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SUGESTÕES

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

1. Sublinha que a transposição deficiente e tardia e a implementação e aplicação inadequadas 
das regras geram incerteza jurídica e impedem os cidadãos e as empresas de gozarem 
plenamente dos benefícios do mercado interno;

2. Deplora o facto de alguns Estados-Membros subestimarem o valor da aplicação correcta e 
atempada do direito da UE; insta-os a darem a prioridade adequada à transposição e à 
aplicação, a fim de evitar demoras;

3. Salienta a necessidade de uma cooperação mais estreita e permanente entre as instituições 
da UE e as autoridades nacionais, bem como entre as administrações dos 
Estados-Membros, a fim assegurar a aplicação correcta, efectiva e atempada da legislação 
da UE e detectar problemas de implementação numa fase precoce;

4. Chama a atenção para a necessidade de quadros de correspondência obrigatórios que 
contenham informações detalhadas sobre as medidas nacionais de transposição, a fim de 
assegurar um controlo mais eficaz da transposição e aplicação do direito da UE;

5. Apela ao reforço do papel do Parlamento nos domínios da aplicação, execução e controlo 
das regras do mercado único; apoia a ideia de um Fórum do Mercado Único anual;

6. Sugere que o Parlamento Europeu e os parlamentos nacionais utilizem o novo quadro de 
cooperação estabelecido pelo Tratado de Lisboa e realizem exames anuais do processo de 
implementação numa área específica do mercado único; considera que a Comissão e as 
autoridades nacionais devem envidar todos os esforços para ter em conta os resultados 
desse exame;

7. Entende que, a fim de melhorar a cooperação administrativa, o Sistema de Informação do 
Mercado Interno, actualmente utilizado para os serviços, deve ser alargado por forma a 
cobrir outros sectores;

8. Sublinha o papel fundamental do Painel de Avaliação do Mercado Interno e do Painel de 
Avaliação dos Mercados de Consumo no contexto da utilização mais eficaz dos 
instrumentos de controlo e de "benchmarking", que constituem um importante mecanismo
disciplinar indirecto; apela à Comissão e aos Estados-Membros para que prevejam 
recursos financeiros e humanos adequados, a fim de assegurar que o Painel de Avaliação 
dos Mercados de Consumo se possa desenvolver mais;

9. Solicita à Comissão que, quando necessário e sempre que outros meios se tenham 
revelado ineficientes, não hesite em recorrer ao processo por infracção e se empenhe em 
acelerar os processos por infracção referentes à não notificação de medidas de aplicação e 
infracções nos termos do artigo 260.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE); insta a Comissão a recorrer às novas disposições previstas no n.º 3 do 
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artigo 260.º do TFUE, sempre que se afigure adequado para assegurar a aplicação efectiva 
e atempada da legislação da UE;

10. A fim assegurar uma maior transparência, solicita à Comissão que forneça mais 
informações sobre os processos por infracção, incluindo as razões pelas quais a Comissão 
decide abrir ou encerrar um processo;

11. Solicita à Comissão que considere mecanismos inovadores, como o procedimento de 
avaliação mútua previsto na Directiva “Serviços”, para assegurar uma aplicação mais 
eficaz do direito da UE;

12. Apela aos deputados europeus e às autoridades nacionais para que promovam o Serviço de 
Orientação para os Cidadãos (“Citizens’ Signpost Service”) e a utilização de instrumentos 
alternativos de resolução de litígios, como o SOLVIT, que estão subutilizados apesar do 
seu grande potencial, bem como a página web de entrada única (portal “A sua Europa”); 
defende que a sua capacidade seja aumentada através da atribuição de recursos financeiros 
e humanos adicionais;

13. Encoraja os Estados-Membros que ainda não participam no EU Pilot a aderirem a esta 
nova iniciativa de cooperação, a fim de continuar a racionalizar os processos por 
infracção; solicita à Comissão que inclua, nos seus relatórios anuais sobre a aplicação do 
direito da União Europeia, informações mais detalhadas sobre o impacto do EU Pilot na 
gestão dos processos por infracção;

14. Destaca a necessidade de garantir rapidamente uma maior certeza e clareza jurídicas nas 
relações contratuais e o acesso a mecanismos de recurso adequados, de custos 
comportáveis e eficazes, incluindo um modelo europeu de recurso colectivo e mecanismos 
alternativos de resolução de litígios;

15. Insta os Estados-Membros a redobrarem os seus esforços para implementar de forma 
correcta e assegurar um controlo adequado da aplicação da legislação da UE nos domínios 
centrais do mercado único, como a directiva “Serviços”, a legislação relativa aos contratos 
públicos e a directiva relativa ao reconhecimento mútuo das qualificações profissionais.
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