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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre um mercado único para as empresas e o crescimento
(2010/2277(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Um Acto para o Mercado 
Único” -  Para uma economia social de mercado altamente competitiva: 50 propostas para, 
juntos, melhor trabalhar, empreender e fazer comércio (COM(2010)0608),

– Tendo em conta a sua  resolução, de 20 de Maio de 2010, sobre um mercado único ao 
serviço dos consumidores e cidadãos1,

– Tendo em conta o relatório Monti, de 9 de Maio de 2010, intitulado "Uma nova estratégia 
para o Mercado Único";

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

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão "Iniciativa emblemática no quadro da 
estratégia “Europa 2020:  União da Inovação” (COM(2010)0546),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão "Regulamentação inteligente na União 
Europeia" (COM(2010)0543),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Uma Agenda Digital para a 
Europa" (COM(2010)0245),

– Tendo em conta o relatório de avaliação sobre o acesso das PME aos mercados dos 
contratos públicos na UE2, 

– 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 Recomendação da Comissão, de 29 de Junho de 2009, relativa a 
determinadas medidas para melhorar o funcionamento do mercado único,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada "Contratos públicos para um 
ambiente melhor" (COM(2008)0400), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Think Small First" - Um "Small 
Business Act" para a Europa (COM(2008)0394), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão “Um mercado único para a Europa do 
século XXI” (COM(2007)0724) e o documento de trabalho da Comissão que o 

                                               
1 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0186.
2 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf
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acompanha, intitulado “Single market: review of achievements” (Mercado único: um ano 
depois) (SEC(2007)1521),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão “Oportunidades, acesso e solidariedade: 
Para uma nova perspectiva social na Europa do século XXI” (COM(2007)0726),

– Tendo em conta a Comunicação interpretativa da Comissão sobre a aplicação do direito 
comunitário em matéria de contratos públicos e de concessões às parcerias 
público-privadas institucionalizadas (PPPI) (C(2007)6661),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão  “Passar a uma velocidade superior: a nova 
parceria para o crescimento e o emprego” (COM(2006)0030),

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 10 de Dezembro de 2010, sobre “Um Acto 
para o Mercado Único”,

– Tendo em conta a sua resolução, de 21 de Setembro de 2010, sobre a realização do 
mercado interno do comércio electrónico1,

– Tendo em conta a sua resolução, de 18 de Maio de 2010, sobre os novos 
desenvolvimentos na adjudicação de contratos públicos2,

– Tendo em conta a sua resolução, de 9 de Março de 2010, sobre o Painel de Avaliação do 
Mercado Interno3,

– Tendo em conta a sua resolução, de 3 de Fevereiro de 2009, sobre "Contratos públicos em 
fase pré-comercial: promover a inovação para garantir serviços públicos sustentáveis de 
alta qualidade na Europa4,

– Tendo em conta a sua resolução, de 30 de Novembro de 2006, intitulada "Passar a uma 
velocidade superior — Criar uma Europa do espírito empresarial e do crescimento"5,

– 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 e os pareceres … (A7-0000/2010),

A. Considerando que se revela importante restabelecer a confiança no mercado único a todos 
os níveis e eliminar os entraves que dificultam o arranque das empresas; que encargos 
administrativos elevados desincentivam os novos empresários,

B. Considerando que todas as empresas são afectadas pela fragmentação do mercado, mas 
que as PME são particularmente vulneráveis aos problemas daí decorrentes,

                                               
1 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0320.
2 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0173.
3 JO C 349E, 22.10.2010, p.25.
4 JO C 67E, 18.3.2010, p.10.
5 JO C 316E, 22.12.2006, p.378.
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C. Considerando que é recorrente a percepção de que, até à data, o mercado único tem 
beneficiado maioritariamente as grandes empresas, apesar de as PME serem o motor de 
crescimento da UE,

D. Considerando que a falta de inovação na UE constitui um factor fundamental para as 
baixas taxas de crescimento registadas nos últimos anos; que a inovação no domínio das 
tecnologias "verdes" propicia a oportunidade de conciliação entre o crescimento a longo 
prazo e a protecção do ambiente,

E. Considerando que, a fim de alcançar os objectivos da estratégia "Europa 2020", o mercado 
único deve criar as condições necessárias para um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo; que o mercado único deve propiciar  às empresas da UE um ambiente mais 
favorável à inovação e à investigação,

F. Considerando que o capital de risco representa uma importante fonte de financiamento 
para novas empresas inovadoras; que os fundos de capital de risco enfrentam obstáculos 
ao investimento em diferentes Estados-Membros da UE,

G. Considerando que o desenvolvimento das TIC, bem como a generalização da sua 
utilização pelas empresas da UE, se revelam essenciais para o nosso crescimento futuro,

H. Considerando que o comércio electrónico e os serviços electrónicos, incluindo os serviços 
de governo electrónico, se encontram ainda em vias de desenvolvimento a nível da UE,

I. Considerando que o sector postal e o fomento da interoperabilidade e da cooperação entre 
os diferentes sistemas e serviços postais poderão ter um impacto significativo no 
desenvolvimento do comércio electrónico transfronteiras,

J. Considerando que uma deficiente gestão electrónica dos direitos de autor conduz a uma 
elevada fragmentação do mercado dos produtos audiovisuais, o que comporta 
repercussões negativas para as empresas da UE; que, tanto as empresas, como os 
consumidores, beneficiariam da criação de um verdadeiro mercado único dos produtos 
audiovisuais, 

K. Considerando que a contrafacção e a pirataria reduzem a confiança empresarial no 
comércio electrónico e agravam a fragmentação das normas de protecção da propriedade 
intelectual, o que prejudica a inovação no mercado único,

L. Considerando que as disparidades observadas em matéria fiscal, como sejam o imposto 
sobre as sociedades e as obrigações de relato financeiro em matéria de  IVA, se traduzem 
em importantes obstáculos às transacções transfronteiriças; que esses obstáculos podem 
ser abolidos sem ser necessário harmonizar as taxas fiscais,

M. Considerando que os contratos públicos transfronteiriços representam uma reduzida 
percentagem de todo o mercado de contratos públicos, embora constitua uma 
oportunidade para as empresas da UE;  que as PME continuam a ter um acesso restrito aos 
mercados de contratos públicos,

N. Considerando que os serviços são responsáveis por uma parte significativa do nosso 
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crescimento económico; que o mercado único dos serviços se encontra ainda em vias de 
desenvolvimento devido a  lacunas e à tardia aplicação da Directiva relativa aos serviços,

Introdução

1. Congratula-se com a Comunicação da Comissão intitulada "Um Acto para o Mercado 
Único" e, em particular, com o seu primeiro capítulo "Um crescimento forte, sustentável e 
equitativo em conjunto com as empresas";

2. Salienta a importância do mercado único para a competitividade das empresas da UE, bem 
como para o crescimento das economias europeias, e regozija-se com a abordagem 
holística utilizada na referida Comunicação;

I. Eixo de acção 1: Um mercado único inovador

3. Apoia firmemente a criação de uma patente da UE e de um sistema unificado de resolução 
de litígios em matéria de patentes, a fim de fazer do mercado único um ambiente 
favorável à inovação; assinala que os encargos financeiros inerentes às patentes 
multilingues constituiriam um obstáculo à inovação no mercado único;

4. Apoia a criação de empréstimos obrigacionistas europeus para o financiamento de 
projectos da UE, no intuito de apoiar a inovação a longo prazo no mercado único;

5. Insta a Comissão a fomentar o investimento transfronteiriço e a estabelecer um quadro 
legislativo que permita o livre investimento de fundos de capital de risco no mercado 
único, independentemente do Estado-Membro de origem;

6. Reconhece a importância dos contratos públicos, sobretudo dos contratos públicos em fase 
pré-comercial, bem como o papel que desempenham no fomento da inovação no mercado 
único; encoraja os Estados-Membros a fazerem uso dos contratos públicos em fase pré-
comercial para dar um impulso inicial decisivo aos novos mercados de tecnologias 
inovadoras e "verdes", melhorando, simultaneamente, a qualidade e a eficiência dos 
serviços públicos; solicita à Comissão e aos Estados-Membros que comuniquem mais 
cabalmente às autoridades públicas as possibilidades existentes no domínio dos contratos 
públicos em fase pré-comercial; insta a Comissão a examinar os meios de facilitar os 
contratos públicos transfronteiriços conjuntos; 

7. Exorta os Estados-Membros a incrementarem os esforços tendentes a partilhar os recursos 
em matéria de inovação, criando para o efeito pólos de inovação e facilitando a 
participação das PME nos programas de investigação da UE;

II. Eixo de acção 2: Um mercado único digital

8. Acolhe favoravelmente a revisão, anunciada pela Comissão, da Directiva relativa às 
assinaturas electrónicas; realça a necessidade de reconhecimento mútuo da identificação e 
da autenticação electrónicas em toda a UE;

9. Convida a Comissão a tomar as medidas adequadas para reforçar a confiança das 
empresas no comércio electrónico, concretamente mercê da harmonização do direito dos 
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contratos, sempre que possível, e facilitando a cobrança de dívidas transfronteiras;

10. Insta os Estados-Membros a aplicarem integralmente a Terceira Directiva relativa aos 
Serviços Postais (2008/6/CE), de molde a facilitar a distribuição e o seguimento eficazes 
das compras efectuadas em linha;

11. Frisa a necessidade de criar um mercado único dos produtos audiovisuais em linha graças 
a uma melhor gestão electrónica dos direitos de autor e velando por que os titulares desses 
direitos recebam uma remuneração adequada pelas suas obras criativas; 

12. Realça a necessidade de intensificar a luta contra a pirataria em linha, de modo 
proporcionado e com apoio público, fazendo pleno uso das tecnologias disponíveis e 
respeitando os direitos fundamentais;

III.Eixo de acção 3: Um mercado único favorável às empresas 

13. Insta a Comissão a melhorar o acesso das PME aos mercados de capitais mediante o 
incremento da informação disponível acerca das diferentes possibilidades de 
financiamento pela UE, como as previstas no Programa-Quadro para a Inovação e a 
Competitividade, pelo Banco Europeu de Investimento ou pelo Fundo Europeu de 
Investimento e tornando os processos de financiamento mais fáceis, mais rápidos e menos 
burocráticos;

14. Salienta a importância de eliminar os entraves fiscais às actividades transfronteiriças; 
considera que se impõe clarificar o sistema de IVA e instituir obrigações de relato 
financeiro para as empresas, a fim de limitar os custos de adaptação e de reforçar a 
competitividade das empresas da UE; 

15. Sublinha que uma matéria colectável comum consolidada do imposto sobre as sociedades 
incrementaria a transparência e a comparabilidade das taxas do imposto sobre as 
sociedades, reduzindo, por conseguinte, os entraves às actividades transfronteiriças;

16. Solicita à Comissão que melhore a eficácia dos procedimentos dos contratos públicos, a 
fim de incentivar as empresas da UE a participarem nos contratos públicos 
transfronteiriços; destaca que cumpre agilizar a participação das PME nos processos de 
adjudicação de contratos;  

IV. Eixo de acção 4: Um mercado interno dos serviços

17. Assinala a necessidade de aplicar correctamente a Directiva relativa aos serviços e de 
garantir a possibilidade de realizar procedimentos em linha, o que poderia reduzir 
consideravelmente os custos de funcionamento das empresas; insta a Comissão a atribuir 
ênfase particular ao desenvolvimento do mercado único dos serviços em linha;

18. Insta a Comissão a incentivar o desenvolvimento do sector dos serviços às empresas e a 
adoptar as medidas regulamentares necessárias para proteger as PME de práticas 
comerciais desleais por parte das grandes empresas do sector retalhista;

19. Convida a Comissão a propor um quadro jurídico para as concessões de serviços que 
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assegure a transparência, a tutela jurisdicional efectiva dos proponentes e certeza jurídica;

20. Insiste na importância de uma cabal aplicação da Directiva relativa às qualificações 
profissionais; exorta a Comissão a propor medidas que visem a criação de carteiras 
profissionais válidas, se for caso disso, em toda a UE;

21. Congratula-se com o intento da Comissão Europeia de propor uma reforma legislativa do 
quadro de normalização, que abrangerá igualmente os serviços;

22. Realça a importância da dimensão externa do mercado interno e, em particular, da 
cooperação regulamentar com os principais parceiros comerciais, no intuito de promover a 
convergência regulamentar, a equivalência dos regimes de países terceiros e uma adopção  
mais lata de normas internacionais;

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

Em Outubro de 2010, a Comissão adoptou uma Comunicação intitulada "Um Acto para o 
Mercado Único", visando relançar o mercado único. Na primeira parte desta Comunicação, a 
Comissão propõe uma série de acções tendentes a proporcionar às empresas um crescimento 
mais forte, sustentável e equitativo.

A Europa tornou-se a maior economia do mundo. O mercado único é a pedra angular, tanto 
das empresas, como dos consumidores, podendo, porém, oferecer um maior crescimento e um 
maior número de postos de trabalho, pelo que não revelou ainda todo o seu potencial. Impõe-
se prestar a máxima atenção às PME, pois são elas as detentoras do maior potencial de 
desenvolvimento e de emprego. Daí a importância de incentivar um crescimento económico 
sustentável.

Quer o próprio mercado único, quer as empresas que nele operam, são vitais para o 
crescimento futuro das economias da UE. O presente projecto de relatório expõe as medidas 
prioritárias que importa tomar para construir um mercado único mais forte e capaz de 
responder mais adequadamente às necessidades das empresas da EU, bem como de gerar 
taxas de crescimento mais elevadas do que as observadas até à data. As prioridades do relator 
reúnem-se em quatro grupos e pretendem transformar o mercado único num ambiente 
inovador e favorável às empresas, assente numa economia digital, e no qual se observe uma 
liberdade real de circulação de serviços.

Um mercado único de serviços que funcione devidamente é dotado de um importante 
potencial de crescimento, favorecendo, por conseguinte, o relançamento económico. Apenas 
um crescimento sustentável pode garantir a criação de empregos duradouros. Há que tomar 
medidas adicionais para garantir a correcta aplicação da Directiva relativa aos serviços 
(prestando particular atenção aos serviços em linha) e da Directiva relativa às qualificações 
profissionais. Além disso, a criação de carteiras profissionais válidas, se for caso disso, em 
toda a UE constitui uma ideia a explorar atendendo ao potencial de tais documentos para 
reforçar a livre circulação dos cidadãos da UE e para simplificar os procedimentos de 
recrutamento nas empresas da UE.

Outras acções importantes que cumpre levar a cabo neste domínio: criação de um quadro 
jurídico adequado para as concessões de serviços e a garantia de que a reforma do quadro de 
normalização também abranja os serviços.

A UE necessita de um mercado único digital para melhorar a sua competitividade e fomentar 
o crescimento. Tal revela-se igualmente necessário para adaptar a posição da UE à dos outros 
países do mundo que evoluíram mais rapidamente do que a Europa para uma economia 
digital. 

O comércio electrónico apresenta um grande potencial para incrementar o comércio 
transfronteiras. A Comissão deveria clarificar o quadro jurídico que rege o comércio 
electrónico e também eliminar as disparidades entre as disposições nacionais que obstam ao 
mesmo. Afigura-se necessário incentivar o comércio electrónico, bem como aumentar a 
confiança neste último, não só por parte dos consumidores, mas também das empresas, que, 
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por vezes, se revelam relutantes em utilizá-lo. Cumpre, por conseguinte, harmonizar o direito 
dos contratos, sempre que possível, e facilitar a cobrança de dívidas a nível transfronteiriço. 

Há que desenvolver os serviços de governo electrónico, uma vez que as empresas poderiam 
reduzir os seus custos de funcionamento recorrendo a procedimentos em linha quando 
necessitam de comunicar com as autoridades, o que representa um importante elemento da 
sua competitividade. Sendo assim, a proposta de assegurar o reconhecimento mútuo da 
identificação e da autenticação electrónica, bem como a revisão da Directiva relativa às 
assinaturas electrónicas, assumem extrema relevância.

O mercado único deve beneficiar todas as empresas, devendo, contudo, ser conferida ênfase 
particular às PME, uma vez que estas empresas enfrentam ainda mais dificuldades quando se 
trata de tirar pleno partido das oportunidades do mercado único. As PME são o motor do 
crescimento da UE, pois geram uma grande parte dos nossos postos de trabalhos. Não 
obstante, estas empresas têm grandes problemas em ampliar as suas actividades e em inovar, 
dado ser-lhes difícil financiar tais projectos. O seu dinamismo é também afectado 
negativamente pelos encargos administrativos, que importa reduzir. A Comissão tem razão ao 
assinalar a necessidade de abordar a dificuldade enfrentada pelas PME em auto-financiar-se 
nos mercados de capitais. 

A UE deveria igualmente intervir no intuito de melhorar a visibilidade das PME para os 
investidores. As PME necessitam igualmente de um melhor acesso à informação e à 
comunicação com estes últimos. Devem ser conscientes das oportunidades que o mercado 
único lhes pode oferecer, bem como dos instrumentos financeiros postos à sua disposição, 
designadamente os proporcionados pela própria UE. Por outro lado, a inovação deve-lhes ser 
facilitada, e seria importante promover a sua capacidade de participação em programas de 
investigação. 

É necessário o apoio à inovação, não só para as PME, mas para todas as empresas. 
Consequentemente, a proposta da Comissão de criar empréstimos obrigacionistas privados 
afigura-se essencial para que estas empresas possam angariar fundos. A Comissão deveria 
velar por que os procedimentos estabelecidos para efeitos de utilização destes novos 
instrumentos financeiros sejam também adequados às PME. 

Paralelamente, a fim de melhorar a capacidade de inovação das empresas europeias, a UE 
requer um quadro regulamentar eficaz aplicável ao capital de risco, que constitui uma das 
principais fontes de financiamento do arranque de empresas inovadoras, empresas essas que 
gerarão um elevado valor acrescentado. Assim, revela-se crucial criar um quadro 
regulamentar que permita o investimento de fundos de capital de risco em qualquer Estado-
Membro. A UE não poderá concentrar-se em sectores inovadores se não forem tomadas novas 
medidas destinadas a garantir que o mercado único também funcione para o mercado do 
capital de risco.

O relatório aborda igualmente a questão dos contratos transfronteiriços, o que se reveste de 
grande interesse, tanto para as empresas da UE, como para as autoridades públicas. Os 
contratos públicos representam 17% do PIB da UE em fornecimentos, empreitadas e 
prestação de serviços por ano. Neste tão difícil período financeiro, revela-se crucial zelar por 
que este dinheiro seja utilizado da maneira mais rentável.
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Os Estados-Membros da UE deveriam concentrar-se no fomento dos contratos públicos de 
produtos e serviços inovadores e ecológicos. Os contratos públicos transfronteiras 
representaram apenas cerca de 1,5% das adjudicações de contratos públicos em 2009. Mau 
grado todas as importantes realizações do mercado único, verifica-se ainda um potencial de 
aumento dos contratos públicos electrónicos e da utilização da Internet para efectuar compras 
transfronteiriças mais satisfatórias. Há que prestar atenção especial aos contratos públicos em 
fase pré-comercial e aos contratos públicos conjuntos.

A parte das PME nos contratos públicos de montante superior ao limiar é inferior em 18 
pontos percentuais ao seu peso total na economia. As microempresas e as pequenas empresas 
estão muito aquém do seu verdadeiro papel na economia real. Um melhor acesso à 
informação e a superação de capacidades técnicas e financeiras limitadas poderiam melhorar 
notoriamente a eficácia do intercâmbio da informação entre compradores e eventuais 
fornecedores. 

Por último, as medidas fiscais revestem também grande importância. A coordenação das 
políticas fiscais e a introdução da uma matéria colectável comum consolidada do imposto 
sobre as sociedades contribuiriam para fazer do mercado único um ambiente empresarial mais 
favorável às empresas europeias. A vantagem consistiria em proporcionar a estas últimas uma 
maior transparência e em facilitar a comparação entre as diferentes taxas de imposto sobre as 
sociedades aplicadas pelos Estados-Membros.

Por outro lado, este não é o único obstáculo enfrentado pelas empresas para operarem a nível 
transfronteiriço. O relator apoia o estabelecimento de uma nova estratégia em matéria de IVA, 
que clarifique e adapte o quadro actual às novas realidades das economias europeias e que 
seja portador de benefícios para a competitividade das empresas da UE. Quanto às normas 
aplicáveis às obrigações em matéria de relato financeiro, há que tê-las em especial 
consideração, uma vez que constituem, frequentemente, um importante ónus para as empresas 
e um obstáculo para as transacções transfronteiras.


