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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre as 20 principais preocupações dos cidadãos e das empresas europeias 
relativamente ao funcionamento de Mercado Único
(2011/XXXX(INI))

O Parlamento Europeu,

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

– 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 
acompanha, intitulado “Single market: review of achievements” (Mercado Único: um 
ano depois) (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 setores” (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 Ato 
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 de resultados -
aplicação do direito comunitário” (COM(2007)0502),

– Tendo em conta os artigos 258.º a 260.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
                                               
1 JO C 187E de 27.7.2008, p. 80. 
2 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0186.
3 JO C 349E de 22.12.2010, p. 25.
4 JO C 8E de 14.1.2010, p. 7.
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Europeia (TFUE),
– Tendo em conta os artigos 7.°, 10.° e 15.° do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão: "Ato para o Mercado Único – Doze 
alavancas para estimular o crescimento e reforçar a confiança mútua» «Juntos para um 
novo crescimento" (COM(2011)0206),

– Tendo em conta o documento de trabalho da Comissão - As 20 principais preocupações 
dos cidadãos e das empresas europeias relativamente ao funcionamento de Mercado Único 
(SEC(2011)1003),

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores (A7-0000/2012),

A. Considerando que "As 20 principais preocupações dos cidadãos e das empresas europeias 
relativamente ao funcionamento de Mercado Único" confirmam que existe ainda um 
desfasamento entre as expectativas e a realidade no que respeita ao Mercado Único;

B. Considerando que os cidadãos europeus se deparam com diversas dificuldades, exigências 
complexas e discriminatórias impostas pelas instituições bancárias relativamente à 
abertura de conta, o que faz com 30 milhões de cidadãos europeus não disponha de conta 
bancária, provocando entraves à mobilidade;

C. Considerando que cerca de 30% dos cidadãos europeus ignora que tem direito a 
tratamento de saúde no estrangeiro e ao seu reembolso;

D. Considerando que apenas um em cada três cidadãos europeus sabe que deve levar consigo 
o cartão europeu de saúde nas suas deslocações ao estrangeiro;

E. Considerando que os cidadãos europeus que se instalam noutro país e para o qual 
pretendem levar o seu carro são confrontados com procedimentos pesados e complexos, 
sendo exigidos documentos não existentes no seu país, assim como o pagamento de 
impostos suplementares;

F. Considerando que, segundo dados do Eurobarómetro, 29% dos consumidores inquiridos 
deparam-se com dificuldades para comparar as ofertas relativas à sua conta corrente não 
sendo capazes de escolher o tipo de conta mais adaptado às suas necessidades;

G. Considerando que a falta de informação sobre os direitos dos consumidores, a incorreta 
aplicação da legislação e as dificuldades em matéria de resolução de litígios em compras 
transfronteiras levam à desconfiança dos consumidores relativamente às compras on-line, 
fazendo com que a UE não disponha de um verdadeiro mercado digital, ao serviço dos 
cidadãos e das empresas;
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H. Considerando que 62% dos consumidores europeus gostariam de trocar de fornecedor de 
energia mas a sua liberdade de escolha está limitada devido à falta de informação clara e 
comparável;

I. Considerando que as empresas continuam a deparar-se com dificuldades de acesso ao 
mercado dos contratos públicos noutros países, devido às diferentes práticas nacionais em 
matéria de mercados públicos e às exigências administrativas complexas em determinados 
Estados-Membros;

J. Considerando que deverá ser dada atenção especial às necessidades das pessoas 
portadoras de deficiência para que possam tirar o máximo partido do Mercado Único;

I. Introdução

1. Acolhe com satisfação a apresentação por parte da Comissão Europeia do documento de 
trabalho sobre "As 20 principais preocupações dos cidadãos e das empresas europeias 
relativamente ao funcionamento de Mercado Único" no seguimento da resolução do PE, 
de 20 de maio de 2010, sobre um mercado único ao serviço dos consumidores e cidadãos;

2. Manifesta a sua convicção que, perante estes 20 motivos de preocupação dos cidadãos, a 
Comissão Europeia apresentará propostas concretas para a sua resolução;

3. Reconhece que uma maior mobilidade de mão de obra qualificada contribuirá para uma 
Europa mais competitiva, sendo necessário para tal que se adote um quadro moderno no 
que toca ao reconhecimento de qualificações profissionais;

4. Apela à Comissão Europeia para que reforce os programas de mobilidade dos jovens 
favorecendo a sua entrada no mercado de trabalho;

5. Realça o papel da internet na eficiência negocial e na criação de novos mercados e 
oportunidades; 

II. Governança

6. Realça a necessidade de se aprofundar a abordagem holística do Mercado Único, centrada 
nos cidadãos, nos consumidores e nas PME, para que possam beneficiar plenamente das 
suas vantagens;

7. Reafirma a necessidade do reforço da cooperação entre o Parlamento, o Conselho, a 
Comissão e os Estados-Membros de forma a que os cidadãos se revejam nos principais 
projetos e no dia a dia da UE; 

8. Exorta os Estados-Membros a modernizarem as administrações públicas simplificando o 
quadro regulamentar e a incentivarem a aplicação de funcionalidades eletrónicas como o 
e-Governo;

9. Incentiva os Estados-Membros à troca de boas práticas, de forma a atingir a aplicação 
uniforme da legislação europeia;

10. Acolhe com satisfação a decisão da Comissão Europeia de aperfeiçoar as suas bases de 



PE483.745v01-00 6/10 PR\894133PT.doc

PT

dados de gestão dos casos relacionados com a aplicação do direito na UE1;

11. Insta a Comissão a desenvolver o portal "A Sua Europa" transformando-o num verdadeiro 
"Balcão Único" digital que faculte aos cidadãos e às empresas informações sobre o 
Mercado Único;

12. Solicita à Comissão que, na estratégia para o alargamento do Sistema de Informação do 
Mercado Único, analise o envolvimento das autoridades locais e regionais;

13. Sublinha que as preocupações dos cidadãos relativamente ao funcionamento do Mercado 
Único se devem à existência de 3 lacunas, designadamente, lacuna em matéria de 
informação, lacuna em matéria de aplicação e vazio legislativo; reconhece que para se 
otimizar o funcionamento do Mercado Único estas três lacunas deverão ser eliminadas 
simultaneamente;

14. Recorda a importância das PME para a economia europeia, e apela à Comissão Europeia 
para que, em conjunto com os Estados-Membros, aperfeiçoem o teste PME, com a 
finalidade de se reduzirem as burocracias e cargas administrativas a que estão sujeitas;

III. Informação e comunicação

15. Reitera que existe uma lacuna em matéria de informação sobre o Mercado Único, que 
conduz frequentemente a que os cidadãos desconheçam ou não compreendam os seus 
direitos e obrigações, nem saibam como obter as necessárias respostas ou ajuda;

16. Insta a Comissão Europeia a tirar partido de todos os recursos tecnológicos disponíveis 
para lançar campanhas de informação dando a conhecer aos cidadãos os benefícios do 
Mercado Único, assim como os seus direitos, incentivando a sua participação na 
realização de um mercado competitivo, justo e equilibrado;

17. Realça a importância do envolvimento das autoridades locais e regionais, bem como da 
sociedade civil nas campanhas de informação, destacando, nomeadamente, a necessidade 
de campanhas de informação nas escolas e universidades, de modo a preparar as novas 
gerações para uma cidadania europeia mais ativa;

18. Apela à Comissão para, em conjunto com os Estados-Membros, desenvolva um 
verdadeiro mercado único digital, ao serviço dos consumidores europeus e das empresas;

IV. Legislação/Transposição

19. Reconhece que, não obstante a existência de uma redução do número de processos 
instaurados pela Comissão Europeia, ainda existiam cerca de 2100 procedimentos de 
infração em curso no final de 2010;

20. Convida os Estados-Membros a assegurar, como prioridade, a transposição correta e 
atempada da legislação relativa ao Mercado Único e a reduzir os níveis de incumprimento;

                                               
1 CHAP - Registo de queixas e pedidos de Informação
  EU PILOT - Resolução de problemas com os Estados-Membros
  NIF - Base de dados para registo de casos de não comunicação



PR\894133PT.doc 7/10 PE483.745v01-00

PT

21. Exorta a Comissão a continuar a promover as melhores práticas em matéria de 
transposição da legislação relativa ao Mercado Único;

22. Recorda o objetivo de legislar melhor, exortando a Comissão Europeia, o Parlamento 
Europeu e o Conselho a reforçarem os esforços tendentes a melhorar a estratégia para a 
regulamentação inteligente; 

V. Sugestões

23. Insta a Comissão Europeia a proceder à monitorização de "As 20 principais preocupações 
dos cidadãos e das empresas europeias relativamente ao funcionamento de Mercado 
Único", ao fim de dois anos, e a atualizar as mesmas;

24. Exorta a Comissão, em conjunto com os Estados-Membros, autoridades regionais, locais e 
representantes da sociedade civil, a lançar periodicamente campanhas europeias de 
informação nos média nacionais, regionais e locais informando os cidadãos dos benefícios 
do Mercado Único, dos seus direitos e deveres, bem como onde obter informações ou 
ajuda para a resolução de problemas;

25. Apela à Comissão para garantir uma efetiva ligação entre os instrumentos existentes, tais 
como, SOLVIT, painel de avaliação do Mercado Interno, possibilitando a monitorização 
da boa e atempada transposição das diretivas europeias;

26. Insta a Comissão a avaliar as áreas onde o regulamento comunitário assegure 
simultaneamente o objetivo de simplificação e aplicação direta pelos Estados-Membros 
com os objetivos do Mercado Único; 

27. Exorta a Comissão a apresentar no segundo semestre de 2012, "As novas doze alavancas 
para estimular o crescimento e reforçar a confiança mútua" "Juntos para um novo 
crescimento";

28. Apela à Comissão para reformular o sistema de informação do mercado interno (IMI), 
alargando o âmbito e melhorando o funcionamento da cooperação administrativa e, 
repensar o programa SOLVIT dando-lhe novo enquadramento e meios adequados;

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

Plenamente realizado em 1992, o Mercado Único nasceu com o objetivo de estreitar os laços 
entre os cidadãos e os Estados-Membros, caracterizando-se por ser um espaço sem fronteiras 
onde pessoas, mercadorias, serviços e capitais podem circular livremente.

O Mercado Único é um elemento essencial para a concretização dos objetivos da Estratégia 
“Europa 2020”, bem como para a realização dos seus objetivos de um crescimento 
sustentável, inteligente e inclusivo.
Neste sentido, revitalizar e reforçar a eficácia do Mercado Único que envolve mais de 500 
milhões de consumidores e uma atividade económica de mais de 11 biliões de euros é 
essencial para permitir que a Europa relance o crescimento económico e o emprego, bem 
como conquiste a confiança dos cidadãos.
No ano em que celebramos o seu 20º aniversário, infelizmente, verificamos que ainda existe 
um desfasamento entre as expectativas e a realidade no que diz respeito ao Mercado Único, 
ou seja, os cidadãos europeus e as empresas ainda são confrontadas com obstáculos no 
exercício dos direitos que lhe são conferidos pelo acervo do Mercado Único.

Documento de trabalho da Comissão Europeia

No seguimento da Resolução do Parlamento Europeu, de 20 de maio de 2010, sobre "Um 
Mercado Único ao serviço dos consumidores e cidadãos", a Comissão Europeia apresentou o 
documento de trabalho sobre "As vinte principais preocupações dos cidadãos e das empresas 
europeias relativamente ao funcionamento de Mercado Único".

Nesse documento apontam-se as 20 preocupações mais frequentes com que se deparam os 
cidadãos e as empresas da União Europeia quando viajam ou vão viver ou trabalhar no 
estrangeiro. O documento da Comissão Europeia aborda questões como as qualificações 
profissionais, segurança social, obstáculos fiscais, acesso ao financiamento, compras on-line, 
portabilidade de pensões, etc.
O documento apresenta uma visão de conjunto dos obstáculos encontrados na prática do 
Mercado Único. Baseia-se numa análise das denúncias recebidas pela Comissão Europeia e 
pelos serviços de assistência (rede SOLVIT, serviço «A sua Europa – aconselhamento», 
"enterprise europe network", centros europeus dos consumidores, centros de contacto europe 
direct, EURES – serviço europeu de emprego) em articulação com os resultados dos últimos 
inquéritos Eurobarómetro e inquéritos alvo a grupos-alvo específicos.
Existe um desfasamento entre as expectativas e a realidade no que concerne ao Mercado 
Único, desfasamento esse que decorre das seguintes lacunas, ligadas entre si:
– Uma lacuna em matéria de informação - com frequência as pessoas não conhecem ou não 

compreendem suficientemente os seus direitos, nem sabem onde encontrar informação ou 
ajuda;

– Uma lacuna em matéria de aplicação - em muitos domínios, verifica-se um fosso entre o 
quadro jurídico da UE e o modo como a legislação é aplicada na prática;

– Um vazio legislativo - em certos domínios, o quadro jurídico da UE não corresponde às 
expectativas dos cidadãos e das empresas.
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Posição da Relatora

A relatora acolhe com satisfação a apresentação por parte da Comissão Europeia do 
documento de trabalho sobre " As 20 principais preocupações dos cidadãos e das empresas 
europeias relativamente ao funcionamento de Mercado Único".

 A crise económica, financeira e social que afeta a Europa desde 2008 tem tido um forte 
impacto no Mercado Único, levando os cidadãos a terem uma visão negativa sobre o mesmo, 
ao mesmo tempo que as instituições europeias e os Estados-Membros tomam consciência de 
que o Mercado Único não se encontra explorado em toda a sua plenitude. 

Desde essa altura a Comissão Europeia tem tido a preocupação de apresentar medidas1

tendentes a relançar o Mercado Único e a aumentar a confiança dos cidadãos nesse mesmo 
mercado2. Assim, em várias áreas problemáticas identificadas, já há trabalhos em curso, por 
exemplo, propostas para a modernização do sistema de reconhecimento de qualificações 
profissionais e para a melhoria do acesso às oportunidades em matéria de contratos públicos.
Nesse sentido, a relatora é de opinião que o presente relatório não deve ter como objetivo 
apresentar soluções para cada uma das 20 preocupações mas, sim, indicar 
orientações/recomendações à Comissão Europeia e aos Estados-Membros com o intuito de 
resolver as três lacunas identificadas no documento da Comissão Europeia, contribuindo deste 
modo para o relançamento do Mercado Único.

Por outro lado, a relatora entende que as três lacunas identificadas terão de ser resolvidas em 
simultâneo e a sua solução depende, em primeira linha, de uma forte vontade política dos 
Estados-Membros.
Frisa-se ainda, a necessidade de se criar um verdadeiro Mercado Único digital, que funcione 
devidamente, que seja seguro para os consumidores e empresas e que constitua um novo 
relançamento do projeto europeu no sentido da reconquista da confiança dos cidadãos, 
consumidores e empresas.
Numa altura em que os cidadãos olham com alguma desconfiança para a "Europa" torna-se 
necessário reforçar a cooperação entre o Parlamento, o Conselho, a Comissão e os 
Estados-Membros para deste modo os cidadãos se possam rever cada vez mais quer nos 
principais projetos, quer nos atos diários da União Europeia. 
Assim, é necessário governar melhor em conjunto. 

Nesse sentido, a relatora decidiu inserir um capítulo relativo à Governança, no qual defende 
uma abordagem holística da mesma, que permita controlar a transposição correta e atempada 
da legislação relativa ao Mercado Único, que permita informar os cidadãos dos seus direitos, 
que facilite o exercício dos seus direitos simplificando os procedimentos administrativos e 
que se estreite o contacto das autoridades competentes dos vários Estados-Membros com o 
objetivo de melhorar a cooperação. 

A supressão dos obstáculos e o relançamento do Mercado Único é essencial no atual contexto 
de crise económica, financeira e social que afeta a Europa, contribuindo para a inovação, 
                                               
1 Comunicação da Comissão intitulada "Um Ato 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)
2 Comunicação da Comissão: "Ato para o Mercado Único – Doze alavancas para estimular o crescimento e 
reforçar a confiança mútua" "Juntos para um novo crescimento" (COM(2011) 0206 
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crescimento, promoção da competitividade, criação de empregos bem como para o aumento 
de confiança dos europeus no Mercado Único.

Importa pois dar um novo fôlego ao Mercado Único que coloque no seu centro os cidadãos e 
os consumidores europeus de modo a que possam beneficiar plenamente das vantagens desse 
mercado, contribuindo, assim, para a coesão territorial, económica e social da União 
Europeia.

Trata-se de dar, de novo, aos cidadãos europeus a garantia de um projeto comum de progresso 
e solidariedade.


