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SUGESTÕES

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

– Tendo em conta a sua Resolução, de 7 de fevereiro de 2013, que contém recomendações à 
Comissão sobre a governação do mercado único1,

– Tendo em conta o Relatório da Comissão, de 28 de novembro de 2012, intitulado "Estado 
da integração do mercado único 2013 – Contribuição para a Análise Anual do 
Crescimento 2013" (COM(2012)0752),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 8 de junho de 2012, intitulada «Uma 
melhor governação para o mercado único» (COM(2012)0259),

1. Considera que o mercado único constitui um motor fundamental para o crescimento e o 
emprego e tem um papel indispensável a desempenhar na realização dos objetivos da 
Estratégia Europa 2020 para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, um 
potencial que ainda continua por explorar em muitos aspetos;

2. Salienta que a implementação completa e adequada da Diretiva Serviços pode 
desencadear um potencial de crescimento de 0,8% a 2,6% do PIB;

3. Congratula-se com o facto de, no Semestre Europeu 2013, pela primeira vez, a Análise 
Anual do Crescimento ter sido sustentada por um relatório sobre o estado de integração do 
mercado único;

4. Lamenta porém que, apesar das fortes provas da importância do mercado único para 
ultrapassar a crise, as recomendações específicas por países não tratarem do potencial de 
crescimento e emprego de uma implementação e aplicação adequada e suficiente das 
regras do mercado único;

5. Apoia a importância atribuída este ano nas recomendações específicas por países à 
supressão de restrições e barreiras injustificadas no acesso ao setor dos serviços; insta os 
Estados-Membros em causa a prestarem a maior atenção possível a essas recomendações;

6. Solicita à Comissão que torne a governação do mercado único numa prioridade da sua 
próxima Análise Anual do Crescimento e do Semestre Europeu 2014, e que tenha 
plenamente em conta as áreas de crescimento fundamentais identificadas, como o setor 
dos serviços, o setor da energia, o setor dos transportes e o mercado único digital, assim 
como as medidas, incluídas nos Atos para o Mercado Único I e II, no âmbito das próximas 
recomendações específicas por países;

7. Insta entretanto os Estados-Membros e a Comissão a intensificarem os seus esforços na 
aplicação da legislação relativa ao mercado único e a monitorizarem essa aplicação, entre 
outros, através de rondas regulares da UE;

                                               
1 Textos aprovados, P7_TA(2013)0054.
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8. Reitera o seu pedido à Comissão de que reforce a governação do mercado único através de 
um ciclo anual de governação do mercado único, enquanto pilar específico do Semestre 
Europeu, incluindo o Painel de Avaliação do Mercado Interno, um relatório anual sobre a 
integração do mercado interno, enquanto parte da Análise Anual do Crescimento, 
orientações do Conselho Europeu aos Estados-Membros, planos de ação nacionais 
destinados a implementar orientações sobre o mercado interno e recomendações 
particulares específicas por países;

9. Nota a falta de participação dos parlamentos nacionais no debate do Semestre Europeu 
2013 sobre o mercado único e solicita-lhes que encetem ativamente um diálogo com o 
Parlamento Europeu e com os governos respetivos para melhorar o potencial de 
crescimento e emprego ainda por explorar.


