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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre governação e parceria no Mercado Único
(2010/2289(INI))

O Parlamento Europeu,

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

– 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 sobre "Um mercado único para a Europa 
do século XXI" (COM(2007)0724), bem como o Documento de Trabalho dos Serviços 
da Comissão que a acompanha, intitulado "Mercado Único, avaliação dos progressos 
realizados (SEC(2007)1521),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 6 de Setembro de 2007, sobre a avaliação do 
Mercado Único1 e o Documento de Trabalho dos Serviços da Comissão “O Mercado 
Único: um ano depois (SEC(2008)3064),

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

– Tendo em conta o 27.º Relatório anual da Comissão sobre o controlo da aplicação da 
legislação da UE, bem como o Documento de Trabalho que o acompanha, intitulado 
“Situação nos diferentes sectores” (SEC(2010)1143),

– Tendo em conta a Recomendação da Comissão, de 29 de Junho de 2009, sobre medidas 
para melhorar o funcionamento do Mercado Único (C(2009)4728),

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho, de 10 de Dezembro de 2010, sobre o Acto 
para o Mercado Único,

– Tendo em conta o Relatório do Professor Mario Monti à Comissão sobre a revitalização 
do Mercado Único,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 20 de Maio de 2010, sobre a realização de um 
Mercado Único para os consumidores e os cidadãos2,

– Tendo em conta o Painel de Avaliação do Mercado Interno n.º 21 (2010), assim como as 
suas Resoluções, de 9 de Março de 20103 e 23 de Setembro de 20084, sobre o Painel de 
Avaliação do Mercado Interno, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada “Uma Europa para resultados -
aplicação do direito comunitário” (COM(2007)0502),

– Tendo em conta os artigos 258.º e 260.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE),

                                               
1 JO C 187E, 27.7.2008, p. 80. 
2 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0186.
3 JO C 349E, 22.12.2010, p. 25.
4 JO C 8E, 14.01.2010, p. 7.



PE456.686v02-00 4/12 PR\855011PT.doc

PT

– Tendo em conta o artigo 10.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia;
– Tendo em conta o artigo 48.° do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores e os pareceres da Comissão dos Assuntos Jurídicos e … (A7-0000/2010),

A. Considerando que o relançamento do Mercado Único requer um apoio activo de todas as 
instituições europeias, Estados-Membros e partes interessadas,

B. Considerando que ainda continua a haver uma grande distância entre as regras do 
Mercado Único e os benefícios que os cidadãos e os actores económicos dele podem 
colher na prática,

C. Considerando que o défice médio de transposição de legislação da UE é de 1,7% para o 
conjunto dos casos em que o tempo de transposição de uma directiva ultrapassa o prazo 
e a Comissão enceta um processo de infracção por não conformidade,

I. Introdução

1. Acolhe com agrado a Comunicação da Comissão intitulada “Um Acto para o Mercado 
Único”, nomeadamente o seu terceiro capítulo,

2. Insta a Comissão e o Conselho a reforçarem a abordagem holística ao relançamento do 
Mercado Único, integrado as prioridades deste último em todos os domínios de 
intervenção que são cruciais para a sua realização em beneficio dos cidadãos, 
consumidores e actores económicos europeus,

3. Considera que o reforço da governação económica europeia, a implementação da 
Estratégia UE 2020 e o relançamento do Mercado Único são todos igualmente 
importantes para revitalizar a economia europeia;

II. Reforçar a liderança política e a parceria

4. Considera que um dos principais desafios para o relançamento do Mercado Único 
consiste em assegurar a liderança, o empenhamento e a coordenação a nível político;
considera também que uma orientação abrangente ao mais alto nível político é crucial 
para relançar o Mercado Único;

5. Insta  os governos dos Estados-Membros a apropriarem-se do relançamento do 
Mercado Único; congratula-se com as iniciativas tomadas por alguns 
Estados-Membros para optimizar a forma como tratam das directivas relativas ao 
Mercado Único em termos da melhoria da coordenação, criação de estruturas de 
incentivo e aumento  da importância política atribuída à transposição;

6. Nota que as regras do Mercado Único são frequentemente implementadas pelas 
autoridades regionais e locais; solicita à Comissão e aos Estados-Membros que 
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desenvolvam mais e alarguem a parceria com as autoridades locais e regionais, da 
política de coesão para as políticas do Mercado Único;

7. Salienta o papel reforçado dos parlamentos nacionais no processo de aprovação de 
legislação da UE, como previsto no Tratado de Lisboa; encoraja os parlamentos 
nacionais a empenharem-se na questão das regras do Mercado Único ao longo do ciclo 
legislativo e a participarem em actividades conjuntas com o Parlamento Europeu;

8. Congratula-se com a intenção da Comissão de intensificar as consultas e o diálogo 
com a sociedade civil;

III. Regulamentar o Mercado Único

9. Considera que a eficiência global e a legitimidade do Mercado Único enfermam da 
complexidade da sua governação;

10. Considera que a utilização de regulamentos em vez de directivas deverá contribuir 
para um ambiente regulamentar mais claro e reduzir os custos de transição associados 
à transposição; solicita à Comissão que desenvolva uma abordagem mais 
especificamente orientada para a escolha dos instrumentos legislativos, em função das 
características legais e substantivas das disposições a implementar;

11. Considera que a existência de quadros de correspondência é essencial para assegurar 
que as regras do Mercado Único sejam convenientemente aplicadas;

IV. Coordenação administrativa, informação e mecanismos de resolução de litígios

12. Apoia as propostas do Acto para o Mercado Único destinadas a desenvolver mais a 
cooperação administrativa entre os Estados-Membros, incluindo a extensão do 
Sistema de Informação do Mercado Interno a outras áreas legislativas;

13. Sugere que a Comissão e os Estados-Membros coordenem e, quando adequado, 
consolidem os numerosos pontos de “balcão único” para informações e resolução de 
litígios;

14. Incentiva os Estados-Membros a desenvolverem os pontos de “contacto único” ao 
abrigo da Directiva “Serviços”, transformando-os em verdadeiros serviços de “balcão 
único” em que as empresas possam obter facilmente toda a informação necessária para 
as suas actividades, incluindo informações sobre o regime fiscal aplicável;

V. Aplicação da legislação

15. Considera que o processo por infracção continua a constituir um instrumento essencial 
para garantir o funcionamento do Mercado Interno;
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16. Solicita à Comissão que resista a qualquer interferência política e encete 
imediatamente processos por infracção quando os mecanismos de resolução 
pré-judicial de litígios falharem;

17. Nota que a jurisprudência recente do Tribunal de Justiça abre novos cenários para a 
Comissão agir contra “infracções gerais e estruturais” às regras do Mercado Único por 
parte dos Estados-Membros;

18. Solicita à Comissão que utilize plenamente as alterações introduzidas pelo artigo 260.º 
do TFUE, concebidas para simplificar e acelerar a imposição de sanções pecuniárias 
no contexto de processos por infracção;

19. Lamenta que um número demasiado elevado de processos por infracção aguardem 
tanto tempo antes de serem encerrados ou apresentados ao Tribunal de Justiça;

20. Apoia as iniciativas da Comissão para desenvolver dispositivos alternativos de 
resolução de litígios na UE;

VI. Acompanhamento, avaliação e modernização

21 Manifesta-se a favor da abordagem centrada e baseada em provas no que diz respeito 
ao acompanhamento e avaliação; convida a Comissão a prosseguir o desenvolvimento 
dos seus instrumentos de monitorização do mercado, melhorando a tecnologia, os 
indicadores e a recolha de dados, e respeitando entretanto os princípios da 
exequibilidade e da relação custo/benefício;

22. Salienta a avaliação mútua prevista na Directiva “Serviços”, enquanto forma 
inovadora de utilizar a pressão interpares para melhorar a qualidade da transposição;
apoia a utilização, quando conveniente, da avaliação mútua em outros domínios como, 
por exemplo, a livre circulação de bens;

23. Incentiva os Estados-Membros a reverem regularmente as regras e procedimentos 
nacionais que tenham impacto sobre a livre circulação de serviços e bens, a fim de 
simplificar e modernizar as regras nacionais e de suprimir sobreposições;

VII. Medidas essenciais para reforçar a governação e a parceria

24. Sugere que o Presidente do Conselho Europeu seja mandatado para coordenar e 
supervisar o relançamento do Mercado Único, em estreita cooperação com o 
Presidente da Comissão;

25. Solicita que cada Sessão da Primavera do Conselho Europeu seja consagrada à 
avaliação do ponto em que se encontra o Mercado Único, com base num processo de 
monitorização através do qual seja examinado o desempenho de objectivos 
intermédios; recomenda que o Conselho “Competitividade” assuma maiores 
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competências para examinar questões relativas ao Mercado Único e a todo o conjunto 
de políticas deste último;

26. Solicita aos Estados-Membros que apresentem quadros de correspondência para todas 
as directivas relativas ao Mercado Único, colocando igualmente esses quadros à 
disposição pública dos cidadãos;

27. Solicita aos Estados-Membros e à Comissão que, até 2012, reduzam para 0,5% o 
défice de transposição das directivas relativas ao Mercado Único, incluindo tanto os 
casos de transposição pendente, como os de transposição incorrecta;

28. Solicita à Comissão que estabeleça um objectivo de referência de 12 meses como 
média para a duração máxima do prazo para processos por infracção, desde a abertura 
do dossier à apresentação do recurso ao Tribunal de Justiça;

29. Solicita à Comissão que proponha um prazo de referência para os Estados-Membros 
cumprirem as decisões do Tribunal de Justiça;

30. Solicita à Comissão que elabore um relatório sobre a eficiência das “melhores 
práticas” existentes nos Estados-Membros, tendo como base a sua Recomendação, de 
29 de Junho de 2009, sobre medidas para melhorar o funcionamento do Mercado 
Único até ao fim de 2011;

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

Reforçar a liderança política e a parceria

A relatora considera que um dos desafios fundamentais do relançamento do Mercado Único
consiste em assegurar a liderança, o empenhamento e a coordenação a nível político. As 50 
propostas para relançar o Mercado Único abrangem numerosos dossiers que implicam 
crucialmente as competências de diversos comissários na Comissão e são do âmbito de 
competências de várias comissões parlamentares no Parlamento Europeu. No Conselho, o 
Acto para o Mercado Único está, além disso, repartido por diferentes configurações da 
instituição, cujo papel e efectividade variam bastante entre si. As instituições nacionais 
também diferem bastante na forma como estão organizadas e na sua cultura organizacional.

Na opinião da relatora, reforçar o papel do Conselho “Competitividade”, como proposto nas 
Conclusões do Conselho de 10.12.2010 sobre o Acto para o Mercado Único, é uma condição 
necessária, mas não suficiente para assegurar a liderança, o empenhamento e a coordenação a 
nível político.

A relatora considera que a orientação política a alto nível é crucial para relançar o Mercado 
Único. Propõe, consequentemente, que o Presidente do Conselho Europeu seja mandatado 
para coordenar e supervisar esse processo, em estreita cooperação com o Presidente da 
Comissão. Cada Sessão da Primavera do Conselho Europeu deve ser consagrada a avaliar o 
ponto em que se encontra o Mercado Único, com base num processo de monitorização através 
do qual seja examinado o desempenho de objectivos intermédios. Neste contexto, a relatora 
nota que a Presidência húngara já tem planos para, pela primeira vez, se realizar um Conselho 
Europeu sobre um tema sectorial, em Fevereiro de 20111.

A relatora está convencida que o apoio e empenhamento dos Estados-Membros também serão 
cruciais para relançar o Mercado Único. Recomenda aos Estados-Membros que redobrem os 
esforços até agora feitos para melhorar a transposição e a implementação das regras do 
Mercado Único. As “melhores práticas” devem incluir o estabelecimento de avaliações 
periódicas dos sistemas de transposição, bem como a introdução de um sistema de pontos de 
contacto em diferentes ministérios e de sistemas de alerta antecipado que assinalem a 
aproximação da data-limite de transposição.

A relatora nota que os Estados-Membros podem, antes da publicação de uma directiva, tomar 
diferentes medidas para facilitar a sua transposição. Tais medidas incluem o desenvolvimento 
de planos de transposição logo que haja acordo político, a identificação ex-ante das 
competências e/ou análises de impacto legislativo, a transmissão regular de informações entre 
os departamentos responsáveis pela negociação e os envolvidos na  transposição, bem como a 
participação parlamentar a partir das primeiras fases das negociações sobre nova legislação 
europeia, o que parece facilitar a transposição após a legislação ser aprovada.

A relatora considera também que os Estados-Membros deveriam estabelecer as suas próprias 
prioridades e desenvolver a sua própria agenda em conformidade com as prioridades do 

                                               
1 A Presidência húngara tenciona organizar uma cimeira do Conselho Europeu sobre a política energética da UE.
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Mercado Único, a fim de se apropriarem verdadeiramente deste último.

Considera, além disso, que a abordagem da parceria sugerida pela Comissão necessita de ser 
reforçada com dois elementos.

Em primeiro lugar, é necessário alargar a parceria com as autoridades locais e regionais, da 
política de coesão para as políticas do Mercado Único. As regras deste último são muito 
frequentemente implementadas e aplicadas pelas autoridades a nível regional ou local dos 
Estados-Membros. A experiência com a implementação da Directiva “Serviços” mostra 
claramente que a participação das autoridades regionais e locais pode ser extremamente 
importante para assegurar que a  legislação do Mercado Único seja convenientemente 
implementada e aplicada.

A relatora nota que alguns Estados-Membros já tomaram medidas específicas para 
desenvolver a parceria com actores locais e regionais, entre outros, através do estabelecimento 
de redes específicas, e.g., no domínio dos contratos públicos ou da supervisão do mercado, 
que ligam as autoridades regionais e locais.

Em segundo lugar, a relatora considera que os elementos diálogo e parceria da governação do 
Mercado Único devem ser reforçados por um envolvimento mais forte dos parlamentos 
nacionais. A entrada em vigor do Tratado de Lisboa oferece uma “janela de oportunidades” 
para os parlamentos nacionais se empenharem nas regras do Mercado Único ao longo do ciclo 
legislativo e para participarem em actividades conjuntas com o Parlamento Europeu. Refira-se 
que o envolvimento dos parlamentos nacionais desde as primeiras fases das deliberações 
sobre propostas de directiva a nível europeu pode ajudar a acelerar a adopção das medidas de 
transposição subsequentes a nível dos Estados-Membros. O intercâmbio permanente com os 
parlamentos nacionais de informações sobre a transposição no que diz respeito aos progressos 
desta última podem facilitar o processo de transposição.

Regulamentar o Mercado Único

A relatora considera que as estruturas e processos de governação do Mercado Único são 
excessivamente complexos, o que complica a responsabilização e prejudica a sua eficiência e 
a legitimidade globais. Ao desenvolver mais a governação do Mercado Único, deve ser dado 
maior peso aos princípios da transparência e da responsabilização.

Uma abordagem mais selectiva na escolha dos instrumentos legislativos, em função das 
características legais e substantivas das disposições a implementar, deverá contribuir para a 
existência de um ambiente regulatório mais claro e para reduzir os custos de transição 
associados à transposição.

A relatora salienta que, nos termos do n.º 3 do artigo 4.º do TFUE, os Estados-Membros têm a 
obrigação de facilitar a realização da tarefa da Comissão de assegurar que as disposições dos 
Tratados e as medidas tomadas pelas instituições sejam aplicadas. Consequentemente, os 
Estados-Membros devem fornecer à Comissão informações claras e precisas sobre a 
implementação das directivas.
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Os Estados-Membros devem apresentar quadros de correspondência com listas das 
disposições dos Estados-Membros que transpõem as obrigações das directivas para o 
ordenamento jurídico nacional, e isto, relativamente a todas as directivas do Mercado Único, 
assim como disponibilizar publicamente esses quadros aos cidadãos (AMU, proposta n.º 47).

Coordenação administrativa e mecanismos de resolução de litígios

A relatora apoia a proposta n.º 45 do AMU, destinada a desenvolver mais a cooperação 
administrativa entre os Estados-Membros através do Sistema IMI, que poderá ser alargado a 
outros domínios de intervenção, incluindo o e-comércio e os contratos públicos.

O aumento da interacção entre as autoridades dos Estados-Membros competentes para as 
questões do Mercado Único não só ajuda a resolver problemas imediatos na implementação 
de directivas específicas, como também contribui para desenvolver a confiança mútua entre as 
autoridades dos Estados-Membros e um Mercado Único mais viável a longo prazo (dimensão 
europeia da administração pública dos Estados-Membros).

A relatora observa que existe um certo número de informações sobre o Mercado Único e de 
mecanismos de resolução de litígios para ajudar os cidadãos e as empresas. Propõe que a 
Comissão e os Estados-Membros coordenem e, quando adequado, consolidem os pontos de 
“balcão único” para a informação e a resolução de litígios (propostas 49 e 50 do AMU).

A relatora apoia o reforço dos mecanismos informais de resolução de litígios, nomeadamente 
da Rede SOLVIT. Considera que a Comissão deve reforçar esta Rede, de acordo com o 
relatório do Parlamento, de 2 de Março de 2010, sobre o SOLVIT (2009/2138(INI)).

Sugere também que os Estados-Membros e a Comissão se esforcem por desenvolver 
verdadeiros pontos de “balcão único” através dos quais o mesmo grupo-alvo possa obter toda 
a informação necessária, e.g., para o exercício de uma actividade determinada. Neste 
contexto, considera que os pontos de contacto único previstos na Directiva “Serviços” devem 
prestar informações igualmente sobre o regime fiscal aplicável.

Cumprimento da lei

A relatora considera que os processos por infracção devem continuar a ser um instrumento 
essencial para garantir o funcionamento do Mercado Interno. Incentiva a Comissão a utilizar 
rigorosamente os processos por infracção quando os mecanismos pré-judiciais de resolução de 
litígios falharem, utilizando plenamente as alterações introduzidas pelo artigo 260.º do TFUE, 
que simplificam e aceleram a imposição de sanções pecuniárias no contexto de processos por 
infracção.

Além disso, a relatora considera que a recente jurisprudência do Tribunal de Justiça 
proporciona novas possibilidades para a Comissão recorrer de “infracções gerais e estruturais” 
às regras do Mercado Único. Habitualmente, esta última concentrava-se sobre medidas para 
fazer cumprir a legislação em casos individuais. Porém, no âmbito do processo Comissão 
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contra Irlanda1, o Tribunal aceitou que a Comissão pode apresentar recursos judiciais contra 
Estados-Membros, não só por violações específicas do direito da UE, mas também por 
“infracções gerais e estruturais” destes últimos às suas obrigações decorrentes do direito da 
UE. Em vez de recorrer contra casos específicos, a Comissão pretendia demonstrar a 
existência de “práticas administrativas sistémicas e deficientes”, tendo argumentado que a 
Irlanda violava sistematicamente o disposto na Directiva “Resíduos”.

A noção de “infracção geral e estrutural” tem duas implicações importantes. Em primeiro 
lugar, a Comissão pode aduzir novos exemplos de infracções a uma dada obrigação do direito 
da UE durante a tramitação do processo no Tribunal. Em segundo lugar, o Estado-Membro 
considerado culpado, além da simples reparação pela infracção tem que, mais 
fundamentalmente, alterar a sua prática administrativa.

A relatora considera que a noção de “infracção geral e estrutural” pode abrir o caminho para 
um cumprimento mais efectivo das obrigações decorrentes da legislação do Mercado Único
em domínios como o dos contratos públicos.

Considera que é necessário trabalhar mais, não só para assegurar uma transposição 
tempestiva, mas também para redobrar os esforços no sentido de garantir uma transposição 
correcta. Sugere que os Estados-Membros tenham como objectivo de referência uma redução 
do défice médio de transposição para 0,5% até 2012, incluindo tanto os atrasos de 
transposição, como os casos de transposição incorrecta de directivas relativas ao Mercado 
Único.

A relatora observa que o processo formal por infracção demora geralmente muito tempo (com 
uma duração média para a resolução dos casos que varia entre 28 meses, na UE-15, e 15 a 16 
meses na UE-12). Insta a Comissão a estabelecer um objectivo de referência de 12 meses 
como média de duração de tratamento dos processos por infracção.

A relatora constata que as autoridades nacionais demoram, em média, 17,7 meses para 
cumprir as decisões do Tribunal, o que indica que alguns Estados-Membros não estão a 
cumprir as suas obrigações. Solicita, portanto, à Comissão que proponha uma data-limite de 
referência para os Estados-Membros cumprirem as decisões do Tribunal de Justiça.

Acompanhamento, avaliação e modernização

A relatora considera que só pode haver boa governança do Mercado Único com informação 
de boa qualidade sobre o seu funcionamento. Deverão ser utilizados os instrumentos 
adequados de monitorização e avaliação das políticas do Mercado Único para ligar as 
diferentes fases do ciclo das políticas, da concepção à sua implementação.

A relatora incentiva a Comissão a trabalhar sobre o desenvolvimento de instrumentos de 
monitorização do mercado, com base na sua experiência com instrumentos bem sucedidos, 
incluindo inspecçõs. Considera que deve ser dada prioridade à melhoria da metodologia, 
indicadores e recolha de dados, respeitando entretanto os princípios da exequibilidade e do 

                                               
1  Processo Comissão contra Irlanda [2005] Col. I-3331.
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custo/benefício.

Considera que os Estados-Membros devem empenhar-se mais na avaliação e monitorização 
das regras do Mercado Único, e incentiva-os, em particular, a realizarem regularmente 
exercícios de avaliação da legislação do Mercado Único, bem como revisões das regras e 
procedimentos nacionais que tenham impacto sobre a livre circulação de serviços e bens, a 
fim de simplificar e modernizar as regras nacionais e de suprimir sobreposições.


