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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a rede SOLVIT

(2013/2154(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Recomendação 2013/461/UE da Comissão, de 17 de setembro de 2013, 
sobre os princípios que regem a SOLVIT1,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 17 de setembro de 2013, «Habilitar as 
empresas e os cidadãos no mercado único europeu: Plano de Ação para expandir o portal 
“A sua Europa” em cooperação com os Estados-Membros» (COM(2013)0636),

– Tendo em conta o documento de trabalho da Comissão, de 24 de fevereiro de 2012, 
intitulado «Reinforcing effective problem-solving in the Single Market - Unlocking 
SOLVIT's potential at the occasion of its 10ª anniversary» (Reforçar a resolução eficaz de 
problemas no Mercado Único – libertar todo o potencial da rede SOLVIT por ocasião do 
seu 10.º aniversário) (SWD(2012)0033),

– 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),

– Tendo em conta o documento de trabalho dos serviços da Comissão de 24 de fevereiro de 
2012 intitulado «Making the Single Market Deliver – Annual Governance check-up 2011» 
(Concretizar o Mercado Único – Relatório Anual de Governação de 2011) 
(SWD(2012)0025),

– Tendo em conta o Painel de Avaliação do Mercado Único em linha, tornado público em 4 
de julho de 2013,

– Tendo em conta o estudo intitulado «A European Single Point of Contact» (Um ponto de 
contacto único europeu), de julho de 2013, encomendado pela Comissão do Mercado 
Interno e da Proteção dos Consumidores,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 7 de fevereiro de 2013, sobre a governação do 
mercado único2,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 14 de junho de 2012, intitulada «Ato para o Mercado 
Único: próximos passos para o crescimento»3,

                                               
1 JO L 249 de 19.9.2013, p. 10
2 Textos aprovados, P7_TA(2013)0054.
3 Textos aprovados, P7_TA(2012)0258.
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– Tendo em conta a sua Resolução, de 6 de abril de 2011, sobre governação e parceria no 
mercado único1,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 9 de março de 2010, sobre a Rede SOLVIT2

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores e o parecer da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais (A7-
0000/2013),

A. Considerando que os direitos dos cidadãos e das empresas no mercado único têm de ser 
utilizados eficazmente, e que a legislação da UE que garante esses direitos tem de ser 
aplicada com eficácia;

B. Considerando que a SOLVIT trata, atualmente, cerca de 1 300 casos por ano e consegue 
encontrar soluções para cerca de 90 % dos seus clientes num prazo de 70 dias;

C. Considerando que o interesse pelo portal «A sua Europa» e a sua utilização estão em 
rápido crescimento e que, de acordo com o Painel de Avaliação do Mercado Único em 
linha, no último ano mais de 11 000 visitantes consultaram o portal por dia, em 
comparação com os 6 500 do ano anterior;

D. Considerando que se tem apelado repetidamente a um reforço da rede SOLVIT, assim 
como à disponibilidade de mais informação, e de melhor qualidade, sobre os direitos na 
UE;

E. Considerando que a rede SOLVIT desempenha um papel importante enquanto 
instrumento essencial de resolução de problemas e, consequentemente, enquanto forma de 
garantir maior conformidade com o direito da União no que diz respeito ao mercado 
único; considerando que, apesar disso, a SOLVIT permanece subutilizada e ainda não 
esgotou todo o seu potencial;

F. Considerando que, de acordo com o estudo encomendado intitulado «A European Single 
Point of Contact» (Um ponto de contacto único europeu), apesar de estar disponível na 
Internet um vasto leque de informações, aconselhamento e assistência aos cidadãos e 
empresas europeus, o conhecimento sobre estes serviços é muito reduzido, afirmando 
91,6 % dos inquiridos que desconhece a existência de serviços em linha aos quais recorrer 
para resolver problemas relacionados com o mercado único;

G. Considerando que devem ser redobrados os esforços empreendidos para integrar melhor a 
SOLVIT na gama de serviços de assistência e instrumentos de fiscalização do 
cumprimento disponíveis a nível nacional e da União;

H. Considerando que os cidadãos e as empresas, para identificarem corretamente os 

                                               
1 JO C 296 E de 2.10.2012, p. 51.
2 JO C 349 E de 22.12.10, p. 10.
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problemas quando estes ocorrem e para serem capazes de os resolver, têm de ter 
conhecimento do seus direitos no âmbito do mercado único;

Introdução: utilização eficaz dos direitos e das oportunidades no mercado único

1. Reitera que o potencial do mercado único apenas pode ser aproveitado se os cidadãos e as 
empresas tiverem conhecimento dos seus direitos e oportunidades e forem capazes de os 
utilizar de forma eficaz; recorda que estes objetivos apenas podem ser alcançados se os 
Estados-Membros garantirem a aplicação eficaz da legislação relativa ao mercado único e 
se forem disponibilizadas informações de boa qualidade e mecanismos eficientes de 
resolução de problemas;

2. Sublinha que muitos dos problemas do mercado único resultam de excesso de 
regulamentação ou da sua aplicação tardia ou abusiva por um ou mais Estados-Membros, 
ou de normas nacionais contrárias ao direito da União; insta veementemente a Comissão, 
a este respeito, a pressionar os Estados-Membros que não estejam a cumprir as regras do 
mercado único;

3. Destaca que muitos problemas relacionados com a aplicação das regras do mercado único 
são detetados através da rede SOLVIT e saúda a contribuição da SOLVIT para as 
alterações administrativas e regulamentares aplicadas para solucionar esses problemas;

4. Salienta que a devida execução e aplicação, assim como o cumprimento, da legislação 
relativa ao mercado único é da maior importância para os consumidores e empresas 
europeus e, consequentemente, para a economia em geral; salienta ainda as obrigações 
jurídicas dos Estados-Membros a este respeito;

5. Reitera o seu apelo a um maior desenvolvimento dos processos por infração aplicáveis, 
nomeadamente, assegurando uma utilização mais rigorosa desses processos por violação 
das disposições do direito da União no domínio do mercado único e aplicando processos 
mais céleres;

6. Sublinha, além disso, a importância de envidar todos os esforços para garantir a 
prevenção, a deteção ou a eliminação dos problemas relacionados com a aplicação da lei 
antes que seja necessário iniciar processos formais por infração;

7. Sublinha o recurso à tolerância zero para casos de incumprimento, assim como à revisão 
por pares na aplicação e transposição da Diretiva «Serviços», como métodos destinados a 
assegurar a aplicação eficaz da legislação relativa ao mercado único;

SOLVIT: uma ajuda para a resolução de problemas de pessoas singulares e empresas

8. Acolhe com agrado a nova recomendação da Comissão sobre os princípios que regem a 
rede SOLVIT, abrindo caminho para a SOLVIT 2.0;

9. Observa que a rede SOLVIT alcançou resultados tangíveis e comprovou a sua utilidade;
observa, porém, que ainda há margem para melhorias;

10. Constata que uma vasta maioria dos clientes da SOLVIT são cidadãos; salienta a 
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necessidade de aproveitar o potencial da SOLVIT enquanto instrumento de resolução de 
problemas para as empresas; frisa que ainda é preciso mais trabalho de sensibilização das 
empresas para a existência da SOLVIT, educando-as sobre as suas possibilidades e 
permitindo-lhes utilizá-la melhor; acolhe com agrado a recente atualização do portal «A 
sua Europa – Empresas» enquanto um passo positivo nesse sentido;

11. Insta os Estados-Membros a garantirem que são disponibilizados recursos orçamentais e 
humanos adequados para manter a rede SOLVIT;

12. Sublinha a importância da manutenção da qualidade dos serviços prestados pela SOLVIT 
apesar das restrições orçamentais e dos recursos humanos limitados; salienta a 
importância de assegurar que os centros SOLVIT têm pessoal suficiente com formação 
adequada, com experiência jurídica adequada e com conhecimento das línguas relevantes 
da União;

13. Apela a uma maior agilização com outros procedimentos de tratamento de queixas, 
nomadamente o «EU Pilot»;

14. Salienta a importância de orientar a SOLVIT no sentido do tratamento de casos mais 
relacionados com empresas; observa que tal exige um conhecimento mais amplo da 
comunidade empresarial sobre a SOLVIT, assim como a vontade de alguns centros 
SOLVIT admitirem casos mais complexos;

15. Lamenta que muitos casos relacionados com empresas que poderiam ser tratados pela 
SOLVIT sejam rejeitados por serem demasiado complexos; entende que, se alguns centros 
SOLVIT consideram esses casos relacionados com empresas demasiado complexos, é 
necessário abordar esse problema a nível local, nesses centros SOLVIT;

16. Sublinha a importância da prestação de assistência informal pela Comissão no tratamento 
de casos, incluindo aconselhamento jurídico informal para casos complexos; insta os 
centros SOLVIT a utilizarem essa assistência;

17. Congratula-se com a clarificação feita na recomendação 2013/461/UE da Comissão 
relativamente ao mandato da SOLVIT a respeito de casos em que as normas nacionais são 
contrárias ao direito da União (os chamados «casos estruturais»); acolhe com agrado a 
aceitação desses casos por alguns centros SOLVIT; insta os centros SOLVIT a prestarem 
assistência eficaz sempre que esses problemas estruturais surjam, nomeadamente 
ajudando a identificar potenciais problemas suscitados pela legislação nacional proposta;

18. Exorta os centros SOLVIT a serem mais ousados na resposta às queixas e, em particular, 
no tratamento de casos mais complexos;

19. Sublinha que é importante que o requerente, os centros SOLVIT envolvidos e a Comissão 
mantenham comunicação e colaboração próxima ao longo do processo; observa que, em 
muitos casos, o requerente não é consultado durante o processo, estando apenas em 
contacto com o centro SOLVIT quando apresenta o pedido e quando o caso é concluído;

20. Salienta a importância da sensibilização para a existência da rede SOLVIT e da sua 
visibilidade, assim como de o aproximar das pessoas que não têm conhecimento da sua 
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existência;

21. Incentiva os centros SOLVIT a empenharem-se proativamente tomando iniciativas 
próprias para estabelecer o contacto com os cidadãos e as empresas;

22. Congratula-se com o Painel de Avaliação do Mercado Único em linha, que apresenta 
dados sobre o desempenho dos Estados-Membros relativamente à SOLVIT e ao portal «A 
sua Europa», assim como sobre o seu desempenho relativamente à legislação da UE 
relevante para o funcionamento do mercado único;

23. Insta a Comissão e os Estados-Membros a tomarem mais medidas para divulgar 
informações acerca da disponibilidade desses instrumentos entre cidadãos, empresas e 
empresários;

24. Insta a Comissão a continuar a acompanhar, no âmbito do relatório anual sobre a 
integração do mercado único, o desempenho dos mecanismos de resolução de problemas 
da União – em particular a SOLVIT – como parte da Análise Anual do Crescimento;
reitera, além disso, o seu apelo à Comissão para reforçar a governação do mercado único 
estabelecendo um pilar específico do Semestre Europeu que inclua recomendações 
dedicadas a cada país;

25. Continua empenhado em acompanhar de perto o progresso da rede SOLVIT; exorta a 
Comissão a definir metas mensuráveis do desenvolvimento desejado da SOLVIT;
considera que, se essas metas não forem alcançadas, deverá ser reconsiderada uma 
substituição do processo informal por um ato legislativo;

A sua Europa: uma melhor resposta às necessidades dos cidadãos e das empresas

26. Observa o aumento contínuo da utilização do portal «A sua Europa»;

27. Acolhe com agrado os objetivos definidos no Plano de Ação «A sua Europa»: completar o 
fornecimento de informações práticas e de qualidade sobre os direitos da UE no âmbito do 
mercado único; aumentar a sensibilização para o portal «A sua Europa» e por em prática 
uma parceria próxima entre a Comissão e os Estados-Membros;

28. Incentiva a Comissão a posicionar melhor o portal «A sua Europa» como um instrumento 
para as empresas e a aumentar a sua visibilidade;

29. Insta os Estados-Membros a fornecerem informações sobre as normas e os procedimentos 
nacionais relativos aos direitos da UE; exorta os Estados-Membros a garantirem que essas 
informações são práticas, sem jargão, atualizadas e disponíveis nas línguas relevantes, 
assim como a ligarem os seus portais nacionais (administração em linha) ao portal «A sua 
Europa»;

30. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
aos parlamentos e governos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução

Para assegurar que o mercado único funciona em benefício dos cidadãos e das empresas, é 
fundamental melhorar as informações disponíveis às pessoas e às empresas sobre os seus 
direitos no mercado único e as normas em vigor nos diferentes Estados-Membros, mas 
também oferecer-lhes a assistência necessária para a resolução de problemas a nível 
transfronteiriço. Estes objetivos têm sido prioritários na agenda do Parlamento já desde há 
alguns anos.

Em 17 de setembro de 2013, a Comissão apresentou uma recomendação sobre a rede SOLVIT 
e o Plano de Ação «A sua Europa». A nova recomendação da Comissão deverá ajudar a 
SOLVIT a melhorar, ao passo que o Plano de Ação «A sua Europa» deverá ajudar a reforçar a 
disponibilidade e a qualidade das informações sobre os direitos da UE no mercado único, 
sensibilizando os cidadãos e as empresas, em particular as PME, para os seus direitos e 
encaminhando-os para a SOLVIT sempre que se deparem com problemas na utilização desses 
direitos.

Na sequência de uma série de relatórios elaborados pela IMCO nos últimos anos, este 
relatório centra-se na rede SOLVIT e observa o seu funcionamento sob uma perspetiva mais 
ampla da governação do mercado único.

A SOLVIT como instrumento alcançou resultados tangíveis e comprovou a sua utilidade e 
valor para o mercado único. No entanto, ainda há uma enorme margem para melhoria no que 
diz respeito a ajudar os cidadãos e as empresas a beneficiarem dos seus direitos no mercado 
único através da SOLVIT e outras medidas.

Podem ser, e são, descobertos muitos exemplos de excesso de regulamentação ou da sua 
aplicação tardia ou abusiva, ou ainda exemplos de normas nacionais contrárias ao direito da 
União, através dos casos SOLVIT. A SOLVIT é, frequentemente, o local onde cidadãos e 
empresas dão conhecimento às autoridades de que algo não está a funcionar conforme o 
previsto. Neste sentido, a SOLVIT tem um grande potencial para assegurar o bom 
funcionamento de todo o mercado único, devendo trabalhar-se mais no sentido da utilização 
deste conhecimento e destas conclusões para corrigir eventuais falhas.

Numa máquina de grandes dimensões, por vezes tudo gira em torno de uma peça 
aparentemente pequena. Em analogia, pode argumentar-se que, se a SOLVIT é uma das 
ferramentas que lubrificam a máquina do mercado único, uma SOLVIT que funcione 
devidamente é a chave que permite aproveitar o potencial do mercado único e aumentar o 
crescimento. No entanto, para tirar efetivamente partido de todo o potencial da SOLVIT, é 
necessário intensificar uma ou duas engrenagens. É necessário, além disso, ponderar se a 
SOLVIT pode alcançar o nível esperado através de uma abordagem informal e voluntária ou 
se é necessário criar legislação nesse domínio.
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SOLVIT

Criada em 2002, a SOLVIT é uma rede em linha de resolução informal de litígios 
transfronteiriços relativos à aplicação incorreta ou imprecisa das regras do mercado único que 
surjam entre cidadãos ou empresas e administrações nacionais em toda a UE, na medida em 
que esses litígios não estejam sujeitos a um processo judicial a nível nacional ou da UE. A
rede reúne centros SOLVIT a nível nacional, sediados na administração nacional dos Estados-
Membros, e a Comissão. A SOLVIT é um mecanismo de resolução de litígios em linha e, ao 
mesmo tempo, uma rede de cooperação entre administrações nacionais, que contribui para 
melhorar a capacidade de aplicação do direito da UE a nível nacional, promovendo a correta 
aplicação do direito da UE.

Durante os primeiros dez anos de existência da rede (2003-2013), o volume de casos 
apresentados à SOLVIT aumentou continuamente. Começando com menos de 200 (2003), a 
SOLVIT recebe atualmente cerca de 3 000 queixas por ano, das quais cerca de 1 300 se 
enquadram no seu mandato e são efetivamente tratadas pela rede. De acordo com o Painel de 
Avaliação do Mercado Único, o número total de casos no período de março de 2012 –
fevereiro de 2013 foi de 3 023 e 1 238 casos, respetivamente. Dos casos tratados, 89 % foram 
resolvidos ou esclarecidos no prazo de 10 semanas, ao passo que 2 % (19 casos) foram 
rejeitados e cerca de 10 % ficaram por resolver.

No período supramencionado, a média de tempo necessário para tratar um caso em toda a 
rede foi de 68 dias (tendo melhorado relativamente ao ano anterior, em que o tempo médio de 
resolução dos casos pelos centros da SOLVIT foi de 75 dias).

Importa observar que, ao longo dos anos, o volume de casos cresceu continuamente, em 
grande medida graças ao aumento do número de queixas apresentadas pelos cidadãos, e não 
tanto pelas empresas. Apesar de a atração de casos de empresas pela SOLVIT estar entre as 
principais prioridades da Comissão, o número de casos de empresas tem-se mantido 
relativamente estável e baixo. Em 2010, registaram-se 167 casos de empresas num total de 
1 363 casos.

As questões relativas à segurança social representam o maior número de casos apresentados à 
SOLVIT. Enquanto os cidadãos que recorrem à SOLVIT têm, na sua maioria, problemas 
relacionados com a segurança social, o direito de residência e o reconhecimento das 
qualificações profissionais, o principal domínio problemático dos casos das empresas é a 
tributação, nomeadamente o reembolso do IVA.
É, por conseguinte, evidente que existe uma tendência positiva no desenvolvimento da 
SOLVIT. São tratados mais casos, o tempo médio de resposta mantém-se dentro do limite de 
10 semanas e a taxa de resolução é elevada. No entanto, dada a expectativa existente a nível 
político em relação à SOLVIT e o potencial que todos consideram que este instrumento 
possui, afigura-se necessário intensificar os esforços.

Medidas a ponderar

O relator recomenda as seguintes medidas.

A SOLVIT é um êxito, tendo alcançado resultados tangíveis, e a nova recomendação da 
Comissão dá um passo em frente estipulando quais são os casos de caráter estrutural que os 
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centros SOLVIT devem aceitar. No entanto, para alcançar uma verdadeira versão 2.0 da 
SOLVIT, é necessário muito trabalho. As informações sobre a SOLVIT devem ser mais 
divulgadas, especialmente entre as comunidades empresariais.

Para tirar partido do potencial do mercado único, a SOLVIT precisa de funcionar melhor. A 
este respeito, existe um enorme problema, que consiste no facto de as normas nacionais de 
muitos Estados-Membros serem contrárias à legislação da UE relativa ao mercado único. Este 
problema tem de ser abordado e os centros SOLVIT devem poder encaminhar para a 
Comissão os casos identificados. Contudo, os processos por infração são, frequentemente, 
demasiado lentos, enfatizando a necessidade de processos mais céleres.

A Comissão deve explorar melhor a forma como pode utilizar o princípio da identificação e 
denúncia pública dos infratores para obrigar os Estados-Membros a aplicarem e a transporem, 
atempadamente, a legislação relativa ao mercado único, assim como sublinhar exemplos de 
normas nacionais contrários à legislação relativa ao mercado único para pressionar esses 
Estados-Membros.

Em casos complexos, que estão normalmente relacionados com empresas, os centros SOLVIT 
deveriam ser encorajados a comunicar e colaborar com o requerente para esclarecer o caso, o 
que, infelizmente, não acontece muitas vezes. Além disso, os centros SOLVIT deveriam ser 
encorajados a utilizar os recursos da Comissão para obter assistência informal para o 
tratamento de casos.

Por último, mas não menos importante, é evidente que 4 anos após o último relatório do 
Parlamento Europeu sobre a SOLVIT, surgem os mesmos problemas. Não basta não 
observamos um maior desenvolvimento em relação aos problemas estruturais da SOLVIT, 
sendo urgente questionarmo-nos sobre o que devemos fazer em relação a isso.

A pergunta que tem de ser feita é se estamos a fazer o suficiente, neste momento, ou se há 
algo mais que possa ser feito. Existem muitas boas razões para seguir o progresso da SOLVIT 
de perto. A SOLVIT tem potencial para ser um mecanismo de resolução de problemas, não só 
para os cidadãos e para as empresas, mas para todo o mercado único e a economia.

O relator considera que é necessário investigar se a criação de um quadro formal para a 
SOLVIT através de uma diretiva resolveria estes problemas. Uma vez que, de momento, não 
parece haver vontade política para seguir esse caminho, o relator sugere que se definam 
algumas metas relevantes para o desenvolvimento da SOLVIT. Se essas metas não forem 
cumpridas dentro de um determinado prazo, poderá ser necessário considerar a substituição 
do procedimento informal por um ato legislativo.


