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CONCLUSÕES PRINCIPAIS

Implementação do quadro jurídico do mercado interno
• O défice médio de transposição foi reduzido para 2% desde o último painel. Contudo, 10%

das directivas ainda não foram transpostas em todos os Estados-Membros.

• A Finlândia, a Dinamarca, a Suécia, os Países Baixos e a Espanha atingem actualmente o
défice de 1,5% fixado pelo Conselho Europeu para a Primavera de 2002.

• A Finlândia e a Grécia foram os Estados-Membros que mais progressos registaram desde
Maio. No entanto, o Reino Unido, a França e a Alemanha não avançaram tanto como seria de
esperar.

• O défice médio no domínio da política social é de 5,4%. A Áustria e a Bélgica registam
défices de dois algarismos. O défice médio no domínio do ambiente, onde a França, a
Alemanha, a Espanha e o Reino Unido apresentam os piores resultados, é de 6,2%.

• O número de processos por infracção à legislação do mercado interno ronda os 1 500. A
França e a Itália são responsáveis por quase 30% de todos os processos.

• Apenas cerca de um terço dos processos por infracção é resolvido rapidamente. Nenhum dos
Estados-Membros apresenta um bom resultado neste domínio. Os processos apresentados ao
Tribunal levam geralmente vários anos a resolver. A Bélgica é o Estado-Membro que mais
vezes desobedeceu às decisões do tribunal.

• Subsistem problemas no domínio das normas europeias, em particular no que respeita aos
produtos de construção e ao sector das máquinas. A adopção de uma norma pode demorar 8
anos.

Realizar o mercado interno
• 63% das acções orientadas da estratégia do mercado interno que deveriam estar concluídas até

ao final de 2001 cumprirão este prazo. Este é um resultado melhor do que o do ano passado,
mas continua insuficiente.

• O novo índice do mercado interno mostra que houve uma melhoria gradual, embora lenta, no
funcionamento do mercado interno (de 100, em 1996, para 105,1, em 2000).

• A implementação do Plano de Acção para os Serviços Financeiros está em curso, mas ainda
há muito a fazer.

Inquérito sobre a qualidade do quadro regulamentar da União
• As empresas holandesas são as que se mostram mais satisfeitas com a qualidade da

regulamentação que lhes é aplicável; as empresas alemãs e francesas são as que se mostram
menos satisfeitas. A conformidade dos produtos é a principal preocupação, em termos de
regulamentação, para as empresas europeias.

• A Comissão estima que se poderiam poupar 50 mil milhões de euros se houvesse uma
legislação de melhor qualidade.

• A maior parte das empresas ainda não sentiu o impacto das tentativas que os Governos
efectuaram no sentido de simplificar a legislação, e especialmente as empresas francesas,
alemãs e dinamarquesas.

• A Finlândia é considerada o Estado-Membro que mais facilita as relações comerciais; o Reino
Unido e a Itália, os que mais as dificultam.



INTRODUÇÃO

O primeiro painel de avaliação do mercado interno, publicado em 1997 pela Comissão,
centrava-se na transposição pelos Estados-Membros das regras do mercado interno, uma
vez que atrasos substanciais impediam os cidadãos e as empresas de explorar ao máximo
o potencial do mercado interno. Pela simples medição e publicação do desempenho em
termos de transposição, o painel de avaliação contribuiu grandemente para se alcançar o
défice de transposição relativamente reduzido que temos hoje.

O seu impacto levou à proliferação de muitos outros painéis de avaliação da UE,
abrangendo domínios desde a inovação e o espírito empresarial, passando pela justiça e
os assuntos internos, até aos auxílios estatais. Numa altura em que os governos se
preocupam cada vez mais em medir o impacto das suas políticas, um painel que
apresente dados de forma facilmente acessível pode constituir um instrumento
particularmente eficaz.

O défice médio de transposição desceu claramente desde o último painel. Isto é
animador, mas faltando apenas 4 meses para o Conselho Europeu de Barcelona, em
Março de 2002, alguns Estados-Membros (especialmente a Grécia, a França, a Áustria e
o Reino Unido) deverão fazer um esforço suplementar para cumprirem o objectivo de
1,5% do Conselho Europeu. Depois de ultrapassado este importante limiar, será ainda
necessário continuar a acompanhar a transposição, baixar ainda mais o défice e ter em
conta as novas directivas que entrarão em vigor, bem como o acesso à União dos países
candidatos.

A correcta aplicação das regras comuns em todo o mercado interno continua a ser uma
das principais prioridades. O elevado número de infracções indicado neste painel
evidencia que os Estados-Membros nem sempre cumprem as suas obrigações decorrentes
do Tratado. É essencial que os Estados-Membros, tal como fizeram com o défice de
transposição, reduzam consideravelmente o número de infracções pelas quais são
responsáveis.

O painel de avaliação examina igualmente os progressos efectuados para colmatar
lacunas importantes do quadro legislativo comunitário, especialmente através da
Estratégia do Mercado Interno e do Plano de Acção para os Serviços Financeiros. Fez-se
uma primeira tentativa para medir a evolução da eficácia do mercado interno por meio de
um índice composto. Por fim, o painel apresenta os resultados de um inquérito da
Comissão a 4 000 empresas europeias sobre a qualidade do quadro regulamentar em que
operam. A principal conclusão do inquérito é que a maioria das empresas ainda considera
as regras demasiado complicadas e onerosas.



1. IMPLEMENTAÇÃO DO QUADRO JURÍDICO DO MERCADO
INTERNO

A. Transposição da legislação

O quadro jurídico do mercado interno é constituído por quase 1 800 medidas legislativas1

que, no seu conjunto, se destinam a promover, por toda a União, um desenvolvimento
harmonioso e equilibrado das actividade económicas e dum crescimento sustentável e
não inflacionista. A maior parte dessas medidas é constituída por directivas que os
Estados-Membros devem transpor para a sua própria legislação nacional num prazo
acordado conjuntamente.

O atraso na transposição pode prejudicar gravemente as empresas e impedir os cidadãos
de beneficiar dos seus direitos. Encontram-se exemplos típicos desta situação na
aplicação das políticas sociais e ambientais, na política dos transportes ou no
reconhecimento de diplomas. Todas as instituições comunitárias solicitaram aos
Estados-Membros que cumprissem plenamente os seus compromissos em termos de
transposição. O Conselho Europeu de Estocolmo, em Março de 2001, instou os
Estados-Membros a cumprirem o objectivo de transposição de 98,5% - ou, por outras
palavras, que reduzissem o seu défice de transposição para um nível inferior a 1,5% até
ao Conselho Europeu de Barcelona (15/16 de Março de 2002). Este apelo não foi
ignorado. Os Estados-Membros aceleraram os seus esforços para cumprirem os
compromissos que assumem ao adoptarem as directivas no Conselho.

Quadro 1: Os défices de transposição médios foram reduzidos

Nota: O défice de transposição mostra a percentagem de directivas ainda não comunicadas como tendo
sido transpostas, em relação ao número total de directivas com prazo de transposição anterior a 15
de Outubro de 2001.

                                                                
1 1490 directivas e 275 regulamentos são considerados como tendo um impacto directo sobre o

funcionamento do mercado interno.
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Bons progressos em direcção ao objectivo de 1,5%

O actual défice médio da União é de 2,0% em comparação com 2,5% apenas 6 meses
atrás. No entanto, isto significa que 450 medidas de implementação nacionais ainda estão
atrasadas. O único défice aceitável continua a ser um défice igual a zero, mas temos de
reconhecer que tem havido bons progressos. Não podemos esquecer que, apenas há 4
anos, o défice médio ultrapassava 6%, apresentando alguns Estados-Membros défices de
dois algarismos. Com base nas tendências actuais, a maioria dos Estados-Membros tem
boas hipóteses de cumprir, ou mesmo ultrapassar, o objectivo de 1,5% na próxima
Primavera. Se se atingir este objectivo, não há razão para que o Conselho Europeu não
possa dar mais um passo em frente, fixando, por exemplo, um objectivo ainda mais
ambicioso de 0,5%, a atingir até à Primavera de 2003.

Quadro 2: 5 Estados-Membros já têm défices de transposição de 1,5% ou
inferiores

Nota Situação em 15 de Outubro de 2001.

A Finlândia substituiu a Suécia no primeiro lugar da classificação dos Estados-Membros.
O défice da Suécia deteriorou-se acentuadamente em comparação com o último painel,
mas permanece inferior a 1%. Os progressos da Grécia, dos Países Baixos, da Itália e da
Dinamarca foram bastante significativos. Por outro lado, o desempenho do Reino Unido,
da França, da Áustria, de Portugal, da Alemanha e da Bélgica não correspondeu à
dimensão do desafio. O Luxemburgo é o único Estado-Membro que chegou mesmo a
afastar-se do objectivo. Todos estes Estados-Membros precisam de um forte empurrão
final para cumprirem o objectivo do Conselho Europeu, pois ainda não é tarde de mais. A
Islândia e a Noruega, dois países membros do Acordo sobre o Espaço Económico
Europeu2, conseguiram reduzir o seu défice em mais de metade no prazo de 6 meses.
Este é claramente o resultado de um esforço firme por parte dos dois países, depois de
um desempenho insuficiente no último painel de avaliação.
                                                                
2 O mercado interno também abrange a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega, uma vez que são membros

do Acordo sobre o EEE.
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“não há razão para que o Conselho Europeu não possa dar mais um passo em frente,
fixando, por exemplo, um objectivo ainda mais ambicioso de 0,5%, a atingir até à
Primavera de 2003.”

Quadro 3: Progressos realizados desde o painel de avaliação de Maio

Nota: Percentagem de mudança desde o painel de avaliação de Maio de 2001. Por exemplo, o défice de
transposição da Finlândia foi reduzido em 50%.

A maioria dos Estados-Membros continua a debater-se com a dificuldade de transpor a
tempo as directivas recentes. O défice de transposição médio das directivas da UE que
deveriam entrar em vigor em 2000 é de 12 %. A Alemanha, a França, Portugal e o Reino
Unido registam os piores resultados. Os países nórdicos têm o melhor desempenho. O
atraso médio na implementação de uma directiva, uma vez ultrapassado o prazo, é de 13
meses. Se o acrescentarmos ao tempo médio permitido para a implementação de uma
directiva (até 3 anos), é compreensível que muitas empresas estejam preocupadas por a
legislação estar muitas vezes desactualizada quando entra em vigor.
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Quadro 4: Muitas directivas que deveriam ter sido transpostas em 2000 ainda não o
foram quase um ano depois

Nota: Percentagem de directivas com prazo de transposição em 2000, cuja transposição ainda não tinha
sido comunicada em 15 de Outubro de 2001.

“O atraso médio na implementação de uma directiva, uma vez ultrapassado o prazo, é de
13 meses.”

O quadro 5 apresenta o número de directivas a transpor pelos Estados-Membros para
poderem manter o seu reduzido défice actual (quando este já seja inferior a 1,5%) ou
atingir o objectivo do Conselho Europeu. Para que os Estados-Membros possam
recuperar devem não só combater o atraso actual, mas também ocuparem-se das
directivas cuja data de transposição está iminente. Na realidade, os Estados-Membros
têm de comunicar à Comissão, até 15 de Março de 2002, um total de 822 medidas de
implementação nacionais com vista a atingir um défice igual a zero.

Quadro 5: –Total das directivas a transpor até à Primavera de 2002

A EL F UK B D P IRL L I NL DK E S FIN

Para um défice

igual a zero

71 70 66 66 63 63 63 59 51 50 44 40 39 39 38

Para um défice

igual a 1,5%

48 47 43 43 40 40 40 36 28 27 21 17 16 16 15

Nota: Número de directivas a transpor até 15 de Março de 2002 (Conselho Europeu de Barcelona).
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O quadro jurídico do mercado interno permanece fragmentado

Quando os Estados-Membros não transpõem as directivas a tempo, criam um vazio no
quadro jurídico da Comunidade. Assim, em vez de termos um mercado interno que
abrange todos os Estados-Membros, deparamos com um mercado interno muito mais
pequeno e fragmentado, cujo potencial para fomentar o desenvolvimento económico da
União e criar riqueza não é aproveitado. O quadro 6 indica que 10 % das directivas ainda
não foram transpostas em todos os Estados-Membros. Por outras palavras, o mercado
interno ainda só funciona em 90% das suas potencialidades. Uma vez que a Alemanha, a
França e o Reino Unido (os grandes Estados-Membros) se encontram também entre os
que registam maior atraso de transposição, a insegurança jurídica sentida pelas empresas
e pelos cidadãos europeus, bem como as oportunidades não concretizadas daí
decorrentes, são consideráveis.

Quadro 6: O factor de fragmentação está a baixar lentamente

Note: O factor de fragmentação é o número de directivas ainda não transpostas por todos os
Estados-Membros, em percentagem de todas as directivas do mercado interno.

“… o mercado interno ainda só funciona em 90% das suas potencialidades.”
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A fragmentação do mercado interno difere consideravelmente conforme o sector. Em
sectores como os transportes ou a política dos consumidores, ainda falta inserir mais de
um quarto do total da legislação nos quadros jurídicos de um ou mais Estados-Membros.
A fragmentação na política dos transportes poderia ser reduzida para metade, se a Irlanda
e a Finlândia conseguissem combater o seu atraso.

Quadro 7: A fragmentação continua a ser mais acentuada nos transportes

Nota: Situação em 15 de Outubro de 2001. Esta taxa de fragmentação indica o número de directivas ainda
não transpostas por todos os Estados-Membros, em percentagem de todas as directivas do mercado
interno no sector correspondente.

No entanto, nem todas as notícias são más. O sector dos contratos públicos apresentava
há muito uma fragmentação considerável e, portanto, um mau desempenho. Em 1997,
apenas três Estados-Membros tinham transposto todas as directivas relativas aos
contratos públicos.Actualmente, todos os Estados-Membros o fizeram3, o que constitui
um passo importante pois este sector representa mais de 10% do PIB.

                                                                
3 A Grécia está prestes a transpor a última directiva pendente.
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B. Situação de transposição em sectores específicos

Política social

Existe uma grande interacção entre o mercado interno e a política social. Medidas no
domínio social têm sido frequentemente necessárias para realizar o mercado interno e
contribuir para um desenvolvimento sustentável – conceito que exige que o crescimento
económico apoie o progresso social e respeite o ambiente. Infelizmente, a taxa de
transposição dos Estados-Membros no que respeita às directivas relativas à política social
é inferior à que respeita ao mercado interno em geral. O défice médio de transposição da
UE no domínio da política social é de 5,4%, em comparação com um défice global de
transposição de 2,0%. É de realçar que um número significativo de directivas recentes
ainda não foram transpostas4. A Finlândia e a Espanha merecem uma menção especial
pelo seu resultadoperfeito. Em contrapartida, o défice da Áustria e da Bélgica é de dois
algarismos.

Quadro 8: O défice de transposição no domínio da política social é
consideravelmente mais elevado do que o défice médio global

Nota: Directivas relativas à política social ainda por transpor, em percentagem de todas as directivas
relativas à política social com data de transposição anterior a 15 de Outubro de 2001.

Política ambiental

Tal como a política social, também a política ambiental tem de ter em conta a dimensão
do mercado interno. Uma abordagem integrada que permita um desenvolvimento social,
ambiental e económico sustentável é vital para o êxito a longo prazo da União. Este êxito
depende largamente da implementação da estratégia de desenvolvimento sustentável, tal
como definida no Conselho Europeu de Gotemburgo de Junho de 2001. Esta estratégia
reconhece igualmente que uma protecção eficaz do ambiente, que ultrapassa largamente

                                                                
4 O défice no domínio das directivas relativas à política social, cujo o prazo de transposição terminou há

mais de dois anos, é de 1,4%.
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as fronteiras nacionais, só pode ser alcançada no quadro de um mercado interno que
funcione adequadamente e com regras ambientais harmonizadas.

O défice médio no domínio do ambiente situa-se agora em 6,2%, apenas ligeiramente
abaixo do défice de 7,1% do painel de avaliação de Maio. Apenas a Áustria registou
progressos significativos, reduzindo em 75% o seu défice ambiental. Entretanto, a
Finlândia atingiu um resultado perfeito.

Neste contexto, é inquietante constatar que existem atrasos de transposição consideráveis
nos domínios, quer da política social, quer da política ambiental. Uma estratégia de
desenvolvimento sustentável credível terá início quando os Estados-Membros
cumprirem os compromissos assumidos na adopção das medidas necessárias.

Quadro 9: Falta de progressos na transposição das directivas relativas ao ambiente

Nota: Directivas relativas ao ambiente ainda por transpor, em percentagem de todas as directivas
ambientais com datas de transposição anteriores a 30 de Abril e a 30 de Outubro de 2001,
respectivamente.
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C. Processos por infracção

As regras acordadas pela Comunidade têm de ser não só transpostas para a legislação
nacional de todos os Estados-Membros, como aplicadas correctamente. Isto representa
um desafio crescente e merece uma maior atenção a nível político. A implementação
ineficaz e a aplicação desigual das directivas são consideradas um problema grave pela
maioria das empresas e dos cidadãos, que muitas vezes não podem fazer aquilo a que têm
direito ao abrigo da legislação comunitária. Numa comunidade em que a equidade e a
solidariedade são valores importantes, os Estados-Membros devem evitar infracções que
muitas vezes afectam as empresas e os cidadãos de outros Estados-Membros de uma
forma desproporcionada, causam distorções na concorrência e prejudicam a confiança
mútua.

A Comissão condena activamente as infracções à legislação do mercado
interno

A Comissão tem-se empenhado activamente para corrigir estas falhas, em particular
instaurando processos por infracção formais contra os Estados-Membros que não
cumprem as suas obrigações. No final de Agosto de 2001, a Comissão tinha em mãos
1477 processos por alegadas infracções à legislação do mercado interno 5.

Quadro 10: A Comissão tem actualmente em mãos quase 1500 processos por
infracção à legislação do mercado interno

Nota: Processos por infracção instaurados: situação em 31 de Agosto de 2001.

                                                                
5 Todas as estatísticas do painel relativas a infracções se referem à não-conformidade com a legislação ou

a uma aplicação incorrecta da mesma. Não incluem os casos de transposição atrasada (relativamente
aos quais o processo é automático) que são abrangidos na secção anterior. A definição dos processos
“mercado interno” corresponde à definição utilizada na secção relativa à transposição. Inclui as
infracções às directivas cuja base jurídica está ligada ao mercado interno e as infracções às disposições
do Tratado relativas ao mercado interno. As estatísticas publicadas nos anteriores painéis não podem
ser comparadas directamente com as que são aqui apresentadas porque as definições sofreram
alterações ligeiras.
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A Comissão teve conhecimento da maioria dos processos (58%) através de queixas
apresentadas por cidadãos ou por empresas. A França e a Itália são responsáveis por
quase 30% de todos os processos por infracção, tal como no anterior painel de avaliação.

Existem diferenças significativas na atitude dos Estados-Membros perante as infracções.
Embora nenhuma violação da legislação seja aceitável,  os resultados do Reino Unido
demonstram, por exemplo, que mesmo um Estado-Membro grande pode reduzir o
número de infracções. Por outro lado, alguns dos Estados-Membros mais pequenos têm
infracções em número desproporcionado. A Irlanda, a Bélgica e a Grécia, por exemplo,
têm duas vezes mais casos por infracção do que os Países Baixos. Cada um deles é
responsável por mais casos do que os Estados nórdicos no seu conjunto.

Não é surpreendente que se chegue à mesma conclusão se examinarmos o número de
processos remetidos para o Tribunal de Justiça Europeu nos últimos cinco anos (quadro
11). Mais uma vez, a França e a Itália “lideram” a tabela, com um terço de todos os
processos remetidos para o Tribunal, encontrando-se os Estados-Membros nórdicos na
extremidade oposta. A Bélgica e a Grécia são objecto de um número de processos quase
três vezes superior ao do Reino Unido ou dos Países Baixos, e cerca de dez vezes
superior ao da Dinamarca ou da Suécia.

Quadro 11: Entre 1995 e 2001, a França e a Itália foram levados a tribunal com
mais frequência

Nota: Número de processos remetidos para o Tribunal de Justiça Europeu ao abrigo do artigo 226.º do
Tratado CE entre 1 de Janeiro de 1995 e 31 de Agosto de 2001.
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Os processos de infracção levam normalmente muito tempo

Quando a Comissão instaura um processo por infracção formal, enviando uma carta de
notificação ao Estado-Membro em causa, pode levar muito tempo até se encontrar uma
solução e a barreira ser efectivamente eliminada. Na realidade, desde “a instauração ao
encerramento” de um processo, podem decorrer vários anos, tal como demonstrado no
quadro 12.

Quadro 12: A maioria dos processos leva mais de 2 anos a resolver

Nota: Tempo decorrido entre a instauração oficial e a resolução de todos os processos por infracção
relativos aos mercado interno (405) encerrados em 2000 e 2001.

Quando um processo chega ao Tribunal de Justiça, podem decorrer cinco anos antes de
ser resolvido6. Mas mesmo quando o tribunal decide a favor da Comissão, o que acontece
9 em cada 10 vezes, os Estados-Membros arrastam por vezes a situação até cumprirem a
decisão do tribunal, de forma que a Comissão é obrigada a relançar os processos (quadro
13)7. O Tribunal pode impor uma multa diária por não cumprimento, o que já fez num
processo relativo à Grécia8. No entanto, em alguns casos, os Estados-Membros arrastam
deliberadamente a situação e apenas eliminam as barreiras pouco antes de o Tribunal
impor a multa. Quando isto acontece, o Estado de direito é seriamente posto à prova.

Actualmente, estão pendentes 27 processos por certos Estados-Membros não terem
tomado as medidas de conformidade necessárias depois de o Tribunal ter decidido que
houve infracção ao direito comunitário. A Bélgica e a França são particularmente lentos a
cumprirem as sentenças do Tribunal, mas não há nenhum processo contra o Reino Unido,
os Países Baixos, a Suécia, a Dinamarca, a Finlândia ou a Áustria. Vale a pena relembrar
que estes processos por infracção têm decorrido ao longo de uma média de nove anos
desde o envio da primeira carta de notificação.
                                                                
6 Cf. Painel de Avaliação n.º 8, p. 11, quadro 12.

7 Processos ao abrigo do artigo 228.º do Tratado CE. Só são tomados em conta os processos relativos ao
mercado interno (cf. nota de rodapé 5).

8 A Grécia foi objecto de uma multa de 5,4 milhões de euros por uma infracção à lei relativa à protecção
do ambiente. O processo foi instaurado oficialmente em 1988, e a Grécia resolveu a situação na
Primavera de 2001.
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Quadro 13: A Bélgica lidera a lista de Estados-Membros que não cumprem as
sentenças do Tribunal

Nota: Número de processos instaurados, situação em 31 de Agosto de 2001, relativamente aos quais a
Comissão  deu início aos procedimentos por não-cumprimento das sentenças do Tribunal, ao abrigo
do artigo 228.º do Tratado. Só são incluídos os processos que se referem à não-conformidade com a
legislação do mercado interno ou a uma aplicação incorrecta da mesma (cf. nota de rodapé 5).

Reduzir o número de processos por infracção

As acções judiciais são importantes e, por vezes, constituem a única forma de eliminar
obstáculos jurídicos persistentes. No entanto, a solução jurídica pode chegar tarde de
mais para o cidadão ou a empresa que apresentou uma queixa bem fundamentada. Isto
em nada contribui para aumentar a confiança das pessoas no mercado interno. A
Comissão continuará a tomar medidas vigorosas contra todas as barreiras injustificadas,
mas, na realidade, é necessária uma acção mais incisiva a nível nacional para se evitar as
infracções. Como primeiro passo, a Comissão urge os Estados-Membros a reduzirem as
suas infracções em, pelo menos, 10% até ao próximo painel de avaliação (ou seja, até à
Primavera de 2002).
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A única forma de o conseguir é resolvendo os processos pendentes o mais depressa
possível e evitando acrescentar outros. No que respeita aos primeiro, os esforços dos
Estados-Membros abrandaram desde o último painel. O desempenho em termos de
“resolução rápida” diminuiu no caso de todos os Estados-Membros (quadro 14), excepto
dos Países Baixos e do Luxemburgo, cujo desempenho, embora já fraco, melhorou
ligeiramente. Apenas 30% de todos os processos instaurados em 1999 e 2000 foram
resolvidos até Agosto de 2001, em comparação com 37% no período correspondente
abrangido pelo último painel.

Quadro 14: Menos de um terço dos processos por infracção são resolvidos cedo

Nota: Número de processos encerrados até 31 de Agosto de 2001, em percentagem do número de
processos instaurados em 1999 e 2000.

“… a Comissão urge os Estados-Membros a reduzirem as suas infracções em, pelo
menos, 10% até ao próximo painel de avaliação (Primavera de 2002).”

36 35 35 33 33 32 32 32 29 29 29 28 28 28 27
20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

P EL DK FIN S NL L IRL F B UK E D I A

P
er

ce
nt

ag
em

EFTA

38 17 7
0

10

20

30

40

ISL NOR LIE

P
er

ce
nt

ag
em



18

D. Normalização Europeia

Em termos gerais, as organizações de normalização do sector privado (CEN, CENELEC
e ETSI9) fizeram progressos significativos na produção de um grande número de normas
para dar resposta a um aumento rápido da procura do mercado e para apoiar a legislação
comunitária relativa à nova abordagem10. Mais de 80% da normalização ocorre agora a
nível europeu ou internacional, quando, apenas 15 anos atrás, antes de ser introduzida a
nova abordagem, 80% da normalização ocorria a nível nacional. A normalização
europeia é, assim, um instrumento essencial para reduzir as barreiras com que se deparam
as empresas que desejam vender os seus produtos em toda a União11.

Quadro 15: Mais de 50% das normas do CEN ainda estão pendentes, ao passo
que o ETSI e o CENELEC têm os seus programas de trabalho
avançados

Nota: Situação em 30 de Setembro de 2001.

O CEN precisa de acelerar os seus trabalhos

No domínio das normas harmonizadas, o CEN está consideravelmente atrasado em
relação aos outros organismos de normalização, não tendo ainda completado metade do
seu trabalho. Também demora, em média, muito mais tempo a desenvolver uma norma.
O tempo médio de que o CEN necessita para elaborar e obter o consenso sobre uma
norma europeia aumentou consideravelmente, de 4,5 anos em 1995, para 8 anos em
200112.

                                                                
9 Comité Europeu de Normalização (CEN), Comité Europeu de Normalização Electrotécnica

(CENELEC), Instituto Europeu de Normas de Telecomunicação (ETSI). Para mais informações sobre a
normalização ao abrigo da nova abordagem, consultar: http://www.NewApproach.org

10 Cerca de 15% do total das normas são “normas harmonizadas” que foram desenvolvidas com base em
mandatos da Comissão.

11 Mais informações sobre a normalização europeia encontram-se no recente relatório da Comissão [COM
(2001) 527].

12 Valores baseados nas estatísticas internas do CEN. Quando o CEN recebe um mandato da Comissão
classifica o seu trabalho por prioridades, identificando as normas em que deve começar a trabalhar
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Existem, obviamente, razões para este grande atraso. A carga de trabalho do CEN, por
exemplo, é muito mais pesada, tendo 1 005 normas em vias de preparação que abrangem
um vasto leque de sectores e requerem grandes investimentos em recursos e em
estruturas de comité. Também tem agora em mãos as normas mais complicadas
relativamente às quais é mais difícil obter consenso. Em geral, a elaboração de normas é
um processo moroso, que requer frequentemente um compromisso entre o grau de
aceitação e o tempo gasto em consultas a todas as partes interessadas. Não obstante, o
próprio CEN não está satisfeito com estes atrasos e já tomou medidas para resolver os
problemas de capacidade e de duração da preparação.

A solução reside em parte na indústria europeia, que deve dar uma maior importância a
este trabalho e disponibilizar um número suficiente de peritos. Os esforços do CEN
deverão começar a dar fruto a partir do próximo ano. O CENELEC não forneceu
estatísticas precisas quanto ao tempo de adopção, mas as estimativas disponíveis indicam
que a adopção de uma nova norma leva entre 3 e 4 anos. Isto ainda é relativamente lento,
em comparação com os resultados do ETSI, cujos métodos de trabalho parecem estar
mais bem adaptados à indústria em rápida evolução das telecomunicações. Além disso, o
ETSI não tem necessidade de dedicar tanto tempo e tantos recursos ao desenvolvimento
de normas harmonizadas, que constitui apenas uma pequena parte do seu programa de
trabalho.

A situação permanece problemática nos sectores da construção e das
máquinas

A pressão política também pode ajudar neste processo. De modo a chamar a atenção dos
decisores políticos para estes problemas, que apresentam grandes desafios, a Revisão
2001 da Estratégia do Mercado Interno salientou a necessidade de melhorar os
“fundamentos” do mercado interno, dos quais a normalização é uma parte fundamental.
O Conselho “Mercado Interno” de Maio de 2001 solicitou especificamente que se
intensificassem os esforços para se introduzirem normas harmonizadas maisrapidamente,
em particular nos domínios da construção e das máquinas13.

Em sectores tão abrangentes como os das directivas relativas às máquinas ou aos
produtos de construção, as normas têm uma função quase legislativa. Isto significa que se
as normas estão atrasadas, mantém-se a actual fragmentação do mercado interno para
estes produtos. Para tentar melhorar a situação, a Revisão 2001 da Estratégia do Mercado
Interno estabeleceu como objectivo a harmonização de, pelo menos, 120 normas no
domínio dos produtos de construção até ao final de 2001. Embora, no ano corrente, se
tenha adoptado a primeira norma harmonizada neste domínio, o número total de normas
adoptadas até agora (apenas 48) não é satisfatório. Para termos um verdadeiro mercado
interno para os produtos de construção, ainda são necessárias cerca de 600 normas
harmonizadas.

O desenvolvimento das normas europeias tem de acompanhar o desenvolvimento
tecnológico e não entravar o progresso.

                                                                                                                                                                                                
imediatamente. Assim que estas são desenvolvidas, passa progressivamente às outras normas. No
entanto, nas suas estimativas, o CEN toma a data do mandato da Comissão como data de referência. É
também de salientar que, a partir da data em que recebe o mandato, nenhuma norma nacional pode ser
adoptada nos domínios abrangidos (“standstill”).

13 Cf. Comunicado de Imprensa 205 9120/01 na homepage do Conselho Europeu: http://ue.eu.int
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Quadro 16: Até agora foram adoptadas menos de 10 % das normas harmonizadas
necessárias no domínio dos produtos de construção

Nota: Situação em 30 de Setembro de 2001.
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2. A REALIZAÇÃO DO MERCADO INTERNO

A. Estratégia do Mercado Interno14 e Índice do Mercado
Interno

A aplicação da Estratégia do Mercado Interno é um mecanismo fundamental para
atingirmos o objectivo do Conselho Europeu de Lisboa - transformar a União na
economia mais competitiva do mundo. Os recentes acontecimentos nos EUA e o
abrandamento da economia europeia apenas salientam a necessidade de prosseguir a
reforma estrutural e de se cumprirem os compromissos políticos de tratar as questões
prioritárias destinadas a melhorar a competitividade europeia.

Quadro 17: A maioria das acções prioritárias a completar até ao final de 2001
deverão ser acordadas a tempo

Nota:  Objectivos estratégicos: Aumentar a eficiência dos mercados. Melhorar o enquadramento
empresarial. Melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Tirar partido das vantagens
proporcionadas pelo mercado interno na sua dimensão externa.

Embora ainda seja cedo para extrair conclusões definitivas sobre os resultados globais da
União Europeia quanto à realização das acções orientadas  até ao fim do ano, espera-se
que cerca de 63% estejam completadas. Esta seria uma taxa de “sucesso” ligeiramente
mais elevada do que a conseguida no ano anterior, mas os esforços não podem ser
abrandados.

                                                                
14 Para mais informações sobre a Estratégia do Mercado Interno, consultar:

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/strategy/index.htm
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Exemplos de êxitos
Acordo político sobre os serviços postais – maior liberalização dos limites de peso do correio

Acordo político sobre a venda à distância de serviços financeiros, como parte do Plano de Acção para os
Serviços Financeiros

Adopção, com 8 meses de avanço, da proposta da Comissão relativa ao comércio dos direitos de emissão
de gases com efeito de estufa

Acordo quanto às propostas relativas ao céu único europeu  para reformar o controlo do tráfego aéreo
Criação da Autoridade Europeia para a Segurança da Aviação para acompanhar as actividades das

transportadoras aéreas
Proposta da Comissão para liberalizar os transportes ferroviários nacionais de mercadorias e desenvolver

os serviços internacionais de transporte de passageiros
A Rede Europeia Extrajudicial (EEJ-Net) abre a resolução extrajudicial de litígios aos consumidores15

Lançamento em Fevereiro de 2001 da FIN-Net, rede destinada a facilitar a resolução de litígios no sector
dos serviços financeiros a retalho

Proposta da Comissão relativa à prevenção / reparação dos danos ambientais
Criação da Autoridade Alimentar Europeia – essencial para a confiança dos consumidores

Apresentadas propostas da Comissão sobre medicamentos para uso humano e veterinário, que incluem a
simplificação dos procedimentos de autorização de colocação no mercado

Proposta da Comissão para permitir que os cidadãos da UE se movimentem e residam mais facilmente
noutro Estado-Membro

A estimativa de 63%, contudo, baseia-se no pressuposto optimista de o Conselho chegar
a um acordo político até ao final do ano relativamente a certos dossiers difíceis,
nomeadamente a patente comunitária e (pelo menos em parte) o pacote em matéria de
contratos públicos, relativamente aos quais o papel do Parlamento Europeu também é
importante.

Acordo possível até ao final do ano
 Pacote em matéria de contratos públicos – espera-se que se chegue a um acordo político quanto às

propostas, quer relativas ao sector público, quer relativas aos serviços de utilidade pública
A patente comunitária está agora ao nosso alcance – proporcionará segurança jurídica e custos mais baixos,

um benefício para as PME
O novo pacote em matéria de telecomunicações fomenta a concorrência e protege os consumidores

Embora tivessem sido feitos progressos importantes, outros objectivos prioritários não
foram alcançados ou foram atrasados. O valor acrescentado da Estratégia do Mercado
Interno reside no facto de que o todo representa bem mais do que a soma das partes.
Muitas das acções propostas reforçam-se mutuamente, pois desencadeiam
simultaneamente uma série de mudanças. No entanto, a implementação de pouco mais de
60% das acções previstas na estratégia faz com que este efeito multiplicador seja
cumprido apenas em parte.

                                                                
15 A Comissão está prestes a propor uma  comunicação relativa à resolução eficaz de problemas no

mercado interno. O sistema proposto tratará os problemas que os cidadãos e as empresas têm com as
administrações públicas. Os Estados-Membros estarão ligados por via electrónica, através de um
sistema denominado SOLVIT com o objectivo de assegurar que os casos sejam tratados mais depressa
e com maior eficácia. Para mais informações, consultar:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/solvit/index.htm
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Desilusões
 Directiva relativa às ofertas públicas de aquisição –12 anos de trabalho postos em causa e os interesses

gerais da Europa frustrados
Suspensão da liberalização dos mercados da electricidade e do gás

Suspensão também da adopção da directiva relativa ao regime do IVA aplicado ao comércio electrónico –
necessárias condições de concorrência equitativas

A directiva relativa à protecção das invenções biotecnológicas não foi transposta por todos os
Estados-Membros, perdendo os potenciais benefícios da segurança jurídica e da inovação

As propostas da Comissão relativamente à Estratégia dos Serviços estão atrasadas
As propostas da Comissão relativamente a um melhor sistema de reconhecimento de qualificações

profissionais estão atrasadas

Um relatório mais pormenorizado sobre os progressos realizados em 2001 será posto à
disposição em Março/Abril de 2002, altura em que a Comissão apresentará a Revisão
2002 da Estratégia do Mercado Interno.

Índice do mercado interno

O objectivo primordial da Estratégia do Mercado Interno é proporcionar benefícios
tangíveis aos cidadãos e às empresas da UE. Estes benefícios são múltiplos e de natureza
muito diferente: rendimentos mais elevados, maior coesão social, preços mais baixos,
mais possibilidades de trabalhar e viver no estrangeiro, um ambiente mais puro, um
melhor acesso ao capital, etc. A finalidade do índice do mercado interno é medir se estes
benefícios / “resultados” do “mundo real” são efectivamente atingidos.

Sabemos que a realidade do mercado interno é demasiado complexa para ser resumida
com exactidão num número, mas um índice pode, no entanto, fornecer aos decisores
políticos e aos utilizadores do mercado interno algumas pistas quanto ao rumo dos
desenvolvimentos. O seu papel, por conseguinte, é semelhante ao de um índice bolsista,
tal como o FTSE 100, que reduz a complexidade dos mercados financeiro a um único
número que pode ser facilmente acompanhado.

A medição do desempenho é um domínio que coloca um grande desfio. Um dos
problemas mais sérios é a qualidade e a disponibilidade dos dados relativos a todos os
Estados-Membros. Existe um grande fosso entre as necessidades actuais dos decisores
políticos e os dados disponíveis. O Eurostat e os institutos nacionais de estatística
acabam de empreender um programa ambicioso para melhorar as estatísticas da União
que se espera dê frutos promissores ao longo dos próximos anos.

Uma vez que o índice se destina a acompanhar os progressos da Estratégia do Mercado
Interno, a Comissão teria desejado incluir variáveis de qualidade mais elevada relativas,
por exemplo, à abertura concreta dos mercados dos contratos públicos, aos custos dos
serviços financeiros, ao crescimento do comércio electrónico ou ao registo de patentes,
mas os dados não estão disponíveis ou são incompletos. Na ausência de dados fiáveis, há
a tentação de recorrer novamente às variáveis puramente processuais, tais como as
directivas adoptadas, a transposição ou as infracções. Visto que o índice do mercado
interno foi concebido para medir ‘resultados’, e não ‘contribuições’, tem-se resistido
firmemente a esta tentação. A ideia subjacente a este exercício é que algum grau de
medição é melhor do que nenhum. O índice, assim como as diferentes variáveis no qual
se baseia, será revisto e corrigido no futuro próximo à medida que surgirem mais dados e
de melhor qualidade.
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Quadro 18: Índice do Mercado Interno

O índice do mercado interno resultante sintetiza 20 variáveis, utilizando um método
estatístico a que se chama “análise de componentes principais”, por forma a ponderar a
influência de cada variável sobre o resultado final. As variáveis incluem o rendimento
por habitante, o desemprego de longa duração, a dispersão de preços, o crescimento do
comércio intra-UE, os preços dos serviços de utilidade pública, a disponibilidade do
capital de risco, a intensidade energética e as emissões de gases com efeito de estufa 16.

Tomando o valor 100 para o ano de 1996, o índice do mercado interno para 2000
situou-se em 105,1. Embora se possa considerar melhor o desenvolvimento do índice ao
longo de um período mais longo, é possível estabelecer que certas variáveis têm exercido
uma pressão descendente entre 1996 e 2000. O índice teria sido mais elevado se não
fossem os aumentos das tarifas postais, as elevadas emissões de gases com efeito de
estufa e as ineficiências do sistema bancário da União.

No plano positivo, houve um crescimento relativamente forte das taxas de rendimento
por habitante, alguns avanços em termos de mobilidade da mão-de-obra, uma redução do
desemprego de longa duração e dos auxílios estatais, que, em conjunto, fizeram subir o
índice. Outro factor positivo foi a redução dos custos das telecomunicações. Os cidadãos
europeus pagam, em média, 16% menos do que em 1996 pelo mesmo serviço17. Esta
evolução positiva pode ser em grande parte atribuída à abertura do mercado e aos custos
mais baixos das tecnologias das telecomunicações.

“Tomando o valor 100 para o ano de 1996, o índice do mercado interno para 2000
situou-se em 105,1.”

                                                                
16 No anexo, encontra-se uma lista completa das variáveis incluídas e uma explicação mais aprofundada

do método estatístico.
17 Fonte: Estudos realizados pela Teligen para a Comissão Europeia, DG Sociedade da Informação. Os

dados relativos a 2001 ainda são provisórios e serão divulgados no Sétimo Relatório sobre a Aplicação
do Pacote Regulamentar das Telecomunicações, em Dezembro de 2001. Os preços relativos aos
cabazes nacionais foram ponderados em função da parte da população de modo a obter a média da UE.
Os preços praticados para os particulares incluem IVA, os preços praticados para as empresas não
incluem IVA .
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Quadro 19: Os preços das comunicações telefónicas europeias estão a baixar

Nota: Preço em euros de um cabaz de chamadas nacionais (incluindo taxas fixas, assinatura, etc.) durante
um ano. A composição dos cabazes dos particulares e das empresas diferem consideravelmente,
pelo que os preços globais não são comparáveis.

As taxas aplicadas às empresas têm descido mais do que as aplicadas aos particulares.
Isto deve-se sobretudo à proporção mais elevada de taxas fixas e chamadas locais nos
cabazes dos particulares. Antes da desregulamentação, estes componentes de custo
beneficiaram muitas vezes de subvenções cruzadas através de taxas mais elevadas
aplicadas às chamadas interurbanas. Nos últimos anos, o preços das chamadas locais e as
taxas fixas por vezes até aumentaram apesar da tendência geral para a redução dos
preços. A desregulamentação também contribuiu para a aproximação entre o custo real
da prestação de serviços e as taxas correspondentes aplicadas aos clientes.

“Os cidadãos europeus pagam, em média, 16% menos do que em 1996 pelo mesmo
serviço.”
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B. Plano de Acção para os Serviços Financeiros18 e
lançamento do euro

As tensões exercidas sobre o sistema financeiro depois dos acontecimentos trágicos nos
EUA demonstram que os argumentos a favor da integração financeira europeia como
motor de crescimento e de emprego, como amortecedor contra a volatilidade do mercado
e pólo de estabilidade económica, são mais fortes do que nunca. Para responder a estes
desafios, o PASF prevê, entre outras, medidas de estabilidade e de controlo financeiro,
bem como acções para combater o financiamento do terrorismo.

A introdução das notas e moedas em euros será o último passo para tornar a União
Económica e Monetária (UEM) uma realidade para os cidadãos da UE em 12
Estados-Membros. Mas os benefícios do euro só serão plenamente explorados quando a
UEM for complementada por um mercado único financeiro. Isto significa, por exemplo
que os cidadãos devem poder efectuar pagamentos transfronteiras com tanta facilidade e
ao mesmo preço com que efectuam pagamentos nacionais - disso depende a aceitação do
euro pelo público. Actualmente, os pagamentos transfronteiras em euros são muito mais
caros do que os pagamentos nacionais. Como tal, a Comissão propôs, em Julho último,
um regulamento para reduzir as taxas bancárias aplicadas aos pagamentos transfronteiras
em euros para o nível dos pagamentos nacionais. Além disso, a implementação do Plano
de Acção para a Prevenção da Fraude reforçará a eficiência do mercado interno da UE,
aumentará a confiança do público nos sistemas de pagamentos transfronteiras e
contribuirá para o desenvolvimento com êxito do comércio electrónico.

“… os argumentos a favor da integração financeira europeia como motor de crescimento
e de emprego, como amortecedor contra a volatilidade do mercado e pólo de estabilidade
económica, são mais fortes do que nunca.”

Foram dados passos importantes na implementação do Plano de Acção para os Serviços
Financeiros desde o último painel de avaliação, mas ainda há muito trabalho a fazer. Já
foram completadas 23 medidas constantes do plano de acção. Entre estas medidas, 7 são
actos legislativos já adoptados, ou em vias de adopção,  pelo Conselho e pelo Parlamento
Europeu:

Legislação adoptada pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu
Estatuto da sociedade europeia

Directiva relativa ao branqueamento de capitais
Directiva relativa à liquidação das instituições de crédito
Directiva relativa à liquidação das empresas de seguros

Directiva relativa ao dinheiro electrónico
Alterações às 4.ª e 7.ª directivas relativas ao direito das sociedades

Alteração das directivas relativas aos seguros a fim de permitir o intercâmbio de informações com países
terceiros

                                                                
18 Estão disponíveis na Internet informações pormenorizadas e regularmente actualizadas dos progressos

na implementação de todas as medidas do PASF. Cf. o 5.º Relatório Intercalar sobre o Plano de Acção
para os Serviços Financeiros:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/actionplan/index.htm.
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As outras 16 medidas que foram completadas são comunicações, relatórios ou decisões
adoptadas pela Comissão. No Conselho e no Parlamento Europeu, 12 propostas
legislativas estão agora em fase de negociação:

Medidas propostas pela Comissão, actualmente em negociação
Regulamento relativo aos pagamentos transfronteiras

Directiva relativa à venda à distância de serviços financeiros (acordo político no Conselho)
 Directiva relativa aos organismos de investimento colectivo em valores mobiliários (OICVM)

Directiva relativa aos mediadores de seguros
Regulamento relativo às normas internacionais de contabilidade

Tributação da poupança
Directiva relativa aos fundos de pensões complementares

Directiva relativa aos abusos de mercado
Directiva relativa à margem de solvência das empresas de seguros

Directiva relativa aos conglomerados financeiros
Directivas relativas aos prospectos

Directiva relativa às garantias financeiras

A Comissão está a preparar ainda 8 medidas no âmbito do PASF. Adicionalmente, será
apresentada uma proposta de alteração da directiva relativa às ofertas públicas de
aquisição, depois de esta ter sido rejeitada inesperadamente pelo Parlamento Europeu.

Quadro 20: Implementação do Plano de Acção para os Serviços Financeiros

Nota: Situação em 10 de Outubro de 2001.

Apesar dos sólidos progressos realizados até agora e do apoio político ao mais alto nível,
ainda há razões para preocupação quanto ao compromisso da União de implementar o
PASF dentro dos prazos de 2005 (implementação final) e de 2003 (integração dos
mercados de valores imobiliários). Assim que a Comissão apresenta as propostas
necessárias, o centro de gravidade do processo de tomada de decisões é transferido para o
Conselho e o Parlamento Europeu.
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3. INQUÉRITO SOBRE A QUALIDADE DO QUADRO
REGULAMENTAR DA UNIÃO

A acção legislativa dos governos condiciona as nossas vidas e a das nossas empresas.
Pode ser, e é frequentemente, uma força positiva de alteração. O nosso sistema de leis e
de regras é responsável pelo desenrolar ordeiro da vida social e da actividade das
empresas, permitindo uma concorrência eficaz e protegendo o consumidor e o ambiente
contra os abusos. É a base do nosso sucesso económico.

A regulamentação é uma actividade que implica custos, que deveriam ser mais do que
compensados pelos benefícios. No entanto, as nossas empresas cada vez se queixam mais
do mau funcionamento de certos aspectos da acção legislativa comunitária e nacional.
Apontam para o custo de uma regulamentação excessivamente complexa e
pormenorizada, que os obriga a investir consideravelmente e em permanência para
respeitarem as regras em vigor. O impacto de uma regulamentação inadequada é
particularmente pesado sobre as pequenas e médias empresas que podem não ter os
meios e as competências para se adaptar.

Para avaliar a opinião das empresas da UE sobre a  qualidade da regulamentação da
União, a Comissão realizou um grande inquérito independente19, o qual, efectuado na sua
maior parte durante o mês de Setembro de 2001, abrangeu mais de 4 000 empresas em
todos os 15 Estados-Membros: pedia às empresas com mais de 10 empregados em todos
os sectores da indústria que classificassem a qualidade da regulamentação e o seu
impacto sobre as suas estratégias e operações. O inquérito não pretendia fazer uma
distinção entre as regras nacionais e as comunitárias, pois a maioria das empresas muitas
vezes não sabe a origem da regulamentação, e a sobreposição é inevitável.

Quadro 21: Uma grande parte das empresas alemãs e francesas não está satisfeita
com a qualidade do seu quadro regulamentar; as empresas
holandesas são as que estão mais satisfeitas

Nota: Percentagem de empresas que responderam que a legislação está desactualizada ou mal adaptada
às realidades do mercado e aos avanços tecnológicos.

Uma grande parte das empresas considera que a regulamentação nos seus países não está
adaptada ao mercado (quadro 21). Por outras palavras, as empresas tentam adaptar-se às
regras de ontem na economia de hoje. O ritmo dos desenvolvimentos é certamente um
dos principais desafios que os governos devem enfrentar à medida que actualizam o seu

                                                                
19 EOS Gallup Europe, Setembro 2001: Single Market Monitor Survey, realizado para a Comissão

Europeia, DG Mercado Interno. Para mais informações, consultar:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/score/index.htm
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quadro regulamentar. Existem diferentes percepções nos vários Estados-Membros. As
empresas alemãs e francesas são as mais insatisfeitas com o conjunto de leis que lhes é
aplicável; as empresas irlandesas, dinamarquesas e holandesas consideram, de uma forma
geral, que as suas regras estão melhor adaptadas às novas realidades do mercado e aos
avanços tecnológicos.

“Uma grande parte das empresas considera que a regulamentação nos seus países não
está adaptada ao mercado.”

Os requisitos relativos à conformidade dos produtos continua a ser a maior preocupação
das empresas em matéria de regulamentação. Isto aplica-se especialmente às grandes
empresas. Quando os requisitos relativos à conformidade dos produtos se transformam
em barreiras técnicas, atingem o cerne do funcionamento das empresas, afectando a
pré-produção, a produção, as vendas e as políticas de marketing. A necessidade de
adaptar a concepção dos produtos, reorganizar os processos de fabrico e de embalagem e
de efectuar testes suplementares aos seus produtos implica custos, cuja importância varia
conforme os produtos e as tecnologias.

Muitas empresas vêem também no emprego e nas condições de trabalho uma área onde
as regras e as obrigações podem ser desproporcionadas relativamente aos objectivos da
legislação. Em seguida, destacam-se a aplicação e o cumprimento das formalidades
fiscais (directas e indirectas).

Quadro 22: A conformidade dos produtos é a preocupação principal das nossas
empresas

É interessante notar que são os Estados-Membros, e não a Comunidade, que adoptam a
maioria das regras nas três áreas de “grande sobrecarga”. Isto confirma os resultados de
outros estudos recentes. O Comité Económico e Social, por exemplo, no seu próximo
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relatório 20 sobre simplificação regulamentar, estima que a Comunidade é responsável por
menos de 10% das regras e dos regulamentos aplicáveis às empresas nos
Estados-Membros.

Quadro 23: Áreas prioritárias para a simplificação, por Estado-Membro

B Emprego e condições de trabalho

DK Pagamento e restituição do IVA

D Conformidade, certificação ou aprovação dos produtos

E Conformidade, certificação ou aprovação dos produtos

EL Emprego e condições de trabalho

F Emprego e condições de trabalho

FIN Pagamento e restituição do IVA

I
Conformidade, certificação ou aprovação dos produtos e

Procedimentos fiscais (sem incluir IVA)

IRL Emprego e condições de trabalho

L Ambiente

NL
Conformidade, certificação ou aprovação dos produtos e

Pagamento e restituição do IVA

A Ambiente

P Pagamento e restituição do IVA

S Conformidade, certificação ou aprovação dos produtos

UK Conformidade, certificação ou aprovação dos produtos

Nota: Áreas regulamentares em que o cumprimento foi considerado mais oneroso e pesado.

Uma regulamentação de má qualidade diminui a prosperidade da União sem produzir
qualquer benefício social. Obriga as empresas a investir quantias consideráveis que
poderiam dedicar à expansão do trabalho produtivo. Segundo o inquérito, as empresas
poderiam economizar, em média, 15% (ou mesmo 22% no caso da Dinamarca e de
Espanha) dos seus custos de adaptação se a actual legislação fosse melhor. De acordo
com vários estudos, calcula-se que o valor total dos custos de adaptação suportados pelas
empresas se situe entre 4% e 6% do PIB21. Pressupondo que seja 4%, a poupança obtida

                                                                
20 Projecto de parecer preliminar da secção “Mercado Interno, Produção e Consumo” sobre a

Simplificação, Observatório do Mercado Único, relator: Kenneth Walker. A versão final estará
acessível na homepage do Comité Económico e Social em http://www.esc.eu.int/pages/en/home.htm

21 Cf. por ex., Observatório Europeu para as PME. Terceiro Relatório Anual, EIM, Países Baixos, 1995 ou
relatório do PE sobre a Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu - Revisão da
SLIM: Simplificação da Legislação do Mercado Interno (COM (2000) 104- C5-0209/2000-2000/2115
(COS)), página 6, relator: B. Doorn



31

se a qualidade da legislação europeia fosse melhorada poderia situar-se nos 50 mil
milhões de euros. Estas estimativas baseiam-se, é claro, numa situação estática. Um
ambiente regulamentar de melhor qualidade provocaria certamente um novo dinamismo
económico, cujos benefícios seriam sem dúvida ainda mais elevados.

Este é um prémio que vale a pena reclamar. Torna ainda mais urgente a necessidade de
uma estratégia global para uma melhor regulamentação que seja efectivamente aplicada
tanto a nível europeu como nacional.

Quadro 24: As empresas dinamarquesas e espanholas consideram que poderiam
economizar até 22% do valor total dos custos de adaptação se a legislação fosse de
melhor qualidade

Nota: Custos de adaptação desnecessários em percentagem do valor total do custos de adaptação.

“… a poupança obtida se a qualidade da legislação europeia fosse melhorada poderia
situar-se nos 50 mil milhões de euros.”

As boas regras são aquelas que atingem os seus objectivos da forma que acarrete menos
sobrecarga, que são aplicadas equilibradamente e que sejam fáceis de cumprir. Também
são as que foram sujeitas a uma consulta prévia extensiva para garantir que as opiniões
dos seus destinatários sejam tomadas plenamente em conta. A comunidade empresarial
está muito interessada em contribuir para a “elaboração das políticas”. Isto é comprovado
pelo facto de uma grande maioria ter declarado que gostaria de exprimir a sua opinião
quanto às próximas iniciativas regulamentares. Na prática, contudo, apenas uma pequena
minoria das empresas confirmou que lhe foi pedida a opinião.
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Quadro 25: As empresas desejam ser consultadas com muito mais frequência

Uma vez que uma medida é adoptada, não chega que os governos se limitem a deixar que
as empresas a cumpram. É necessário uma gestão sensata das regras e dos regulamentos
por parte das entidades responsáveis. No entanto, mais de metade das empresas europeias
inquiridas consideram que os seus governos aplicam muitas vezes as leis de forma
demasiado rígida.

Quadro 26: Na maioria dos Estados-Membros, apenas uma minoria de empresas
considera que as entidades competentes aplicam a lei com bom senso

Nota: Percentagem de empresas que consideram que as entidades competentes nacionais aplicam a lei
com bom senso e sentido da proporção.

Adicionalmente, quando as empresas são confrontadas com um problema, muitas vezes
não sabem a quem recorrer para pedir ajuda ou aconselhamento sobre a aplicação de um
determinado regulamento. E quando se dirigem à instância adequada, metade das
empresas queixa-se de que espera muito tempo até obter uma resposta.

Apesar da retórica sobre a necessidade de uma regulamentação simplificada, a maioria
das empresas ainda não sentiu quaisquer efeitos nas suas actividades quotidianas. É o
caso particular da França, da Alemanha e da Dinamarca, onde as empresas mais
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discordaram que as leis ou regulamentações que os afectam tenham sido ou estejam a ser
simplificadas, sugerindo assim que existe uma clivagem entre a retórica e a realidade.

Quadro 27: 71% das empresas francesas sentem que os esforços de simplificação
ainda não facilitaram o seu trabalho

Nota: Percentagem de empresas que responderam que as leis e os regulamentos que as afectam foram
simplificadas apenas em parte ou de modo nenhum.

O reconhecimento mútuo tem sido fundamental nos esforços para eliminar as barreiras
regulamentares ao comércio dentro do mercado interno. No entanto, em alguns casos, as
abordagens nacionais em matéria de regulamentação técnica são tão divergentes que
impedem a aplicação harmoniosa deste princípio. Quando o reconhecimento mútuo é a
abordagem escolhida, o país importador pode exigir a prova de conformidade com as
especificações correspondentes do país exportador. Estes aspectos regulamentares podem
entravar seriamente o comércio intracomunitário.

“Apesar da retórica sobre a necessidade de uma regulamentação simplificada, a maioria
das empresas ainda não sentiu quaisquer efeitos nas suas actividades quotidianas.”

O inquérito pedia às empresas activas no mercado interno que identificassem o
Estado-Membro onde eram mais facilmente ou mais dificilmente acolhidas,
particularmente à luz dos requisitos regulamentares específicos.

Quadro 28: A Finlândia é considerada o Estado-Membro com o qual é mais fácil
estabelecer relações comerciais; o Reino Unido e a Itália, os mais difíceis

Nota: Classificação dada pelas empresas no que respeita à complexidade dos quadros regulamentares dos
outros Estados-Membros quando estabelecem com eles relações comerciais numa escala de 4 a 1
(em que 4 representa o mais fácil e 1o mais difícil).
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Embora o Reino Unido, a Itália e a França se encontrem entre os cinco mercados mais
importantes, é desconcertante saber que foram também considerados os mais difíceis em
termos comerciais. É particularmente surpreendente que os esforços amplamente
divulgados do Reino Unido e da Itália para simplificar as leis nacionais não tenham
aparentemente sido sentidos pelas empresas que têm com eles relações comerciais.

Em quase 7% dos casos, o enquadramento legislativo foi considerado tão desencorajador
que as empresas decidiram reduzir ou eliminar o comércio com um ou mais
Estados-Membros. Esta foi especialmente a experiência de empresas que tentaram
negociar com a França, a Alemanha e a Itália.

Um elemento reconfortante para o desenvolvimento do mercado interno é o facto de uma
grande maioria das empresas concordar que foi muito mais fácil estabelecer relações com
outros Estados-Membros do que com países terceiros, tais como os EUA. Isto é,
obviamente, o que se esperava, mas é encorajador que seja confirmado por aqueles que
são directamente afectados pelas políticas da UE.

“Em quase 7% dos casos, o enquadramento legislativo foi considerado tão
desencorajador que as empresas decidiram reduzir ou eliminar o comércio ...”
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ANEXO: ÍNDICE DO MERCADO INTERNO – MÉTODO E DADOS

O índice do mercado interno é composto por 20 variáveis:

Quadro 29: Variáveis utilizadas no índice do mercado interno

Variável Dados utilizados

Afluxos de IDE intra-UE em % do PIB 1996-2000

Total dos auxílios estatais em % do PIB 1995-1999

Valor dos contratos públicos publicados em

% do PIB

1996-2000

Emissões de gases com efeito de estufa 1995-1999

Intensidade energética do PIB 1995-1999

Certificados ISO 14000 1996-2000

Rendimento por habitante (PPA) 1996-2000

Custos dos cabazes de energia

(electricidade + gás)

1996-2000

Taxas de juro sobre os empréstimos a

retalho em relação ao rácio das taxas de juro

sobre a poupança

1996-2000

Taxa de desemprego de longa duração 1995-1999

Cidadãos da UE que trabalham noutros

Estados-Membros.

1996-2000

Dispersão de preços no consumo das

famílias

1995-1999

Comércio intra-UE em % do PIB 1996-2000

Valor dos activos constituídos por fundos de

pensões em % do PIB

1995-1999

Capitalização bolsista em % do PIB 1996-2000

Número de pedidos de patentes por

habitante

1996-2000

Fundos de capital de risco recolhidos para o

lançamento e o arranque das empresas, em

percentagem do total

1996-2000

Despesas com as TIC em % do PIB 1996-2000

Tarifas postais (carta normal de 20g) 1996-2000

Custo de um cabaz de telecomunicações

(cabaz residencial nacional da OCDE)

1996-2000

Sempre que faltavam dados relativos a 2000, utilizaram-se no cálculo os dados relativos
a 1999. As variáveis são expressas em taxas de variação anual e integradas num índice
consolidado utilizando o método dos componentes principais. Este método proporciona
implicitamente uma ponderação “objectiva” entre variáveis e trata adequadamente a
correlação entre as mesmas.


