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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a conclusão do Mercado Único Digital (2012/2030(INI))

O Parlamento Europeu,

 Tendo em conta a Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 
de junho de 2012, relativo à identificação eletrónica e aos serviços de confiança para as 
transações eletrónicas no mercado interno (COM(2012)0238),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 29 de maio de 2012, intitulada 
«Consumer Scoreboard shows where consumer conditions are best in Europe - Seventh 
edition of the Consumer Conditions Scoreboard» (Painel de avaliação dos consumidores 
destaca os países europeus mais favoráveis aos consumidores – Sétima edição do Painel 
de Avaliação de Condições dos Consumidores) (SWD(2012)0165),

– Tendo em conta a sua resolução, de 22 de maio de 2012, sobre uma estratégia para o 
reforço dos direitos dos consumidores vulneráveis1,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 22 de maio de 2012, sobre o Painel de Avaliação do 
Mercado Interno2,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 22 de maio de 2012, ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões, intitulada 
«Uma Agenda do Consumidor Europeu para incentivar a confiança e o crescimento» 
(COM(2012)0225),

– Tendo em conta o Documento de Trabalho dos Serviços da Comissão, de 22 de maio de 
2012, intitulado «Report on Consumer Policy (July 2010 - December 2011)» (Relatório 
sobre Política dos Consumidores (julho de 2010 – dezembro de 2011) (SWD(2012)0132), 
que acompanhava a Comunicação «Uma Agenda do Consumidor Europeu para incentivar 
a confiança e o crescimento» (COM(2012)0225), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 2 de maio de 2012, intitulada 
«Estratégia europeia para uma Internet melhor para as crianças» (COM(2012)0196),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 20 de abril de 2012, intitulada «Uma 
estratégia para a contratação pública eletrónica» (COM(2012)0179),

 Tendo em conta a Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de janeiro de 2012, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais à livre circulação desses dados (regulamento geral sobre a 
proteção de dados) (COM(2012)0011),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 11 de janeiro de 2012, intitulada «Um 
enquadramento coerente para reforçar a confiança no mercado único digital do comércio 

                                               
1 Textos aprovados, P7_TA(2012)0209.
2 Textos aprovados, P7_TA(2012)0211.
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eletrónico e dos serviços em linha» (COM (2011)0942),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 15 de novembro de 2011, sobre uma nova estratégia 
em matéria de política dos consumidores1,

– Tendo em conta a Diretiva 2011/83/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de 
outubro de 2011, relativa aos direitos dos consumidores, que altera a Diretiva do Conselho 
93/13/CEE e a Diretiva 1999/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e que revoga a 
Diretiva do Conselho 85/577/CEE e a Diretiva 97/7/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho2,

– Tendo em conta a Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo ao Programa Consumidores para 2014-2020 (COM(2011)0707) e os documentos 
relacionados (SEC(2011)1320 e SEC(2011)1321),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 25 de outubro de 2011, sobre a mobilidade e a 
integração de pessoas com deficiência e a Estratégia Europeia para a Deficiência 2010-
20203,

– Tendo em conta a Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 
de outubro de 2011, que institui o Mecanismo Interligar a Europa (COM(2011)0665),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de outubro de 2011, intitulada «Assegurar 
o bom funcionamento dos mercados para os consumidores – Sexta edição do painel de 
avaliação dos mercados de consumo» (SEC(2011)1271),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 5 de julho de 2011, sobre um mercado de comércio 
retalhista mais eficiente e equitativo4,

– Tendo em conta o Documento de Trabalho dos Serviços da Comissão, de 7 de abril de 
2011, intitulado «Reforçar a capacidade de ação dos consumidores na UE» 
(SEC(2011)0469),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 11 de março de 2011, intitulada 
«Consumers at home in the single market - Fifth Edition of the Consumer Conditions 
Scoreboard» (Os consumidores em casa no mercado único – Quinta edição do painel de 
avaliação das condições dos consumidores) (SEC(2011)0299),

– 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 sua Resolução, de 15 de dezembro de 2010, sobre o impacto da 

                                               
1 Textos aprovados, P7_TA(2011)0491.
2 JO L 304 de 22/11/11, p. 64.
3 Textos aprovados, P7_TA(2011)0453.
4 Textos aprovados, P7_TA(2011)0307.
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publicidade no comportamento dos consumidores1,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 21 de setembro de 2010, sobre a realização do 
mercado interno de comércio eletrónico2,

– Tendo em conta a Diretiva do Conselho 2010/45/UE, de 13 de julho de 2010, que altera a 
Diretiva 2006/112/CE relativa ao sistema comum do imposto sobre valor acrescentado, no 
que diz respeito às regras de faturação3,

– Tendo em conta os acórdãos do Tribunal de Justiça nos casos Google (processos apensos 
C-236/08 a C-238/08, acórdão de 23 de março de 2010) e BergSpechte (processo 
C-278/08, acórdão de 25 de março de 2010), que definem a noção de «utilizador da 
Internet normalmente informado e razoavelmente atento» como sendo o consumidor 
padrão da Internet,

– Tendo em conta a Diretiva 2010/13/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de 
março de 2010, relativa à coordenação de certas disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros respeitantes à oferta de serviços de comunicação 
social audiovisual (Diretiva Serviços de Comunicação Social Audiovisual)4,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 9 de março de 2010, sobre a defesa do consumidor5,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 3 de março de 2010, intitulada «Europa 
2020: Estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo» 
(COM(2010)2020),

– Tendo em conta o relatório analítico intitulado «Attitudes towards cross-border sales and 
consumer protection» (Atitudes face vendas transfronteiriças e defesa do consumidor), 
publicado pela Comissão em março de 2010 (Flash Eurobarómetro 282),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 22 de outubro de 2009, sobre o 
comércio eletrónico transfronteiriço entre empresas e consumidores na UE 
(COM(2009)0557),

– Tendo em conta o estudo «Mystery shopping evaluation of cross-border e-commerce in 
the EU» (Avaliação das compras mistério no âmbito do comércio eletrónico 
transfronteiras na UE) conduzido em nome da DG SANCO da Comissão por 
YouGovPsychonomics e publicado em 20 de outubro de 2009,

– Tendo em conta o Documento de Trabalho dos Serviços da Comissão, de 22 de setembro 
de 2009, sobre o seguimento nos serviços financeiros a retalho do painel de avaliação dos 
mercados de consumo (SEC(2009)1251),

– Tendo em conta a Comunicação, de 7 de julho de 2009, da Comissão ao Parlamento 

                                               
1 Textos aprovados, P7_TA(2010)0484.
2 JO C 50 E, de 21.02.2012, p.1.
3 JO L 189, 22.07.2010, p. 1.
4 JO L 95 de 15/04/10, p. 1.
5 JO C 349 E, 22.12.2010, p. 1.
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Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões 
relativa a uma metodologia harmonizada para classificar e comunicar queixas e pedidos 
de informação dos consumidores (COM(2009)0346), e o projeto de recomendação da 
Comissão que a acompanha (SEC(2009)0949), 

– 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),

– Tendo em conta 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 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),

– Tendo em conta o Documento de Trabalho dos Serviços da Comissão, de 5 de março de 
2009, intitulado «Relatório sobre o comércio eletrónico transfronteiras na UE» 
(SEC(2009)0283),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 5 de fevereiro de 2009, sobre o comércio 
internacional e a Internet,1

– Tendo em conta a sua Resolução, de 13 de janeiro de 2009, sobre a transposição, 
aplicação e controlo da observância da Diretiva 2005/29/CE relativa às práticas 
comerciais desleais das empresas face aos consumidores no mercado interno e da 
Diretiva 2006/114/CE relativa à publicidade enganosa e comparativa2,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 3 de setembro de 2008, sobre o impacto do 
marketing e da publicidade na igualdade entre homens e mulheres3, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 21 de junho de 2007, sobre a confiança dos 
consumidores no ambiente digital4, 

– Tendo em conta o 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)5,

– Tendo em conta a Diretiva 2006/114/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de 
dezembro de 2006, relativa à publicidade enganosa e comparativa6,

– 7, de 12 de dezembro 2006, relativa aos serviços no mercado interno,

                                               
1 JO C 67 E, 18.03.2010, p. 112.
2 JO C 46 E de 24/02/10, p. 26.
3 JO C 295 E de 04/12/09, p. 43.
4 JO C 146 E, 12.06.2008, p. 370.
5 JO L 364 de 09/12/04, p. 1.
6JO L 373, 21.12.2004, p. 37. 
6 JO L 376 de 27/12/06, p. 21.
7 JO L 376 de 27/12/06, p. 36.
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– Tendo em conta a Diretiva 2006/114/CE1 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de 
dezembro de 2006, relativa à publicidade enganosa e comparativa (versão codificada), 

– Tendo em conta as suas Resoluções, de 23 de março de 2006, sobre o direito europeu dos 
contratos e a revisão do acervo: o caminho a seguir2 e, de 7 de setembro de 2006, sobre o 
direito europeu dos contratos3,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão relativa à revisão do quadro regulamentar 
comunitário das redes e serviços de comunicações eletrónicas (COM(2006)0334),

– Tendo em conta a Diretiva 2005/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de 
maio de 2005, relativa às práticas comerciais desleais das empresas face aos consumidores 
no mercado interno4,

– Tendo em conta a Diretiva 2004/113/CE do Conselho, de 13 de dezembro de 2004, que 
aplica o princípio de igualdade de tratamento entre homens e mulheres no acesso a bens e 
serviços e seu fornecimento5,

– Tendo em conta o Eurobarómetro Especial n.º 342 sobre o reforço da capacidade de ação 
dos consumidores,

– Tendo em conta a Convenção UNCITRAL sobre a utilização das comunicações 
eletrónicas nos contratos internacionais (2005), a Lei Modelo da UNCITRAL sobre a 
assinatura eletrónica (2001) e a Lei Modelo da UNCITRAL sobre o comércio eletrónico 
(1996)6, 

– Tendo em conta o primeiro relatório de aplicação, de 21 de novembro de 2003, sobre a 
Diretiva relativa ao comércio eletrónico (COM(2003)0702),

– Tendo em conta a Diretiva 2002/65/CE7 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 
setembro de 2002, relativa à comercialização à distância de serviços financeiros prestados 
a consumidores e que altera a Diretiva do Conselho 90/619/CEE e as Diretivas 97/7/CE e 
98/27/CE,

– Tendo em conta a Diretiva 2002/58/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de 
julho de 2002, relativa ao tratamento de dados pessoais e à proteção da privacidade no 
setor das comunicações eletrónicas8,

– Tendo em conta a Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de 
junho de 2000, relativa a certos aspetos legais dos serviços da sociedade de informação, 

                                               
1 JO L 376 de 27/12/06, p. 21.
2 JO C 292 E de 01/12/06, p. 109.
3 JO C 305 E, 14.12.2006, p.247.
4 JO L 149 de 11/06/05, p. 22.
5 JO L 373 de 21/12/04, p. 37.
6 http://www.un.or.at/unictral
7 JO L 271 de 09/10/02, p. 16. 
8 JO L 201 de 31/07/02, p. 37.
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em especial do comércio eletrónico, no mercado interno1,

– Tendo em conta a Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de 
outubro de 1995, relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados2,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, conforme 
incorporada nos Tratados pelo artigo 6.º do Tratado da União Europeia (TUE), e em 
especial os seus artigos 7.º (respeito da vida privada e familiar), 21.º (não-discriminação), 
24.º (direitos da criança), 25.º (direitos dos idosos), 26.º (integração das pessoas com 
deficiência) e 38.º (proteção dos consumidores),

– Tendo em conta o artigo 9.º do TFUE, que estipula que «Na definição e execução das suas 
políticas e ações, a União tem em conta as exigências relacionadas com a promoção de um 
nível elevado de emprego, a garantia de uma proteção social adequada, a luta contra a 
exclusão social e um nível elevado de educação, formação e proteção da saúde humana.»,

– Tendo em conta o artigo 11.º do TFUE, que estipula que «As exigências em matéria de 
proteção do ambiente devem ser integradas na definição e execução das políticas e ações 
da União, em especial com o objetivo de promover um desenvolvimento sustentável.»,

– Tendo em conta o artigo 12.º do TFUE, que estipula que «As exigências em matéria de 
defesa dos consumidores serão tomadas em conta na definição e execução das demais 
políticas e ações da União.»,

– Tendo em conta o artigo 14.º do TFUE e o respetivo Protocolo 26 sobre serviços de 
interesse (económico) geral,

– 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, e os pareceres da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, da 
Comissão do Desenvolvimento Regional, da Comissão da Cultura e da Educação, 
Comissão dos Assuntos Jurídicos e da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos (A7-0000/2012), 

A. Considerando que a realização do Mercado Único Digital é um fator essencial no 
estabelecimento da UE como a economia baseada no conhecimento mais competitiva e 
dinâmica do mundo;

B. Considerando que o comércio eletrónico e os serviços em linha são uma força vital da 
Internet e são cruciais para atingir os objetivos da Estratégia UE 2020 para o mercado 
interno, beneficiando tanto os cidadãos individuais como as empresas; 

C. Considerando que 99% de todas as empresas europeias são PME, garantindo 85% do 
emprego, pelo que as PME são a força motriz da economia europeia, cabendo-lhe a 
responsabilidade principal pela criação de riqueza e pelo crescimento, bem como pela 

                                               
1 JO L 178 de 17/07/00, p. 1.
2 JO L 281 de 23/11/95, p. 31.
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I&D e a inovação;

D. Considerando que as empresas que têm desenvolvido a sua economia com base na Internet 
têm progredido muito mais que as outras e que, na atual crise económica, em que a 
criação de emprego depende praticamente das PME, é essencial remover as barreiras ao 
comércio em linha;

E. Considerando que atingir um mercado interno que funcione eficazmente cumpriria os 
objetivos da Agenda de Lisboa relativos ao aumento do crescimento, emprego e 
competitividade para servir os 500 milhões de consumidores da UE;

F. Considerando que há 75 milhões de pessoas com deficiência na Europa, e que estas 
pessoas também deveriam ter acesso total ao mercado interno;

G. Considerando que, embora o comércio eletrónico permita que os consumidores 
beneficiem de preços mais baixos e de um leque de escolha mais vasto, 60% dos sítios 
web não se adequam no presente aos compradores transfronteiriços em linha e que a 
confiança dos consumidores e das empresas no ambiente digital ainda é reduzida; 

H. Considerando que a fragmentação do mercado digital da UE ameaça direitos ao abrigo do 
acervo comunitário, visto que os consumidores e as empresas têm pouca segurança 
jurídica no que diz respeito ao comércio eletrónico transfronteiriço, devido à existência de 
demasiadas disposições legais que estabelecem exigências divergentes, uma circunstância 
que não permite que os empresários, autoridades ou consumidores beneficiem de regras 
claras e executáveis; 

I. Considerando que é vital ultrapassar a fragmentação legal que agora existe em algumas 
áreas para atingir um Mercado Único Digital completo e real;

J. Considerando que o comércio eletrónico e os serviços em linha incentivam o 
desenvolvimento de um mercado único sustentável, através da utilização de tecnologias, 
normas, rótulos, produtos e serviços ecológicos, e com baixas emissões de carbono;

Um Mercado Único Digital para o crescimento e o emprego

1. Salienta que, em épocas de crise económica, é essencial tomar medidas para estimular o 
crescimento e criar emprego e insiste que realizar o Mercado Único Digital seria um passo 
em frente crucial em termos da concretização deste objetivo; convida a Comissão, por 
conseguinte, a implementar o seu plano de lançamento e realização do Mercado Único 
Digital;

2. Saúda a nova Comunicação da Comissão relativa ao comércio eletrónico e serviços em 
linha, publicada em 11 de janeiro de 2012, que visa desenvolver um enquadramento 
coerente para o comércio eletrónico, reforçando a confiança e expandindo o comércio 
eletrónico e os serviços em linha aos setores B2B, B2C, C2C e G2G;

3. Convida a Comissão a implementar, desenvolver e seguir eficazmente o seu plano de ação 
para facilitar o acesso transfronteiriço a produtos e conteúdos em linha e a fornecer, para 
este efeito, um roteiro para a implementação de um plano transversal que garanta o 
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desenvolvimento do Mercado Único Digital e a promoção do crescimento, 
competitividade e criação de emprego a longo prazo, adaptando ao mesmo tempo a 
economia europeia aos desafios da atual economia global;

4. Salienta que a fragmentação e a falta de segurança jurídica são preocupações prioritárias 
no Mercado Único Digital e que deve ser abordada a aplicação inconsistente de regras nos 
Estados-Membros;

5. Salienta que a Diretiva relativa ao comércio eletrónico é o pilar do Mercado Único Digital 
e que a revisão desta Diretiva não é necessária; saúda, no entanto, a iniciativa da 
Comissão para melhorar a sua implementação e fornecer esclarecimentos, por exemplo, 
no que diz respeito a procedimentos de aviso e de ação;

As PME

6. Salienta que as PME formam a espinha dorsal da economia europeia e que é, 
consequentemente, vital o desenvolvimento de um plano de ação para a sua integração no 
Mercado Único Digital; insiste em que tirar partido das possibilidades da economia digital 
e do Mercado Único Digital, através da inovação e da utilização inteligente das TIC, 
poderia ajudar as PME a sair da atual crise e a criar crescimento e emprego;

7. Convida, deste modo, a Comissão e os Estados-Membros a desenvolverem este plano de 
ação, baseado na promoção da integração de PME nas cadeias de valor digital, através de 
medidas e iniciativas de incentivo à utilização inteligente das TIC para a inovação e a 
competitividade e o desenvolvimento de competências eletrónicas, bem como 
disponibilizando de mais informações sobre as vantagens e o potencial da economia 
Internet – por exemplo, através da Rede Europeia de Apoio ao Comércio Eletrónico 
(eBSN) – e proporcionando ao mesmo tempo apoio financeiro às PME inovadoras, entre 
outras ações;

8. Convida a Comissão a desenvolver uma estratégia para estimular o empreendedorismo 
digital na Europa, concentrando-se nas PME inovadoras e dinâmicas de todos os setores, 
de modo a assegurar um elevado potencial de crescimento e inovação e a criar novos 
empregos na Europa; 

9. Convida a Comissão e os Estados-Membros a introduzirem medidas com o objetivo de 
oferecer apoio financeiro às PME inovadoras, através de programas existentes, tais como 
o Programa Competitividade e Inovação (CIP), o novo Programa para a Competitividade 
das Empresas e das PME (COSME) e o Programa de Investigação e Inovação «Horizonte 
2020», bem como a proposta de regulamento relativo a fundos de capital de risco;

Superar as restantes barreiras do Mercado Único Digital 

10. Convida a Comissão a encontrar soluções com vista a melhorar a infraestrutura da UE 
para os serviços de entrega, de um modo que permita que tanto as empresas, como os 
consumidores beneficiem totalmente do Mercado Único Digital; salienta que essa 
infraestrutura deveria assegurar uma entrega acessível, fiável e rápida, um serviço afável, 
um sistema de devoluções eficaz e transparente, e preços mais reduzidos para serviços de 
entrega transfronteiriços;
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11. Convida a Comissão e os Estados-Membros a examinarem as possibilidades de simplificar 
e normalizar as regras do IVA aplicáveis às transações transfronteiriças e com vista a uma 
maior harmonização à escala da UE no que diz respeito a taxas e a regimes e a eliminarem 
a burocracia no intuito de assegurar um sistema mais simples, mais fácil e mais eficaz; 
salienta que os produtos digitais, como e-books, deveriam estar sujeitos à mesma taxa de 
IVA que o produto equivalente em formato físico; 

12. Saúda o livro verde da Comissão sobre os pagamentos com cartão, por Internet e por 
telemóvel; convida a Comissão e os Estados-Membros a desenvolverem e a 
implementarem medidas adequadas com vista a atingir um enquadramento regulamentar 
da UE total e eficazmente integrado, competitivo, inovador, neutro e seguro para os 
pagamentos em linha e por telemóvel;

13. Sublinha que a privacidade e a segurança dos dados são grandes preocupações entre os 
consumidores e tendem a desencorajá-los de comprar em linha; considera que é necessário 
adaptar a legislação existente de proteção de dados aos novos desafios e inovações na área 
dos desenvolvimentos tecnológicos presentes e futuros, por exemplo, “nuvem 
computacional”; 

14. Saúda, por conseguinte, o novo regulamento de proteção de dados aprovado pela 
Comissão e realça a necessidade de aprovar e implementar um novo regulamento sobre 
este assunto de uma forma que, embora proteja a privacidade e salvaguarde direitos 
fundamentais, ofereça suficiente flexibilidade às empresas para permitir que estas 
desenvolvam os seus negócios sem terem de suportar elevados custos, oferecendo-lhes 
simultaneamente uma simplificação e redução da carga administrativa;

15. Apela à Comissão a que modernize o enquadramento jurídico que regula os direitos de 
propriedade intelectual, propondo e implementando rapidamente a Estratégia Europeia 
para os Direitos de Propriedade Intelectual, e aguarda ansiosamente as suas propostas 
quanto a esta matéria; 

16. Condena firmemente todas as formas de discriminação contra consumidores em razão da 
sua nacionalidade e residência, recordando o n.º 2 do artigo 20.º da Diretiva Serviços 
(2006/123/UE), e convida a Comissão e os Estados-Membros a assegurarem a total 
implementação desta Diretiva;

Reforçar a confiança no Mercado Único Digital

17. Salienta que a Diretiva relativa aos direitos dos consumidores marcou um importante 
passo em frente em termos de aumento da segurança jurídica para os consumidores e 
empresas em transações em linha e constitui atualmente o principal instrumento de 
proteção do consumidor de serviços em linha; apela aos Estados-Membros que assegurem 
a sua eficaz e rápida implementação; 

18. Convida a Comissão e os Estados-Membros a desenvolverem e oferecerem mais recursos 
a instrumentos eficientes, tais como a rede de Cooperação no Domínio da Defesa do 
Consumidor (CPC), para garantir que os comerciantes em linha apliquem as regras 
europeias em matéria de transparência e de práticas comerciais desleais, assegurando, 
assim, um elevado nível de proteção do consumidor;
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19. Apela à Comissão que inclua um elemento de acessibilidade para o consumidor em todas 
as políticas do Mercado Único Digital, para assegurar que todos os grupos de cidadãos 
tenham acesso e possam beneficiar totalmente do Mercado Único Digital;

20. Salienta a necessidade de iniciativas nos Estados-Membros para melhorar as competências 
eletrónicas do público em geral; 

21. Reconhece a importância de uma carta europeia de direitos dos utilizadores suscetível de 
clarificar os direitos e as obrigações dos cidadãos da sociedade da informação; 

22. Salienta a necessidade de criar uma marca europeia de confiança que garantisse que uma 
empresa que atue em linha respeita plenamente a legislação da UE; entende que essa 
marca deve ser simples e bem estruturada, e preenchida com conteúdo que ofereça valor 
acrescentado ao comércio eletrónico, estimulando assim a confiança e a transparência, 
bem como a segurança jurídica para os consumidores e as empresas através da 
informação;

23. Acolhe favoravelmente as propostas legislativas da Comissão sobre Alternativas de 
Resolução de Disputas (ADR) e Resolução de Litígios em Linha (ODR) e sublinha a 
importância da sua adoção efetiva;

24. Saúda a nova Comunicação da Comissão intitulada «Estratégia europeia para uma Internet 
melhor para as crianças» e incentiva os Estados-Membros a promoverem a utilização 
pedagógica dos novos desenvolvimentos tecnológicos;

25. Insta a Comissão a assegurar que as regras relativas à distribuição seletiva sejam  
aplicadas adequadamente, para evitar abusos;

Estabelecer a base para uma Europa mais competitiva

27. Apela aos Estados-Membros a que reforcem e facilitem o desenvolvimento de 
infraestruturas de informação e de comunicação; saúda a nova iniciativa «Mecanismo 
Interligar a Europa», visto que será crucial para a implementação efetiva da Agenda 
Digital da Europa em relação aos objetivos definidos para 2020, prometendo o acesso de 
todos à banda larga;

28. Saúda a nova Comunicação da Comissão relativa à contratação pública eletrónica, 
publicada a 20 de abril de 2012; salienta que a contratação pública eletrónica simplificará 
o modo como a contratação pública é levada a cabo, garantindo transparência, reduzindo a 
burocracia e custos, aumentando a participação das PME, e oferecendo melhor qualidade 
e preços mais baixos;

29. Acolhe com satisfação o regulamento proposto relativo à identificação, autenticação e 
assinatura eletrónica;

30. Encarrega o seu Presidente de transmitir a sua posição ao Conselho, à Comissão e aos 
parlamentos nacionais.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A Europa enfrenta atualmente uma época de grandes desafios. A crise económica está a afetar 
gravemente a nossa economia, os nossos países, as nossas sociedades, as nossas famílias. 
Enfrentamos atualmente tempos difíceis, nos quais, talvez mais do que nunca, necessitamos 
de reflexão política e debate de ideias. Qualquer crise, qualquer fase como a que vivemos hoje, 
é também uma oportunidade para melhorar, para refletir sobre quais as razões que nos 
colocaram nesta situação, para corrigir os erros cometidos, para evoluir, e assim, para realizar 
as alterações necessárias. As épocas mais difíceis são, por conseguinte, as melhores 
oportunidades para proceder a reformas, reinventarmo-nos e, deste modo, evoluir no sentido 
de uma situação melhor.

Também vivemos numa era de grandes desenvolvimentos sem precedentes, tanto sociais, 
como económicos e tecnológicos. A chamada “Revolução Digital” veio modificar 
consideravelmente as nossas vidas em diversos aspetos. Novas formas de comércio, de 
interação com outros indivíduos, de procura de informação, de comparação de produtos e 
preços e de aprendizagem, entre muitas outras, sofreram uma alteração radical, de um modo 
que não poderíamos imaginar há alguns anos atrás. 

A Revolução Digital também transformou o modo como as empresas funcionam, e o impacto 
da economia Internet tem sido gigantesco nos últimos anos. Os lucros e as possibilidades de 
crescimento económico, a criação de emprego, as oportunidades para os consumidores, a 
variedade de produtos, a acessibilidade dos preços e as possibilidades para as empresas são 
vastos. Os números mostram-no claramente: em alguns países do G8, a Internet foi 
responsável por 20% do crescimento económico e 25% do aumento do emprego nos últimos 
cinco anos. Por cada emprego perdido no mundo «real», o setor em linha cria 2,6 novos 
empregos. As empresas que exploram o potencial total da Internet criam mais do dobro dos 
empregos das outras empresas. Se medida como um setor, o consumo e despesas relacionados 
com a Internet são agora superiores aos da agricultura ou energia. E o seu crescimento não vai 
parar por aqui.

Segundo o último estudo do BCG A economia com base na Internet nos G-20, em 2016, 
haverá 3 mil milhões de utilizadores da Internet à escala global, e a economia Internet terá 
atingido os $4,2 biliões nas economias dos G-20. Se fosse uma economia nacional, a 
economia Internet ficaria entre as cinco primeiras posições, apenas atrás dos EUA, da China, 
do Japão e da Índia, e à frente da Alemanha. Nos G-20, já ascendeu aos 4,1% do PIB ou $2,3 
biliões, em 2010 — ultrapassando as economias da Itália e do Brasil. A Internet contribui com 
até 8% para o PIB de algumas economias, estimulando o crescimento e criando emprego.

No entanto, na União Europeia, o Mercado Único Digital não evoluiu tanto quanto poderia ter 
evoluído e não explorámos ainda todos os benefícios da Economia Digital. A fragmentação 
legal atual age como um elemento dissuasor tanto para os consumidores como para as 
empresas ao ponderarem a sua entrada ou não no comércio transfronteiriço. As empresas que 
atuam transfronteiras na Europa enfrentam 27 conjuntos de regras diferentes em áreas 
essenciais, como o IVA, os serviços postais ou os direitos de propriedade intelectual, para 
citar alguns exemplos, o que gera um custo muito elevado de implementação a uma empresa 
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pan-europeia, que poderá ser insuportável, especialmente para as PME. Na União Europeia, 
99% das empresas são classificadas como PME. Estas são a espinha dorsal da economia da 
UE, visto que criam 85% do emprego.

A economia digital poderia ser uma chave para o seu desenvolvimento e para ajudá-las a 
encontrar uma saída para esta crise. É, por conseguinte, vital ultrapassar estas barreiras para 
lhes oferecer novas oportunidades e estimular o crescimento económico e criar emprego.

Por outro lado, e igualmente importante, está a redução de possibilidades para que os 
consumidores beneficiem totalmente de um Mercado Único Digital. Visto que muitas lojas 
em linha não estão dispostas a vender aos consumidores de qualquer país da UE, pelos 
motivos supracitados, as transações via Internet são frequentemente interrompidas caso o 
consumidor resida fora de um mercado particular. Em média, 61% de todas as encomendas 
transfronteiriças falham devido a este facto.

Segundo o último Painel do Mercado de Consumo e o seu estudo sobre o comércio eletrónico 
de bens, os consumidores podem poupar em 13 das 15 categorias de produtos cujos preços 
foram analisados. O estudo também demonstra que todos os consumidores têm pelo menos o 
dobro da escolha ao comprar em linha do que têm ao comprar por meios convencionais. Se 
comprarem em linha em toda a UE, as suas possibilidades de escolha de um produto acrescem 
16 vezes. Com as compras em linha, os consumidores europeus já lucram cerca de €11,7 mil 
milhões por ano, apenas em bens (um montante equivalente a 0,12% do PIB da UE). Se o 
comércio eletrónico crescesse até aos 15% do total do setor de retalho, e as barreiras do 
Mercado Único fossem eliminadas, o total dos ganhos a nível do bem-estar dos consumidores 
atingiria cerca de €204 mil milhões (equivalente a 1,7% do PIB da UE). 

Este montante é quatro vezes mais elevado do que numa situação em que existe fragmentação 
de mercado e fronteiras nacionais. Dois terços dos ganhos relativos ao bem-estar dos 
consumidores devem-se à maior seleção em linha, que é consideravelmente superior a nível 
transfronteiriço.

A Europa chegou a um cruzamento no seu futuro desenvolvimento económico e temos de 
decidir se oferecemos às nossas empresas um bom ambiente comercial ou um ambiente hostil. 
Deveríamos decidir se partimos para uma Europa sem barreiras ou se permanecemos presos a 
uma Europa com obstáculos à criação de empresas e empregos. 

Neste ano, em que celebramos o 20.º aniversário da criação do Mercado Único, deveríamos 
dar o impulso necessário à nossa economia para criar um Mercado Único Digital. Nas décadas 
de 80 e 90 do século passado, a materialização das quatro liberdades abriu enormes 
possibilidades e oportunidades. Hoje em dia, a extensão do Mercado Único no sentido de um 
Mercado Único Digital poderia criar muitas mais. A Revolução Digital oferece à nossa 
economia, às nossas empresas e aos nossos cidadãos a oportunidade de criar crescimento e 
emprego em todo o Mercado Único Digital.

As instituições europeias desenvolveram nos últimos dois anos muitas iniciativas a este 
respeito, diversas comunicações da Comissão Europeia e relatórios do Parlamento Europeu. A 
Comissão IMCO criou até um Grupo de Trabalho específico para o Mercado Único Digital e 
o comércio eletrónico que está a analisar as barreiras e a propor linhas de ação concretas para 
melhorar a atual situação. Mas temos de dar um passo em frente. São necessárias propostas 
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mais concretas e reformas mais profundas da situação existente.

A Europa está a mover-se rapidamente da era industrial para uma economia global, para o 
conhecimento em rede e com base em serviços. Isso requer inevitavelmente mudanças, não só 
na economia, mas também nas instituições e nos sistemas concebidos para uma outra era. 
Reforçando a importância primordial do poder de transformação das novas tecnologias, bem 
como da educação, competências e aprendizagem contínua, esta iniciativa procura estimular o 
debate e concentrar a atenção do público nas questões que estão no centro de uma economia 
de sucesso baseada no conhecimento.

O relator saúda as 5 recomendações de ação para o desenvolvimento de políticas e práticas no 
domínio da Comunicação da Comissão relativa a «Um enquadramento coerente para reforçar 
a confiança no mercado único digital do comércio eletrónico e dos serviços em linha», mas 
procuraria uma análise aprofundada para os seguintes quatro pontos de ação interligados:

1. Pequenas e Médias Empresas.

A UE já fez muito no sentido de melhorar a situação das PME, mas ainda há muito por fazer 
para reduzir a burocracia, simplificar o acesso a instrumentos financeiros e melhorar o acesso 
das PME aos mercados europeu e internacional. Existem aproximadamente 23 milhões de 
pequenas e médias empresas, o que representa 99% das empresas da Europa e 85% do 
emprego. As PME representam a principal força motriz do crescimento económico, inovação, 
emprego e integração social. As TIC, conforme reconhecidas pela Agenda Digital da União 
Europeia – uma das iniciativas emblemáticas da Estratégia Europa 2020 – têm oferecido um 
grande estímulo ao crescimento, aumento de produtividade no setor das PME e isto, por sua 
vez, tem melhorado o bem-estar dos cidadãos e consumidores. As PME inovadoras têm um 
papel particular a desempenhar na produção de inovação e crescimento, permitindo que novas 
tecnologias transformadoras forneçam novo impulso à produtividade, eficácia e 
competitividade para a indústria e para o setor público. As empresas inovadoras já estão a 
liderar o crescimento na Europa, na medida em que o setor das TIC representa cerca de 25% 
do crescimento do PIB.

As PME que são utilizadoras intensivas de tecnologia não só crescem e exportam o dobro das 
suas congéneres, como também criam o dobro do número de empregos. É necessária uma 
maior utilização da tecnologia em todas as empresas de todos os setores. De acordo com o 
McKinsey Global Institute, 75% do valor económico criado pela Internet advém de empresas 
tradicionais que estão a utilizar tecnologias com base na web para reduzir os custos de 
operação das suas empresas.

2. Superar as restantes barreiras no Mercado Único Digital. O Mercado Único Digital 
pode contribuir para atingir muitos objetivos da política da UE, incluindo os objetivos da 
Europa 2020 tendentes a modernizar os mercados de trabalho da Europa e a tornar a sua 
economia verde. Atualmente, no entanto, ainda temos 27 Mercados Únicos Digitais, em vez 
de um só. As atuais regras necessitam de ser atualizadas para permitir a concretização de um 
Mercado Único Digital. A natureza fragmentada do mercado único digital da UE está a 
impedir que muitas PME aproveitem os benefícios da Internet e das TIC, pois não conseguem 
suportar as mesmas cargas legais, fiscais e/ou administrativas que as grandes empresas. Levar 
a cabo a seguinte lista de tarefas, entre outras medidas, é uma condição sine qua non, caso a 
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Europa pretenda explorar o potencial do mercado único digital num setor da economia em que 
será decidida a competitividade, criação de emprego e produtividade futuras:

 Acelerar a expansão e adoção da banda larga de ultra velocidade; 
 Criar sistemas de pagamento em linha fiáveis, seguros e eficazes; 
 Agilizar e simplificar sistemas de IVA complexos e sobrepostos; 
 Reduzir os custos de expedição transfronteiras e aumentar a certeza da entrega; 
 Desenvolver uma infraestrutura para toda a Europa com regras harmonizadas para 

proteção de dados, que tenha em conta as novas tecnologias, tais como a “nuvem 
computacional”;

 Entregar uma estratégia europeia para direitos de propriedade intelectual.
 A correta aplicação do n.º 2 do artigo 20.º da Diretiva Serviços

3. Reforçar a confiança no Mercado Único Digital. A confiança é um dos principais fatores 
de sucesso para o crescimento de comércio eletrónico e serviços em linha. São 
imprescindíveis mais medidas para o estímulo do crescimento do comércio eletrónico através 
do reforço da confiança. É imperioso criar um mercado em linha no qual os consumidores 
possam confiar, que assegure transparência, segurança e proteção dos direitos dos 
utilizadores. As principais estatísticas falam por si e deveriam alarmar os legisladores:

 A UE ainda é muito fraca na banda larga de alta velocidade, na medida em que apenas 
0,9% das ligações operam a 100 Megabits por segundo – longe do objetivo da Agenda 
Digital de 50% de penetração da Internet super-rápida em 2020; 

 A Europa não forma suficientes profissionais de TIC e a falta de competências digitais 
estimada ascende aos 700 000 profissionais em 2015. Tudo isto numa época de uma taxa 
de desemprego histórica de 10,2% e de uma alarmante percentagem de 22,4% entre os 
jovens. 

 Praticamente um em cada dois consumidores europeu não está interessado em efetuar 
transações transfronteiriças devido às preocupações com a segurança de entrega, que é, 
em média, duas vezes superior à das expedições internas; 

 35% dos utilizadores da Internet evitam comprar em linha devido a preocupações relativas 
à segurança dos pagamentos, à falta de segurança jurídica, etc.

O estabelecimento de uma Marca Europeia em linha de confiança seria o próximo passo 
para elevar os alicerces estabelecidos pelas medidas supracitadas e para definir mecanismos 
eficazes e acessíveis de ADR e ODR ou para reforçar outros instrumentos de aplicação. A 
adoção de um efetivo sistema de assinatura eletrónica seria crucial para a promoção da 
confiança, bem como para o lançamento de um Código de direitos em linha da UE e uma 
melhor informação acerca dos direitos do utilizador na UE.

4. Estabelecer a base para uma Europa mais competitiva. O atraso nas TIC e na inovação 
teria consequências devastadoras a longo prazo. É por este motivo que, como prioridade 
urgente, o Mercado Único Digital necessita de se tornar numa fonte que forneça um ambiente 
comercial que facilite o investimento das empresas em I&D. Medidas como o Mecanismo 
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Interligar a Europa, a contratação pública eletrónica e as diretrizes para a assinatura eletrónica, 
entre outras, seriam importantes catalisadores para o estabelecimento da base para 
desenvolvimentos tecnológicos e inovação para empresas. 

Na opinião do relator, a implementação e adaptação das regras existentes da UE para a 
realização do Mercado Único Digital ajudará a Europa a tornar-se um interveniente em 
condições equitativas em relação à sua concorrência para o Mercado global e permitir-lhe-á 
sair da atual crise financeira, mais forte do que antes e pronta a enfrentar os desafios da 
Economia Global do Século XXI.


