, bem como um sistema 
jurisdicional que releve, em última instância, do TJCE; regista a comunicação da 
Comissão de 3 de Abril sobre a melhoria do sistema das patentes na Europa;

7. Destaca a importância de combater a fraude e a pirataria no mercado único;

8. Considera da máxima importância enfrentar as alterações climáticas e assegurar um 
desenvolvimento sustentável, e entende que, para esse efeito, é crucial dispor de uma 
política do mercado único que promova uma energia sustentável e competitiva; saúda as 
conclusões do Conselho Europeu da Primavera de 2007; lamenta, porém, que tenha sido 
dada pouca ênfase à contribuição da energia nuclear;

9. Saúda as iniciativas da Comissão que procuram identificar, numa primeira etapa,
princípios comuns em matéria de serviços de interesse geral e clarificar as ambiguidades 
existentes nas áreas dos serviços de saúde e dos serviços sociais de interesse geral no 
mercado interno; 

10. Salienta a importância de reforçar a confiança dos consumidores nas compras 
transfronteiras; congratula-se, por isso, com o Livro Verde da Comissão sobre a revisão 
do acervo relativo à defesa do consumidor; constata que as cláusulas actuais de 
harmonização mínimas são uma fonte de insegurança jurídica para as empresas e os 
consumidores; considera, no entanto, sem prejuízo do resultado da consulta, que a opção 
da abordagem mista com um instrumento horizontal parece ser a mais adequada para 
reforçar a confiança dos consumidores;

11. Salienta que os contratos públicos devem ser adjudicados com equidade e transparência, 
de acordo com as regras em vigor, e podem, além disso, ajudar a promover a inovação e o 
desenvolvimento tecnológico; solicita à Comissão que melhore o acesso das PME aos 
contratos públicos;

12. É de opinião que a livre circulação de mercadorias é crucial para a eficácia do mercado 
único; congratula-se, por isso, com a iniciativa da Comissão tendente a melhorar o 
funcionamento do mercado interno neste domínio;

13. É de opinião que as redes informais, nomeadamente a Solvit e a Rede de Centros 
Europeus de Consumidores (Rede CEC), representam um complemento importante dos 
instrumentos formais e jurídicos colocados à disposição dos cidadãos e das empresas; 
congratula-se com a iniciativa relativa à criação da rede de informação do mercado 
interno;

Reduzir as cargas administrativas
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14. Congratula-se com as iniciativas da Comissão destinadas a reduzir as cargas 
administrativas das empresas e apela à realização de mais esforços similares; salienta a 
necessidade de estabelecer o justo equilíbrio entre abertura do mercado e regulamentação;

15. Salienta que o reconhecimento mútuo constitui um elemento importante do mercado 
interno que se deve valorizar face à necessária aproximação das legislações em certos 
domínios-chave;

16. Salienta, contudo, que o mercado único do século XXI deve funcionar no quadro de
regras necessárias e proporcionadas; insiste, por isso, em que se prossiga a harmonização 
em domínios-chave, nomeadamente os serviços financeiros a retalho (incluindo os meios 
de pagamento) e a fiscalidade; relativamente a este último ponto, incentiva a Comissão a 
apresentar propostas para uma base comum consolidada em matéria de imposto sobre as 
sociedades;

17. Salienta que legislar “melhor” não é apenas legislar “menos”; insta a Comissão a propor 
nova regulamentação com vista a melhorar o funcionamento e a integração do mercado
interno e a consolidar e simplificar a legislação;

18. É de opinião que as avaliações de impacto da Comissão devem ser mais coerentes e ter 
em conta as opiniões de todas as partes interessadas; congratula-se, portanto, com a 
criação do comité das avaliações de impacto da Comissão e convida esta a tornar 
públicos os seus pareceres; solicita que o Parlamento Europeu realize mais avaliações de 
impacto para apoiar as suas propostas;

19. Recorda que convém igualmente realizar uma avaliação ex-post da legislação, tendo em 
vista assegurar que as regras cumpram os objectivos pretendidos e pôr em evidência 
eventuais efeitos negativos imprevistos;

20. Concorda com a opinião da Comissão que defende que a co-regulamentação e a 
auto-regulação são ferramentas que podem complementar as iniciativas legislativas em 
algumas áreas;

21. Entende que os Estados-Membros são responsáveis por melhorar a aplicação e a 
transposição dos novos textos legislativos da UE; congratula-se com a melhoria registada 
na transposição para o direito nacional e com o novo objectivo fixado pelo Conselho 
Europeu da Primavera de reduzir progressivamente para 1% o défice de transposição; 
salienta a importância de aumentar e melhorar a cooperação administrativa entre as 
autoridades nacionais competentes dos Estados-Membros;

A dimensão internacional

22. Sublinha a importância de assegurar condições de concorrência equitativa no mercado 
interno; salienta que um mercado único perfeitamente operacional constitui uma 
vantagem competitiva para a Europa face à globalização;

23. Convida a Comissão, na elaboração das políticas internas, a avaliar e ter em conta 
sistematicamente as políticas comparáveis levadas a cabo pelos grandes parceiros da 
União Europeia (EUA, Rússia, China, Índia, Brasil, Japão...);
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24. Salienta que as iniciativas tendentes a aumentar a competitividade não devem fazer 
baixar os padrões europeus; recorda a importância de desenvolver um diálogo construtivo 
e equilibrado com os parceiros externos;

25. Recomenda à Comissão que use de prudência em qualquer reforma das cláusulas de 
salvaguarda regulamentares da UE contra uma globalização sem restrições; salienta que 
os actuais instrumentos de defesa comerciais da UE são eficazes e vitais para o 
crescimento e o emprego numa economia mundial em rápida mutação e que este processo 
de reforma implica concessões recíprocas nas negociações da ronda de Doha no âmbito 
da OMC;

26. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O mercado interno, ou ainda, o mercado único, continua a ser a pedra angular da construção 
europeia e constitui um dos maiores êxitos da Europa. As quatro liberdades que formam a 
matriz do mercado interno são os motores da economia social de mercado. A realização do 
mercado interno constitui, todavia, um processo em devir e em perpétuo desenvolvimento 
porque se alarga incessantemente no seio de um mundo globalizado e mutável.

O aprofundamento e a realização plena do mercado interno são uma necessidade e são
factores decisivos para os próximos anos. A Europa do século XXI deveria realizar um 
mercado único aberto e totalmente eficaz, tornar realidade as quatro liberdades, reforçar as 
solidariedades, possibilitar os êxitos individuais e colectivos, contribuir para o 
desenvolvimento sustentável. A análise do mercado interno apresentada pela Comissão surge,
por conseguinte, no momento oportuno.

Após ter passado de 6 para 27 membros e ter conseguido uma integração considerada 
exemplar nos outros continentes, a UE tem, no entanto, de superar uma crise de confiança: os 
cidadãos de todos os Estados-Membros não confiam no mercado interno nem nas outras 
políticas comuns.

Ora, o mercado interno é um instrumento de solidariedade através da integração. Sem criação 
de riqueza e de emprego, não pode haver progresso social: é esse o sentido da nossa acção.

Ao associar os representantes dos parlamentos nacionais aos trabalhos do Parlamento 
Europeu, contribuiremos para uma melhor compreensão das vantagens, dos desafios e das 
necessidades do mercado único.

O aprofundamento do mercado interno deve favorecer a coesão europeia, a modernização e a 
convergência das nossas economias, assim como a protecção social dos Europeus. Existem,
de facto, diversos domínios em que os benefícios do mercado interno não são visíveis: o 
presente relatório insistirá, entre outros, nos serviços de interesse geral, no domínio social, nos 
serviços financeiros a retalho, no consumo, no domínio fiscal, na energia, na mobilidade dos 
trabalhadores e na propriedade intelectual.

A coesão social faz parte integrante do aprofundamento do mercado interno. São os 
trabalhadores que dão forma ao seu êxito. O presente relatório procura, por conseguinte,
recordar como é importante remover os obstáculos à livre circulação dos trabalhadores e, de 
um modo geral, melhorar a confiança dos cidadãos através da promoção dos objectivos 
sociais comuns aos Estados-Membros, nomeadamente o emprego de qualidade, a igualdade 
de oportunidades e a protecção da saúde e do ambiente, no respeito pela diversidade cultural 
dos Estados-Membros. O aprofundamento do mercado interno deve igualmente procurar 
limitar os efeitos de uma concorrência regulamentar entre os Estados-Membros em matéria 
social.

Na mesma ordem de ideias, o relator reputa indispensável que a Comissão Europeia introduza
clarificações no domínio dos serviços públicos.

Os serviços de interesse geral (SIG) são reconhecidos como um dos pilares do modelo social 
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europeu. Considerando que os serviços de interesse geral formam o cimento da coesão social 
e territorial da UE e que serviços de interesse geral de qualidade constituem um verdadeiro 
suporte do desenvolvimento económico e da criação de emprego, o relator entende que é 
desejável que a Comissão proponha, sem prejuízo do trabalho do PE, uma Carta dos serviços 
de interesse geral. Com efeito, afigura-se conveniente adoptar um texto oficial no qual se 
desenvolva o conceito de valores comuns expresso no artigo 16º do TCE, que explicita os 
princípios e as condições que permitem aos serviços de interesse geral cumprir a sua missão, e 
o qual possa servir de referência na busca de um equilíbrio entre as suas dimensões
económica e social.

Por outro lado, respeitando embora o princípio da subsidiariedade e as competências dos 
Estados-Membros em matéria de organização e de financiamento dos SIEG, o relator 
questiona-se sobre a oportunidade de uma directiva-quadro relativa a estes serviços.

Em todo o caso, o Parlamento recorda que é urgente fazer com que sejam bem sucedidas as 
iniciativas sectoriais em matéria de serviços de saúde e de serviços sociais de interesse geral.

O mercado interno faz de tal modo parte da realidade quotidiana dos cidadãos, que estes já 
nem se apercebem das vantagens e proveitos que dele podem retirar. É crucial alargar as 
opções dos cidadãos, oferecendo-lhes produtos de qualidade e possibilidades acrescidas de 
realizar compras transfronteiras. A este respeito, a nossa comissão saudou o recente Livro 
Verde sobre a revisão do acervo relativo à defesa dos consumidores, que se insere no âmbito 
da "Estratégia de protecção dos consumidores". Este será o dossiê mais importante da 
Comissária responsável pela protecção dos consumidores até ao final do mandato da 
Comissão. Este Livro Verde merece toda a nossa atenção. A sua aplicação é susceptível de 
promover mais confiança e convergência no seio do mercado único. Conforme foi verificado
pela Comissão, as oito directivas visadas pela revisão não produziram todos os frutos 
esperados e o relator interroga-se se tal facto não terá ficado a dever-se ao seu fraco nível de 
harmonização. As divergências ao nível da transposição só fazem aumentar a insegurança. O 
reforço da confiança no seio do mercado interno obriga-nos a reflectir e a ir mais além do que
as actuais cláusulas de harmonização mínima.

A confiança dos consumidores passa igualmente pela livre circulação das mercadorias. 
Presentemente, os sectores não harmonizados representam ainda 50% do mercado interno. 
Todos esses sectores continuam sujeitos a normas técnicas nacionais que acarretam encargos
administrativos consideráveis. Daí o interesse de apoiar as medidas que a Comissão 
apresentou em 31 de Janeiro último e que visam optimizar as regras e princípios actuais do 
mercado de bens e melhorar o seu controlo e a sua aplicação efectiva. O conjunto destas 
medidas só pode reforçar a confiança dos cidadãos no funcionamento e no valor acrescentado 
do mercado interno.

Por outro lado, o presente relatório solicita à Comissão que adopte uma estratégia de conjunto 
em matéria de direitos de propriedade intelectual e, nomeadamente, que proponha uma 
estratégia global para as patentes na Europa. Os direitos de propriedade intelectual
constituem a base da economia das indústrias culturais e garantem a promoção da diversidade 
cultural. O relator toma nota da recente comunicação da Comissão sobre a melhoria do 
sistema das patentes na Europa e insiste na importância da criação de uma patente 
comunitária, bem como de um sistema jurisdicional que releve, em última instância, do TJCE.
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Em matéria económica, este relatório chama especialmente a atenção para a necessidade de 
uma harmonização mais aprofundada dos serviços financeiros a retalho e dos meios de 
pagamento em especial. Além disso, a falta de harmonização de determinados elementos da 
tributação impede a integração do mercado interno e prejudica a competitividade europeia,
tornando o ambiente das empresas pouco legível. Em particular, o Parlamento Europeu 
encoraja a Comissão a apresentar propostas para uma base comum consolidada em matéria de 
imposto sobre as sociedades. Em matéria de energia e de aquecimento climático, o relator 
congratula-se com o acordo ambicioso obtido no Conselho Europeu de 9 de Março último, 
como um passo no sentido de uma política europeia da energia. Lamenta, no entanto, que não 
seja suficientemente tida em conta a contribuição da energia nuclear para a consecução dos 
objectivos da política energética e ambiental da UE. Sublinha igualmente que o mercado 
interno implica um desenvolvimento das redes interligadas.

No cerne do nosso mercado único, encontram-se as PME, que são alvo de uma atenção 
prioritária na Estratégia de Lisboa. A melhoria do acesso das PME aos contratos públicos 
constitui um desafio essencial para o emprego na UE. Hoje em dia, as nossas PME não se 
encontram em pé de igualdade com as PME dos países nossos parceiros na OMC, 
nomeadamente os Estados Unidos, o Japão, a Coreia e o Canadá, os quais negociaram a 
possibilidade de conceder um tratamento especial às PME nos contratos públicos. O relator
entende que a Comissão Europeia deve poder usufruir do apoio do nosso Parlamento para 
conseguir um reajustamento do acordo sobre contratos públicos celebrado no âmbito da
OMC, relativamente ao acesso das PME europeias aos contratos públicos das outras partes 
signatárias.

Os cidadãos e as PME devem poder tirar pleno proveito do mercado interno de maneira 
concreta. É por esse motivo que o presente relatório encoraja vivamente a criação da "rede de 
informação sobre o mercado interno", bem como de mecanismos informais como a SOLVIT 
e a Rede CEC que completem as nossas ferramentas regulamentares. 

O presente relatório destaca igualmente os aspectos ligados ao programa "Legislar melhor" e 
saúda os objectivos de simplificação e de aplicação efectiva do direito comunitário visados 
pela Comissão.

O reforço do mercado interno não implica um empilhar de novas regulamentações nem a 
necessidade de recusar ou derrubar sistematicamente toda e qualquer legislação. O mercado 
único do século XXI deve dotar-se de regras que sejam necessárias e proporcionadas. Temos
de regular a abertura dos nossos mercados seguindo o exemplo dos nossos parceiros 
mundiais.

Para esse efeito, é certamente necessário identificar um determinado número de sectores em 
que seja patente a necessidade de uma harmonização mais aprofundada ou até mesmo de uma 
harmonização máxima. Por esse motivo, e tal como foi explicitado anteriormente, o relator 
convida a Comissão a prosseguir a harmonização comunitária nos domínios dos serviços 
financeiros a retalho, da fiscalidade, da energia, dos serviços de redes, da propriedade 
intelectual e do direito dos consumidores, respeitando sempre o princípio da subsidiariedade.
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Além disso, devemos congratular-nos com os progressos já realizados pelos 
Estados-Membros em matéria de transposição da legislação comunitária. O objectivo de 1% 
de défice de transposição deve ser encorajado. A este respeito, convém incitar a Comissão a 
ajudar, sempre que necessário, os Estados-Membros na transposição de qualquer acto 
comunitário, como sucede actualmente com a directiva relativa ao mercado interno dos 
serviços. Uma coordenação acrescida das autoridades nacionais responsáveis pela 
transposição nos diferentes Estados-Membros é igualmente desejável.

Legislar utilmente pressupõe também que a Comissão se obrigue a realizar avaliações de 
impacto mais exaustivas e com a participação de todas as partes interessadas. Saudamos a 
criação de um comité para as avaliações de impacto. O Parlamento Europeu tem a obrigação 
moral de efectuar ele próprio avaliações de impacto independentes. Seria igualmente útil 
estudar mais a montante os efeitos da legislação comunitária em matéria social e ambiental. 
Por último, conviria prever a realização de uma avaliação ex-post dos dispositivos postos em 
prática com vista a assegurar o princípio da transparência e a possibilidade de sanções 
eficazes.

O relator associa-se igualmente à reflexão encetada pela Comissão sobre a necessidade de 
encontrar um equilíbrio entre legislar, co-regulamentar e auto-regular. Esta nova abordagem 
deveria, no entanto, ter em conta a força e influência respectivas das diferentes partes 
interessadas (produtores/consumidores). 

Neste mesmo espírito, devemos congratular-nos com o trabalho desenvolvido pela Comissão 
a fim de reduzir a carga administrativa que recai sobre as empresas, em particular as PME. 
Falta, no entanto, analisar mais aprofundadamente o objectivo global de reduzir essa carga em 
25%.

A política do mercado único comporta igualmente uma dimensão externa.

Um mercado único forte, aberto e competitivo pode constituir um elemento fundamental da 
resposta europeia ao desafio da globalização. As regras internas do mercado interno devem 
contribuir para o reforço da competitividade externa. A interdependência existente a nível 
mundial cria novas oportunidades para afirmar os valores e interesses europeus.

Cumpre-nos tomar melhor em consideração as regulamentações em vigor nos países nossos 
parceiros, a fim de mantermos um mercado comunitário atractivo e competitivo, sem no 
entanto renunciarmos aos nossos próprios padrões. A Europa pode ser uma referência para 
outras regiões.

Por último, o relator solicita o reforço do sistema comercial multilateral no quadro da OMC e 
insiste na importância de se alcançar um acordo ambicioso, equilibrado e global em conclusão 
das negociações de Doha. 

Neste contexto, o Parlamento Europeu solicita que se preservem os instrumentos de defesa 
comercial de que dispomos actualmente.


