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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

que contém recomendações à Comissão sobre a governação do mercado único
(2012/0000(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 225.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE),

– Tendo em conta o artigo 26.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 8 de junho de 2012, intitulada «Uma 
melhor governação para o mercado único» (COM(2012)0259),

– 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, de 27 de outubro de 2010, 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, de 13 de abril de 2011, intitulada «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 a Comunicação da Comissão, de 3 de outubro de 2012, intitulada «Ato 
para o Mercado Único II  Juntos para um novo crescimento» (COM(2012)0573),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 8 de junho de 2012, relativa à aplicação 
da Diretiva Serviços, intitulada «Uma parceria para um novo crescimento no setor dos 
serviços 2012-2015» (COM(2012)0261),

– Tendo em conta o relatório de Mario Monti ao Presidente da Comissão Europeia, de 
9 de maio de 2010, intitulado «Uma nova estratégia para o mercado único ao serviço da 
economia e da sociedade europeias»,

– Tendo em conta o relatório do Presidente do Conselho Europeu, de 26 de junho de 2012, 
intitulado «Rumo a uma verdadeira União Económica e Monetária» e o relatório 
intercalar, de 12 de outubro de 2012, sobre o mesmo assunto,

– Tendo em conta o 23.º Painel de Avaliação do Mercado Interno (setembro de 2011) e a 
resolução do Parlamento, de 22 de maio de 20121, sobre o mesmo assunto,

– Tendo em conta o 25.º Painel de Avaliação do Mercado Interno (outubro de 2012),

                                               
1 Textos Aprovados, P7_TA(2012)0211.
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– Tendo em conta o documento de trabalho dos serviços da Comissão, de 24 de fevereiro 
de 2012, intitulado «Making the Single Market Deliver - Annual Governance check-up 
2011» (Assegurar a Realização do Mercado Único – Relatório Anual de Governação de 
2011) (SWD(2012)0025),

– Tendo em conta as conclusões do Conselho «Competitividade», de 30 e 31 de maio de 
2012, sobre o mercado único digital e a governação do mercado único,

– Tendo em conta as deliberações do Conselho «Competitividade», de 10 e 11 de outubro 
de 2012, sobre o Ato para o Mercado Único,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu de 28 e 29 de junho de 2012,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu de 18 e 19 de outubro de 2012,

– Tendo em conta o contributo e as conclusões da XLVIII Conferência dos Órgãos 
Especializados em Assuntos da União dos Parlamentos da União Europeia (COSAC) de 
14 a 16 de outubro de 2012,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 20 de maio de 2010, sobre a realização de um 
Mercado Único para os consumidores e os cidadãos1,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 6 de abril de 2011, sobre governação e parceria no 
mercado único2,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 14 de junho de 2012, sobre o «Ato para o Mercado 
Único: próximos passos para o crescimento»3,

– Tendo em conta os artigos 42.º e 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, mais do que nunca, é necessário um mercado único funcional, eficaz e 
sem obstáculos, baseado no conceito de economia social de mercado, no sentido de 
revitalizar a economia europeia, impulsionar o crescimento e a competitividade e criar 
emprego;

B. Considerando que o mercado único desempenha um papel fundamental no cumprimento 
dos objetivos da Estratégia Europa 2020;

C. Considerando que, volvidos 20 anos sobre a sua criação oficial, e mau grado a adoção de 
cerca de 1500 diretivas e 1000 regulamentos, o mercado único continua por realizar na 
plenitude; 

D. Considerando que urge reforçar a governação do mercado único e melhorar a aplicação e 

                                               
1 Textos aprovados, P7_TA (2010)0186.
2 Textos aprovados, P7_TA (2011)0144.
3 Textos aprovados, P7_TA (2012)0258.
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execução efetiva das regras que o regem;

E. Considerando que, apesar dos compromissos políticos assumidos ao mais alto nível e dos 
esforços envidados pela Comissão e pelos Estados-Membros, o défice médio de 
transposição aumentou de 0,7% em 2009 para 1,2% em fevereiro de 2012;

F. Considerando que o mercado único, enquanto espinha dorsal da União, e o seu bom 
funcionamento, enquanto base e estrutura da recuperação económica e social da Europa, 
são de extrema importância;

G. Considerando que os eventuais ganhos económicos resultantes de uma aplicação plena e 
adequada da Diretiva Serviços equivalem a um potencial de crescimento entre 0,8 % e 
2,6 % do Produto Interno Bruto (PIB), que se concretizaria entre cinco e dez anos após a 
execução da diretiva;

H. Considerando que, segunda as estimativas da Comissão, a União pode obter um 
crescimento adicional de 4 % do PIB nos próximos dez anos estimulando o rápido 
desenvolvimento do mercado único;

I. Considerando que a liderança forte de todas as instituições europeias e uma apropriação 
política clara por parte dos Estados-Membros continuam a ser condições necessárias para 
eliminar as restrições que continuam a entravar as liberdades do mercado único;

J. Considerando que o Presidente do Conselho Europeu sublinhou, no relatório acima 
mencionado de 26 de junho de 2012, a importância da total compatibilidade com o 
mercado único, bem como da abertura e da transparência do processo de aprofundamento 
da União Económica e Monetária;

K. Considerando que são agora necessárias ações concretas, tanto a nível dos 
Estados-Membros como da União, para eliminar as restrições que entravam o acesso ao 
mercado e a concorrência, bem como reformas concretas que criem uma efetiva liberdade 
de circulação de bens, pessoas, serviços e capitais na Europa;

Melhor legislação

L. Considerando que a Comissão deve almejar um acréscimo da coordenação horizontal e 
da coerência na elaboração das propostas legislativas relevantes para o mercado único; 
considerando que, antes de adotar propostas legislativas, a Comissão deve realizar 
avaliações de impacto aprofundadas que fundamentem de forma convincente a 
necessidade de legislar sobre o mercado único;

M. Considerando que, de acordo com o princípio da subsidiariedade e sempre que 
necessário, e, sobretudo, se não houver necessidade de um maior poder discricionário na 
aplicação da legislação da União, a Comissão deve privilegiar os regulamentos, e não as 
diretivas, como instrumento jurídico para legislar sobre o mercado único;

N. Considerando que a Comissão deve considerar a introdução de um «teste de 
compatibilidade com o mercado único» ao nível dos Estados-Membros, com o intuito de 
determinar um eventual impacto negativo sobre o mercado único da nova legislação 
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adotada a nível nacional; considerando que se deve equacionar a revisão da 
Diretiva 98/34/CE no sentido de alargar o seu âmbito de aplicação aos serviços e a outros 
setores; 

O. Considerando que é fundamental que a cooperação administrativa entre os 
Estados-Membros se processe de forma eficiente, eficaz e económica, à semelhança do 
Sistema de Informação do Mercado Interno (IMI);

Melhor transposição, execução e aplicação

P. Considerando que os Estados-Membros devem transpor as diretivas de forma coerente e 
adotar todas as novas disposições relativas a um ato legislativo da União de forma 
conjunta e simultânea, por forma a assegurar que essa transposição traduza o 
compromisso alcançado ao nível da União;

Q. Considerando que são necessárias uma execução mais transparente e uma aplicação 
uniforme do direito da União nos Estados-Membros; considerando que as tabelas de 
correlação se revelarão um instrumento de utilidade crescente, num mercado único 
integrado, para aferir a transposição das regras da União por parte das legislações 
nacionais, e que a Comissão deve, por conseguinte, solicitar a apresentação de tais tabelas 
com uma maior frequência;

Acompanhamento da aplicação

R. Considerando que o intercâmbio de experiências e melhores práticas entre 
Estados-Membros é fundamental para compreender os mecanismos nacionais de 
aplicação do direito da União e os obstáculos ao mercado único que ainda subsistem; 
considerando que, além da rede SOLVIT, a Comissão podia criar e coordenar uma rede 
de funcionários responsável pela aplicação de toda a nova legislação da União, 
estabelecendo assim uma plataforma de intercâmbio e análise por pares para uma estreita 
cooperação com os Estados-Membros, de modo a melhorar a qualidade global da 
aplicação; considerando que deve ser promovido um intercâmbio de funcionários 
nacionais responsáveis pela aplicação do direito da União entre os Estados-Membros, a 
fim de fomentar um melhor fluxo de informações e melhores práticas;

S. Considerando que o recurso a estatísticas meramente quantitativas sobre a aplicação da 
legislação do mercado único não permite medir a qualidade da aplicação e o impacto 
particular de instrumentos essenciais específicos no mercado único; considerando, por 
conseguinte, ser necessária uma avaliação política e qualitativa da realização e evolução 
do mercado único, nomeadamente no que respeita à relevância económica da nova 
legislação da União sobre o mesmo;

T. Considerando que essa avaliação deve diferenciar a não transposição, que constitui uma 
falha claramente assinalável do Estado-Membro, da possibilidade de inconformidade, que 
pode basear-se numa diferença de interpretação e entendimento do direito da União; 
considerando que os Tratados preveem que só o Tribunal de Justiça Europeu pode, em 
última instância, estabelecer publicamente a inconformidade da legislação nacional com o 
direito da União; considerando que deve ser apresentada anualmente ao Parlamento 
Europeu uma lista de atos legislativos da União não transpostos ou incorretamente 
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transpostos nos Estados-Membros em causa;

Melhor aplicação efetiva

U. Considerando que, tal como se encontra previsto no artigo 258.º do TFUE e é executado 
pela Comissão, os processos por infração não permitem abordar e corrigir de forma célere 
as deficiências de execução e aplicação das disposições relativas ao mercado único nos 
Estados-Membros;

V. Considerando que os Estados-Membros e o Conselho Europeu devem, deste modo, 
continuar a aperfeiçoar os processos por infração no âmbito das futuras revisões do 
TFUE; considerando que, neste contexto, deve ser considerada a possibilidade de intentar 
processos por infração acelerados na ocorrência de uma violação às disposições do 
mercado único;

W. Considerando que a iniciativa «EU Pilot» produziu resultados positivos no sentido de 
garantir uma aplicação correta do direito da União e permite soluções mais rápidas para 
os problemas que se deparam a cidadãos e empresas; considerando que a Comissão deve, 
consequentemente, promover o recurso à iniciativa «EU Pilot» e apurar a sua eficácia; 

X. Considerando que a Comissão deve reforçar as suas ações com vista a garantir a 
execução adequada e a aplicação efetiva de todas as regras adotadas nos 
Estados-Membros, reagindo mais rapidamente a notificações e queixas contra a aplicação 
incorreta do direito da União, bem como tomar, em devido tempo, as medidas necessárias 
para eliminar as incoerências existentes;

Y. Considerando que é necessário que a Comissão - após uma avaliação política – exerça 
com firmeza todos os seus poderes e explore ao máximo todos os mecanismos 
sancionatórios à sua disposição; 

Z. Considerando que as «EU sweeps», que são ações de fiscalização coordenadas pela 
Comissão e executadas em simultâneo nos Estados-Membros pelas autoridades nacionais 
competentes, provaram ser um instrumento útil, visto permitirem à Comissão e aos 
Estados-Membros acompanhar, com ações conjuntas, a aplicação da legislação do 
mercado único já transposta nos Estados-Membros; considerando que a Comissão deve, 
por conseguinte, proporcionar uma utilização mais alargada das «EU sweeps» aos 
Estados-Membros para facilitar a fiscalização, nomeadamente a realizada por autoridades 
nacionais não tão bem equipadas e preparadas; 

Domínios essenciais

AA.Considerando que a Comissão propõe direcionar as suas atividades para domínios e 
instrumentos essenciais específicos; considera, no entanto, que é necessária uma maior 
focalização num número limitado de instrumentos e ações para alcançar melhorias 
concretas na aplicação das regras do mercado único; considerando que o mercado único 
digital, o setor energético e os contratos públicos figuram entre os domínios essenciais 
mais importantes; considerando que esses domínios e instrumentos essenciais podem ser 
analisados anualmente, de modo a que a evolução atual dos Estados-Membros e os 
processos de decisão entre as instituições da União, e, em particular, os domínios 
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economicamente relevantes – com base numa avaliação científica - para o mercado único, 
sejam devidamente considerados e tidos em conta; 

Um mercado único para todos os intervenientes

AB. Considerando que os cidadãos e empresários europeus, designadamente as pequenas e 
médias empresas, de todos os Estados-Membros devem ser convidados a apresentar 
sugestões sobre a melhor forma de realizar o mercado único na plenitude, e que todas as 
instituições devem ser incentivadas a lançar um processo de consulta e debate público 
tendo em vista este objetivo; 

Semestre Europeu

AC. Considerando que o Semestre Europeu estabelece o enquadramento para a coordenação 
das políticas económicas e faz um balanço da situação orçamental e económica dos 
Estados-Membros, mas não tem em conta a situação do mercado único, apesar da 
importância prioritária deste último para as economias de todos os Estados-Membros;

AD.Considerando que convém olhar individualmente para cada Estado-Membro, a fim de 
detetar eventuais défices de transposição, execução e aplicação e colmatá-los nas 
recomendações específicas por país;

AE. Considerando que a avaliação da situação do mercado único deve tornar-se parte 
integrante do Semestre Europeu, colocando um pilar da governação do mercado único a 
par do pilar da governação económica; considerando que a proposta da Comissão de 
elaborar um relatório anual sobre a integração do mercado único que contribua para as 
recomendações específicas por país podia estabelecer as bases para um futuro ciclo anual 
do mercado único no quadro do Semestre Europeu;

1. Solicita à Comissão que apresente o mais rapidamente possível, nos termos do artigo 26.º, 
n.º 3, do TFUE, uma proposta de ato visando o reforço da governação do mercado único, 
na sequência das recomendações detalhadas estabelecidas no anexo à presente resolução;

2. Confirma que as recomendações respeitam os direitos fundamentais e o princípio da 
subsidiariedade;

3. Considera que as implicações financeiras da proposta ora solicitada devem ser 
financiadas pelas dotações orçamentais existentes; 

4. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução e as recomendações 
detalhadas que figuram em anexo à Comissão, ao Conselho, ao Conselho Europeu, bem 
como aos Parlamentos e Governos dos Estados-Membros.
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ANEXO À PROPOSTA DE RESOLUÇÃO:
RECOMENDAÇÕES DETALHADAS QUANTO AO CONTEÚDO DA PROPOSTA 

REQUERIDA

Recomendação 1: estabelecer orientações da União e outras condições necessárias para 
reforçar a governação do mercado único

O Parlamento Europeu considera que a proposta a apresentar deve regulamentar os 
seguintes aspetos:

– Deve ser apresentada uma proposta de ato, nos termos do artigo 26.º, n.º 3 do TFUE e 
tendo em conta outras bases jurídicas relevantes, que vise determinar as orientações e 
outras condições necessárias para reforçar a governação do mercado único, com vista a 
contribuir para assegurar o funcionamento do mercado interno da União e promover o 
crescimento económico na Europa;

– O ato não deve prejudicar o quadro regulamentar do mercado único já em vigor nem 
tão-pouco as regras a instituir nos diferentes setores. De igual modo, não deve prejudicar 
as prerrogativas das instituições previstas nos Tratados, nomeadamente as da Comissão, 
nem as obrigações dos Estados-Membros decorrentes dos Tratados ou do acervo do 
mercado único;

– O ato deve complementar o quadro regulamentar do mercado único e facilitar a 
transposição, execução e aplicação efetiva das regras e princípios do mercado único;

– Devem ser formuladas orientações sobre o mercado interno da União. As mesmas devem 
prever objetivos a atingir, prioridades em termos de ação e condições a assegurar, 
devendo ser acompanhadas por métodos de trabalho e procedimentos a estabelecer com 
vista ao reforço da governação do mercado único;

– Devem ser formulados os procedimentos, por um lado, de apresentação, avaliação e 
acompanhamento dos planos de ação nacionais em resposta às orientações da União e, 
por outro, de determinação das recomendações específicas por país relacionadas com o 
mercado único;

– Devem ser definidas medidas complementares necessárias para melhorar a execução e 
aplicação efetiva do quadro regulamentar do mercado único;

– Deve ser clarificado o vínculo entre o ciclo de governação do mercado único e o ciclo 
político anual do Semestre Europeu.

Recomendação 2: determinar as orientações da União com o objetivo de melhorar o 
funcionamento do mercado interno

O Parlamento Europeu considera que a proposta a apresentar deve regulamentar os 
seguintes aspetos:

– A fim de o mercado único contribuir de forma eficaz para o crescimento e para a 
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confiança dos consumidores e das empresas, devem ser estabelecidas orientações da 
União visando a melhoria do funcionamento do mercado interno. As orientações devem 
incluir: a) objetivos e prioridades de ação da União e dos Estados-Membros; b) condições 
a implementar para aperfeiçoar a governação do mercado único;

– Um conjunto limitado de objetivos e prioridades de ação, nos domínios em que um 
melhor funcionamento do mercado único seja passível de gerar benefícios mais 
significativos em termos de crescimento e emprego em toda a União;

– A seleção dos objetivos e prioridades de ação deve basear-se nos seguintes critérios:

a) Análise comparativa incidindo sobre a produção: utilizar uma seleção de indicadores-
chave quantitativos que cubram os fatores da produção de bens e serviços, de modo a 
identificar os setores que apresentem o potencial mais elevado e inexplorado de 
geração de crescimento; 

b) Importância económica: analisar se o setor em causa é suficientemente importante em 
termos de escala económica para gerar um impacto percetível no crescimento, tendo 
em atenção as causas que estão na origem da não exploração do seu potencial; 

c) Fatores dinâmicos: analisar se o setor aparenta estar já a reassumir o seu potencial 
inexplorado, com base em fatores como a sua capacidade para aumentar o emprego e a 
sua convergência possível com níveis de referência da produtividade laboral; 

d) Fatores do mercado único: analisar se há dados que indiquem que a introdução de 
melhorias no mercado único possa resultar na recuperação do potencial inexplorado. 

Recomendação 3: determinar, no âmbito das orientações da União, as condições a 
assegurar para melhorar a governação do mercado único

O Parlamento Europeu considera que a proposta a apresentar deve regulamentar os 
seguintes aspetos:

– As condições a criar para aperfeiçoar a governação do mercado único devem incluir:

a) A aplicação de princípios de regulamentação inteligente na elaboração e aplicação 
das regras relativas ao mercado único, a fim de garantir que estas sejam elaboradas, 
transpostas e aplicadas de forma a produzir um resultado eficaz para os 
destinatários; 

b) A minimização do nível de encargos administrativos, nomeadamente para as 
pequenas e médias empresas; 

c) A possibilidade de as empresas e os cidadãos respeitarem determinados 
procedimentos rapidamente através de meios eletrónicos, quando necessário; 

d) A disponibilização às empresas e aos cidadãos de informações, ajuda e acesso a 
mecanismos de recurso rápidos e eficazes, quando necessário;
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e) Uma utilização mais inteligente das tecnologias da informação para informar as 
empresas e os cidadãos, permitindo-lhes exercer os seus direitos e beneficiar de 
oportunidades, bem como ligar melhor as iniciativas a nível nacional e da União; 

f) Uma maior utilização das ferramentas em linha, como o Sistema de Informação do 
Mercado Interno (IMI), na cooperação transfronteiriça entre administrações;

g) O aperfeiçoamento dos balcões únicos;

h) Uma utilização eficaz dos mecanismos de resolução de problemas e de recurso 
rápidos e eficazes, através da criação de um serviço de ajuda em primeira linha de 
fácil acesso a nível nacional, ao qual empresas e cidadãos possam recorrer para 
resolver os problemas que enfrentam ao procurarem usufruir dos direitos e 
oportunidades proporcionados pelo mercado único.

Recomendação 4: definir as medidas complementares necessárias para melhorar a 
execução e a aplicação efetiva do quadro regulamentar do mercado único

O Parlamento Europeu considera que a proposta a apresentar deve regulamentar os 
seguintes aspetos:

– A fim de melhorar a execução e a aplicação efetiva do quadro regulamentar do mercado 
único, a Comissão deve:

a) Aumentar a sua assistência aos Estados-Membros na transposição de diretivas ainda 
por transpor;

b) Proceder a controlos de conformidade sistemáticos e tomar medidas de apoio para 
que as regras funcionem na prática nos Estados-Membros;

c) Relativamente à legislação transposta e aplicada, realizar análises aprofundadas 
para avaliar a forma como as regras são executadas e aplicadas, tanto em termos 
práticos como económicos;

d) Melhorar os relatórios de aplicação ex post incidindo sobre o cumprimento por 
parte dos Estados-Membros e as suas avaliações de desempenho centradas na 
eficiência das medidas políticas adotadas;

e) Organizar exercícios de análise por pares com os Estados-Membros.

– A fim de melhorar a execução e a aplicação efetiva do quadro regulamentar do mercado 
único, os Estados-Membros devem:

a) Nos casos em que os Estados-Membros ou a Comissão o considerem adequado, 
apresentar à Comissão projetos de medidas de transposição que garantam a 
conformidade e uma rápida aplicação;
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b) Consultar regularmente as partes interessadas e a sociedade civil, nomeadamente os 
consumidores e as empresas, durante o processo de transposição e a aplicação;

c) Disponibilizar em linha uma descrição da forma como as regras foram transpostas e 
do seu funcionamento em termos práticos.

Recomendação 5: proceder à apresentação, avaliação e acompanhamento dos planos de 
ação nacionais

O Parlamento Europeu considera que a proposta a apresentar deve regulamentar os 
seguintes aspetos:

– Os Estados-Membros devem elaborar e apresentar à Comissão planos de ação nacionais 
destinados a aplicar as orientações da União sobre a melhoria do funcionamento do 
mercado interno. Os planos de ação devem prever uma lista de medidas pormenorizadas a 
tomar e um roteiro para a sua aplicação;

– Os planos de ação nacionais devem ser elaborados em consulta com as partes interessadas 
relevantes, em representação dos interesses económicos e sociais, bem como dos 
interesses dos consumidores;

– A Comissão, em cooperação com o Comité Consultivo do Mercado Interno, deve avaliar 
os planos de ação nacionais e apresentar um relatório de síntese ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho;

– A avaliação dos planos de ação nacionais deve ter em conta o Painel de Avaliação do 
Mercado Interno e o Relatório de governação do mercado único;

– A Comissão deve acompanhar os progressos obtidos na execução dos planos de ação 
nacionais. Para o efeito, os Estados-Membros devem facultar à Comissão todas as 
informações pertinentes consideradas necessárias para avaliar esses progressos.

Recomendação 6: proceder à formulação de recomendações distintas e específicas por 
país relativamente ao mercado único

O Parlamento Europeu considera que a proposta a apresentar deve regulamentar os 
seguintes aspetos:

– Com base na avaliação dos planos de ação nacionais e utilizando outros instrumentos 
relevantes em matéria de mercado único, o Conselho, sob proposta da Comissão e após 
consulta ao Parlamento Europeu, pode formular recomendações aos Estados-Membros 
relacionadas com o mercado único com vista a melhorar tanto a execução e aplicação 
efetiva das regras do mercado único como o funcionamento do mesmo;

– Ao dirigir recomendações aos Estados-Membros, o Conselho deve fazer pleno uso dos 
instrumentos previstos no TFUE;
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– Caso seja emitida uma recomendação em matéria de mercado único, a comissão 
competente do Parlamento Europeu deve ter a possibilidade de convidar representantes 
do Estado-Membro em causa para participarem numa troca de pontos de vista e os 
representantes da Comissão devem ter a possibilidade de ser convidados para trocar 
pontos de vista com o parlamento desse Estado-Membro.

Recomendação 7: definir um pilar do mercado único do Semestre Europeu

O Parlamento Europeu considera que a proposta a apresentar deve regulamentar os 
seguintes aspetos:

– A fim de garantir que o mercado produza resultados concretos para os cidadãos, 
consumidores e empresas, o ciclo anual do Semestre Europeu deve servir de plataforma 
de orientação política, apresentação de relatórios e acompanhamento dos progressos 
alcançados pelos Estados-Membros e pela União na concretização dos objetivos do 
mercado único e na definição de medidas corretivas;

– Deve ser definido um pilar do mercado único do Semestre Europeu;

– O pilar do mercado único do Semestre Europeu deve incluir:

a) O Painel de Avaliação do Mercado Interno, incluindo relatórios pormenorizados 
específicos por país sobre a execução e aplicação efetiva da legislação relativa ao 
mercado único;

b) As propostas da Comissão relativas às prioridades políticas para o próximo ano, a 
nível nacional e da União, apresentadas no quadro da Análise Anual do 
Crescimento, e o relatório anual sobre a integração do mercado único. O relatório 
anual deve também apresentar uma avaliação do funcionamento do mercado único 
na prática. As propostas relativas às prioridades políticas devem basear-se nas 
conclusões do Painel de Avaliação do Mercado Interno;

c) A formulação das prioridades de ação e metas políticas a alcançar para superar os 
obstáculos que subsistem a nível nacional e da União, sob a forma de orientações 
relativas ao mercado interno;

d) A apresentação, por parte dos Estados-Membros, de planos de ação nacionais 
destinados a aplicar as orientações do mercado interno;

e) A avaliação dos planos de ação nacionais por parte da Comissão, em estreita
cooperação com o Comité Consultivo do Mercado Interno e tendo em conta o 
Painel de Avaliação do Mercado Interno e o Relatório anual de governação do 
mercado único;

f) A formulação pelo Conselho aos Estados-Membros de recomendações específicas e 
distintas relativamente ao mercado único, com base numa proposta da Comissão.



PE497.937v01-00 14/18 PR\915991PT.doc

PT

Recomendação 8: reforçar a responsabilização democrática e o papel do Parlamento 
Europeu e dos Parlamentos nacionais

O Parlamento Europeu considera que a proposta a apresentar deve regulamentar os 
seguintes aspetos:

– O Parlamento deve ser consultado pelo Conselho sobre as orientações da União 
propostas, nomeadamente sobre os fundamentos subjacentes à priorização dos objetivos e 
das ações planeadas;

– Antes do Conselho Europeu da Primavera, o Parlamento deve discutir a Análise Anual do 
Crescimento e votar as alterações relativas ao relatório anual sobre a integração do 
mercado único a apresentar ao Conselho Europeu;

– O Presidente do Parlamento Europeu deve apresentar, na reunião do Conselho Europeu 
da Primavera, os pontos de vista do Parlamento Europeu sobre a integração do mercado 
único;

– Sempre que a integração do mercado único for objeto de debate, o Conselho e a Comissão 
devem estar presentes nas reuniões interparlamentares entre o Parlamento Europeu e os 
parlamentos nacionais.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução

Surgida sob a forma de crise financeira em 2007/2008, a atual recessão económica mundial 
está a ter enormes repercussões económicas e sociais nos cidadãos e empresas da UE que, 
provavelmente, e felizmente, eram desconhecidas para muitos, se não para a maioria, de nós. 
Ademais, a presente crise revelou de forma flagrante a má gestão das dívidas soberanas na 
União, nomeadamente na zona euro, cujos custos têm agora de ser suportados pelos cidadãos 
e pelas empresas. Numa altura em que acusações recíprocas entre setores, Estados-Membros e 
intervenientes individuais fazem parte do debate quotidiano, a necessidade de uma 
coordenação e de uma governação económicas reforçadas a nível da UE foi identificada e 
posta em prática com o chamado «Semestre Europeu» em 2011. 

No âmbito destes esforços de recuperação, o mercado único desempenha um papel 
fundamental para os cidadãos e as empresas. Considerado o principal motor da promoção do 
crescimento e do emprego, o mercado único deve servir de base para restaurar a 
competitividade e fomentar o crescimento sustentável, em sintonia com a Estratégia Europa 
2020.

Perante um já denso acervo de disposições relativas ao mercado único, a execução adequada e 
a aplicação efetiva destas regras assume uma importância crescente para garantir um 
contributo eficaz para a recuperação económica. Contudo, as estatísticas sobre o défice de 
transposição das regras relativas ao mercado único por parte dos Estados-Membros, assim 
como o aumento do número de processos por infração, levantam sérias preocupações e 
mostram claramente que não estamos ainda a colher totalmente os benefícios potenciais de 
um mercado único realizado.

Comunicação da Comissão sobre «Uma melhor Governação para o Mercado Único»

Foi neste contexto que a Comissão apresentou uma comunicação sobre a governação do 
mercado único (COM(2012)259 final), na qual propõe uma dupla abordagem que combine a 
melhoria da execução e da aplicação efetiva das regras do mercado único. Por um lado, visa a 
realização de progressos rápidos em domínios fundamentais. Por outro, propõe-se melhorar o 
«ciclo de governação» tendo em conta a forma como as regras do mercado único são 
concebidas e aplicadas.

A posição do relator

O relator congratula-se com a comunicação da Comissão e com as propostas e avaliações 
realizadas pela Comissão. Independentemente disso, o relator considera que estas medidas são 
insuficientes, escasseando igualmente no seu âmbito para impelir um avanço eficaz no sentido 
da realização do mercado único. Deste modo, a sua conclusão, com base nas observações e 
apelos à ação abaixo expressos, vai no sentido de instar a Comissão a apresentar uma proposta 
de ato que permitiria resolver as deficiências existentes na governação do mercado único.
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1. Legislação: melhor avaliação dos impactos

Dada a abordagem fragmentada do passado, tanto na fase de elaboração de eventuais novos 
atos legislativos como na sua posterior aplicação, é preciso coordenar e avaliar o impacto e a 
necessidade de novos instrumentos do mercado único.

Por estes motivos, propõe-se:
 Reforçar a coordenação no seio da Comissão, avaliar melhor a necessidade de novos 

instrumentos e, consequentemente, aumentar a coerência antes de um ato legislativo
ser proposto;

 Optar por regulamentos em vez de diretivas, sempre que adequado;
 Introduzir um «teste de compatibilidade com o mercado único» para medir o impacto 

da nova legislação relativa ao mercado único a nível nacional;
 Considerar o alargamento do âmbito de aplicação da Diretiva 98/34/CE (Diretiva 

«Notificação») a outros setores.

2. Transposição e aplicação: progredir no sentido da transparência e da coerência

Embora a transposição do direito da UE para a legislação nacional possa ser vista como uma 
simples técnica jurídica dos Estados-Membros, na mesma reside um potencial considerável 
para melhorar a governação do mercado único nesta fase.

A transposição conjunta e simultânea de todas as medidas relacionadas com um ato legislativo 
da União torna a transposição mais transparente e coerente, refletindo o acordo alcançado a 
nível da União. Além disso, embora exista já um instrumento para comparar as disposições 
das diretivas adotadas a nível da União com as disposições correspondentes a nível nacional, 
ou seja, as chamadas «tabelas de correlação», a sua mais-valia em termos de transparência 
continua ainda por explorar. Assim, fazendo jus à intenção de «legislar melhor» consagrada 
no Acordo Interinstitucional entre o Parlamento, o Conselho e a Comissão (2003/C 321/01), 
interessa elaborar as tabelas de correlação com mais frequência e divulgar mais rapidamente 
as discrepâncias entre o direito da União e a legislação nacional. 

3. Acompanhamento e aplicação efetiva: motivar os atores principais e utilizar os 
instrumentos existentes

O acompanhamento da aplicação do direito da União e, consequentemente, das disposições 
relativas ao mercado único está previsto nos Tratados, sendo da competência da Comissão. 
Geralmente, isto reflete-se nos processos por infração. No entanto, o acompanhamento deve 
ser visto como uma cadeia de ações muito mais complexa e com vários níveis, na qual o 
processo por infração representa apenas a última etapa. Dada a natureza morosa dos processos 
por infração e a sensibilidade dos processos judiciais, importa prever fatores adicionais para 
facilitar a execução e, em última instância, a aplicação efetiva.

Estes fatos permitem tecer as seguintes considerações:
 Tal como sucede noutros domínios, a governação do mercado único beneficiaria com 

a intensificação e a melhoria do intercâmbio de experiências e melhores práticas entre 
os funcionários públicos, a nível da União e dos Estados-Membros;
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 Para além da mera avaliação estatística, é necessário efetuar uma avaliação qualitativa 
da aplicação que permita considerar quais as medidas com um impacto particular e 
relevância económica para o mercado único;

 É particularmente importante distinguir entre não transposição e inconformidade com 
o direito da União, sendo que a última, caso exista um entendimento diferente do ato 
legislativo subjacente, pode, em última instância, ser clarificada apenas pelo Tribunal 
de Justiça Europeu;

 Embora os processos por infração sejam morosos e careçam de aperfeiçoamento, 
instrumentos como as «EU Sweeps»1 e a iniciativa «EU Pilot»2 permitem, no 
entretanto, detetar problemas ao nível do cumprimento e apresentar mais rapidamente 
respostas para eventuais casos de não transposição ou inconformidade.

4. Domínios essenciais: determinar prioridades

Dado o grande número de disposições relativas ao mercado único, é óbvio que nem todas 
apresentam a mesma relevância e têm o mesmo impacto sobre os cidadãos e as empresas. 
Ainda que, numa situação ideal, todas essas disposições devessem ser aplicadas e 
acompanhadas em igual medida, a realização de melhorias concretas do mercado único exige 
uma seleção dos domínios essenciais em que importa atuar. Neste sentido, sugere-se que se 
tenha em particular atenção a relevância económica e o potencial de crescimento dos 
domínios e instrumentos específicos. Embora o número de domínios essenciais e instrumentos 
proposto pela Comissão deva ser mais limitado, a revisão anual dessas prioridades permitiria 
ter em conta a importância desses domínios no momento, bem como responder aos 
desenvolvimentos recentes e ao seu impacto no mercado único.

Conclusão

Posto isto, o relator entende que, para alcançar melhorias concretas, é necessária uma 
governação mais clara e rigorosa do mercado único. Para este fim, é particularmente 
importante estabelecer um quadro transparente e previsível, que reflita de forma adequada e 
regular os eventuais resultados positivos e negativos obtidos pelos Estados-Membros em 
termos de aplicação. O ciclo de governação do mercado único deve ser considerado à luz do 
Semestre Europeu, que para além dos aspetos económicos e orçamentais, já incide igualmente 
sobre aspetos relacionados com o emprego. Dada a importância económica do mercado único, 
a avaliação regular da sua situação representaria uma mais-valia para estas avaliações e 
completaria o quadro.

Além disso, o relator considera que o ciclo de governação do mercado único deve replicar o 
ciclo do Semestre Europeu ou ser integrado no mesmo. Assim, permitir-se-ia estabelecer um 
exercício regular de avaliação da realização do mercado único e, se necessário, resolver 
défices específicos no Estado-Membro em causa, através de recomendações específicas por 
                                               
.
22 A iniciativa «EU Pilot» teve origem na Comunicação da Comissão «Uma Europa de resultados – aplicação do 
direito comunitário» (COM(2007) 502 final) e funciona desde 2008. Permite que os cidadãos e as empresas 
apresentem queixas com vista à aplicação correta do direito da União, que serão posteriormente apreciadas pela 
Comissão e transmitidas ao Estado-Membro em causa. Enquanto «processo de pré-infração», esta iniciativa 
permite resolver problemas ou equívocos de aplicação num espírito de cooperação.
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país.

Para o efeito, o relator solicita a apresentação de uma proposta de ato com base no artigo 26.º, 
parte III do TFUE. Esta disposição do Tratado prevê a definição das orientações e condições 
necessárias para assegurar um progresso equilibrado no conjunto dos setores abrangidos pelas 
regras do mercado único. A proposta solicitada deve visar o estabelecimento do quadro 
necessário para determinar os domínios prioritários e os princípios para uma melhor 
legislação nos Estados-Membros, prever medidas de apoio nos Estados-Membros e solicitar a 
elaboração de planos de ação nacionais. Este processo deve culminar na emissão de 
recomendações específicas por país.

Neste sentido, o Semestre Europeu deve servir de plataforma e ciclo para fornecer a 
orientação política acima mencionada. Para este fim, sugere-se a criação de um pilar do 
mercado único a par dos aspetos económicos e orçamentais.

Além disso, o relator propõe o reforço da responsabilização democrática e do papel do 
Parlamento Europeu e os Parlamentos nacionais.

Na sua opinião, através da junção das medidas aqui propostas a uma forte liderança de todas 
as instituições europeias e a uma apropriação política clara por parte dos Estados-Membros, 
uma governação mais sólida do mercado único contribuirá para eliminar as restrições ainda 
existentes e permitirá que todos os intervenientes colham todos os benefícios das quatro 
liberdades.


