
PA\920422PT.doc PE500.480v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

2012/2260(INI)

27.11.2012

PROJETO DE PARECER
da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

dirigido à Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

sobre a governação do mercado único
(2012/2260(INI))

Relatora de parecer: Anthea McIntyre

(Iniciativa – Artigo 42.º do Regimento)



PE500.480v01-00 2/4 PA\920422PT.doc

PT

PA_NonLeg_art42



PA\920422PT.doc 3/4 PE500.480v01-00

PT

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 fundamental na concretização 
das metas de emprego da Estratégia "Europa 2020";

2. Salienta que a prestação eficaz de serviços é crucial para o crescimento futuro, a criação 
de emprego e a inovação;

3. Observa que é imperativo aproveitar as oportunidades que o mercado único oferece para 
revitalizar as economias europeias através duma maior abertura das fronteiras a bens e 
serviços, do reforço das possibilidades de escolha, da criação de novas oportunidades 
comerciais para as empresas e, em última instância, da criação de emprego;

4. Congratula-se com o COM(2011)8031 e apoia vivamente a atenção dada às 
microempresas num teste às PME reforçado, que terá um impacto positivo na aplicação da 
legislação da UE;

5. 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;

6. 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 comerciais;

7. Lamenta que o mercado de serviços europeu continue fragmentado; insta à tomada de 
medidas que aumentem a mobilidade na UE, através da simplificação e da aceleração dos 
procedimentos para o reconhecimento das qualificações profissionais mediante a melhoria 
do Sistema de Informação do Mercado Interno;

8. Insta a Comissão - no contexto da melhoria da legislação - a realizar avaliações de 
impacto exaustivas e a identificar domínios onde haja encargos excessivos, incoerências e 
medidas obsoletas ou ineficazes, nomeadamente no domínio do emprego e dos assuntos 
sociais, que afetem negativamente o funcionamento do mercado único; apela à Comissão 
para que considere a possibilidade de desenvolver uma regra "one-in, one-out" (por cada 
norma nova, é abolida uma antiga);

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

                                               
1 "Minimização da carga regulamentar que incide sobre as PME - Ajustamento da regulamentação da UE às 
necessidades das microempresas".
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sustentável, inteligente e inclusivo.


