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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 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. Observa que o mercado único pode desempenhar um papel essencial na concretização das 
metas de emprego da Estratégia Europa 2020 visando aumentar o emprego com qualidade 
e sustentável; o mercado único deve ser realizado com a máxima determinação e rapidez; 
o mercado único não é um fim em si mesmo mas um meio para o progresso social;

2. Considera que o diálogo com os parceiros sociais e a sociedade civil é essencial para 
restabelecer a confiança no mercado único; nota que o mercado único deve centrar-se nos 
direitos de todos os participantes, não só na sua qualidade de consumidores ou empresas 
mas também na de cidadãos e trabalhadores; é importante um envolvimento mais forte e 
precoce dos parceiros sociais e de todos os participantes na conceção, adoção, execução e 
acompanhamento das medidas necessárias de fomento do crescimento e dos direitos dos 
trabalhadores no mercado único;

3. Observa que, para a concretização da meta da Estratégia Europa 2020 visando aumentar o 
emprego com qualidade e sustentável, é importante reforçar o mercado único, 
nomeadamente conservando o equilíbrio adequado entre prioridades económicas e 
bem-estar social;

4. Salienta que a prestação eficaz de serviços é crucial para o crescimento futuro, a criação 
de emprego e a inovação; lamenta a sobrecarga da legislação da União sobre as PME; o 
mercado único tem um papel a desempenhar na promoção do crescimento e do emprego 
tendo em vista a consecução de uma economia de mercado altamente competitiva;

5. Lamenta que os cidadãos europeus ainda não beneficiem em pleno das potencialidades do 
mercado único em muitos domínios; observa portanto que é imperativo aproveitar as 
oportunidades que o mercado único oferece para revitalizar as economias da União 
através duma maior abertura das fronteiras aos bens e serviços, do incentivo a uma 
redobrada livre circulação de pessoas e trabalhadores, do reforço das possibilidades de 
escolha, da criação de novas oportunidades de negócios para as empresas e, em última 
instância, da criação de emprego e da obtenção de novos clientes, em particular pessoas 
com deficiência, com serviços e produtos mais acessíveis; as PME, que têm o maior 
potencial por explorar, devem ser apoiadas por uma aplicação rigorosa do teste de 
compatibilidade com as PME durante a execução da legislação;

6. Salienta que o mercado único pode desempenhar um papel importante para promover a 
coesão social na União, encorajando mais intercâmbios de boas práticas; nota que o 
quadro de governação económica deve basear-se num conjunto de políticas interligadas e 
coerentes entre si, que estimulem o crescimento e o emprego, e que o desenvolvimento em 
pleno do mercado interno constitui uma condição prévia necessária para tanto; preconiza 
medidas destinadas a apoiar as microempresas, as pequenas e médias empresas e as 
cooperativas;
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7. Saúda a comunicação da Comissão titulada «Minimização da carga regulamentar que 
incide sobre as PME – Ajustamento da regulamentação da UE às necessidades das 
microempresas» (COM(2011)0803) e apoia o destaque nela atribuído às microempresas; 
nota que a proteção da saúde e segurança dos trabalhadores não deve ser considerada um 
fator de carga regulamentar e que em determinados domínios as exigências não devem ser 
idênticas para as empresas de todas as dimensões; crê portanto que a existência de 
legislação adaptada para os diferentes tipos de PME facilitaria também o seu acesso ao 
mercado europeu e ao mercado internacional;  

8. Reconhece que, no contexto do mercado único, os balcões únicos eletrónicos e físicos 
desempenham um papel importante na redução dos encargos administrativos e dos custos 
de transação e na melhoria da eficiência, da abertura do mercado, da transparência e da 
concorrência, que resultam na redução da despesa pública e no aumento das oportunidades 
para as empresas, incluindo as PME e as microempresas, acederem aos mercados e para 
manterem e criarem postos de trabalho;

9. Considera que o mercado único digital, por si só, poderia ter um impacto semelhante ao 
do programa do mercado único de 1992; encoraja à conclusão do mercado único digital, a 
fim de maximizar as oportunidades de emprego e negócios;

10. Nota que o mercado de serviços europeu continua fragmentado; insta à tomada de 
medidas que aumentem a mobilidade na União, através da simplificação e aceleração dos 
procedimentos administrativos para o reconhecimento das qualificações profissionais 
mediante o desenvolvimento do Sistema de Informação do Mercado Interno; considera 
que a Comissão é certeira ao assinalar que a mobilidade do trabalho na União ainda é 
muito reduzida e são necessárias medidas mais eficazes para eliminar todos esses 
obstáculos administrativos;

11. Considera que deve existir um serviço de apoio de primeira linha facilmente acessível a 
nível nacional ao qual as empresas e os cidadãos, nomeadamente as pessoas com 
deficiência, se podem dirigir se se depararem com obstáculos quando pretendem exercer 
os seus direitos e aproveitar as oportunidades oferecidos pelo mercado único; tal serviço 
de apoio poderá ser criado também mediante o desenvolvimento dos centros SOLVIT 
existentes;

12. Lembra aos Estados-Membros que, ao fazerem uma utilização mais inteligente dos 
instrumentos da tecnologia da informação para informar as empresas e os cidadãos, 
permitindo-lhes exercer os seus direitos e aproveitar as oportunidades que lhes são 
proporcionadas, a acessibilidade das pessoas com deficiência é da máxima importância 
para que elas conheçam os seus direitos e oportunidades em formatos acessíveis;

13. Insiste na convergência social e orçamental como fator de integração no mercado único; 
convida os Estados-Membros que têm grosso modo o mesmo PIB a acelerarem o processo 
de convergência através da cooperação reforçada;

14. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que assegurem controlos eficazes a fim de 
impedir o dumping social e assegurar a aplicação de convenções coletivas;

15. Nota que as normas sociais europeias são consideradas um valor acrescentado para a 
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União e são parte integrante do funcionamento do mercado único;

16. Salienta que, no que diz respeito à análise de setores fundamentais dos serviços no 
funcionamento do mercado único – em particular comércio, serviços às empresas, 
mercados digitais, transportes – no Relatório Anual sobre a integração do mercado único, 
a atenção às pessoas com deficiência que enfrentam obstáculos no ambiente construído e 
nos serviços não concebidos para todos deve ser redobrada;

17. Considera que, para o melhor funcionamento do mercado único, a igualdade de condições 
de concorrência é essencial e todos os Estados-Membros devem transpor a legislação da 
União no mesmo grau e a Comissão deve usar os seus poderes de coerção contra os 
transgressores de forma coerente e imparcial;

18. Exorta a um maior empenho na prossecução do programa relativo à regulamentação 
inteligente nos próximos dois anos, designadamente nos setores ligados ao crescimento 
sustentável, inteligente e inclusivo.

19. Convida a Comissão a criar uma rede europeia de entidades nacionais, como proposto na 
sua comunicação relevante, conferindo um novo mandato ao Comité Consultivo de 
Coordenação no domínio do mercado interno para analisar questões de governação e a 
integração do mercado único, em especial no que diz respeito à acessibilidade nos termos 
da já ratificada Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência;

20. Convida a Comissão a assegurar a realização do mercado único velando pela execução das 
diretivas da União em todos os Estados-Membros.
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