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As preocupações dos cidadãos e das empresas europeias relativamente ao 

funcionamento do Mercado Único  

Resolução do Parlamento Europeu, de 25 de outubro de 2012, sobre as 20 principais 

preocupações dos cidadãos e das empresas europeias relativamente ao funcionamento do 

Mercado Único (2012/2044(INI)) 

 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o documento de trabalho da Comissão "As 20 principais preocupações 

dos cidadãos e das empresas europeias relativamente ao funcionamento de Mercado 

Único" (SEC(2011)1003), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão 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 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 intitulada “Europa 2020 – Estratégia para 

um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo" (COM(2010)2020),  

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão “Um Mercado Único para a Europa do 

século XXI” (COM(2007)0724) e o documento de trabalho da Comissão que o 

acompanha, intitulado “O Mercado Único: um ano depois" (SEC(2007)1521), 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 4 de setembro de 2007, sobre a avaliação do 

Mercado Único1 e o documento de trabalho dos serviços da Comissão “O Mercado 

Único: um ano depois" (SEC(2008)3064), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada “Regulamentação inteligente na 

União Europeia” (COM(2010)0543), 

– Tendo em conta o 27.º Relatório anual da Comissão sobre o controlo da aplicação da 

legislação da UE (2009) (COM(2010)0538), bem como o Documento de Trabalho que o 

acompanha intitulado “Situação nos diferentes setores” (SEC(2010)1143), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada “Uma Europa de resultados - 

aplicação do direito comunitário” (COM(2007)0502), 

– Tendo em conta a Recomendação da Comissão, de 29 de junho de 2009, relativa a 

determinadas medidas para melhorar o funcionamento do mercado único2, 

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

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

do Mercado Único, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 20 de maio de 2010, sobre a realização de um 

Mercado Único para os consumidores e os cidadãos1, 

– Tendo em conta o Painel de Avaliação do Mercado Interno n.º 21 (2010), assim como as 

suas resoluções, de 9 de março de 20102 e 23 de setembro de 20083, sobre o Painel de 

Avaliação do Mercado Interno,  

– Tendo em conta os artigos 258.º a 260.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia (TFUE), 

– Tendo em conta os artigos 7.°, 10.° e 15.° do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia, 

– 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 dos Assuntos Económicos e Monetários, da 

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, da Comissão da Indústria, da Investigação 

e da Energia, da Comissão dos Transportes e do Turismo, da Comissão dos Assuntos 

Jurídicos e da Comissão das Petições (A7-0310/2012), 

A. Considerando que "As 20 principais preocupações dos cidadãos e das empresas europeias 

relativamente ao funcionamento de Mercado Único" confirmam que existe ainda um 

desfasamento entre as expectativas e a realidade no que respeita ao Mercado Único; 

B. Considerando que ainda existem demasiados obstáculos que impedem os Europeus de 

retirar total partido da existência de um mercado único, o que constitui um entrave ao 

desenvolvimento de um sentimento de pertença a uma mesma comunidade; considerando 

que é urgente remediar estas dificuldades, de modo a permitir que os Europeus 

beneficiem plenamente do seu direito à livre circulação e das vantagens decorrentes da 

adesão à União Europeia;  

C. Considerando que a supressão dos obstáculos e o relançamento do Mercado Único são 

essenciais no atual contexto de crise económica, financeira e social que afeta a Europa, 

contribuindo para a inovação, crescimento, promoção da competitividade, criação de 

empregos e para aumentar a confiança no mercado; considerando que o aprofundamento 

do Mercado Único beneficiará todos os cidadãos europeus contribuindo, desse modo, para 

a coesão territorial, económica e social da União Europeia; 

D. Considerando que o Mercado Único constitui um elemento fundamental para a 

concretização dos objetivos da Estratégia "Europa 2020", bem como para a realização dos 

objetivos de um crescimento sustentável, inteligente e inclusivo; considerando que, para o 

                                                 
1  JO C 161 E de 31.5.2011, p. 84. 
2  JO C 349 E de 22.12.2010, p. 25. 
3  JO C 8 E de 14.1.2010, p. 7. 



relançamento do Mercado Único, o novo paradigma do pensamento político deverá estar 

centrado nos cidadãos, nos consumidores e nas empresas, em particular nas PME; 

E. Considerando que os cidadãos europeus se deparam com diversas dificuldades, exigências 

complexas e discriminatórias impostas pelas instituições bancárias relativamente à 

abertura de conta, o que faz com 30 milhões de cidadãos europeus não disponham de 

conta bancária, provocando entraves à mobilidade; considerando que, segundo dados do 

Eurobarómetro, 29% dos consumidores inquiridos deparam-se com dificuldades para 

comparar as ofertas relativas às contas correntes não sendo capazes de escolher o tipo de 

conta mais adaptado às suas necessidades; 

F. Considerando que cerca de 30% dos cidadãos europeus ignora que tem direito a 

tratamento de saúde no estrangeiro e ao seu reembolso; Considerando que apenas um em 

cada três cidadãos europeus sabe que deve levar consigo o cartão europeu de saúde nas 

suas deslocações ao estrangeiro e que este cartão é indispensável para estadias de curta 

duração, tais como férias, viagens de negócios ou períodos de estudo noutro país; 

G. Considerando que a livre circulação de bens é um marco da UE e que a União 

implementou um sistema padrão de homologação e de harmonização dos certificados de 

registo automóvel; considerando, por conseguinte, que a aquisição de uma viatura ou 

respetiva transferência para outro Estado-Membro se tornou muito mais fácil; 

considerando que os cidadãos europeus que se instalam noutro Estado-Membro e para o 

qual pretendem levar o seu carro são confrontados com procedimentos onerosos e 

complexos, sendo exigidos documentos não existentes no seu próprio Estado-Membro, 

assim como o pagamento de impostos suplementares; considerando que dificuldades 

semelhantes são vividas pelos cidadãos europeus que pretendem comprar carro noutro 

Estado-Membro; considerando que o Parlamento recebe inúmeras queixas de cidadãos 

que encaram frequentemente formalidades excessivas, frequentemente relacionadas com 

o pré-registo de uma viatura noutro Estado-Membro e os custos adicionais associados; 

considerando que simultaneamente a União e os EstadosMembros têm que assegurar que 

se não verifique o novo registo de viaturas roubadas com certificados de registo 

falsificados; 

H. Considerando que as normas da UE relativas aos direitos dos passageiros preveem um 

nível mínimo de proteção dos cidadãos e, por esse motivo, facilitam a mobilidade e a 

integração social; considerando que ajudam a promover a igualdade das condições de 

concorrência no setor dos transportes no âmbito de um mesmo modo de transporte e entre 

diversos modos; considerando que o quadro jurídico da UE da proteção dos direitos dos 

passageiros tem de assegurar um padrão mínimo no que se refere à proteção dos 

consumidores a fim de acompanhar a evolução de práticas comerciais como as taxas 

suplementares, e ainda de cobrir casos de insolvência ou falência de companhias aéreas; 

considerando que a União tem que reagir aos novos padrões de mobilidade multimodal; 

I. Considerando que a supressão das barreiras regulamentares e físicas à criação de um 

espaço ferroviário europeu único, em particular no que diz respeito ao transporte de 

mercadorias, ajudaria a estimular o crescimento económico no interior do mercado único; 

J. Considerando que 62% dos consumidores europeus gostariam de trocar de fornecedor de 

energia e transitar para uma tarifa mais económica, mas a sua liberdade de escolha está 

limitada devido à falta de informação clara e comparável e aos obstáculos na cessação dos 

seus contratos de fornecimento de energia existentes; considerando que uma tal mudança 



se traduziria numa poupança de 100 EUR por consumidor, ou seja, 13 mil milhões EUR 

em toda a Europa; 

K. Considerando que o aprofundamento do Mercado Único no domínio das comunicações 

móveis, em particular do serviço de itinerância, seria muito bem recebido por parte dos 

cidadãos europeus; 

L. Considerando que 26 % dos consumidores europeus inquiridos tiveram problemas com o 

fornecimento de serviços Internet; considerando que o processo de mudança de 

fornecedor de serviços Internet é complicado e dispendioso, e que os consumidores se 

debatem frequentemente com uma fraca qualidade de serviço e uma aplicação desigual 

das normas nacionais; 

M. Considerando que a falta de informação sobre os direitos dos consumidores, a incorreta 

aplicação da legislação e as dificuldades em matéria de resolução de litígios em compras 

transfronteiras levam à desconfiança dos consumidores relativamente às compras em 

linha, fazendo com que a UE não disponha de um verdadeiro mercado digital, ao serviço 

dos cidadãos e das empresas; considerando que, segundo os dados dos Centros Europeus 

dos Consumidores (CEC), as compras em linha representam a maioria das queixas 

apresentadas pelos consumidores, (59 %); 

N. Considerando que as empresas continuam a deparar-se com dificuldades de acesso ao 

mercado dos contratos públicos noutros EstadosMembros, tanto na qualidade de 

empresas contratantes como de subcontratantes, nomeadamente devido às diferentes 

práticas nacionais em matéria de mercados públicos, às exigências administrativas 

complexas em determinados EstadosMembros e às barreiras linguísticas existentes; 

O. Considerando que a melhoria do acesso ao financiamento por parte das PME no atual 

contexto económico se reveste de uma importância acrescida, quer para a sobrevivência e 

o desenvolvimento destas empresas quer para o reforço do empreendedorismo e do 

desenvolvimento na Europa; 

P. Considerando que deverá ser dada atenção especial às necessidades das pessoas 

portadoras de deficiência para que possam tirar o máximo partido do Mercado Único, 

concertando ações de modo a garantir que os novos conteúdos eletrónicos estejam 

também ao total dispor das pessoas com deficiência, conforme as orientações 

internacionais em matéria de acessibilidade aos conteúdos da Internet1, e em 

conformidade com a convenção das Nações Unidas sobre os direitos das pessoas com 

deficiência, onde se definem as obrigações em termos de acessibilidade2;  

I.  Introdução 

1. Acolhe com satisfação a apresentação por parte da Comissão do documento de trabalho 

sobre "As 20 principais preocupações dos cidadãos e das empresas europeias 

relativamente ao funcionamento de Mercado Único" no seguimento da resolução do PE, 

de 20 de maio de 2010, sobre um mercado único ao serviço dos consumidores e cidadãos;  

2. Felicita a Comissão por essa iniciativa pertinente em resposta às dificuldades e 
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preocupações dos cidadãos e empresas no exercício dos direitos que lhes são conferidos 

pela UE; considera, no entanto, que o documento de trabalho poderia ter sido mais 

aprofundado; 

3. Manifesta a sua convicção de que o estabelecimento do mercado interno é necessário para 

o bem-estar económico e social dos cidadãos da UE; insta a Comissão a apresentar 

medidas concretas e propostas viáveis a fim de resolver os problemas identificados como 

sendo as 20 principais preocupações dos cidadãos; 

4. Entende que, nos atuais tempos de grave crise financeira, a UE deve redobrar os esforços 

a fim de eliminar entraves ao bom funcionamento do mercado único, nomeadamente em 

domínios que poderão funcionar como motores do crescimento económico, como as 

transações e as atividades empresariais transfronteiras, a prestação de serviços, a 

mobilidade, o acesso ao financiamento e a literacia financeira; 

5. Reconhece que uma maior mobilidade de mão-de-obra qualificada poderá contribuir para 

uma Europa mais competitiva;  está convicto de que, para atingir esse fim, é necessário 

adotar um quadro moderno no que toca ao reconhecimento das qualificações 

profissionais, acionando o mecanismo de alerta do Sistema de Informação do Mercado 

Interno (IMI); 

6. Congratula-se com a introdução de uma Carteira Profissional Europeia, apoiada pelo 

Sistema de Informação do Mercado Interno, cujos critérios estão a ser avaliados, com o 

objetivo de facilitar os procedimentos administrativos e a mobilidade transfronteiriça 

voluntária na UE; considera, além disso, que o IMI pode permitir uma cooperação mais 

rápida entre o Estado-Membro de origem e o país de acolhimento, ajudando assim a 

colmatar as discrepâncias que persistem no mercado de trabalho da UE; 

7. Salienta que a mobilidade dos trabalhadores nos diferentes EstadosMembros deve ser um 

ato voluntário e ser sempre conjugada com o respeito absoluto dos direitos laborais; 

8. Manifesta a sua preocupação quanto às agências de emprego fraudulentas que se dedicam 

à exploração do trabalho na UE, pondo assim em risco o bom funcionamento da livre 

circulação de trabalhadores, e apela à Comissão e ao Conselho para que elaborem um 

plano de ação para abordar essa questão, por exemplo, através de uma melhor cooperação 

entre as inspeções nacionais do trabalho; 

9. Salienta a necessidade urgente de aumentar a sensibilização dos cidadãos relativamente à 

tributação na UE e de reduzir as barreiras fiscais para os trabalhadores e os empregadores 

transfronteiras, a fim de facilitar a sua mobilidade e de promover as iniciativas 

empresariais transfronteiras, lutando entretanto contra as oportunidades de evasão e 

fraude fiscais; 

10. Salienta, pois, a necessidade de uma política fiscal socialmente justificada, com um papel 

redistributivo direcionado para o crescimento, que seja capaz de resolver as grandes 

questões da concorrência fiscal, do controlo eficaz, da tributação das sociedades 

«offshore» e da erradicação dos paraísos fiscais que estão atualmente a expandir-se na 

UE; 

11. Solicita à Comissão que reforce os programas que contribuem para a melhoria do 

empreendedorismo, da internacionalização e da competitividade das PME europeias, que 



constituem a espinha dorsal da economia europeia; 

12. Apela à Comissão para que incentive as PME a recrutar jovens e a reforçar os programas 

de mobilidade que incentivem os jovens a consolidar as suas competências, favorecendo 

assim a sua empregabilidade e a sua entrada no mercado de trabalho; 

13. Acolhe favoravelmente novas iniciativas legislativas destinadas a criar um Mercado 

Único plenamente integrado, a fim de aumentar a concorrência e a eficiência, assim como 

de oferecer maior escolha aos consumidores europeus; 

14. Realça o papel da Internet na eficiência negocial e o papel cada vez mais significativo do 

comércio eletrónico na criação de novos mercados, crescimento e oportunidades de 

negócio; destaca a necessidade de garantir a existência de sistemas de resolução 

alternativa de litígios e resolução de litígios em linha plenamente operacionais, com vista 

a reforçar a confiança dos consumidores e das empresas no mercado digital; apela, por 

conseguinte, à simplificação dos sistemas de licenciamento e à criação de um 

enquadramento eficaz dos direitos de autor e à criação de medidas destinadas a combater 

a contrafação e pirataria; 

15. Recorda que o artigo 194.º do TFUE estabelece que a política da União no domínio da 

energia deve ser executada num espírito de solidariedade entre EstadosMembros; 

salienta que a concretização do mercado interno da energia deve ter em conta as 

diferenças socioeconómicas estruturais entre as regiões europeias e não constituir um 

fardo para os EstadosMembros; 

16. Nota que, devido à adoção, em 2011, da legislação em matéria de direitos dos passageiros 

no caso dos serviços de transporte por autocarro, a União possui agora um conjunto de 

normas integrado e abrangente sobre os direitos fundamentais dos passageiros que 

engloba todos os modos de transporte; 

17. Considera que o objetivo principal do setor bancário da UE deve ser o de fornecer capital 

à economia real, sendo este uma das condições prévias para o desenvolvimento de um 

mercado único assente no conhecimento que promove o crescimento, a concorrência e o 

emprego; 

18. Acolhe com agrado a reforma dos contratos públicos proposta pela Comissão, e considera 

que a definição de princípios comuns ao nível da UE e de regras flexíveis, claras e 

simples de contratação pública permitiriam às empresas, sobretudo às PME, explorar 

melhor as oportunidades criadas pelos contratos públicos transfronteiras; salienta a 

necessidade de criar um sistema eletrónico de contratos públicos a nível da UE, que 

garanta uma maior transparência e competitividade e que permita que o dinheiro público 

seja utilizado com maior eficácia; 

19. Lamenta o adiamento da proposta legislativa que visava a total acessibilidade dos sítios 

do setor público na Internet, até 2015; acolhe com agrado o roteiro para a inclusão digital 

e apela à execução da Iniciativa para a Acessibilidade da Web (WAI) e das orientações 

em matéria de acessibilidade aos conteúdos da Internet (WCAG) para os portais da 

administração pública; 

20. Chama a atenção para a importância de elaborar normas europeias, o que é absolutamente 

necessário à realização do mercado único e ao aumento da competitividade internacional 



da UE; apela à Comissão para que facilite o acesso das PME e das microempresas às 

normas europeias; 

21. Assinala que as diferenças existentes no regulamento relativo às assinaturas eletrónicas 

nos EstadosMembros continua a ser um grande obstáculo ao bom funcionamento do 

mercado único da UE, nomeadamente à prestação de serviços; considera essencial 

estabelecer um sistema único para o reconhecimento de assinaturas eletrónicas em toda a 

UE; 

22. Sublinha a importância de garantir a segurança jurídica, uma envolvente técnica 

inequívoca e soluções abertas e compatíveis para a faturação eletrónica, com base em 

requisitos legais, em operações comerciais e em normas técnicas comuns, a fim de 

facilitar a adoção generalizada desta prática; 

23. Salienta que todos os cidadãos da UE que ainda não possuem uma conta bancária no 

Estado-Membro onde apresentaram o respetivo pedido devem ter acesso aos serviços 

bancários básicos; considera, a este respeito, que os serviços bancários básicos facilitam o 

acesso dos consumidores de baixos rendimentos aos instrumentos de pagamento básicos 

para depósito, transferência e levantamento de dinheiro no mercado único, 

particularmente no que diz respeito aos trabalhadores transfronteiriços; solicita, portanto, 

à Comissão que apresente uma proposta legislativa para assegurar procedimentos 

facilmente acessíveis aos consumidores para abrirem contas bancárias no conjunto da 

União; 

24. Manifesta-se preocupado com o facto de os cidadãos da UE que herdam, levantam ou 

transferem capitais no estrangeiro se confrontarem frequentemente com situações de 

dupla tributação; solicita uma intensificação dos esforços para atenuar este fenómeno; 

lamenta que a Comissão apenas tenha proposto uma recomendação no domínio da 

tributação de heranças;  

25. Reitera o seu apelo à Comissão para que avalie as diferentes regras aplicáveis aos fundos 

de pensões, bem como a necessidade de melhorar a transferibilidade das pensões, em 

especial das pensões profissionais, quando os trabalhadores mudam de entidade patronal e 

se deslocam de um Estado-Membro para outro; solicita uma revisão urgente da Diretiva 

Fundos de Pensões; 

26. Salienta a necessidade de as instituições da UE e os EstadosMembros intensificarem os 

esforços para garantir um Mercado Único mais justo, mais operacional, mais competitivo 

e eficaz; 

II.  Governação 

27. Realça a necessidade de desenvolver uma abordagem holística do Mercado Único, 

centrada em encontrar soluções práticas e úteis para os cidadãos, consumidores e PME, 

para que possam beneficiar plenamente das suas vantagens, evitando ao mesmo tempo dar 

origem a regulamentação excessiva; 

28. Reafirma a necessidade do reforço da cooperação e interação entre o Parlamento, o 

Conselho, a Comissão e os EstadosMembros, de forma a que os cidadãos se revejam 

mais nos principais projetos e nas atividades quotidianas da UE e que a ação da UE, 

quando necessária, tenha um objetivo definido e seja útil; realça que o diálogo com a 



sociedade civil é essencial para restabelecer a confiança no mercado único; 

29. Reconhece que, para o bom funcionamento do mercado interno, é igualmente importante 

proteger direitos sociais e relembra a recomendação feita por Mario Monti no seu 

relatório à Comissão segundo a qual «a dimensão social do mercado único deveria ser 

objeto de maior atenção, mediante o compromisso de realizar verdadeiras "avaliações de 

impacto social" baseadas em métodos mais aperfeiçoados e em informações estatísticas 

de melhor qualidade»; 

30. Exorta os EstadosMembros a modernizarem as administrações públicas simplificando o 

quadro regulamentar e a incentivarem a aplicação de funcionalidades eletrónicas como o 

e-Governo; 

31. Incentiva os EstadosMembros à troca de boas práticas, de forma a atingir a aplicação 

uniforme da legislação europeia; 

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

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

33. Insta a Comissão a desenvolver o portal "A Sua Europa" transformando-o num verdadeiro 

"Balcão Único" digital que faculte aos cidadãos e às empresas informações sobre o 

Mercado Único; apela aos EstadosMembros para que completem o mais rapidamente 

possível as informações nacionais em falta no portal "A sua Europa", que forneçam mais 

hiperligações para os seus respetivos portais de governo nacionais nas várias rubricas do 

sítio Web e que desenvolvam o reencaminhamento para "A sua Europa" a partir dos 

portais das administrações nacionais e locais relevantes, a fim de facilitar o seu acesso por 

parte dos cidadãos; 

34. Sublinha a utilidade da plataforma "A sua Europa – Aconselhamento", que proporciona 

aos cidadãos o acesso gratuito a informações personalizadas; solicita à Comissão e aos 

EstadosMembros que envidem esforços no sentido de aumentar substancialmente a 

notoriedade da plataforma telefónica de informação "Europe Direct" junto dos cidadãos; 

35. Congratula-se com o papel positivo desempenhado pela rede SOLVIT, «A Sua Europa – 

Aconselhamento», pela «Enterprise Europe Network», pelos Centros Europeus do 

Consumidor, pelo Centro de Contacto «Europe Direct» e pelo Serviço Europeu de 

Emprego na apresentação de informações e apoio aos cidadãos, consumidores e 

empresários no mercado interno; exorta a Comissão a encontrar formas de melhorar a 

coordenação entre estes serviços e evitar a duplicação de esforços e recursos; 

36. Insta a Comissão a envidar todos os esforços no sentido de disponibilizar um ponto único 

de contacto direto em linha para cidadãos e consumidores através das suas representações 

em cada Estado-Membro; considera que estes pontos de contacto devem funcionar em 

estreita cooperação com os gabinetes de informação do Parlamento Europeu de modo a 

disponibilizar um balcão único global para cada cidadão; considera que a criação de um 

tal ponto de contacto em cada Estado-Membro ajudaria efetivamente a tornar o mercado 

interno mais acessível e a oferecer um serviço mais fácil e mais eficaz, que não se 
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limitaria a dar informações, mas que também comunicaria aos cidadãos, de uma forma 

facilmente compreensível, as oportunidades concretas oferecidas pelo mercado interno; 

está convicto de que, assim, se poderia evitar confusão entre os cidadãos comuns, 

consumidores e empresas; 

37. Solicita à Comissão que, na estratégia para o alargamento do Sistema de Informação do 

Mercado Único, analise o envolvimento das autoridades locais e regionais; apela aos 

EstadosMembros para reforçarem o conhecimento por parte das várias administrações 

das suas obrigações quanto à utilização do IMI e garantirem que os seus técnicos recebem 

uma formação adequada; 

38. Sublinha que as preocupações dos cidadãos relativamente ao funcionamento do Mercado 

Único se devem à existência de três lacunas, designadamente, em matéria de informação, 

de aplicação e vazio legislativo; considera que para se otimizar o funcionamento do 

Mercado Único estas três lacunas deverão ser eliminadas através de uma ação simultânea; 

39. Recorda a importância das PME para a economia europeia, e apela à Comissão para que, 

em conjunto com os EstadosMembros, aperfeiçoe o "teste PME" no sentido de garantir 

que é aplicado de forma sistemática e coerente em todos os domínios políticos relevantes 

e incorporado na avaliação global das propostas, com a finalidade de se reduzirem os 

principais obstáculos, as burocracias e cargas administrativas que impedem o 

desenvolvimento das PME em termos de contribuição para um ambiente empresarial mais 

favorável promotor do empreendedorismo, investimento, crescimento e criação de 

emprego; insta a Comissão a proceder à revisão de todas as diretivas e regulamentos com 

um impacto negativo sobre as PME e a apresentar um relatório acompanhado de 

recomendações até junho de 2013; 

40. Recorda a decisão do Parlamento de instar todas as comissões parlamentares a aplicar os 

princípios do "teste PME" aos relatórios legislativos, uma vez votados pela respetiva 

comissão e submetidos ao plenário para aprovação, e sublinha a necessidade de uma 

implementação célere dessa decisão;  

41. Considera que a forte adesão ao princípio «Think Small First» (Pensar primeiro em 

pequena escala) irá assegurar que a futura legislação não introduza dificuldades e 

frustrações acrescidas para as empresas e os cidadãos envolvidos no Mercado Único; 

42. Sublinha que a Comissão deveria redobrar esforços para centrar-se no impacto dos 

regulamentos e diretivas na indústria, nas PME e nas microempresas, com o objetivo de 

melhorar a regulamentação; sublinha, em particular, a necessidade de um programa de 

redução de encargos que prossiga para além de 2012 com um âmbito de aplicação mais 

amplo e ambicioso e à introdução de uma compensação da carga regulamentar; 

43. Insta a Comissão a reforçar o seu compromisso de avaliar, antes do início do trabalho 

sobre os projetos de propostas, se a ação a nível da UE apresenta um verdadeiro valor 

acrescentado; 

44. Regozija-se com o anúncio efetuado pela Comissão relativo a um programa destinado a 

eliminar os encargos financeiros das PME, pressupondo que as microempresas ficarão 

isentas de regras onerosas, salvo se a sua inclusão for explicitamente pedida; 



III.  Informação e comunicação 

45. Reitera que existe uma lacuna em matéria de informação sobre o Mercado Único, que 

conduz frequentemente a que os cidadãos e as empresas desconheçam ou não 

compreendam os seus direitos e obrigações, nem saibam como obter as necessárias 

respostas ou ajuda; salienta a necessidade de conceber informação que tome em 

consideração as especificidades dos grupos de consumidores vulneráveis; 

46. Salienta que é igualmente importante que os cidadãos possam dar a conhecer as suas 

preocupações relativamente ao mercado interno e possam transmitir as suas sugestões de 

uma forma que permita à sua voz ser mais audível quer para a Comissão Europeia quer 

para Parlamento Europeu; 

47. Insta a Comissão a tirar partido de todos os recursos tecnológicos disponíveis para lançar 

um diálogo com os cidadãos a respeito do mercado único, por meio de campanhas de 

informação interativas, centradas sobretudo nas 20 principais preocupações, dando a 

conhecer aos cidadãos e às empresas os benefícios do Mercado Único, soluções práticas e 

concretas para os seus problemas do dia-a-dia e os seus direitos, e incentivando-os a 

participar na realização de um mercado competitivo, justo e equilibrado, dando especial 

atenção ao reforço dos Pontos de Contacto Único (PSC); 

48. Congratula-se com a atividade dos PSC, cujo papel consiste em simplificar o acesso à 

informação sobre a condução de negócios nos EstadosMembros, centralizando, num 

único ponto de contacto nacional, todas as formalidades necessárias e requisitos 

administrativos para estabelecer ou expandir uma empresa a nível transfronteiras; 

49. Exorta a Comissão e os EstadosMembros a envidarem todos os esforços para criar 

estratégias de comunicação e mecanismos de informação úteis, relativos ao gozo de 

direitos e benefícios sociais dos cidadãos no território da UE;  

50. Realça a importância do envolvimento das autoridades e das organizações locais e 

regionais, bem como da sociedade civil nas campanhas de informação, destacando, 

nomeadamente, a necessidade de campanhas de informação nas escolas e universidades, 

de modo a envolver as novas gerações e a prepará-las para uma cidadania europeia mais 

ativa; 

51. Considera que a confiança dos consumidores num mercado de serviços financeiros em 

bom funcionamento promove a inovação, a eficiência, a estabilidade e o crescimento 

financeiros a longo prazo; insiste, por conseguinte, na necessidade de garantir aos 

consumidores um melhor acesso à informação e ao aconselhamento independente neste 

setor, assim como evitar os conflitos de interesses; 

52. Salienta o facto de existirem discrepâncias significativas entre as faturas energéticas 

consoante o fornecedor, no que diz respeito à quantidade e à qualidade da informação 

prestada aos consumidores europeus de energia; sublinha a necessidade de oferecer aos 

consumidores informação atempada e adequada sobre o consumo e os preços, para que 

possam escolher o fornecedor de energia que desejarem; 

53. Incentiva a definição de uma metodologia comum e de um formato comum, abrangente e 

fácil de usar para as faturas energéticas, com um nível mínimo de informação que os 

fornecedores sejam obrigados a incluir na faturação, de modo a permitir aos 



consumidores compreenderem o conteúdo das faturas energéticas em qualquer lugar da 

UE e assim utilizarem a energia de um modo mais económico e eficiente; 

54. Exorta os EstadosMembros a facultar às ARN os poderes e os recursos necessários ao 

exercício das suas funções, nomeadamente o controlo e o tratamento adequado das 

queixas dos clientes; solicita à Comissão e à ACER que proponha recomendações sobre a 

forma como os poderes de supervisão das ARN poderão ser melhorados; apela a que a 

Comissão promova melhorias na coordenação e no intercâmbio de boas práticas e 

informação entre as ARN e as autoridades competentes nacionais e europeias; 

55. Apela à Comissão para, em conjunto com os EstadosMembros, desenvolver um 

verdadeiro mercado único digital competitivo, ao serviço dos consumidores europeus e 

das empresas, em particular das PME; lembra que a existência de um verdadeiro mercado 

único digital europeu trará benefícios socioeconómicos para os consumidores europeus 

em geral, e em especial para os habitantes em regiões isoladas menos acessíveis e os 

afetados por qualquer incapacidade, assim como para as empresas da UE, em particular as 

PME que passarão a ter acesso a novos mercados; 

56. Sublinha que para a criação de um verdadeiro mercado único digital europeu há que 

reforçar a confiança e a segurança dos consumidores, garantindo a proteção de dados 

pessoais dos consumidores e a segurança da assinatura digital, reforçando os mecanismos 

de resolução de litígios e fortalecendo a confiança e a segurança relativamente aos meios 

de pagamento utilizados; 

57. Relembra a necessidade de supressão das lacunas existentes no domínio do direito dos 

contratos, bem como a adoção de instrumentos eficazes para a remoção dos obstáculos 

decorrentes das disparidades das normas aplicáveis aos contratos, que acarretam entraves 

ao comércio, custos de transação adicionais e incerteza jurídica para as empresas, o que 

conduz também a uma desconfiança dos consumidores no Mercado Único; 

58. Apela à Comissão e aos EstadosMembros para que assegurem que todos os cidadãos 

sejam totalmente informados dos seus direitos no que toca ao Cartão Europeu de Seguro 

de Doença e das obrigações financeiras ao utilizarem serviços e cuidados de saúde em 

diferentes EstadosMembros; salienta que essa informação deve ser facilmente acessível e 

compreensível (incluindo em formato eletrónico), devendo ser acessível aos cidadãos 

portadores de deficiência; 

59. Apela à Comissão para que assegure que todos os cidadãos com direito ao CESD recebam 

o cartão a seu pedido e que todas as aplicações incorretas das regras sejam imediatamente 

corrigidas; insta os EstadosMembros a facultarem informações sobre quaisquer seguros 

adicionais ou outras ações que possam ser necessárias para que os cidadãos beneficiem no 

estrangeiro dos mesmos cuidados de saúde que no seu país de origem; 

60. Insta os EstadosMembros a simplificarem e a acelerarem os procedimentos 

administrativos para o reembolso de despesas com tratamentos recebidos no estrangeiro e 

a assegurarem que os seus sistemas de segurança social e de seguros de saúde adotem 

todas as medidas necessárias para garantir uma proteção adequada aos cidadãos móveis; 

61. Sublinha a falta de informação dos funcionários e outros agentes das administrações 

regionais e locais sobre as possibilidades de mobilidade europeia e internacional; realça 

que a mobilidade europeia e internacional destes funcionários e agentes contribuirá para a 



criação, nos EstadosMembros, de administrações mais modernas e eficazes, 

fundamentais para a implementação do acervo da UE, permitindo igualmente o 

intercâmbio de boas práticas; 

IV.  Legislação/Transposição 

62. Realça que o sucesso do direito da UE depende sempre também da sua aplicação e da sua 

transposição, num prazo razoável, para a legislação nacional dos EstadosMembros; 

considera essencial que haja controlo regular, minucioso e eficaz nesta área e exorta a 

Comissão a intervir em caso de deficiências na transposição e a trabalhar de forma mais 

estreita com o Parlamento; 

63. Reconhece que, não obstante a redução do número de procedimentos de infração 

instaurados pela Comissão, ainda existiam cerca de 2100 procedimentos de infração em 

curso no final de 2010; 

64. Regista o grande número de petições recebidas pela Comissão das Petições do Parlamento 

relacionadas com os problemas enfrentados pelos cidadãos no mercado interno, 

nomeadamente no que diz respeito à incorreta transposição ou aplicação da legislação da 

UE; exorta a Comissão a incorporar no seu relatório as conclusões e os resultados das 

petições apresentadas à referida comissão; salienta que o processo de petição tem que ser 

mais bem utilizado, a fim de melhorar o processo legislativo da UE, designadamente no 

que respeita às soluções legislativas relacionadas com os entraves ao comércio 

transfronteiriço e à aplicação dos direitos dos consumidores; 

65. Convida os EstadosMembros a assegurar, como prioridade, a transposição correta e 

atempada da legislação relativa ao Mercado Único e a reduzir os níveis de 

incumprimento; Convida os Estados Membros a implementarem um "Teste de Mercado 

Único" no quadro da sua produção legislativa nacional, tendo em conta o impacto das 

suas normas nos cidadãos e nas empresas, no contexto do Mercado Interno; 

66. Sublinha que os procedimentos de reembolso do IVA nas transações transfronteiras 

devem tornar-se menos burocráticos e menos pesados para as empresas; salienta que 

também deve ser aumentado o acesso a capitais de riscos transfronteiras; apela à 

Comissão e aos EstadosMembros, uma vez identificadas as lacunas legislativas e de 

execução na legislação relativa ao Mercado Único, para que redobrem esforços tendentes 

a implementar, de forma eficaz, a legislação pertinente, principalmente no que diz 

respeito às questões relacionadas com a proteção social; 

67. Solicita-se à Comissão que, ao iniciar procedimentos de infração por incorreta ou falta de 

transposição da legislação comunitária, inclua uma referência ao setor de atividade 

afetado e ao seu impacto no Mercado Único; 

68. Insta a Comissão, no que se refere aos procedimentos de infração, a utilizar plenamente as 

alterações introduzidas pelo artigo 260º do TFUE; 

69. Apoia os esforços da Comissão com vista à simplificação da transferência transfronteiras 

de veículos e convida os Estados Membros à aplicação total dos princípios do direito da 

UE relativos ao registo automóvel noutros EstadosMembros;  recorda, neste 

contexto, que as viaturas (veículos de condução à direita incluídos) em conformidade com 

a homologação da UE pertinente devem poder ser registados nos EstadosMembros e 



insta a Comissão a aumentar a segurança de certificados de registo harmonizados, para 

minimizar o risco de novos registos de viaturas roubadas com certificados de registo 

falsificados; 

70. Exorta a Comissão a aplicar o princípio da tolerância zero a todas as regras e práticas 

discriminatórias por parte dos EstadosMembros em matéria laboral que sejam contrárias 

ao direito da UE e a encetar, sem demora, as diligências adequadas em caso de 

incumprimento; exorta igualmente a Comissão a não tolerar qualquer outra prática, 

controlo ou requisito discriminatório ou exagerado que obste os trabalhadores e 

empregadores europeus a exercerem os direitos de que beneficiam no quadro da UE;   

71. Recorda que a livre circulação é um direito fundamental, que os trabalhadores devem 

poder exercer sem discriminação em razão da nacionalidade entre trabalhadores dos 

EstadosMembros no que diz respeito a emprego, remuneração e outras condições de 

trabalho e de emprego; considera que, para garantir esta liberdade, há que informar 

devidamente os trabalhadores, criar mecanismos de reparação adequados, devendo todos 

os EstadosMembros implementar, de forma rigorosa, as regras da UE relevantes; 

72. Apela à Comissão para que acompanhe atentamente tanto a transposição como a efetiva 

aplicação da Diretiva 2000/78/CE nos EstadosMembros e para que intervenha caso se 

verifiquem quaisquer deficiências; exorta os EstadosMembros e o Conselho a 

considerarem como prioridade a adoção urgente da proposta de uma diretiva sobre a 

implementação do princípio da igualdade de tratamento entre pessoas, independentemente 

da sua religião ou crença, deficiência, idade ou orientação sexual; 

73. Salienta a necessidade de melhorar as condições de trabalho e de garantir uma proteção 

adequada, sem qualquer discriminação, aos trabalhadores destacados na UE; solicita uma 

melhoria da implementação e aplicação da Diretiva relativa ao destacamento de 

trabalhadores, em estreita colaboração com os parceiros sociais; acolhe favoravelmente as 

conclusões do Fórum do Mercado Único sobre esta matéria; 

74. Recorda que a legislação da UE em vigor protege os direitos dos consumidores e fornece 

uma base sólida para um mercado europeu da energia competitivo, mas que ainda não foi 

devidamente transposta para a ordem jurídica nacional em vários EstadosMembros; 

75. Exorta os EstadosMembros a implementar cabalmente o Terceiro Pacote da Energia e 

demais legislação da UE neste domínio, respeitando os prazos acordados; solicita à 

Comissão que proceda a um controlo rigoroso da transposição dessas regras; 

76. Exorta a Comissão a continuar a promover as melhores práticas em matéria de 

transposição da legislação relativa ao Mercado Único; 

77. Sublinha que a aplicação coerente e harmonizada e o reforço da proteção dos passageiros 

na União são de extrema importância para os cidadãos que viajam, incluindo pessoas com 

mobilidade reduzida, e de igual importância enquanto forma de assegurar a igualdade das 

condições de concorrência no setor dos transportes; nota que as pessoas com deficiência 

se deparam muito frequentemente, durante viagens, com obstáculos e barreiras que lhes 

impedem o acesso a muitas possibilidades do mercado comum, e solicita à Comissão que 

tenha este aspeto mais em conta no que diz respeito aos direitos dos passageiros; 

78. Insta a Comissão e os EstadosMembros a zelarem pela correta aplicação da legislação 



relativa à proteção dos direitos dos passageiros, pela sensibilização dos cidadãos europeus 

relativamente aos direitos dos passageiros na UE e, em especial, pelo respeito destes 

direitos; 

79. Salienta a necessidade de solucionar os problemas sentidos pelos cidadãos e empresas; 

observa que, apesar das provas mínimas incluídas no Documento de Trabalho, muitas das 

áreas problemáticas identificadas têm sido submetidas a recentes avaliações de impacto e 

a propostas da Comissão; considera firmemente que, onde quer que seja proposta uma 

ação, a Comissão deve apresentar provas sólidas e conclusivas a favor da opção política 

escolhida no projeto de legislação; insta o Parlamento a ter plenamente em conta a 

exatidão e o poder de persuasão das avaliações de impacto elaboradas pela Comissão ao 

considerar os projetos de propostas, a fim de a legislação adotada suprir, por igual, as 

necessidades dos cidadãos e empresas; 

80. Considera importante que haja intercâmbios e que se promova a cooperação entre 

sistemas nacionais e saúda, neste contexto, a recentemente conseguida interconexão dos 

registos de empresas1; urge a que haja mais colaboração administrativa transfronteiriça 

através de um funcionamento em rede das plataformas centrais; acolhe favoravelmente as 

iniciativas da Comissão para o efeito, como iniciativas para desenvolver um sistema para 

transmissão eletrónica de informações de segurança social entre os sistemas nacionais de 

segurança social; 

81. Salienta que a execução e o reconhecimento transfronteiriço das decisões, bem como o 

efeito de certidões, são cruciais para a mobilidade no mercado interno; espera que em 

breve se aplique o Regulamento sobre direito sucessório em todos os EstadosMembros 

da UE; apela à Comissão para que continue os seus trabalhos relativos aos efeitos 

jurídicos do registo civil – com base no Livro Verde de 20102 e da consulta de 2011 – e 

aguarda com interesse as propostas legislativas previstas para 2013; 

82. Recorda o objetivo de legislar melhor e está convicto de que a Comissão, o Parlamento 

Europeu e o Conselho devem reforçar os seus esforços tendentes a melhorar a estratégia 

para a regulamentação inteligente;  

83. Subscreve o compromisso demonstrado para abordar a questão dos encargos 

regulamentares; recorda, a este respeito, o anterior compromisso do Parlamento de exigir 

à Comissão que identifique as compensações de custos equivalentes ao propor nova 

legislação; recorda ainda o pedido do Parlamento para que o programa de ação para a 

redução dos encargos administrativos seja alargado e prorrogado, e, por conseguinte, 

aguarda com expectativa as propostas de redução dos encargos administrativos e 

impedimentos regulamentares, o que responderia a muitas das principais preocupações 

dos cidadãos e das empresas quanto ao Mercado Único; 

84. Sublinha que, apesar da simplificação da legislação e da redução de custos 

administrativos no que toca à utilização da liberdade do mercado interno por parte das 

empresas, a legislação sobre segurança e saúde deve garantir a proteção de consumidores 

e trabalhadores; 

                                                 
1 Posição do Parlamento Europeu de 14 de fevereiro de 2012 (Textos Aprovados, 

P7_TA(2012)0033). 
2 COM (2010)0747. 



85. Convida a Comissão a submeter toda a nova regulamentação europeia a um "Teste de 

Comércio Eletrónico"; 

V.  Sugestões 

86. Insta a Comissão a proceder à monitorização de "As 20 principais preocupações dos 

cidadãos e das empresas europeias relativamente ao funcionamento de Mercado Único", 

ao fim de dois anos, e a atualizar as mesmas; insta também a Comissão a elaborar um 

quadro para cada uma das preocupações assinaladas, indicando os responsáveis pelas 

soluções para cada uma das causas de fundo identificadas; 

87. Convida a Comissão a destacar, em relatórios futuros, as ações correspondentes que estão 

claramente sob a sua alçada, como a adoção de medidas oportunas e apropriadas em caso 

de incorreta transposição da legislação da UE por parte dos EstadosMembros, a fim de 

assegurar a adequada aplicação do direito da UE e a revisão da legislação inadequada; 

88. Exorta a Comissão a apresentar, no segundo semestre de 2012, o documento "As novas 

doze alavancas para estimular o crescimento e reforçar a confiança mútua" — "Juntos 

para um novo crescimento"";  

89. Incentiva a Comissão e os EstadosMembros a centrarem as suas campanhas de 

informação levadas a efeito ao longo do Ano Europeu dos Cidadãos 2013 nas questões 

preocupantes que se relacionem com os direitos baseados na cidadania da UE, uma vez 

que, com base na metodologia de seleção do relatório, refletem verdadeiramente o que é 

mais relevante para os cidadãos da UE na sua vida quotidiana no mercado interno; 

90. Exorta a Comissão a encontrar formas de, no futuro, fundir o Relatório sobre a Cidadania 

da UE e o relatório intitulado «O Mercado Único visto pelas pessoas», no intuito de evitar 

duplicações e confusão e de precaver o risco de dissociar os problemas das soluções; 

91. Exorta a Comissão, em conjunto com os EstadosMembros, autoridades regionais, locais 

e representantes da sociedade civil, a lançar periodicamente campanhas europeias de 

informação nos média nacionais, regionais e locais, assim como campanhas interativas, 

reforçando o diálogo com os cidadãos sobre os benefícios do Mercado Único, os seus 

direitos e deveres, bem como onde obter informações ou ajuda para a resolução de 

problemas; insta a Comissão a acompanhar e controlar a eficácia e o êxito dessas 

campanhas de informação;  

92. Apela à Comissão para garantir uma efetiva ligação entre os instrumentos existentes, tais 

como o programa SOLVIT, o Painel de Avaliação do Mercado Interno, os portais «A Sua 

Europa – Aconselhamento» e «A Sua Europa», possibilitando a monitorização da boa e 

atempada transposição das diretivas da UE; 

93. Realça a necessidade de apoiar a rede EURES e a sua interligação efetiva com os sistemas 

nacionais de colocação como forma de combater o desemprego na UE e de acometer o 

fenómeno da impossibilidade de preencher vagas de emprego devido à falta de candidatos 

com qualificações pertinentes; 

94. Insta a Comissão a avaliar as áreas onde o regulamento comunitário assegure 

simultaneamente o objetivo de simplificação e aplicação direta pelos EstadosMembros e 

os objetivos do Mercado Único;  



95. Apela à Comissão para que tome medidas urgentes no sentido de ultrapassar os 

desequilíbrios existentes na UE ao nível da infraestrutura energética, que constituem um 

obstáculo à concretização do mercado interno da energia e à realização dos objetivos da 

Europa 2020; 

96. Solicita aos EstadosMembros que utilizem ferramentas de TIC para aumentar a 

transparência e a responsabilização, reduzir os encargos administrativos, melhorar os 

procedimentos administrativos, reduzir as emissões de CO2, poupar os recursos públicos 

e contribuir para uma democracia mais participativa, reforçando simultaneamente o nível 

de confiança; 

97. Apela à Comissão e aos EstadosMembros para que, no cumprimento do Regulamento 

(CE) n.º 883/2004 e do artigo 153.º do TFUE, realizem estudos que visem garantir a 

continuidade da proteção da segurança social para os cidadãos móveis na UE, assim como 

a igualdade de tratamento para com os nacionais, tendo também em conta um regime de 

segurança social opcional e complementar do sistema geral, voluntário e transferível, a 

nível europeu, no intuito de criar uma colaboração mais estreita em matéria de política 

social; entende que é necessário atualizar considerações anteriores relativas a um 28.º 

regime dos sistemas de segurança social e incluí-las nos estudos; 

98. Insta os EstadosMembros a adotarem as medidas necessárias para simplificar os 

complexos procedimentos administrativos nacionais e assegurar a disponibilização a 

trabalhadores, empregadores e a outras partes envolvidas numa situação de emprego 

transfronteiriço das informações necessárias sobre os direitos e as obrigações referentes 

ao seu emprego, nomeadamente em matéria de segurança social, incluindo a proteção no 

desemprego, cuidados de saúde e regras fiscais; considera que estas informações têm de 

estar disponíveis, na medida do possível, em formato eletrónico, antes, durante e após a 

experiência de mobilidade; 

99. Insta a Comissão a estabelecer um ponto de coordenação central a nível da UE, destinado 

a registar as preocupações dos trabalhadores móveis, empregadores e outras partes 

interessadas, com vista a criar soluções entre EstadosMembros e a evitar problemas 

resultantes de relações de trabalho móvel, incluindo o destacamento de trabalhadores; 

100. Insta os EstadosMembros a tratarem os familiares de cidadãos da UE que sejam 

nacionais de países terceiros como clientes de boa-fé em todos os procedimentos 

administrativos que lhes sejam aplicáveis; 

101.  Salienta a necessidade de estabelecer um balcão único para todas as pessoas que se 

deslocam na UE, permitindo-lhes tratar dos seus assuntos administrativos relacionados 

com a residência e com o trabalho e serem informadas sobre os seus direitos e obrigações 

num único local no país de acolhimento, incluindo a possibilidade de realizar e gerir em 

linha os procedimentos administrativos, a fim de melhorar o exercício efetivo dos direitos 

por parte dos cidadãos que se deslocam na UE; 

102. Insta a Comissão a garantir a todos os cidadãos da União Europeia o acesso a uma conta 

bancária básica por um preço aceitável, a fim de aumentar a mobilidade; 

103. Congratula-se com as propostas da Comissão tendentes a facilitar o acesso a cuidados de 

saúde transfronteiriços; insta a Comissão e os EstadosMembros a assegurarem a 

implementação rápida e eficaz da Diretiva 2011/24/UE do Parlamento Europeu e do 



Conselho, de 9 de março de 2011, relativa ao exercício dos direitos dos doentes em 

matéria de cuidados de saúde transfronteiriços, tomando em devida consideração os 

princípios de universalidade, acesso a cuidados de qualidade, equidade e solidariedade; 

convida a Comissão e os EstadosMembros a continuarem a trabalhar para concretizar o 

objetivo de implantação generalizada de serviços de telemedicina e de serviços de saúde 

em linha, até 2020; apoia, ainda, os projetos-piloto que visem garantir aos cidadãos da UE 

o acesso em linha seguro aos seus dados médicos e assegurar a interoperabilidade dos 

registos dos pacientes, permitindo, assim, a continuidade dos cuidados de saúde; 

104. Insta a Comissão a apresentar uma proposta legislativa relativamente ao controlo técnico 

dos veículos automóveis, com vista à redução dos encargos administrativos para os 

cidadãos e para a indústria, garantindo o desenvolvimento dinâmico dos métodos e 

conteúdos de ensaio e também o máximo nível possível de segurança rodoviária; 

105. Apela a um reconhecimento mútuo dos controlos técnicos entre os EstadosMembros, em 

transferências transfronteiras de veículos, baseado em definições comuns e normas de 

ensaio comparáveis; Propõe a criação de uma base de dados europeia para centralizar os 

dados técnicos de todos os veículos, a fim de permitir a comparabilidade a nível europeu 

e facilitar o registo de veículos transfronteiras; convida os EstadosMembros a manter tão 

baixos quanto possível os encargos financeiros para os cidadãos, no registo automóvel 

transfronteiras, evitando custos desnecessários, através de uma abordagem comunitária; 

106. Insta a Comissão e os EstadosMembros a assegurarem uma aplicação mais rigorosa da 

interoperabilidade entre transporte nacional e serviços, produtos e sistemas de 

mobilidade, tais como os regulamentados pela UE para os sistemas de portagem 

rodoviária, ERTMS, assim como uma integração de informação, tarificação e emissão de 

bilhetes a nível europeu, nos domínios da mobilidade pública e intermodal; 

107. Insta a Comissão a facilitar o acesso a instrumentos de microfinanciamento para a 

constituição e o desenvolvimento de pequenas empresas, particularmente para as que 

pretendem realizar operações transfronteiriças; 

108. Insta os EstadosMembros e a Comissão a facilitarem oportunidades de investimento a 

empresas inovadoras em fase de arranque, eliminando os entraves que impedem a 

emergência de um mercado de capital de risco a nível da UE; 

109. Exorta os EstadosMembros a utilizar as estruturas existentes e a criação de balcões 

únicos para simplificar e facilitar o acesso das PME a informação que lhes permita 

candidatar-se aos fundos europeus, nacionais e locais, tendo em conta que os balcões 

únicos representam uma mais-valia superior quando são criados a partir de serviços 

administrativos já existentes, o que assim não implica o aumento das despesas para os 

contribuintes; sublinha a importância dos balcões únicos como pontos de partida 

fundamentais para atrair e possibilitar investimentos privados na área da investigação e 

energia e apela à Comissão para que reforce as medidas de maior simplificação e 

transparência dos quadros de financiamento europeus, nacionais e locais; insta os 

EstadosMembros a facilitar o acesso das PME aos fundos, através da simplificação das 

regras de apresentação de dados, e a promover a criação de repositórios de dados em linha 

para certificados e outros documentos comprovativos; 

110. Exorta os EstadosMembros e a Comissão a garantirem acordos que permitam às PME 

operar em toda a Europa e comercializar as suas ideias, proporcionando-lhes um melhor 



acesso aos mercados e reduzindo a burocracia; 

111. Insta a Comissão a apresentar uma proposta legislativa, para proteger melhor os 

passageiros em caso de insolvência de companhias aéreas, por exemplo, através de um 

seguro obrigatório para companhias aéreas ou através da criação de um fundo de garantia; 

112. Recorda que continua a ser difícil aos cidadãos que viajam reservar e adquirir títulos de 

transporte para viagens multimodais na UE e convida a Comissão, os EstadosMembros e 

as empresas do setor dos transportes a garantirem a introdução de um sistema multimodal 

integrado para a emissão de títulos de transporte; 

113. Apela à Comissão para que apresente uma proposta relativa aos direitos dos passageiros 

quando for utilizado mais que um modo de transporte, de maneira a permitir que a 

legislação acompanhe a evolução dos padrões multimodais de mobilidade. 

114. Apela à Comissão para reformular o sistema de informação do mercado interno (IMI), 

alargando o âmbito e melhorando o funcionamento da cooperação administrativa, e 

repensar o programa SOLVIT de modo a dar-lhe um novo enquadramento e meios 

adequados, nomeadamente recursos humanos, a fim de assegurar que todos os centros 

dispõem de pessoal experiente e em número suficiente para poderem responder de modo 

totalmente satisfatório aos pedidos que lhes sejam transmitidos; 

115. Repete o seu apelo aos EstadosMembros para que melhorem a aprendizagem precoce de 

línguas, instituam um sistema de reconhecimento da educação formal e informal, 

incluindo a aprendizagem ao longo da vida, e das competências adquiridas noutro Estado-

Membro, e garantam uma melhor coordenação com as necessidades do mercado de 

trabalho, a fim de criar uma futura mão-de-obra dotada de qualificações comparáveis que 

seja benéfica para um mercado de trabalho europeu comum e aumente os níveis de 

produtividade; destaca ainda a necessidade de prosseguir os esforços de correspondência 

entre os sistemas de certificação nacionais através do Quadro Europeu de Qualificações; 

116. É de opinião que os estabelecimentos de ensino deveriam indicar, num suplemento aos 

diplomas por si emitidos, o modo como os diplomas nacionais podem ser equiparados e 

avaliados em relação aos diplomas emitidos noutros EstadosMembros, em especial nos 

países vizinhos; 

117. Realça o êxito do procedimento de reconhecimento automático previsto na 

Diretiva 2005/36/CE relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais, e solicita 

que seja avaliada a possibilidade de o alargar a mais profissões; 

118. Solicita aos EstadosMembros que empreendam as medidas necessárias para aceder aos 

Fundos Estruturais e de Coesão e utilizem os montantes obtidos para programas 

relacionados com a formação profissional, com vista a assegurar um maior apoio às PME; 

119. Destaca os resultados positivos obtidos em certos EstadosMembros onde as exigências 

de poupança de energia impostas às empresas energéticas ocasionaram inúmeras 

vantagens, incluindo uma utilização alargada de contadores elétricos inteligentes em 

benefício dos consumidores; 

120. Convida a Comissão a avaliar a possibilidade de um programa de intercâmbio europeu de 

funcionários e outros agentes dos órgãos de poder regional e local; 



o 

o     o 

121. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão. 



 

 


