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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o Painel de Avaliação do Mercado Interno 
(2009/2141(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Recomendação da Comissão de 29 de Junho de 2009 relativa a 
determinadas medidas para melhorar o funcionamento do mercado único1,  

– Tendo em conta a Recomendação da Comissão de 12 de Julho de 2004 sobre a 
transposição para o direito nacional de directivas relativas ao mercado interno2,

– Tendo em conta o documento de trabalho dos serviços da Comissão sobre o Painel de 
Avaliação do Mercado Interno (SEC(2009)1007,    

– Tendo em conta a sua resolução de 4 de Setembro de 2007 sobre a revisão do mercado 
único: superar os obstáculos e a falta de eficácia graças a uma melhor aplicação e 
cumprimento das normas3,

– Tendo em conta a sua resolução de 23 de Setembro de 2008 sobre o Painel de Avaliação 
do Mercado Interno4,

– Tendo em conta a sua resolução de 9 de Julho de 2008 sobre o papel do juiz nacional no 
sistema jurisdicional europeu5,

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho (Competitividade - Mercado Interno, 
Indústria e Investigação) de 24 de Setembro de 2009 sobre "Fazer com que o mercado 
interno funcione melhor"6,

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos
Consumidores (A7-0000/2009),

A. Considerando que o funcionamento eficaz do mercado interno é indispensável à criação 
de um ambiente económico estável e inovador, no qual os consumidores se sintam livres 
de gastar e as empresas de criar novos empregos,

B. Considerando que, embora o mercado interno já tenha conhecido uma grande evolução, 
ainda há muito trabalho a fazer para que realize todo o seu potencial,

C. Considerando que o mercado interno não pode funcionar devidamente se não forem 
correctamente transpostas, aplicadas e cumpridas as normas comunitárias que afectam o 

                                               
1 JO L 176 de 07.07.09, p. 17.
2 JO L 98 de 16.04.05, p. 47.
3 JO C 187E de 24.07.08, p. 80.
4 Textos Adoptados, P6_TA(2008)0421.
5 Textos Adoptados, P6_TA(2008)0352.
6 Documento do Conselho 13024/09.
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seu funcionamento,

D. Considerando que é imperioso que os Estados-Membros transponham atempadamente 
para o direito nacional a legislação relativa ao mercado interno,

E. Considerando que o Parlamento Europeu e os parlamentos nacionais podem contribuir 
activamente para uma melhor transposição da legislação relativa ao mercado interno se 
continuarem a trabalhar em estreita colaboração durante o processo de negociação e 
transposição,

F. Considerando que representantes das instituições da UE e dos Estados-Membros 
deveriam reunir-se regularmente para fazer o ponto da situação ao nível da aplicação da 
legislação relativa ao mercado interno,

G. Considerando louvável a publicação do Painel de Avaliação do Mercado Interno, na 
medida em que ajuda a reduzir o défice da transposição,

H. Considerando que o Painel de Avaliação do Mercado Interno e o Painel do Mercado do 
Consumo têm em comum o objectivo de melhorar o funcionamento do mercado interno,

I. Considerando que o actual défice médio de 1% corresponde ao objectivo de 1% aprovado 
pelos Chefes de Estado e de Governo em 2007, mas que nove Estados-Membros ainda se 
mantêm aquém deste objectivo, 

J. Considerando que o factor de fragmentação é de 6%, o que significa que 100 directivas 
não foram transpostas, pelo menos, num Estado-Membro,

K. Considerando que 22 directivas têm um atraso superior a dois anos relativamente ao 
prazo de transposição, em violação flagrante do objectivo de “tolerância zero” fixado 
pelos Chefes de Estado e de Governo em 2007, 

L. Considerando que é particularmente importante controlar a transposição de certas 
directivas fundamentais para o desenvolvimento do mercado interno, 

M. Considerando que o acesso do público a mais informação sobre as directivas que não 
foram transpostas por cada Estado-Membro pode ser um passo positivo, na medida em 
que pode contribuir para uma maior sensibilização do público em geral e para o exercício 
de pressão "entre pares", nomeadamente dos deputados do Parlamento Europeu sobre os 
dos parlamentos nacionais,

N. Considerando que é necessária mais informação sobre a qualidade da transposição, 

O. Considerando que, no que diz respeito ao mercado interno, se passou, em geral, da fase 
de legislação para a de aplicação e que, neste contexto, o Painel de Avaliação do Mercado 
Interno deveria fornecer regularmente informação mais detalhada sobre a aplicação e o 
cumprimento da legislação relativa ao mercado interno, incluindo indicadores sobre a 
abertura real de cada mercado, o que permitiria uma melhor observação dos desempenhos 
e das tendências,

P. Considerando que a formação e os intercâmbios transfronteiras, inter alia através das 
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redes electrónicas criadas pela Comissão, são essenciais para uma melhor aplicação do 
acervo da Comunidade relativo ao mercado interno,

Q. Considerando que os cidadãos e as empresas confiam na efectiva aplicação das regras do 
mercado interno para poderem retirar o máximo proveito do seu potencial,

Introdução

1. Congratula-se com a atrás referida recomendação da Comissão sobre medidas para 
melhorar o funcionamento do mercado único; realça que os Estados-Membros não devem 
escolher as medidas que mais lhes convenham, mas empenhar-se na aplicação de todas 
elas;

2. Espera que a Comissão e os Estados-Membros trabalhem em estreita colaboração e 
assumam em conjunto a responsabilidade pelo aproveitamento de todo o potencial do 
mercado interno; insta a Comissão a usar de todos os seus poderes para garantir a efectiva 
aplicação das regras do mercado interno, incluindo no que diz respeito ao efectivo 
controlo do mercado, à harmonização, a uma maior simplificação da legislação e a outros 
instrumentos capazes de reduzir a carga administrativa para os cidadãos e as empresas;

3. Apoia, em particular a ideia de um estreito envolvimento dos parlamentos nacionais e de 
outras partes interessadas durante as negociações e o processo de transposição;

4. Convida a Comissão a organizar um fórum anual do mercado interno, que reúna 
representantes das instituições da UE e dos Estados-Membros e outras partes interessadas 
e que tenha por missão estabelecer um compromisso claro em prol da transposição, 
aplicação e cumprimento da legislação relativa ao mercado interno;

5. Solicita à Comissão que inclua regularmente no seu Painel de Avaliação do Mercado 
Interno informação mais detalhada sobre a aplicação e o cumprimento da legislação 
relativa ao mercado interno, incluindo indicadores sobre a abertura real de cada mercado;

6. Embora saiba que o Painel de Avaliação do Mercado Interno é publicado semestralmente 
e o Painel do Mercado do Consumo apenas uma vez por ano, solicita que passem a ser 
publicados ao mesmo tempo para se obter uma melhor ideia geral do desenvolvimento do 
mercado interno;

Transposição

7. Congratula-se com o facto de o défice de transposição ter sido de 1% pela terceira vez 
consecutiva; insta os nove Estados-Membros que não atingiram este objectivo a tomar 
medidas para melhorar o seu desempenho; 

8. Lembra que o número de directivas que não foram transpostas por um ou mais 
Estados-Membros continua a ser demasiado elevado e exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a trabalhar em conjunto para fazer baixar rapidamente este número, 
começando pelas directivas cuja transposição deveria ter sido feita há dois anos ou mais;

9. Pede à Comissão que forneça no seu sítio Web informação mais detalhada sobre as 
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directivas que não foram aplicadas em cada Estado-Membro;

10. Insta os Estados-Membros a fornecer à Comissão quadros comparativos com informação 
detalhada sobre as medidas nacionais tomadas para transpor as directivas, a fim de que a 
Comissão possa fornecer informação mais detalhada sobre a qualidade da transposição;

Aplicação

11. Considera que os Estados-Membros devem reforçar a eficaz cooperação entre as 
autoridades nacionais, regionais e locais que participam na aplicação das regras do 
mercado interno, garantindo e reforçando a função do mercado interno no seio das suas 
administrações nacionais;

12. Salienta a necessidade de formação e aprendizagem adequadas dos funcionários e 
autoridades judiciais no domínio das regras do mercado interno;

13. Partilha o ponto de vista da Comissão de que os Estados-Membros têm de velar pela 
operacionalidade das redes transfronteiriças de sistemas electrónicos de informação 
criados pela Comissão (por exemplo, o Sistema de Informação do Mercado Interno (IMI), 
o Sistema de troca rápida de informações sobre produtos de consumo perigosos, excepto 
alimentos (RAPEX), o Sistema de Alerta Rápido para Alimentos para Consumo Humano 
e Animal (RASFF) ou a Rede de Cooperação de Defesa do Consumidor (CPC)), tomando 
as medidas que forem necessárias, incluindo a atribuição de recursos;

Cumprimento das normas

14. É de opinião que os Estados-Membros devem fazer mais esforços para informar os 
cidadãos e as empresas sobre os seus direitos no mercado interno, permitindo-lhes 
exercer na prática esses direitos; insta a Comissão a dar prioridade à conclusão do 
projecto "Serviços de Assistência do Mercado Único" a fim de racionalizar os serviços de 
apoio à prestação de informação e aconselhamento e de ajuda à resolução de problemas e 
de os tornar mais acessíveis;

15. Pensa que os Estados-Membros devem, com o apoio da Comissão, melhorar a capacidade 
dos mecanismos de resolução de problemas, em particular da rede SOLVIT, de modo a 
permitir uma reparação mais eficaz; pede aos Estados-Membros que reforcem as redes 
dos centros SOLVIT, dotando-as de mais recursos financeiros e humanos; 

°

°       °

16. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução

Um mercado interno que funcione eficazmente é indispensável à criação de um ambiente 
económico estável e inovador, no qual os consumidores se sintam livres de gastar e as 
empresas de criar novos empregos. Embora o mercado interno já tenha conhecido uma grande 
evolução, muito há ainda a fazer para que realize todo o seu potencial.

O mercado interno não pode funcionar devidamente se não forem correctamente transpostas e 
aplicadas as regras comunitárias relativas ao seu funcionamento e verificado o seu 
cumprimento. Em 29 de Junho de 2009, a Comissão adoptou uma recomendação “relativa a 
determinadas medidas para melhorar o funcionamento do mercado único”. Esta 
recomendação e o Painel de Avaliação do Mercado Interno de Julho de 2009 estão na base do 
presente relatório. A relatora apoia a recomendação da Comissão e observa que os 
Estados-Membros se devem empenhar na aplicação de todas as medidas propostas e não 
escolher as que mais lhes convenham.

Uma ideia da Comissão que agrada particularmente à relatora é a do envolvimento dos 
parlamentos nacionais durante as negociações e o processo de transposição de nova legislação 
do mercado interno. Gostaria de aprofundar esta ideia, convidando a Comissão a organizar um 
fórum anual do mercado interno que reúna representantes das instituições da UE e dos 
Estados-Membros e outras partes interessadas e que tenha por missão estabelecer um 
compromisso mais claro em prol da transposição, aplicação e cumprimento da legislação 
relativa ao mercado interno.

Além disso, embora saiba que o Painel de Avaliação do Mercado Interno é publicado 
semestralmente e o Painel do Mercado do Consumo apenas uma vez por ano, a relatora
considera que é importante que passem a ser publicados ao mesmo tempo para se obter uma 
melhor ideia geral da evolução do mercado interno.

É imperioso que os Estados-Membros transponham atempadamente para o direito nacional a 
legislação relativa ao mercado interno. Publicado semestralmente desde 1997, o Painel de 
Avaliação do Mercado Interno examina a rapidez e a correcção da transposição realizada 
pelos Estados-Membros das directivas relativas ao mercado único para a legislação nacional. 
É também aí referido o número de processos por infracção em curso contra os 
Estados-Membros. Recentemente, foram feitos alguns progressos importantes a este nível. 

O Painel de Avaliação do Mercado Interno de Julho de 2009 revela que, pela terceira vez 
consecutiva, o défice médio da transposição na UE foi de 1%, o que está de acordo com o 
objectivo fixado pelo Conselho Europeu. A relatora regista, porém, que 9 Estados-Membros 
não conseguiram atingir esta meta de 1%. A relatora está também preocupada com o facto de 
continuar a ser muito elevado o número de directivas que deveriam ter sido transpostas há 
muito tempo. Há 22 directivas cujo prazo de transposição terminou há mais de dois anos. 
Além disso, 6% das directivas não foram transpostas em todos os Estados-Membros, o que 
significa que 100 directivas sobre o mercado interno não produzem todos os efeitos possíveis 
na UE. A relatora pede aos Estados-Membros e à Comissão que trabalhem em conjunto para
fazer baixar rapidamente este número, começando pelas 22 directivas cuja transposição 
deveria ter sido feita há dois anos ou mais.
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Na sua resolução de Setembro de 2008 sobre o Painel de Avaliação do Mercado Interno, o 
Parlamento solicitava que fossem prestadas informações mais detalhadas sobre as directivas 
que não foram transpostas, uma vez que todas as directivas têm o mesmo peso nas estatísticas.
Neste contexto, a relatora gostaria que a Comissão fornecesse no seu sítio Web informação 
mais detalhada sobre as directivas que não foram aplicadas em cada Estado-Membro. Esta 
medida poderia ser útil para aumentar o interesse do público em geral e para se exercer uma 
pressão "entre pares", nomeadamente dos deputados do Parlamento Europeu sobre os 
deputados dos parlamentos nacionais.

Para que a Comissão possa verificar de forma adequada a qualidade da transposição precisa 
que os Estados-Membros lhe forneçam quadros comparativos com informação detalhada 
sobre as medidas nacionais tomadas para transpor as directivas. A relatora insta os 
Estados-Membros a responder a este pedido.

Aplicação

Depois da transposição, parece que os Estados-Membros não se preocupam muito com a 
aplicação das directivas. Tentam evitar processos por infracção com um mínimo de esforços. 
De qualquer modo, o número de processos por infracção continua a ser demasiado elevado, 
havendo alguns Estados-Membros com um número de processos bem acima da média da UE, 
que é de 47. 

Para conseguir uma melhor aplicação das regras do mercado único, os Estados-Membros 
devem tornar mais eficiente a cooperação entre as autoridades nacionais, regionais e locais 
que intervêm na aplicação das regras do mercado único, assegurando e reforçando a função do 
mercado interno no seio das suas administrações nacionais. 

A relatora gostaria também de sublinhar a necessidade de mais formação e intercâmbios 
transfronteiras de funcionários e juízes. Em Julho de 2008, o Parlamento adoptou um relatório 
sobre o papel do juiz nacional no sistema judicial europeu, sublinhando a necessidade de os 
juízes de todos os níveis do sistema judicial receberem formação em direito comunitário, 
terem acesso a informação actualizada na língua materna e alargarem as suas competências 
linguísticas. A relatora pensa que as posições defendidas nesta resolução mantêm a sua 
actualidade ainda hoje e são particularmente importantes na área do mercado interno. 

A relatora considera ainda que os Estados-Membros têm de se esforçar realmente para 
garantir a operacionalidade das redes transfronteiriças de sistemas electrónicos de informação 
criados pela Comissão, como o Sistema de Informação do Mercado Interno (IMI), o Sistema 
de troca rápida de informações sobre produtos de consumo perigosos, excepto alimentos 
(RAPEX), o Sistema de Alerta Rápido para Alimentos para Consumo Humano e Animal 
(RASFF) e a Rede de Cooperação de Defesa do Consumidor (CPC), tomando as medidas que 
forem necessárias, incluindo a atribuição de recursos. O IMI permite que as autoridades 
administrativas encontrem autoridades competentes noutros Estados-Membros e lhes dirijam 
pedidos, processo que é facilitado pelas perguntas e respostas normalizadas pré-traduzidas. O 
IMI apoia a cooperação administrativa no âmbito da directiva sobre qualificações 
profissionais (2005/36/CE) e da directiva “Serviços (2006/123/EC). O RAPEX e o RASFF 
permitem a rápida troca de informação entre as autoridades nacionais sobre produtos 
perigosos (ou outras situações que comportem riscos). A CPC é um sistema que apoia a 
cooperação entre as autoridades públicas na aplicação transfronteiriça da legislação sobre 
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protecção do consumidor, em conformidade com competências harmonizadas de investigação 
e controlo do cumprimento.

Cumprimento da legislação

Finalmente, e principalmente, a relatora é de opinião que os Estados-Membros devem fazer 
mais esforços para informar os cidadãos e as empresas sobre os seus direitos no mercado 
interno, permitindo-lhes exercer na prática esses direitos. A relatora apoia em particular o 
projecto "Serviços de Assistência do Mercado Único", que se destina a facilitar o acesso a 
vários serviços de informação, aconselhamento, ajuda e resolução de problemas e a 
simplificar a sua utilização. Além disso, os Estados-Membros devem, com o apoio da 
Comissão, melhorar a capacidade dos mecanismos de resolução problemas, em particular da 
rede SOLVIT. A relatora pede aos Estados-Membros que reforcem as redes dos centros 
SOLVIT dotando-as de mais recursos financeiros e humanos. 


