
AD\1054416PT.doc PE546.596v02-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2014 - 2019

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

2014/2145(INI)

18.3.2015

PARECER

da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

dirigido à Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

sobre a revisão do quadro de governação económica: avaliação e desafios
(2014/2145(INI))

Relatora de parecer: Ildikó Gáll-Pelcz



PE546.596v02-00 2/7 AD\1054416PT.doc

PT

PA_NonLeg



AD\1054416PT.doc 3/7 PE546.596v02-00

PT

SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão dos 
Assuntos Económicos e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que, em consequência da crise económica e financeira, o nível de 
investimentos na UE registou uma quebra de cerca de 15 % relativamente ao ponto 
culminante que havia atingido em 2007;

B. Considerando que este défice de investimento dificulta a recuperação económica, a 
criação de emprego, o crescimento a longo prazo e a competitividade do nosso setor 
industrial e do mercado único em geral, colocando em risco a consecução dos objetivos 
definidos pela estratégia Europa 2020;

C. Considerando que a revisão e a melhoria do quadro de governação económica devem ter 
como base uma abordagem holística através de um conjunto de políticas interligadas e 
coerentes entre si que fomentem um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, bem 
como a competitividade, e criem postos de trabalho de melhor qualidade e sustentáveis em 
vez de se concentrarem unicamente na redução de défices; considerando que a 
mobilização dos benefícios de um mercado único que funcione bem, seja eficaz e 
equilibrado e possua uma base industrial reforçada é fulcral para a consecução destes 
objetivos;

D. Considerando que a Comissão deve acompanhar o mercado único tendo presente a 
qualidade da aplicação das medidas relevantes para o quadro de governação económica; 
considerando que a Comissão deve incluir no relatório anual de governação e no painel de 
avaliação os obstáculos à aplicação da legislação relativa ao mercado único; considerando 
que esse acompanhamento deve avaliar em que medida os consumidores, os cidadãos e as 
empresas beneficiam do mercado único e deve ter em conta os desafios que os 
consumidores e as empresas enfrentam no mercado único, nomeadamente nos domínios 
em que os Estados-Membros não aplicaram ou não fizeram cumprir a legislação relativa 
ao mercado único;

E. Considerando que a conclusão do mercado único no domínio dos concursos públicos e da 
proteção dos consumidores contribuiria para um aumento do PIB no valor de 300 mil 
milhões de EUR por ano;

F. Considerando que está a ser elaborado um plano de investimento europeu com vista a 
angariar 315 mil milhões de EUR para novos investimentos ao longo dos próximos três 
anos;

G. Considerando que a União Europeia enfrenta uma profunda crise de competitividade 
numa economia global cada vez mais desafiante e no mercado único, onde somente as 
economias competitivas serão capazes de criar emprego e aumentar o nível de vida dos 
seus cidadãos;

1. Acolhe com satisfação o facto de quer as comunicações da Comissão intituladas «Um 
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plano de investimento para a Europa» (COM(2014)0903) e «Otimizar o recurso à 
flexibilidade prevista nas atuais regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento» 
(COM(2015)0012), quer a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho que institui o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos 
(COM(2015)0010) salientarem como prioridade a necessidade de associar diretamente a 
revisão do quadro de governação económica às necessidades da economia real, de 
concluir o mercado único e de criar um mercado único digital;

2. Considera que o quadro de governação económica constitui uma iniciativa política 
fundamental que sustenta os alicerces dos objetivos e das iniciativas emblemáticas da 
Estratégia Europa 2020 que visam aproveitar o potencial inexplorado de crescimento do 
mercado único; é de opinião que, ao libertarem o potencial de crescimento do mercado 
único, os Estados-Membros conseguirão cumprir mais facilmente os objetivos integrados 
no quadro de governação económica; entende, além disso, que os principais intervenientes 
no mercado único são os consumidores e as empresas;

3. Realça que o mercado único é o principal motor do crescimento e da criação de emprego e 
que a principal área de crescimento é o mercado único digital, que consiste num 
verdadeiro mercado transfronteiriço em linha de venda de bens e serviços e de concursos 
públicos;

4. Salienta que a crise económica demonstrou claramente a importância de reforçar e 
orientar a economia da União Europeia e dos Estados-Membros no sentido da 
investigação e da inovação, bem como da tecnologia e do conhecimento, facilitando o 
acesso ao mercado e a mobilidade tanto dos consumidores como das empresas, 
melhorando o mercado único digital, combatendo a fragmentação do mercado único em 
toda a União através da aplicação e do cumprimento adequados da legislação relativa ao 
mercado único pelos Estados-Membros e aumentando os investimentos na economia real, 
nomeadamente em setores que contribuam para o desenvolvimento sustentável, para a 
eficiência na utilização de recursos e para a transição energética, fomentando, ao mesmo 
tempo, um elevado nível de criação de emprego e de convergência económica entre 
Estados-Membros e reduzindo o fosso entre Estados-Membros dentro e fora da área do 
euro;

5. Considera que a revisão do quadro europeu de governação económica deve estar 
associada à revisão da estratégia abrangente Europa 2020 e do ciclo do Semestre Europeu, 
com vista a fomentar um crescimento sustentável e competitivo; apela, por conseguinte, a 
que seja adotada uma nova abordagem relativamente ao mercado único e ao mercado 
único digital no âmbito da revisão da estratégia Europa 2020, incorporando devidamente 
metas e setores prioritários do mercado único num novo conjunto simplificado de 
orientações, objetivos ou iniciativas emblemáticas;

6. Congratula-se com a revisão da eficácia do quadro de governação económica no sentido 
de avaliar a aplicação efetiva e uniforme das regras de governação pela Comissão, pelo 
Conselho e pelos Estados-Membros; considera que esta revisão só deve conduzir a uma 
reavaliação do quadro de governação do mercado único e explorar os eventuais efeitos de 
sinergia entre ambos os processos quando tal for pertinente;

7. Reitera o seu apelo para que os procedimentos facilitem a participação adequada do 
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Parlamento Europeu no ciclo de governação económica, abrindo caminho à aprovação 
pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho das medidas necessárias para reforçar a 
governação do mercado único, nomeadamente das medidas que regulamentam domínios 
em relação aos quais o quadro regulamentar da União tenha sido estabelecido de acordo 
com o processo legislativo ordinário previsto no artigo 294.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia;

8. Reitera o apelo feito à Comissão e ao Conselho para que celebrem um acordo 
interinstitucional com o Parlamento Europeu, a fim de garantir plenamente o papel do 
Parlamento em todo o processo do Semestre Europeu;

9. Entende que o quadro de governação económica deve ser inclusivo, mais transparente e 
menos complexo, tendo, simultaneamente, em consideração as especificidades nacionais, 
e que as prioridades políticas devem igualmente ser discutidas de forma mais exaustiva 
com as partes interessadas pertinentes, sem comprometer a independência relativamente a 
interesses particulares; 

10. Considera que os parlamentos nacionais devem estar mais envolvidos no processo de 
aplicação efetiva das medidas definidas no quadro de governação económica e no âmbito 
da governação do mercado único;

11. Destaca a importância de um novo crescimento e da criação de emprego para que o 
público aceite o quadro de governação económica e insta, por conseguinte, a Comissão a 
melhorar o ambiente empresarial na Europa, dando especial atenção às PME, à eliminação 
da burocracia e ao acesso ao financiamento; recorda, neste contexto, a necessidade de 
apoiar as PME para que estas possam ter acesso a mercados não europeus, como os EUA, 
o Canadá, a China e a Índia;

12. Reitera que a avaliação da situação do mercado único deveria ser integrada no quadro de 
governação económica, estabelecendo, assim, a base para um ciclo anual do mercado 
único através do reforço de um pilar dedicado ao mercado único no âmbito do Semestre 
Europeu; faz notar que um tal quadro político integrado pode constituir um contributo útil 
para identificar os obstáculos ao funcionamento do mercado único, melhorando, em 
simultâneo, a aplicação das regras de governação económica da UE; salienta que a plena 
aplicação das diretivas revistas relativas aos concursos públicos, nomeadamente as regras 
aplicáveis aos critérios de adjudicação, pode ajudar as autoridades públicas a melhorarem 
a utilização dos recursos públicos e a evitarem custos ambientais e sociais desnecessários 
a longo prazo, o que tem um efeito positivo na estabilidade das finanças públicas;

13. Manifesta a sua profunda convicção de que é necessário concentrar os esforços nas 
principais prioridades dos pilares do Semestre Europeu; destaca a importância de prestar 
especial atenção aos domínios que criem um valor acrescentado europeu substancial, em 
consonância com os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade; insta a 
Comissão a trabalhar com os Estados-Membros para identificar formas de assegurar que 
estes princípios possam ser aplicados de forma mais eficaz;

14. Insta a Comissão a apresentar ao Parlamento um relatório anual sobre a integração do 
mercado único, em particular no que diz respeito às áreas mais importantes com maior 
potencial de crescimento e à criação de empregos sustentáveis e de melhor qualidade, que 
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avalie a eficácia da aplicação das recomendações específicas por país, bem como a 
aplicação e o cumprimento pelos Estados-Membros da legislação relativa ao mercado 
único, e realça que esta avaliação poderia ser fornecida como um contributo para a 
Análise Anual do Crescimento;

15. Recorda que uma boa governação económica e o respetivo impacto só podem ser eficazes 
se as partes interessadas estiverem envolvidas; salienta a necessidade de a UE, os 
Estados-Membros, as regiões, os municípios e as partes interessadas adotarem uma 
abordagem holística relativamente à aplicação e ao desenvolvimento de políticas; convida 
a Comissão e os Estados-Membros a assegurarem o princípio democrático do diálogo civil 
através da participação estruturada das partes interessadas pertinentes na governação 
económica e, em particular, no processo do Semestre Europeu;

16. Destaca a oportunidade de canalizar dinheiros públicos e privados suplementares para 
projetos viáveis com verdadeiro valor acrescentado para a economia social de mercado 
europeia, e salienta que os principais setores do mercado único — transportes, energia, 
serviços e produtos, investigação e inovação — e do mercado único digital representam a 
escala adequada (e mais apropriada) para que os investimentos sejam elegíveis no âmbito 
da reserva de projetos de investimento;

17. Saúda a margem de manobra adicional proporcionada pela cláusula de investimento, 
definida pela Comissão na sua comunicação sobre flexibilidade; entende que se deve tirar 
o maior partido desta nova possibilidade, a fim de encorajar os Estados-Membros a 
investirem mais em projetos com óbvio valor acrescentado europeu, como os que estão 
mais estreitamente associados ao desenvolvimento do mercado único e do mercado único 
digital; considera que o investimento direcionado e as reformas nos principais setores de 
crescimento do mercado único e na modernização das administrações públicas, 
nomeadamente no que diz respeito aos serviços governamentais eletrónicos e aos 
concursos públicos eletrónicos, devem ser considerados reformas estruturais;

18. Manifesta preocupação perante a não aplicação das recomendações específicas por país 
em certos Estados-Membros, nos quais apenas 12 % das referidas recomendações foram 
plenamente aplicadas em 2013; salienta que é necessária uma melhor aplicação das 
recomendações específicas por país, de modo a apoiar o crescimento e a criação de 
emprego; insta a Comissão a reforçar a apropriação das recomendações específicas por 
país nos Estados-Membros através do aumento do envolvimento dos parlamentos 
nacionais.
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