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SUGESTÕES

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

1. Entende que, em tempos de grave crise financeira, a UE deve redobrar os esforços a fim 
de eliminar entraves ao bom funcionamento do mercado único, nomeadamente em 
domínios que poderão impulsionar o crescimento económico sustentável, incluindo as 
transações e as atividades empresariais transfronteiras, a prestação de serviços, a 
mobilidade, o acesso ao financiamento e a literacia financeira;

2. Considera que o objetivo principal do setor bancário da UE deve ser o de fornecer capital 
à economia real, sendo este uma das condições prévias para o desenvolvimento de um 
mercado único assente no conhecimento que promove o crescimento, a concorrência e o 
emprego;

3. Sublinha a necessidade de envidar mais esforços para garantir que o crescimento é de 
natureza sustentável e evitar criar encargos desnecessários de implementação para as 
PME;

4. Manifesta a opinião de que as PME devem ser a força impulsionadora da recuperação e do 
crescimento económicos da Europa; apela, desta forma, à Comissão para que preste 
particular atenção às necessidades das PME no processo de estabelecimento do mercado 
interno.

5. Manifesta a sua convicção de que o estabelecimento do mercado interno é necessário para 
o bem-estar económico e social dos cidadãos da UE.

6. Salienta a necessidade urgente de aumentar a sensibilização dos cidadãos relativamente à 
tributação na UE e de reduzir as barreiras fiscais para os trabalhadores e os empregadores 
transfronteiras, a fim de facilitar a sua mobilidade e de promover as iniciativas 
empresariais transfronteiras, lutando entretanto contra as oportunidades de evasão e fraude 
fiscais;

7. Salienta, pois, a necessidade de uma política fiscal socialmente justificada, com um papel 
redistributivo direcionado para o crescimento e capaz de resolver as graves questões da 
concorrência fiscal, o controlo eficaz, a tributação das sociedades «offshore» e a 
erradicação dos paraísos fiscais que estão a expandir-se na UE;

8. Salienta que todos os cidadãos da UE que ainda não possuem uma conta bancária no 
Estado-Membro onde apresentaram o respetivo pedido devem ter acesso aos serviços 
bancários básicos; considera, a este respeito, que os serviços bancários básicos facilitam o 
acesso dos consumidores de baixos rendimentos aos instrumentos de pagamento básicos 
para depósito, transferência e levantamento de dinheiro no mercado único, 
particularmente no que diz respeito aos trabalhadores transfronteiriços; solicita portanto à 
Comissão que apresente uma proposta legislativa para assegurar procedimentos facilmente 
acessíveis aos consumidores para abrirem contas bancárias no conjunto da União;
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9. Manifesta-se preocupado com o facto de os cidadãos da UE que herdam, levantam ou 
transferem capitais no estrangeiro se confrontarem frequentemente com situações de dupla 
tributação; solicita uma intensificação dos esforços para atenuar este fenómeno; lamenta 
que a Comissão apenas tenha proposto uma recomendação no domínio da tributação de 
heranças; solicita uma revisão urgente da Diretiva Fundos de Pensões;

10. Considera que a confiança dos consumidores num mercado de serviços financeiros em 
bom funcionamento promove a inovação, a eficiência, a estabilidade e o crescimento 
financeiros a longo prazo; insiste, por conseguinte, na necessidade de garantir aos 
consumidores um melhor acesso à informação e ao aconselhamento independente neste 
setor, assim como evitar os conflitos de interesses;

11. Salienta que um regime adequadamente concebido para o capital de risco a nível da UE 
poderá ser um motor de crescimento, de acesso ao capital e de emprego; realça, por 
conseguinte, a necessidade de fazer face aos fatores que são responsáveis, por um lado, 
pela escassez da oferta e procura de capital de risco e, por outro, pela existência de 
mercados restritos;

12. Insta a Comissão a facilitar o acesso a instrumentos de microfinanciamento para a 
constituição e o desenvolvimento de pequenas empresas, particularmente para as que 
pretendem realizar operações transfronteiriças.

13. Sublinha que os procedimentos de reembolso do IVA nas transações transfronteiras 
devem tornar-se menos burocráticos e menos pesados para as empresas; salienta que 
também deve ser aumentado o acesso a capitais de riscos transfronteiras;

14. Sublinha a importância de adotar uma estratégia europeia de apoio ao empreendedorismo 
social, um setor com um crescimento inclusivo, inteligente e sustentável; considera que o 
regulamento que visa criar um selo denominado Fundo de Empreendedorismo Social 
Europeu é o primeiro passo nesse sentido e congratula-se por isso;

15. Sublinha a necessidade de reformas propícias ao crescimento na Europa e salienta a 
realização imediata do mercado único como prioridade global; salienta que as instituições 
da UE se comprometeram a tratar das doze alavancas do Ato para o Mercado Único 
enquanto questão prioritária; solicita à Comissão que tome medidas contra os 
Estados-Membros que ainda não implementaram completamente a Diretiva Serviços;

16. Relembra que a eliminação de restrições em matéria de mobilidade no ensino superior 
pode aumentar o número de residentes na União Europeia com qualificações ao nível do 
ensino superior, satisfazendo, por conseguinte, as necessidades da crescente procura de 
mão de obra qualificada na União;

17. Insta ao princípio do «Think Small First» a ser aplicado em cada proposta legislativa, 
tendo em conta que o impacto da legislação nas PMEs, microempresas e empresas a título 
familiar deve ser avaliado ex ante;

18. Para além disso, salienta que o atual âmbito do mercado único, mesmo quando 
implementado na sua totalidade, é insuficiente, uma vez que o setor dos serviços conta 
atualmente para quase quatro quintos da economia europeia; solicita, portanto, iniciativas 
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nacionais e comunitárias destinadas a aumentar o alcance do mercado único, de modo a 
abranger a economia europeia na sua totalidade, a fim de explorar plenamente o potencial 
criado pelos setores da nossa economia que exigem um nível elevado de conhecimento;

19. É da opinião de que se deve envidar mais esforços para, até 2015, o mais tardar, criar um 
verdadeiro mercado único digital, permitindo que os empresários, os inovadores e os 
consumidores beneficiem das muitas oportunidades e possibilidades de desenvolvimento 
oferecidas pelos serviços em linha;

20. Salienta o facto de, na economia ou na história económica, nenhum outro fenómeno ter 
sido apoiado de forma tão fundamental como os benefícios mútuos do comércio livre; 
relembra que a rápida revitalização do comércio mundial foi o fator principal que evitou 
que, após a crise de 2008, se repetisse uma depressão à escala mundial do tipo de 1930;

21. Procura aumentar ainda mais as ambições, conferindo impulso político para aprofundar a 
integração económica UE-EUA, tentando alcançar o objetivo de concretizar um acordo de 
comércio livre e um mercado transatlântico plenamente integrado;

22. Solicita, neste contexto, um salto significativo na liberalização do comércio liderada pela 
UE, a fim de concluir acordos de comércio livre com a Índia, o Canadá, os países de 
Parceria de Leste e os membros da ASEAN até ao fim de 2012;

23. Reconhece o ónus imposto às empresas europeias, especialmente as micro, pequenas e 
médias empresas, pela regulamentação excessiva resultante das disposições nacionais e da 
UE; solicita à Comissão que publique uma declaração anual onde identifique e explique o 
custo líquido total para as empresas das propostas regulamentares emitidas no ano 
anterior, juntamente com propostas para reduzir esse custo durante o ano seguinte;

24. Salienta a importância da crescente mobilidade dos mercados de trabalho europeus, 
nomeadamente dos jovens; sustenta que as profissões regulamentadas devem ser 
reformadas em conformidade com a Diretiva Serviços, a fim de reduzir o número de 
profissões regulamentadas;

25. Salienta a importância de permitir que os consumidores de todos os Estados-Membros da 
UE escolham livremente o prestador de serviços e fornecedor de bens para os seus 
consumos diários;

26. Acolhe favoravelmente novas iniciativas legislativas destinadas a criar um Mercado Único 
plenamente integrado, a fim de aumentar a concorrência e a eficiência, assim como de 
oferecer maior escolha aos consumidores europeus.
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