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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre um mercado único para os europeus
(2010/2278(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, tal como foi 
incorporada nos Tratados pelo artigo 6.º do TUE, 

– Tendo em conta o artigo 26.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE), nos termos do qual "o mercado interno compreende um espaço sem fronteiras 
internas no qual a livre circulação das mercadorias, das pessoas, dos serviços e dos 
capitais é assegurada de acordo com as disposições dos Tratados",

– Tendo em conta o artigo 3.º, n.º 3, do Tratado UE, o qual vincula a União a empenhar-se 
"numa economia social de mercado altamente competitiva, que tenha como meta o pleno 
emprego e o progresso social, e num elevado nível de protecção e de melhoramento da 
qualidade do ambiente",

– Tendo em conta o artigo 9.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos 
termos do qual "na definição e execução das suas políticas e acções, a União tem em conta 
as exigências relacionadas com a promoção de um nível elevado de emprego, a garantia 
de uma protecção social adequada, a luta contra a exclusão social e um nível elevado de 
educação, formação e protecção da saúde humana",

– Tendo em conta o artigo 11.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos 
termos do qual "as exigências em matéria de protecção do ambiente devem ser integradas 
na definição e execução das políticas e acções da União, em especial com o objectivo de 
promover um desenvolvimento sustentável",

– Tendo em conta o artigo 12.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos 
termos do qual "as exigências em matéria de defesa dos consumidores serão tomadas em 
conta na definição e execução das demais políticas e acções da União",

– Tendo em conta o artigo 14.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, bem 
como o respectivo Protocolo n.º 26 relativo aos serviços de interesse (económico) geral,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho Europeu intitulada 
"Europa 2020 - Estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo" 
(COM(2010)2020),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Um Acto para o Mercado Único 
- Para uma economia social de mercado altamente competitiva" (COM(2010)0608),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Uma agenda para os cidadãos -
Por uma Europa de resultados" (COM(2006)0211), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Um mercado único para a 
Europa do século XXI" (COM(2007)0724) e o documento de trabalho dos serviços da 
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Comissão que a acompanha, intitulado "O mercado único: apreciação dos resultados 
conseguidos" (SEC(2007)1521), a Resolução do Parlamento Europeu, de 4 de Setembro 
de 2007, sobre a revisão do mercado único1, e o documento de trabalho da Comissão 
intitulado "A revisão do mercado único: um ano depois" (SEC(2008)3064),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «Oportunidades, acesso e 
solidariedade: para uma nova perspectiva social na Europa do século XXI» 
(COM(2007)0726), a Comunicação da Comissão sobre «Os serviços de interesse geral, 
incluindo os serviços sociais de interesse geral: um novo compromisso europeu" 
(COM(2007)0725) e a Resolução do Parlamento Europeu, de 27 de Setembro de 2006, 
sobre o Livro Branco da Comissão sobre os serviços de interesse geral2,

– Tendo em conta a Recomendação da Comissão, de 29 de Junho de 2009, relativa a 
determinadas medidas para melhorar o funcionamento do mercado único3, bem como a 
Recomendação da Comissão, de 12 de Julho 2004, sobre a transposição para o direito 
nacional de directivas relativas ao mercado interno4, 

– Tendo em conta o Painel de Avaliação do Mercado Interno de Julho de 2009 
(SEC(2009)1007) e as Resoluções do Parlamento Europeu, de 9 de Março de 20105 e 23 
de Setembro de 20086, sobre o Painel de Avaliação do Mercado Interno,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu e ao 
Comité Económico e Social Europeu intitulada "Estratégia comunitária em matéria de 
Política dos Consumidores 2007-2013 – Responsabilizar o consumidor, melhorar o seu 
bem-estar e protegê-lo de forma eficaz", bem como a Resolução do Parlamento Europeu, 
de 20 de Maio de 2008, sobre a estratégia da UE para a política de consumidores 2007-
20137,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 28 de Janeiro de 2009, intitulada 
"Acompanhamento dos resultados para os consumidores no mercado único – Segunda 
edição do painel de avaliação dos mercados de consumo" (COM(2009)0025), bem como o 
documento de trabalho dos serviços da Comissão que a acompanha, intitulado "Segundo 
painel de avaliação dos mercados de consumo" (SEC(2009)0076),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 2 de Julho de 2009, sobre a aplicação do 
acervo relativo à defesa do consumidor (COM(2009)0330), bem como o Relatório da 
Comissão, de 2 de Julho de 2009, sobre a aplicação do Regulamento (CE) n.º 2006/2004 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Outubro de 2004, relativo à cooperação 
entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da legislação de defesa do 
consumidor ("Regulamento relativo à cooperação no domínio da defesa do consumidor") 
(COM(2009)0336),

                                               
1 JO C 187E de 24.7.2008, p. 80.
2 JO C 306E de 15.12.2006, p. 277.
3 JO L 176 de 7.7.2009, p. 17.
4 JO L 98 de 16.04.05, p. 47.
5 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0051.
6 JO C 309E de 4.12.2008, p. 46.
7 Textos aprovados, P6_TA(2008)0210.
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– Tendo em conta a Comunicação da Comissão sobre o comércio electrónico transfronteiras 
entre empresas e consumidores na UE (COM(2009)0557),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 9 de Março de 2010, sobre a protecção dos 
consumidores1,

– Tendo em conta o relatório do Professor Mario Monti à Comissão, sobre a revitalização 
do mercado interno,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 20 de Maio de 2010, sobre um mercado único ao 
serviço dos consumidores e cidadãos2,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 20 de Outubro de 2010, sobre a crise financeira, 
económica e social3,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão sobre "Juventude em Movimento" 
(COM(2010)0477),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 21 de Setembro de 2010, sobre realização do 
mercado interno do comércio electrónico4,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Relatório de 2010 sobre a 
cidadania da União: eliminar os obstáculos ao exercício dos direitos dos cidadãos da UE" 
(COM(2010)0603),

– Tendo em conta o relatório do Comité Económico e Social Europeu, Secção do Mercado 
Único, Produção e Consumo, sobre os entraves ao mercado único5,

– Tendo em conta o relatório anual de 2008 da Rede SOLVIT sobre o seu próprio 
desenvolvimento e desempenho (SEC(2009)0142), o documento de trabalho dos serviços 
da Comissão, de 8 de Maio de 2008, sobre um plano de acção em prol de uma abordagem 
integrada para a prestação de serviços de assistência aos cidadãos e às empresas no quadro 
do mercado único (SEC(2008)1882), bem como a Resolução do Parlamento Europeu, de 
9 de Março de 2010, sobre a Rede SOLVIT6,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 765/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 9 de Julho de 2008, que estabelece os requisitos de acreditação e fiscalização do 
mercado relativos à comercialização de produtos, que visa criar um quadro geral de regras 
e princípios em matéria de acreditação e de fiscalização do mercado7,

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

                                               
1 Textos Aprovados, P7_TA-PROV(2010)0046.
2 Textos Aprovados, P7_TA-PROV(2010)0186.
3 Textos Aprovados, P6_TA(2010)0376.
4 Textos Aprovados, P7_TA-PROV(2010)0320.
5 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.
6 Textos Aprovados, P7_TA-PROV(2010)0047.
7 JO L 218 de 13.8.2008, p. 30.
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– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores (A7-0000/2010),

A. Considerando que o mercado único é um dos principais motores do crescimento europeu e 
deverá constituir um verdadeiro pilar económico da UE, superando as divergências a nível 
económico e da concorrência, as distorções e o tratamento desigual das empresas 
europeias e dos cidadãos europeus, 

B. Considerando que o mercado único é não apenas uma estrutura institucional para enfrentar 
os desafios económicos, financeiros e sociais, mas também uma forma de proteger os 
direitos fundamentais específicos dos cidadãos, dos consumidores, dos trabalhadores e das 
pequenas empresas (PME), 

C. Considerando que existem demasiados obstáculos para os cidadãos e as PME que 
pretendem estabelecer-se, efectuar aquisições, vendas ou realizar trocas comerciais a nível 
transfronteiriço, e ainda que a falta de transferibilidade dos direitos de segurança social, o 
corporativismo e a burocracia reduzem a livre circulação dos trabalhadores, dos 
prestadores de serviços e dos profissionais,

D. Considerando que a falta de uma visão holística no que diz respeito a outras políticas 
horizontais, como a saúde, a protecção social e dos consumidores, o direito do trabalho, o 
ambiente e o desenvolvimento sustentável, prejudica o alargamento do mercado único, 

E. Considerando que o mercado único oferece aos europeus um maior leque de escolhas, em 
especial aos que vivem em regiões menos acessíveis e aos que são afectados por 
mobilidade reduzida,

I. Objectivos principais

1. Acolhe favoravelmente a Comunicação da Comissão intitulada "Um Acto para o Mercado 
Único", em especial a secção II, "Os europeus no centro do mercado único para recuperar 
a confiança", contendo 19 iniciativas orientadas para os cidadãos europeus;

2. Considera que os esforços para realizar o mercado único devem concentrar-se nas 
preocupações e nos direitos dos cidadãos, dos consumidores e das PME, a fim de superar 
a actual "fadiga europeia";

3. Salienta que a confiança dos cidadãos e dos consumidores não pode ser vista como um 
dado adquirido, mas carece de ser alimentada;

4. Considera que as proposta da Comissão são ainda demasiado débeis para colocar os 
cidadãos no centro do mercado único, e ainda que a proliferação do número de iniciativas 
da UE sem um estabelecimento claro de prioridades gera uma necessidade de consistência 
e de boa governação, a fim de garantir a coerência das medidas de integração europeia;

5. Destaca as prioridades definidas nas 19 propostas, de acordo com 5 critérios - direitos 
sociais básicos, direitos dos consumidores, livre circulação de trabalhadores, livre 
circulação de mercadorias e instituições empresariais de orientação social – tendo em vista 
oferecer aos cidadãos e às empresas benefícios tangíveis num período de tempo razoável;
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II. Princípios e valores comuns 

6. Insiste na necessidade de introduzir uma "cláusula social horizontal" em toda a legislação 
relativa ao mercado único, a fim de que a política em causa se centre nos direitos sociais 
básicos dos cidadãos:  a) o direito à acção colectiva, b) os direitos dos trabalhadores e o 
direito do trabalho e c) a protecção do emprego, antecipando o planeamento da 
reestruturação industrial, em conformidade com o artigo 9.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e a Carta dos Direitos Fundamentais;

7. Reitera a importância das consequências de cada uma das seguintes propostas para a vida 
dos cidadãos europeus:

7.1 Aplicação da cláusula social horizontal a todas as medidas, com carácter de 
prioridade comum; 

7.2. Revisão da Directiva Destacamento de Trabalhadores;

7.3. Uma directiva-quadro sobre os serviços de interesse económico geral;

7.4. Um novo regulamento sobre o reconhecimento de qualificações profissionais, sobre a 
melhoria da mobilidade dos recursos humanos e sobre a igualdade de acesso e de 
oportunidades para os cidadãos;

7.5. Actuação imediata sobre um mercado único para o crédito hipotecário, contribuindo 
para a recuperação do mercado de habitação e da confiança dos cidadãos europeus 
nos instrumentos financeiros pertinentes; 

7.6. Uma rede transeuropeia adequada de transporte e de energia, financiada pela UE, 
como forma de inclusão social e territorial dos cidadãos europeus e das economias 
europeias;

7.7. Regulação eficaz da supervisão do mercado e da segurança dos produtos, reforçando 
a protecção dos consumidores;

8. Solicita aos Estados-Membros e à Comissão que promovam a comunicação com os 
cidadãos, a fim de garantir uma vasta compreensão e aplicação dos seus direitos; 

9. Salienta a necessidade de facilitar o reconhecimento das qualificações profissionais, de 
garantir a transferibilidade dos fundos de pensões dos trabalhadores móveis, de oferecer 
formação fora do estabelecimento de ensino que conduza a um passaporte de 
competências e de introduzir o cartão "Juventude em Movimento";

10. Solicita a adopção de medidas destinadas a criar um quadro jurídico para as fundações, as 
cooperativas a as associações mutualistas, evitando a incerteza jurídica e garantindo a 
existência de instituições empresariais de orientação social e de projectos empresariais 
socialmente inovadores, no âmbito dos serviços de interesse geral;

11. Salienta a importância da formação dos funcionários públicos sobre as regras do mercado 
único, a supervisão do mercado e a segurança dos produtos; 
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III. Lacunas 

12. Considera que o programa não analisa suficientemente as causas da fadiga do mercado, 
nem as expectativas dos cidadãos europeus relativamente a um mercado único 
revitalizado;

13. Lamenta a falta de propostas concretas sobre o mecanismo de recurso colectivo, para além 
do prosseguimento da consulta;

14. Considera que a Comunicação não salienta a importância dos serviços sociais, o que fica 
muito aquém do quadro de qualidade prometido pelo Presidente da Comissão;

15. Destaca a falta de um mercado único digital e solicita a democratização da banda larga, 
bem como uma apreciação contínua do Regulamento aplicável ao sector das 
telecomunicações, garantindo a defesa da vida privada, a protecção dos dados e a 
protecção dos grupos vulneráveis; 

16. Solicita à Comissão que reveja a Directiva 2001/29/CE, relativa à harmonização de certos 
aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade de informação;

IV. Estratégias de curto prazo

17. Solicita que sejam adoptadas estratégias de curto prazo, tendo em vista:

a) Reforçar a supervisão do mercado europeu, melhorar o acesso aos serviços bancários 
básicos, criar um mercado único e integrado de crédito hipotecário, e ainda eliminar os 
obstáculos fiscais e a dupla tributação;

b) Aplicar uma política de comércio electrónico para aumentar a confiança dos cidadãos 
e dos consumidores quando efectuam compras em linha;

c) Elaborar um plano de acção contra a contrafacção e a pirataria como um importante 
instrumento preventivo, a fim de garantir que os bens em circulação no mercado único não 
oferecem riscos de consumo, respeitam as normas adequadas e cumprem a legalidade;

d) Desenvolver uma política de comunicação eficaz sobre o Acto para o Mercado Único, 
com base numa auditoria que avalie os seus benefícios tangíveis (tangibilidade) para os 
cidadãos;

e) Introduzir um sistema de critérios de referência, com base na cláusula social 
horizontal, para avaliar a relevância de todas as medidas relativas ao mercado único, no 
que diz respeito ao seu impacte social, à sua tangibilidade e viabilidade;  

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

Em 11 de Novembro de 2010, a Comissão adoptou uma proposta de comunicação destinada a 
renovar a confiança dos europeus no mercado único1. O Acto para o Mercado Único estará 
em debate até 28 de Fevereiro de 2011. A abordagem global proposta pela Comissão dá 
continuidade ao relatório de Mario Monti ao Presidente da Comissão Europeia, intitulado 
"Uma nova estratégia para o Mercado Único". É seu objectivo, nos termos do artigo 3.º do 
Tratado da União Europeia, reforçar o desenvolvimento assente "numa economia social de 
mercado altamente competitiva que tenha como meta o pleno emprego e o progresso social, e 
num elevado nível de protecção e de melhoramento da qualidade do ambiente", colocando as 
empresas, em especial as PME, e os europeus no centro do mercado único.

A Comunicação da Comissão intitulada "Um Acto para o Mercado Único - Para uma 
economia social de mercado altamente competitiva" contém 50 propostas para, juntos, melhor 
trabalhar, empreender e fazer comércio; em especial, a secção II, intitulada "Os europeus no 
centro do mercado único para recuperar a confiança", contém 19 iniciativas sobre a dimensão 
social do mercado único. 

O relatório Grech, aprovado pelo Parlamento em Maio de 2010, recomendava uma 
abordagem verdadeiramente holística para o relançamento e reforço do mercado interno, 
abrangendo sectores decisivos como os das políticas industriais, de energia e de 
infra-estrutura da UE. Não obstante, a correlação entre a Comunicação da Comissão e a 
estratégia UE-2000 afigura-se débil e pouco clara, apresentando sobreposições com várias 
iniciativas emblemáticas.  É necessária maior consistência, eficácia e melhor governação para 
que o mercado único renovado promova o crescimento, o emprego e a competitividade na 
UE, conferindo poder aos cidadãos e aos consumidores. Tanto o Conselho como os 
Estados-Membros devem promover o empenhamento europeu e a apropriação nacional, tendo 
em vista o aprofundamento e o reforço do mercado único.  

Os esforços para realizar o mercado único têm estado muito concentrados no mercado e na 
sua organização, e muito pouco nas preocupações e nos direitos dos cidadãos, dos 
trabalhadores e dos consumidores, o que pode explicar a relutância e a fadiga dos europeus 
relativamente ao mercado único. Importa que os cidadãos ocupem o centro do mercado único. 
Tal é claramente formulado na introdução do documento; não obstante, as propostas tendentes 
a realizar esse objectivo são demasiado débeis para o conseguir.

A Comissão propõe um pacto para melhorar simultaneamente as três componentes do 
mercado único: económica, social e de governação. Esta abordagem global é efectivamente 
estruturada em três partes e 50 propostas específicas, de natureza legislativa ou operacional:

1. Um crescimento forte, sustentável e equitativo em conjunto com as empresas (24 
propostas);
2. Os europeus no centro do mercado único para recuperar a confiança (19 propostas);
3. Diálogo, parceria, avaliação: ferramentas para uma boa governação do mercado único (7 
propostas).

                                               
1 COM(2010)0608.
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O presente relatório dá resposta às 19 propostas incluídas na secção II do Acto para o 
Mercado Único, aprofundando algumas questões prioritárias e, em especial, o trabalho 
realizado no relatório Grech e no documento elaborado por Mario Monti.

Direitos sociais básicos

Há que introduzir uma cláusula social em toda a legislação relativa ao mercado único, em 
conformidade com o artigo 9.º do TFUE e a Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, a fim de que as políticas desenvolvidas sejam verdadeiramente centradas nos 
cidadãos, evitadas as distorções da concorrência e garantida a coesão, através do pleno 
respeito dos direitos sociais e dos trabalhadores.

A introdução de uma cláusula social em toda a legislação relativa ao mercado único, tendo em 
vista salvaguardar o direito do trabalho, as condições de trabalho e os direitos dos 
trabalhadores, pode desenvolver o acervo positivo representado pelo artigo 1.º, n.ºs 6 e 7, bem 
como pelo considerando 14 da Directiva 2006/123/CE, relativa aos serviços no mercado 
interno. 

A Comissão tem o dever de realizar uma profunda avaliação de impacte social ao elaborar a 
legislação relativa ao mercado único. Na prática, é necessária uma abordagem mais ambiciosa 
da proposta relativa à Directiva Destacamento de Trabalhadores, tendo em vista uma revisão 
da directiva que garanta, para além das liberdades económicas, a protecção do direito do 
trabalho e das normas e práticas de relações laborais mais avançadas, bem como o respeito 
dos direitos de representação e negociação colectiva, de acção colectiva, incluindo o direito de 
greve, e ainda a plena aplicação do princípio de salário igual para trabalho de igual valor.

O facto de a Comissão não ter dado resposta à solicitação, formulada pelo Parlamento na sua 
Resolução de Outubro de 2010 sobre a crise económica, no sentido de elaborar legislação e de 
introduzir certeza jurídica nos serviços de interesse económico geral, constitui um motivo de 
preocupação, tendo em conta que o Tratado de Lisboa introduziu uma nova base jurídica 
especificamente para esse fim. 

A Comunicação não inclui uma proposta sobre os serviços de interesse geral, conforme 
prometido pelo Presidente da Comissão Europeia. O Acto para o Mercado Único deverá 
colocar a ênfase também nos serviços sociais. A Comunicação apenas faz referência a 
propostas legislativas no âmbito dos contratos públicos e de concessão de serviços. 

É altamente bem-vinda uma consulta junto dos parceiros sociais, tendo em vista o 
estabelecimento de um quadro europeu para o planeamento antecipado das reestruturações das 
empresas: uma reestruturação sustentável das empresas e um quadro europeu de consulta com 
os parceiros sociais são decisivos para o desenvolvimento de um mercado único socialmente 
favorável. 

Direitos dos consumidores

É de acolher favoravelmente a proposta sobre o acesso aos serviços bancários e ao crédito 
hipotecário. A transparência em matéria de despesas bancárias, bem como os custos e 
condições reais do crédito hipotecário, são essenciais, tanto para proteger os consumidores e 
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investidores, como para garantir a existência de instituições financeiras sólidas e estáveis, que 
garantam o acesso ao crédito por parte dos cidadãos e das pequenas empresas.

O reforço da supervisão de mercado sobre a segurança dos produtos salienta a necessidade de 
um quadro legislativo eficaz para a segurança dos produtos na UE. Por outro lado, fornece 
apoio à revisão da Directiva Segurança Geral dos Produtos e ao sistema de rotulagem CE, 
garantindo que este possa ser considerado pelos consumidores como um sinal de segurança. 

Livre circulação de trabalhadores

É cada vez mais urgente a necessidade de abordar questões ainda em aberto, relacionadas com 
a livre circulação de trabalhadores, em domínios como: reconhecimento de títulos 
profissionais; fundos de pensões dos trabalhadores móveis; formação fora do estabelecimento 
de ensino e passaporte de competências; cartão "Juventude em Movimento", bem como 
reforço dos direitos dos passageiros aéreos (e outros).

É igualmente bem-vinda a proposta da Comissão de reexaminar a directiva e de desenvolver o 
Livro Verde sobre os regimes de pensões. É salientada a importância de pensões adequadas, 
bem como de um regime de pensões sustentável, objectivo que pode ser mais bem alcançado 
através de um sistema tripartido que inclua regimes públicos, profissionais e privados de 
pensões, devidamente garantidos por uma regulamentação e supervisão específicas, a fim de 
proteger os investidores.

A livre circulação de trabalhadores pode ser promovida através de uma política comum 
europeia para o desenvolvimento e valorização do capital humano, baseada no conhecimento 
e na aprendizagem ao longo da vida, bem como na empregabilidade dos trabalhadores, 
capazes de se adaptarem à evolução dos modelos de produção e da dinâmica económica.

Aprofundar o mercado único para uma Europa de valor acrescentado

É hoje muito clara a necessidade de um mercado único da energia capaz de estimular a 
economia e a competitividade europeias, reduzindo a dependência externa e tornando os 
preços da energia mais acessíveis; as iniciativas legislativas e não legislativas em matéria de 
energia deverão visar a salvaguarda do aprovisionamento de energia através de uma rede 
diversificada, novas infra-estruturas de energia renovável, bem como actividades coordenadas 
de investigação e desenvolvimento de novas fontes de energia; Tais iniciativas deverão ser 
adoptadas com base numa coordenação estreita entre a Comissão, os Estados-Membros e os 
sectores industriais pertinentes. 

O verdadeiro aprofundamento do mercado único, em benefício dos cidadãos, das empresas e 
da competitividade europeia, assenta na capacidade de desenvolvimento de projectos de 
infra-estruturas materiais e imateriais, que proporcionem um valor acrescentado europeu, 
dirigidos e financiados a nível da UE; a Comissão Europeia deverá apresentar propostas 
legislativas adequadas nesse domínio.

É de acolher favoravelmente a intenção de criar um rede de transporte europeia, através de um 
quadro comum de financiamento europeu, que promova a competitividade e a integração, 
facilitando a mobilidade dos cidadãos e dos trabalhadores mediante serviços acessíveis;  é 
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cada vez mais urgente a necessidade de um serviço público ferroviário de alta velocidade, 
ligando todos os Estados-Membros, bem como de estratégias que facilitem o investimento na 
respectiva infra-estrutura material e financeira.

Instituições empresariais de orientação social

É extremamente interessante e inovadora a iniciativa em favor do empreendedorismo social, 
destinada a criar e apoiar projectos empresariais inovadores no plano social, no âmbito do 
mercado único; é salientada a contribuição da economia social para um desenvolvimento 
equilibrado do mercado único, estimulando o crescimento, o emprego e a inclusão social. 

É necessário continuar a desenvolver medidas tendo em vista uma gestão e governação 
empresarial séria e responsável, como forma de dar um contributo positivo para a economia 
real e a para a sociedade; no centro das consultas e das subsequentes medidas legislativas 
devem figurar objectivos centrais, tais como políticas de remuneração sólidas e responsáveis, 
a participação adequada de mulheres nos órgãos decisórios e de gestão, a valorização do 
compromisso a longo prazo dos accionistas, bem como o reforço dos regimes de consulta dos 
trabalhadores e da sua participação no capital.

A revisão da legislação ou a introdução de novas disposições legislativas sobre cooperativas, 
fundações e associações mutualistas deverá ser acompanhada por normas específicas sobre a 
sociedade e os direitos dos trabalhadores à informação e à consulta, através da criação de 
conselhos locais e de trabalhadores.

Existem ainda questões em aberto que requerem uma estratégia de comunicação sólida: como 
reforçar a participação dos cidadãos e conferir-lhes mais poder através de um melhor acesso à 
informação; como atingir um maior número de cidadãos, de modo a garantir a informação 
sobre os seus direitos no mercado único, incluindo o recurso colectivo; como melhorar os 
contactos transfronteiras; como acelerar o reconhecimento das qualificações profissionais, a 
fim de promover a mobilidade, e como aumentar a investigação destinada a obter maior 
inovação.

Este Acto foi adoptado ao mesmo tempo que o Relatório de 2010 sobre a cidadania da União: 
Eliminar os obstáculos ao exercício dos direitos dos cidadãos da UE, o qual se centra na 
superação dos obstáculos enfrentados pelos cidadãos quando viajam, estudam, se casam ou 
reformam, adquirem ou herdam bens imobiliários, ou ainda quando votam noutro 
Estado-Membro.  O Acto para o Mercado Único e o Relatório sobre a cidadania 
complementam-se mutuamente, destinando-se a superar a fragmentação que subsiste na União 
Europeia, em domínios que interessam directamente aos cidadãos, a fim de criar uma Europa 
dos cidadãos e um mercado único eficaz, dando resposta às necessidades e expectativas dos 
cidadãos e das empresas.

Estabelecimento de prioridades

Existe uma necessidade prática de definir prioridades entre as 19 propostas. A sua selecção 
deverá obedecer a cinco valores fundamentais - direitos sociais básicos, livre  circulação de 
trabalhadores, livre circulação de mercadorias, instituições empresariais de orientação social e 
direitos dos consumidores. Não obstante, é necessário obter rapidamente resultados práticos 
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para os cidadãos.  O estabelecimento definitivo de prioridades em cada tipo de acção deverá 
ter em conta propostas que possam trazer benefícios tangíveis para os cidadãos e os 
consumidores (tangibilidade), e que sejam facilmente realizáveis, dentro de um prazo 
relativamente curto (viabilidade). 

É altamente necessária uma auditoria sobre a tangibilidade de todas as medidas para os 
cidadãos; constitui igualmente uma preocupação central avaliar a facilidade de execução de 
tais medidas (viabilidade), a começar pelo plano de acção para 2011. Na ausência de tais 
instrumentos, identificámos cinco âmbitos de aplicação imediata em 2011: 

I. Reforçar a supervisão do mercado europeu, melhorar o acesso aos serviços 
bancários básicos, criar um mercado único e integrado de crédito hipotecário, e 
ainda eliminar os obstáculos fiscais e a dupla tributação;

II. Aplicar, de forma rápida e eficaz, uma política de comércio electrónico para 
aumentar a confiança dos cidadãos e dos consumidores quando efectuam 
compras em linha;

III. Um plano de acção contra a contrafacção e a pirataria como um importante 
instrumento preventivo, a fim de garantir que os bens em circulação no 
mercado único não oferecem riscos de consumo, respeitam as normas 
adequadas e cumprem a legalidade;

IV. Desenvolvimento, pela Comissão e pelos Estados-Membros, de uma política 
de comunicação eficaz sobre o Acto para o Mercado Único, com base numa 
auditoria da sua tangibilidade para os cidadãos;

V. Um sistema de critérios de referência, com base na cláusula social horizontal, 
para avaliar a relevância de todas as medidas relativas ao mercado único no 
que diz respeito ao seu impacte social, à sua tangibilidade e viabilidade, a 
utilizar como base da futura política. 


