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CONCLUSÕES PRINCIPAIS

Implementação do quadro jurídico do mercado interno
• O défice de transposição diminuiu consideravelmente de 21,4 %, em 1992, para 2,1 %, hoje em dia. No

entanto, os últimos valores aumentaram em relação à percentagem de 1,8 % verificada há apenas seis
meses.

• Só cinco Estados-Membros (Suécia, Finlândia, Dinamarca, Países Baixos e Reino Unido) atingem
actualmente o défice de transposição de 1,5% ou menos, fixado pelo Conselho Europeu para a
Primavera de 2003. Três Estados-Membros (França, Grécia e Portugal) registam défices de transposição
superiores ao dobro da meta fixada pelo Conselho Europeu.

• A Finlândia é o único Estado-Membro que já atingiu o outro objectivo do Conselho Europeu que
consistia em transpor todas as directivas cujo prazo de transposição já tivesse sido ultrapassado em dois
anos ou mais. Quatro Estados-Membros (França, Alemanha, Luxemburgo e Grécia) têm ainda que
transpor dez ou mais directivas “antigas” nos próximos 6 meses para atingir esse objectivo.

• O número total de processos por infracção no domínio do mercado interno permanece persistentemente
elevado, contando com mais de 1500 processos instaurados. A França e a Itália continuam a ter o
número mais elevado, além de serem responsáveis por quase 30 % de todos os processos.

• Só a Dinamarca conseguiu reduzir, em 10% ou mais, o número de processos por infracção relacionados
com a aplicação incorrecta da legislação, tal como solicitado pela Comissão na revisão de 2002 da
Estratégia para o Mercado Interno. Na maioria dos outros Estados-Membros, este número, na realidade,
aumentou. Mais de metade de todos os processos levam mais de dois anos a ser resolvidos – o que
reforça o argumento de que os processos devem, sempre que possível, ser resolvidos por outros meios.

• Em comparação com o que ocorria há dez anos, a normalização hoje em dia ocorre sobretudo a nível
europeu e é em grande medida (mais de 80%) iniciada pela indústria. A lentidão no desenvolvimento
das normas continua a ser um problema em várias áreas da normalização.

Dez anos de mercado interno sem fronteiras. Opiniões das empresas e dos cidadãos
europeus
• O inquérito às empresas mostra que, embora um grande número de empresas de vários tipos tenha

beneficiado com o mercado interno, são as empresas de exportação as mais entusiastas e as que sentem
que mais beneficiaram. 76 % das empresas que exportam para seis ou mais países da UE classificaram
o impacto do mercado interno sobre as suas empresas como positivo, mais de 60 % destas empresas
disseram que contribuiu para o êxito das suas exportações e cerca de 37 % consideram que as ajudou a
aumentar os lucros.

• Mais de 80 % das empresas consideram que a melhoria do funcionamento do mercado interno deveria
ser uma prioridade fundamental para a União Europeia no futuro.

• O inquérito aos cidadãos mostra que 80 % dos europeus consideram que o mercado interno teve um
impacto positivo sobre a disponibilidade dos produtos, 67 %, sobre a qualidade dos produtos e 41 %,
sobre os preços. 76 % dos cidadãos estão satisfeitos com a maior concorrência que o mercado interno
introduziu numa série de sectores, como os transportes, as telecomunicações, a banca ou os seguros.

• Mais de  50 % dos cidadãos estariam interessados em comprar produtos no estrangeiro, mas são
desencorajados sobretudo pelos preços das viagens, pelo tempo consumido, por receios relacionados
com o serviço pós-venda e pelos obstáculos linguísticos.

Índice do mercado interno 1992 - 2002
• Um índice desenvolvido especialmente para o mercado interno mostra que se registaram progressos

consideráveis no funcionamento do mercado interno ao longo dos últimos dez anos (de 100 a 143). O
índice da Finlândia, Espanha, Itália, Suécia e Áustria aumentou significativamente mais do que o índice
da UE.
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INTRODUÇÃO

No final do ano corrente, terá passado uma década desde que foi lançado o mercado
interno sem fronteiras da Europa. O mercado interno é uma das realizações de que a União
mais se orgulha. No entanto, talvez devido ao limiar “mágico” de 1992, algumas pessoas
parecem pensar que o mercado interno já foi realizado há muito tempo e consideram-no
como uma questão passada. Nada pode distanciar-se mais da verdade.

O mercado interno nunca será “completado”. O esforço para maximizar o seu desempenho
é um processo e não um acontecimento. Dez anos depois, continua a haver lacunas por
colmatar e barreiras por eliminar, por exemplo, nas áreas dos serviços ou da fiscalidade.
Existe também o desafio do progresso técnico, que requer uma revisão permanente e,
quando necessário, a actualização do quadro jurídico do mercado interno, além do desafio
constante de assegurar a transposição efectiva e a tempo da legislação, bem como a
qualidade da aplicação.

Assim, a mensagem é a seguinte: o mercado interno funciona – mas pode e deve ser
constantemente melhorado para poder cumprir a sua promessa. Um mercado único aberto
– apoiado por uma moeda única - fornece a base essencial para o futuro crescimento
económico da Comunidade. O progresso constante no sentido de eliminar as restantes
barreiras no mercado interno e o seu funcionamento eficiente devem continuar a ser uma
prioridade – tanto agora, como há dez anos.

O presente Painel de Avaliação recorda o que foi conseguido ao longo dos últimos dez
anos1, principalmente no que respeita ao bom comportamento dos Estados-Membros no
domínio do mercado interno. Registaram-se bons progressos na redução dos atrasos de
transposição, embora esta tendência positiva tenha sido recentemente interrompida. A
aplicação das regras, na prática, continua a ser um problema. Há cerca de 1 500 processos
por infracção em curso, os quais, na sua maioria, levam muito tempo a ser resolvidos.

O Painel de Avaliação contém também um resumo dos principais resultados de um
inquérito patrocinado pela Comissão com as opiniões das empresas e dos cidadãos sobre o
mercado interno hoje em dia, em comparação com a situação há dez anos. Os resultados
são animadores. Os benefícios do mercado interno são reconhecidos por muitos. Uma
maioria clara de empresas e de cidadãos solicita que sejam tomados mais passos que lhes
permitam operar  com mais eficácia dentro do mercado interno à escala continental. O
mercado interno pertence aos cidadãos e às empresas da União, e os decisores políticos
devem ser sensíveis aos seus pedidos no sentido de um maior desenvolvimento.

Por fim, foi feita uma tentativa para captar o desenvolvimento do mercado interno numa
única medida – um índice do mercado interno. Ao contrário da avaliação da Comissão
sobre o estado de transposição e de implementação, este índice acompanha o impacto do
mercado interno no terreno. Mais uma vez, os resultados são largamente positivos. Indicam
também que os Estados-Membros mais “novos” beneficiaram rapidamente com o mercado
interno – esta é uma mensagem particularmente bem-vinda, tendo em vista o próximo
alargamento da UE.

                                               

1 No início de 2003, a Comissão tenciona publicar uma comunicação para salientar as realizações de dez
anos de mercado interno sem fronteiras.
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1. IMPLEMENTAÇÃO DO QUADRO JURÍDICO DO MERCADO
INTERNO

A. Transposição da legislação

O mercado interno tem como objectivo a constituição de um quadro legislativo com vista a
uma União Europeia sem fronteiras. A legislação comunitária que rege o funcionamento do
mercado interno é constituída sobretudo por directivas, um instrumento que requer que
cada Estado-Membro adapte a sua legislação nacional por meio da adopção de medidas de
“transposição” para que as directivas sejam aplicadas. Este sistema tem a vantagem de
permitir um certo grau de flexibilidade aos Estados-Membros, de modo a ter em conta as
respectivas técnicas legislativas diferentes.

No entanto, também impõe aos Estados-Membros a necessidade de assegurar, e à
Comissão a de controlar, que as medidas de transposição sejam adoptadas a tempo e que
correspondam aos requisitos das directivas. Não se trata de um exercício burocrático – é
uma condição necessária para a concorrência leal, para se evitarem custos desnecessários
para as empresas e os cidadãos e para o desenvolvimento da confiança que sustenta um
mercado interno efectivo.

Quadro 1: Os défices de transposição diminuíram muito nos últimos 10 anos

Nota: O défice de transposição mostra a percentagem de directivas ainda não comunicadas como tendo
sido transpostas, em relação ao número total de directivas do mercado interno que deveriam ter sido
transpostas até à data-limite.

Percorreu-se um longo caminho desde 1992, altura em que, em média, mais de 1 em 5
directivas ainda não tinham sido transpostas pelos Estados-Membros e em que pelo menos
um Estado-Membro não tinha tomado as medidas necessárias no caso de 3 em cada 5
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directivas2. Este desempenho desolador fragmentou seriamente o mercado interno, de
modo que, em muitos casos, as empresas e os cidadãos não puderam beneficiar dos seus
novos direitos. Um maior reconhecimento da importância para a economia comunitária de
cumprir os prazos de transposição, a ameaça de acções judiciais3 e, por fim, mas
igualmente importante, a forte pressão política da Comissão, inter alia através do Painel de
Avaliação e da pressão que este exerce sobre todos os intervenientes, fizeram aumentar os
níveis de transposição – mesmo com o fluxo permanente e constante de novas directivas –
ajudando a realizar o mercado interno tal como ele é hoje.

Em termos globais, o défice de transposição aumentou de 1,8 % do anterior painel para os
actuais 2,1 % - a primeira vez, desde 1992, que a tendência descendente no défice foi
interrompida (ver quadro 1). Só cinco  Estados-Membros (Suécia, Finlândia, Dinamarca,
Países Baixos e Reino Unido) e dois países EFTA cumpriram a norma do Conselho
Europeu de atingir – ou manter – um défice de 1,5% ou menos (ver quadro 2). Esta
situação é pior do que a de há seis meses, quando a Bélgica e a Espanha também faziam
parte deste grupo da frente. Visto que só sete Estados-Membros atingiram a meta do
Conselho Europeu até Março de 2002, o Conselho Europeu de Barcelona decidiu alargar o
prazo até à próxima Primavera4.

Quadro 2: Dois terços dos Estados-Membros não atingiram a meta de 1,5%

Número de
directivas 56 48 46 42 40 38 38 34 30 23 21 19 10 9 6

Nota: Situação em 1 de Outubro de 2002. 1475 directivas e 324 regulamentos relacionam-se actualmente
com o mercado interno como definido no Tratado.

                                               

2 Hoje em dia, o factor de fragmentação é de 9 %, ou seja, menos de 1 directiva em 10 ainda não foram
transpostas por todos os Estados-Membros.

3 Quando os Estados-Membros não cumprirem as suas responsabilidades de assegurar a transposição, ou
quando a transposição for incompleta ou incorrecta, a Comissão não hesitará em tomar as medidas
adequadas ao abrigo do artigo 226.º do Tratado, o que pode incluir o recurso às disposições do artigo
228.º do Tratado no que respeita à imposição de sanções.

4 Outras acções específicas para melhorar o desempenho em termos de transposição foram estabelecidas
no Plano de Acção da Comissão “Simplificar e melhorar o ambiente regulador” (COM(2002) 278
final).
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É particularmente preocupante constatar que os Estados-Membros que já se encontravam a
maior distância seis meses atrás (França, Grécia, Alemanha, Irlanda, Áustria e Portugal)
tenham permitido que o fosso se alargasse ainda mais (ver quadro 3). A Itália e a Bélgica
também parecem ter perdido dinamismo – estão a descobrir que a transposição requer um
esforço permanente e que qualquer abrandamento implica a subida rápida dos seus défices.
Num momento em que é necessário acelerar, estes Estados-Membros estão a regredir.

Quadro 3: O atraso acentuou-se para os Estados-Membros mais distantes da meta

Nota: Alteração do número de directivas pendentes desde o Painel de Avaliação de Maio de 2002. Por
exemplo, Portugal aumentou o seu atraso em 14 directivas (deterioração = vermelho, melhoria =
verde).

Dado o volume de legislação que entrará em vigor nos próximos seis meses, alguns
Estados-Membros dificilmente atingirão o objectivo da Primavera de 2003 se não tomarem
medidas drásticas (ver quadro 4).

Quadro 4: Para atingirem o objectivo de 1,5 % até à próxima Primavera, muitos
Estados-Membros ainda têm um grande número de directivas para
transpor
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O Conselho Europeu de Barcelona também estabeleceu um objectivo de “tolerância zero”
para a próxima Primavera no que respeita às directivas cujo prazo de transposição já foi
ultrapassado em dois anos ou mais. Nestes casos, o atraso não é normalmente devido a
uma insuficiência de planeamento, mas sim a razões mais profundas na medida em que
pode ser um sintoma de dificuldades políticas graves ou mesmo de mera relutância no que
toca à transposição. Tal como demonstra o quadro 5, a Finlândia é o único
Estado-Membro que atingiu o objectivo – seguida de perto pela Suécia, por Portugal, pelos
Países Baixos e pela Dinamarca. A classificação relativamente boa registada por Portugal e
Itália relativamente às directivas “antigas” parece sugerir que uma grande parte do atraso
global na transposição de directivas pode ser resolvida eficazmente melhorando o
planeamento.

Quadro 5: A maioria dos Estados-Membros terá de fazer um esforço para atingir o
objectivo de 0% na Primavera de 2003 relativamente às directivas em
atraso

Nota: Número de directivas com prazo de transposição até Março de 2001 que terão de ser transpostas até
Março de 2003 para atingir o objectivo de 0% do Conselho Europeu.

A directiva “mais antiga” que ainda não foi transposta em todos os Estados-Membros data
de 19935. O quadro 6 enumera exemplos de outras directivas, a maioria das quais deveria
ter sido transposta há muito. Incluem medidas que são fundamentais para melhorar o
enquadramento das empresas ou dos consumidores e medidas que contribuirão
significativamente para o desenvolvimento sustentável. A União não pode, com
credibilidade, apelar à tomada de medidas para libertar o potencial do sector da
biotecnologia, quando, mais de dois anos depois do prazo acordado, nove
Estados-Membros ainda não implementaram as medidas que visam encorajar o
investimento e a I&D neste sector. No plano positivo, a directiva que facilita a
interoperabilidade das ligações ferroviárias transeuropeias de alta velocidade foi finalmente
implementada por todos.

                                               

5 Directiva 93/15/CEE: explosivos para utilização civil.
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Quadro 6: Alguns progressos relativamente às dez directivas-chave salientadas no
último Painel de Avaliação

Directiva Ainda não transposta
por*

Impacto

95/46: Protecção dos dados
pessoais.

F, IRL, L Inexistência de condições equitativas,
potencial abuso de dados,
dificuldades no livre fluxo de
informação.

96/48: Interoperabilidade do
sistema ferroviário transeuropeu
de alta velocidade.

A, FIN, UK Inexistência de condições equitativas,
atrasos no desenvolvimento de um
sistema ferroviário europeu de alta
velocidade integrado.

96/61: Prevenção e controlo
integrados da poluição.

B, E, EL, L, UK Inexistência de condições equitativas,
potenciais riscos para a saúde e para
o ambiente.

97/7: Protecção dos
consumidores em matéria de
contratos à distância.

E, L Atraso no desenvolvimento do
comércio electrónico.

98/5: Exercício permanente da
profissão de advogado.

F, IRL, L, NL Dificuldade na livre circulação dos
advogados.

98/8: Colocação de produtos
biocidas no mercado.

D, E, F, L, P Inexistência de condições equitativas,
potenciais riscos para a saúde,
dificuldade nas trocas comerciais
destes produtos.

98/27: Acções inibitórias em
matéria de protecção dos
interesses dos consumidores.

B, E, EL, L Inexistência de condições equitativas,
baixo nível de defesa do consumidor.

98/44: Protecção jurídica das
invenções biotecnológicas.

A, B, D, E, F, I, L, NL, P, S Dificuldades na inovação e na
investigação em produtos
biotecnológicos, continuação da
fragmentação e insegurança
relativamente ao quadro jurídico.

99/36: Equipamentos sob pressão
transportáveis.

D, IRL Dificuldade nas trocas comerciais
destes produtos e potenciais riscos
para a saúde.

99/94: Informações sobre a
economia de combustível e as
emissões de CO2 disponíveis para
o consumidor.

D, E, F, I Diminuição da transparência e da
integração dos mercados,
manutenção das diferenças de preços.

*Nota: Os Estados-Membros cuja referência foi riscada, notificaram as respectivas medidas de
transposição depois de Maio de 2002. Para efeitos do Painel de Avaliação, as estatísticas de
transposição relativas ao Reino Unido não têm em conta a transposição em Gibraltar.

É interessante observar a forma como os Estados-Membros organizaram o seu processo
interno de transposição. Com base nas discussões do Comité Consultivo do Mercado
Interno, surgiram várias “melhores práticas”, que incluem a nomeação de um alto
coordenador nacional de transposição, que é responsável pelo problema. Outras “melhores
práticas” incluem o estabelecimento de esquemas de planeamento antecipado, a medição
sistemática dos desempenhos dos ministérios, bem como a comunicação regular dos
resultados aos parlamentos nacionais.

A presença destas práticas nos Estados-Membros está registada no quadro 7. Não existe
uma correlação rigorosa entre o cumprimento destas “melhores práticas” e o desempenho
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dos Estados-Membros. Por um lado, vemos os exemplos da Finlândia e da Dinamarca,
cujos bons resultados  são obtidos através de processos administrativos normais e dando à
transposição uma grande prioridade política. Por outro lado, todas as “melhores práticas”
foram aplicadas em França e na Alemanha embora só recentemente, de modo que o seu
verdadeiro impacto talvez possa ser visível em breve. A conclusão preliminar é que nada
pode substituir a forte vontade política de transpor as directivas a tempo e correctamente,
embora a presença de uma certa disciplina possa ser útil para transformar a vontade política
em acção.

Quadro 7: A vontade política parece ser um factor mais importante do que a
organização

 Estados-Membros que têm: F EL P A D I IRL L B E UK NL DK FIN S

 Coordenadores nacionais x x x x x x x x x x x x

 Esquema de planeamento
antecipado

x x x x x x x x x

 Medição do desempenho x x x x x x x x x x

 Debates no parlamento x x x x x x x x x x

Défice de transposição 3,8 3,3 3,1 2,9 2,7 2,6 2,6 2,3 2,0 1,6 1,4 1,3 0,7 0,6 0,4

Nota: Respostas dos representantes dos Estados-Membros no Comité Consultivo do Mercado Interno a um
questionário da Comissão. Situação em Setembro de 2002.
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B. Processos por infracção

Para que os cidadãos e as empresas beneficiem plenamente dos seus direitos no mercado
interno, a legislação europeia deve ser eficientemente transposta e efectivamente aplicada.
O décimo aniversário da eliminação das fronteiras no interior do mercado interno é o
momento ideal para efectuar um exame crítico do nosso desempenho neste domínio e
examinar de que modo podemos melhorar o serviço que oferecemos aos cidadãos e às
empresas. Com o alargamento, novas ideias e novos métodos serão necessários se
quisermos manter ou  mesmo melhorar o nosso desempenho actual numa União com 25
países e 500 milhões de habitantes.

Infracções – últimos valores

O número de processos em curso6 permanece persistentemente elevado, com 1505
processos – número praticamente inalterado desde os 1508 processos registados no Painel
de Avaliação de Maio de 2002. Pouco mudou desde o ano passado  – quer em números
globais, quer na classificação dos Estados-Membros. A França e a Itália continuam a ser
responsáveis por quase 30 % de todos os processos.

Quadro 8: Pouca alteração desde o ano passado

Nota: Processos por infracção em curso - situação em  31 de Augusto de 2002.

                                               

6 Os processos por infracção dizem respeito a casos de não conformidade ou aplicação incorrecta de
legislação relativa ao mercado interno. Não incluem os casos de transposição atrasada (relativamente
aos quais o processo por infracção é automático) abrangidos na secção anterior.
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Infracções – perspectiva a mais longo prazo

A melhoria significativa na transposição de legislação desde 1992 não teve correspondência
no que respeita às infracções. O número de processos por infracção em curso aumentou
consideravelmente de pouco menos de 700, em 1992, para pouco mais de 1500, hoje em
dia, embora os valores se tenham mantido relativamente estáveis nos últimos anos. A
entrada de três novos Estados-Membros em 1995 não é responsável pelo aumento, uma
vez que estes Estados-Membros se encontram entre aqueles que têm os melhores
desempenhos e, em conjunto, representam apenas cerca de 150 processos em curso em
2002. A parte de cada Estado-Membro no que respeita a infracções, em geral, tem
permanecido estável ao longo dos dez últimos anos.

Quadro 9: O número de processos por infracção aumentou consideravelmente nos
últimos dez anos

Nota: Processos por infracção em curso - situação em 31 de Agosto de 1992 e em 31 de Agosto de 2002.

O número de processos por infracção em curso só pode diminuir se houver uma redução
do número de processos, ou se o sistema melhorar o ritmo a que os processos são
resolvidos. O quadro 10 dá-nos uma ideia do desempenho dos Estados-Membros, em
termos de resolução numa fase inicial. A classificação dos Estados-Membros com melhor
desempenho é um tanto diferente em comparação com o último Painel de Avaliação, mas a
taxa média de resolução numa fase inicial permanece em 35 %, percentagem um tanto
fraca. A Dinamarca, os Países Baixos e Portugal recuaram mais de 10%, enquanto a
Alemanha, a Grécia, a Espanha, e o Reino Unido melhoraram os seus resultados na mesma
ordem de grandeza.
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Quadro 10: Só um terço dos processos por infracção é resolvido numa fase inicial

Nota: Número de processos encerrados até 31 de Agosto de 2002, em percentagem do número de processos
instaurados entre 1 de Janeiro de 2000 e 31 de Dezembro de 2001.

O quadro 11 mostra que o tempo que leva a encerrar um processo por infracção pode
variar significativamente.

Quadro 11: Mais de metade de todos os processos por infracção levam mais de dois
anos a ser resolvidos

Nota: Número de anos entre o lançamento dos procedimentos oficiais e a resolução de processos por
infracção ao mercado interno que foram encerrados entre 1 de Janeiro de 2000 e 31 de Agosto de
2002.

O padrão da resolução dos processos indicado no quadro 11 tem um efeito significativo
quando há uma alteração importante no número de processos em curso. O alargamento da
UE implicará inevitavelmente esta alteração, mesmo se o comportamento dos novos
Estados-Membros no que respeita ao mercado interno for pelo menos tão bom como o dos
Estados-Membros actuais. O quadro 12 mostra uma simulação de como o número de
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processos poderá aumentar quando os novos Estados-Membros aderirem à UE. De forma a
ilustrar o efeito desta alteração importante, vamos partir do princípio que há um fluxo
constante anual de, digamos, mais 100 novos processos por infracção. Isto conduziria a um
aumento de mais de 200 processos por resolver, após dois anos, e 300 processos por
resolver,  após seis anos.

Quadro 12: Número de processos em curso se forem instaurados 100 novos processos
todos os anos

Nota: A simulação indica o número de processos em curso se forem instaurados 100 novos processos todos
os anos, tendo em conta o tempo de resolução indicado no quadro 11 (para simplificar, pressupõe-se
que todos os processos que permanecem abertos depois do quinto ano são resolvidos no sexto ano).

A Comissão e os Estados-Membros devem agir a tempo para garantir que o número de
processos por infracção não se torne impossível de gerir. O tempo médio que leva a
resolver uma infracção poderia talvez ser reduzido atribuindo mais recursos ao processo,
quer na Comissão, quer nos Estados-Membros, partindo sempre do princípio de que o
Tribunal tenha capacidade para tratar os processos. A redução do fluxo de processos de
cada Estado-Membro parece, no entanto, ser uma abordagem bastante mais promissora.

Muitas das propostas contidas no recente plano de acção da Comissão “Simplificar e
melhorar o ambiente regulador” poderiam ajudar indirectamente a reduzir o número de
queixas7. O plano de acção também define algumas acções que poderiam ter uma utilidade
directa – a transmissão electrónica das notificações nacionais poderia reduzir o número de
infracções relacionadas com a transposição atrasada. E a proposta de estabelecer
prioridades para examinar possíveis violações da legislação comunitária também poderia
reduzir o número de processos por infracção em curso. Deveria ser possível, por exemplo,

                                               

7 Por exemplo, uma legislação de melhor qualidade conseguida através de um processo de consulta e de
uma avaliação do impacto mais eficazes deveria reduzir o número potencial de infracções.
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reduzir o número de processos por infracção que envolvem a aplicação incorrecta da
legislação comunitária, uma vez que alguns desses processos se relacionam com erros ou
mal-entendidos que poderiam ser resolvidos de uma forma pragmática usando um
mecanismo diferente.

A Comissão estabeleceu como objectivo na última revisão da Estratégia para o Mercado
Interno que os Estados-Membros reduzissem o número de processos por aplicação
incorrecta em que se encontrem envolvidos pelo menos em 10 % até Junho de 2003. Até
agora, o progresso foi desanimador, pois apenas a Dinamarca atingiu o objectivo de reduzir
em 10% o número de processos em curso por aplicação incorrecta. Alguns outros
Estados-Membros registaram um ligeiro progresso, mas os outros recuaram. A Finlândia e
a Grécia até aumentaram substancialmente o número de processos em curso.
Consequentemente, o número total de processos em curso aumentou 1 %. Nesta fase, até
esta modesta meta de 10% parece muito distante.

Quadro 13: Poucos progressos no sentido de reduzir os processos por infracção
relativos à aplicação incorrecta da legislação

Nota: Processos por infracção em curso por incorrecta aplicação do direito derivado da UE (ou seja,
excluindo legislação relativa aos Tratados) - situação em 31 de Agosto de 2002 em comparação com
28 de Fevereiro de 2002. Os valores correspondentes no Painel de Avaliação n.º10 não são
rigorosamente comparáveis devido à revisão do conjunto de dados.

A Comissão também lançou recentemente a rede SOLVIT de resolução de problemas, cujo
objectivo é resolver os problemas transfronteiriços decorrentes da aplicação incorrecta, por
parte das entidades públicas, da legislação relativa ao mercado interno8. Para uma certa
categoria de casos relativamente simples, este canal poderia oferecer uma resolução rápida
e efectiva de problemas aos cidadãos e às empresas, como alternativa à apresentação de
uma queixa formal à Comissão. A rede SOLVIT só está operacional há poucos meses, mas
teve um começo promissor e já foram registados vários casos com êxito. A Comissão e os
Estados-Membros estão a trabalhar juntos para dar conhecimento deste rede e aumentar,
assim, o número de processos tratados. Quando este for suficiente para que a rede
                                               

8 Estão disponíveis mais informações sobre a rede SOLVIT em:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/solvit/index_en.htm
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SOLVIT disponha de um registo, a Comissão incluirá no Painel de Avaliação o relatório
sobre o seu desempenho e o dos Estados-Membros.
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C. Normalização europeia

As normas europeias são mecanismos centrais importantes no quadro do mercado interno.
Desempenham uma função essencial na redução das barreiras com que se deparam as
empresas que querem vender bens e serviços nos vários países da União.

Até agora, o Painel de Avaliação tem focado sobretudo as normas “harmonizadas”9,
destinadas a apoiar as directivas da nova abordagem. A Comissão Europeia normalmente
atribui mandatos aos organismos europeus de normalização CEN, ETSI e CENELEC10

para desenvolverem estas normas harmonizadas. Os fabricantes utilizam-nas como uma
forma conveniente para provar que os seus produtos estão conformes com as normas
europeias. Se os produtos forem fabricados de acordo com uma norma harmonizada, todos
os Estados-Membros são obrigados a permitir-lhes livre acesso ao mercado11.

No entanto, a grande maioria da normalização europeia é orientada pela indústria sem
necessidade de qualquer mandato da Comissão Europeia. O quadro seguinte mostra que a
normalização orientada pela indústria tem crescido mais ou menos ao mesmo ritmo que a
normalização resultante de mandatos atribuídos pela Comissão.

Quadro 14: O número de normas disponíveis aumentou substancialmente ao longo
dos últimos dez anos

Note: Número de “normas europeias disponíveis” em 1 de Setembro de 2002, ou seja, normas europeias
(EN) ou equivalentes: ETS (European Telecommunications Standard – só ETSI), TBR (Technical
Basis for Regulation – só ETSI), HD (Harmonisation Document – só CENELEC). As definições
variam ligeiramente entre os organismos europeus de normalização.

                                               

9 Por uma questão de simplicidade, o presente painel usa “normas harmonizadas” como sinónimo das
normas referidas no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

10 Comité Europeu de Normalização (CEN), Instituto Europeu de Normalização das Telecomunicações
(ETSI) e Comité Europeu de Harmonização Electrotécnica (CENELEC).

11 Cf. Painel de Avaliação n.º 10 para uma visão global sobre a normalização e as barreiras técnicas ao
comércio. Estão disponíveis informações adicionais sobre normalização no âmbito da nova abordagem
em http://www.newapproach.org/
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Quadro 15: A percentagem relativamente baixa de normas harmonizadas indica que
a normalização é principalmente orientada pela indústria

Nota: Percentagem de normas harmonizadas na produção de normas europeias (EN ou equivalentes), por
organismo.

Estes valores desfazem o mito de que as normas europeias são impostas pela burocracia de
Bruxelas. O aumento dramático do número de normas europeias disponíveis ao longo dos
últimos dez anos desde 1992 demonstra claramente que há uma procura constante de
normalização europeia –  e que a fonte desta procura é, em grande parte, a própria
indústria. Este facto não é surpreendente, uma vez que qualquer norma europeia, seja ou
não harmonizada, substitui uma quantidade de normas nacionais diferentes. Os benefícios
em termos de eficiência para as empresas transfronteiriças são evidentes, e as autoridades
também têm a ganhar porque o seu papel de controlo do mercado torna-se mais fácil
quando uma só norma substitui muitas outras.

Não admira que cerca de 80 % da normalização ocorra agora mais a nível europeu do que
a nível nacional. As normas harmonizadas que são, na maior parte dos casos, mandatadas
pela Comissão Europeia representam apenas cerca de 16 % de todas as normas europeias e
ainda menos no sector em rápida evolução das telecomunicações abrangido pelo ETSI. O
progresso técnico rápido torna ainda mais importante que a produção de normas seja feita a
tempo, para se aproveitar o pleno potencial dos esforços europeus no domínio da
normalização.

A Comissão continua a acompanhar os seus mandatos de normas harmonizadas. Fá-lo, em
parte, porque os organismos europeus de normalização recebem subsídios para elaborar
essas normas e também porque a existência de normas apropriadas é a melhor maneira de
assegurar que as empresas retirem o máximo benefício da legislação europeia e que esta
funcione plenamente.

Examinando mais atentamente os progressos em áreas particulares, há aspectos negativos e
aspectos positivos.
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Quadro 16: O trabalho de normalização relativamente a algumas directivas, como a
dos dispositivos médicos, está muito avançado, mas continua a haver
muito por fazer no domínio dos elevadores e dos produtos de construção

Nota: Normas pendentes (programa de trabalho actual dos organismos europeus de normalização, que
também inclui revisões de normas existentes) e normas adoptadas disponíveis para algumas
directivas-chave. Os números entre parêntesis indicam o ano de adopção correspondente da directiva
da nova abordagem. Situação em 1 de Setembro de 2002.

A produção de novas normas pode levar muito tempo12, mas o quadro 16 sugere que o
tempo que leva a desenvolvê-las varia muito conforme o sector. Por exemplo, a directiva
relativa aos equipamentos de rádio e equipamentos terminais de telecomunicações
(ERETT) foi adoptada em 1999 – três anos depois, quase 80 % das normas que a apoiam
estavam disponíveis. Por outro lado, a directiva relativa aos produtos de construção foi
adoptada em 1989 e, treze anos mais tarde, 88 % das normas necessárias ainda estão
pendentes. Os estudos de casos incluídos no Painel de Avaliação n.º 10 parecem indicar
que a  procura da indústria é um dos factores que afecta o ritmo do progresso na adopção
de normas.

O ritmo de adopção de normas harmonizadas é um factor importante para tornar a
legislação do mercado interno plenamente operacional. Por exemplo, embora tenha havido
progressos recentes, ao ritmo actual de adopção, não se pode esperar que o programa para
as normas dos produtos de construção esteja acabado antes de 2007. Por conseguinte, o
Painel de Avaliação continuará a acompanhar o progresso nessas áreas, que são
significativas para o funcionamento do mercado interno.

                                               

12 Ver Painel de Avaliação n.º 9: o CEN fixou a si próprio uma meta - 3 anos - que reduziria o tempo
actual de desenvolvimento em mais de 50 %.
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2. DEZ ANOS DE MERCADO INTERNO SEM FRONTEIRAS. 
OPINIÃO DAS EMPRESAS E DOS CIDADÃOS EUROPEUS

O objectivo final do mercado interno é trazer benefícios tangíveis às empresas e aos
cidadãos. Quase dez anos depois da conclusão do programa do mercado interno, estes
benefícios deveriam começar a materializar-se. A melhor forma de saber se isto aconteceu é
perguntar directamente aos cidadãos e às empresas. Assim, a Comissão realizou dois
inquéritos independentes, o primeiro que sondava as opiniões das empresas e o segundo as
opiniões dos cidadãos13. Os dois inquéritos foram realizados entre Agosto e Setembro de
2002.

A. O que pensam as empresas

O primeiro inquérito abrangia 5900 empresas de diferentes sectores14, nos quinze
Estados-Membros. Estas empresas variavam em dimensão, entre pequenas (ou seja,
empregando entre 10 e 49 pessoas) e médias empresas (ou seja, empregando entre 50 e
249 pessoais), e grande empresas (ou seja, empregando mais de 250 pessoas). As empresas
inquiridas incluíam as exportadoras e as não exportadoras.

Impacto global do programa do mercado interno

O inquérito mostra que as empresas da UE são geralmente optimistas quanto ao mercado
interno e os seus efeitos. Quase metade (46 %) sentem que o impacto global do mercado
interno sobre a sua empresa tem sido positivo. 42 % sentem que não tem tido impacto. Um
número muito reduzido (apenas 11 %) sente que o impacto foi negativo.

Por detrás deste panorama geral, existem variações significativas entre Estados-Membros.
Como demonstrado pelo quadro 17, as empresas do Reino Unido são menos entusiastas no
que toca ao mercado interno; apenas 26 % classificaram o seu impacto sobre a sua
actividade como positivo. Em dois dos outros grandes Estados-Membros – Alemanha e
França – o número de empresas que classificou o impacto como positivo era também
relativamente reduzido (42 % e 35 %, respectivamente). As empresas dos
Estados-Membros mais pequenos tendem a ser mais entusiastas quanto ao mercado
interno; mais de 69 % das empresas da Irlanda e da Grécia classificaram o seu impacto
como positivo. Isto reflecte, provavelmente, a importância particular do comércio com
outros países da UE para as empresas cujos mercados nacionais são relativamente
pequenos. Por outro lado, as empresas em Itália, outro grande Estado-Membro, são
também entusiastas quanto ao mercado interno,  68 % das quais referem que o seu impacto
foi positivo.

                                               

13 Estão disponíveis mais informação e pormenores técnicos sobre os inquéritos em:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/score/index.htm

14 Construção, indústria, comércio e serviços.
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Quadro 17: As empresas dos Estados-Membros mais pequenos tendem a classificar o
impacto do mercado interno de forma mais positiva

Nota: Percentagem de empresas que consideram que o impacto global do mercado interno foi bastante ou
muito positivo/negativo. Não inclui as respostas “sem impacto / não sabe”.

Também se registaram variações importantes de acordo com a dimensão da empresa. Tal
como indicado no quadro 18, quase metade (44 %) das empresas mais pequenas
classificaram o impacto do mercado interno sobre a sua actividade como positivo. Para as
empresas de dimensão média, este número subiu para 55 %. No entanto, são as grandes
empresas as mais entusiastas, 67 % das quais classificam o impacto do mercado interno
como positivo.

Quadro 18: As empresas maiores são mais positivas quando ao mercado interno

Nota: Percentagem de empresas que consideram que o impacto global do mercado interno foi positivo ou
negativo (não inclui as respostas “sem impacto / não sabe”.).

Parece claro que uma grande percentagem de empresas de todas as dimensões sente os
efeitos de uma concorrência acrescida nos seus mercados nacionais. Mais de 40 % notaram
um aumento da concorrência de outras empresas da UE, enquanto apenas 2 % dizem que a
concorrência dessas empresas diminuiu. É interessante o facto de as empresas também
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parecerem sentir uma concorrência mais forte dos seus rivais nacionais; 46 % referiram que
a concorrência nacional aumentou.

Como seria de esperar, um proporção significativa de empresas reagiu a este ambiente mais
competitivo tornando-se mais eficiente. O quadro 19 mostra que 25 % das empresas mais
pequenas, 29 % das empresas médias e 39 % das empresas maiores sentem que o mercado
interno contribuiu para um aumento da sua produtividade. 7 %, 6 % e 2 %,
respectivamente, sentiram que o mercado interno contribuiu para uma diminuição da sua
produtividade.

É provável que algumas empresas tenham tido de aumentar a produtividade para poderem
sobreviver. Mas o quadro 19 mostra que, para muitas, uma maior produtividade se traduziu
numa maior rentabilidade; 21 % das empresas mais pequenas, 24 % das empresas médias e
33 % das empresas maiores consideram que o mercado interno contribuiu para um
aumento dos seus lucros. 59 %, 56 % e 51 %, respectivamente, consideram que não teve
qualquer impacto.

O inquérito também mostra que 18 % das empresas mais pequenas, 23 % das médias e
31 % das maiores consideram que o mercado interno contribuiu para um aumento do
emprego nas suas empresas. 69 %, 65 % e 57 %, respectivamente, referiram que não teve
qualquer impacto.

Quadro 19: As empresas de maior dimensão parecem beneficiar mais com o mercado
interno

Nota: Percentagem de empresas que considera que o mercado interno contribuiu para um aumento da
produtividade, da rentabilidade e do emprego.

As empresas de maior dimensão têm uma percepção mais positiva do efeito do mercado
interno sobre a produtividade, a rentabilidade e o emprego. Uma proporção considerável
(36 %) de todas as empresas refere que o mercado interno contribuiu para uma diminuição
dos seus custos de telecomunicações. É óbvio que os benefícios da liberalização das
telecomunicações iniciada em meados dos anos noventa estão a ser sentidos na
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generalidade.15 No entanto, um número significativo de empresas grandes referiu que o
mercado interno contribuiu para uma redução dos seus custos também noutras áreas: o
custo das matérias-primas e dos componentes, o abastecimento de energia, os custos da
mão-de-obra, as tarifas dos serviços bancários e a distribuição.

28 % da empresas de maior dimensão referem que o mercado interno reduziu os custos
unitários dos seus produtos. 47 % dizem que não teve qualquer efeito. Apenas 14 %
disseram que tinha contribuído para um aumento dos custos unitários. Isto indica que
muitas empresas grandes puderam explorar economias de escala no mercado interno e,
assim, beneficiar da economia de custos.

É também claro que as empresas de maior dimensão têm podido explorar melhor do que as
mais pequenas as oportunidades que os novos mercados oferecem. O quadro 20 mostra
que, enquanto um número semelhante de empresas de todas as dimensões diz que o
mercado interno contribuiu para um aumento das vendas nos seus próprios países, quase o
dobro das empresas grandes em relação às empresas pequenas considera que a UE fez subir
as suas vendas para outros países da UE (e para outros países terceiros).

Quadro 20: Impacto positivo sobre as vendas

Nota: Percentagem de empresas que consideram que o mercado interno contribuiu para um aumento das
vendas no seu próprio país, para outros países da UE ou para países terceiros.

O inquérito, em geral, mostra que, embora um grande número de empresas de tipos
diferentes tenha beneficiado com o mercado interno, são as empresas de exportação as
mais entusiastas e as que sentem que mais beneficiaram. O quadro 21 mostra que 76 % das
empresas que exportam para mais do que cinco países da UE classificaram o impacto do
mercado interno sobre a sua actividade como positivo; mais de 60 % destas empresas
disseram que tinha contribuído para o êxito das suas actividades de exportação; e quase
37 % consideram que tem ajudado a aumentar os seus lucros.

                                               

15 Para mais informações sobre as telecomunicações, ver o mais recente “Relatório sobre a Aplicação do
Pacote Regulamentar das Telecomunicações” (COM(2001)706 final).
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Quadro 21: As empresas exportadoras têm uma opinião favorável sobre o mercado
interno

Nota: Percentagem de empresas que consideram que o mercado interno contribuiu para um aumento das
vendas para outros Estados-Membros, para um aumento dos lucros, ou que consideram que o
mercado interno tem tido um impacto positivo, regra geral.

Além de pedir às empresas que comentassem o impacto global do mercado interno sobre as
suas actividades, pediu-se-lhes ainda que referissem as medidas do mercado interno que
tinham sido mais importantes para elas. É interessante observar que as respostas foram
praticamente as mesmas de todos os tipos de empresas – grandes, médias e pequenas,
exportadoras ou não. A eliminação dos documentos aduaneiros e a abolição dos controlos
nas fronteiras sobressaíram como as medidas mais importantes, tendo um grande número
de empresas indicado também as normas europeias no domínio dos produtos e os
procedimentos do IVA para as vendas dentro da UE.

Estão as empresas a pensar em termos mais europeus?

É mais provável que as empresas possam beneficiar com o mercado interno se estiveram
preparadas para orientar as suas estratégias empresariais para enfrentar os desafios que este
coloca e aproveitar as oportunidades que oferece.

Mais de metade (56 %) das empresas pequenas referiram que estavam a pensar em termos
mais europeus do que antes, devido ao mercado interno. O mesmo referiram 63 % das
empresas médias e 68 % das empresas maiores.

Ao inquirir as empresas sobre o impacto do mercado interno em aspectos específicos das
suas estratégias, obtivemos algumas respostas particularmente interessantes. Tal como
mostra o quadro 22, mais de 50 % das empresas pequenas referiram que o mercado interno
tinha influenciado a sua estratégia de marketing, em comparação com apenas 40 % das
empresas maiores. Podemos concluir que muitas empresas de grande dimensão já tinham
tido em conta o mercado europeu mais alargado nas suas estratégias de marketing antes de
1992, enquanto para muitas empresas mais pequenas isto representa um novo ponto de
partida. Parece que o mercado interno teve um efeito maior sobre outros aspectos das
estratégias comerciais das empresas de maior dimensão: o preço dos produtos, as compras
noutros países da UE e a distribuição noutros países da UE.
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Quadro 22: O mercado interno tem uma influência importante na estratégia
empresarial

Nota: Percentagem de empresas que consideram que o mercado interno teve uma influência importante
sobre a sua estratégia comercial.

Pode esperar-se que, nesta fase de desenvolvimento do mercado interno, as empresas
maiores estejam a tentar atingir uma dimensão genuinamente europeia - estabelecendo uma
actividade noutros países da UE, comprando participações noutras empresas da UE, bem
como através de fusões e aquisições ou de acordos de cooperação com outras empresas.
Os resultados do inquérito confirmam que estão a fazê-lo e mostram que os acordos de
cooperação são os instrumentos preferidos. O quadro 22 mostra que 43 % das grandes
empresas referiram que o mercado interno as encorajou a celebrar esse tipo de acordos.
Um número mais reduzido (mas ainda significativo) referiu a criação de empresas noutros
países da UE, os investimentos em empresas de outros países da UE ou os investimentos
de empresas de outros países da UE nas próprias inquiridas.
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As empresas estão bem informadas sobre os seus direitos no mercado interno?

É claro que as empresas só poderão ajustar as suas estratégias comerciais para
aproveitarem as oportunidades proporcionadas pelo mercado interno se estiverem
plenamente informadas sobre essas oportunidades.

Quase metade (42 %) dos inquiridos referiram que se sentem muito bem ou bem
informados sobre os direitos da sua empresa no mercado interno. O quadro 23 mostra que
as empresas no Luxemburgo, na Dinamarca e na Áustria são as que se sentem mais
confiantes; 69 %, 62 % e 61 % dos inquiridos nesses países referiram que se sentem muito
bem ou bem informados. Os alemães, os britânicos e os espanhóis são os menos confiantes;
apenas 34 %, 40 % e 40 % dos inquiridos nesses países se sentem muito bem ou bem
informados. Esta falta de informação pode explicar em parte por que razão relativamente
poucas empresas alemãs e britânicas têm uma opinião positiva sobre o impacto do mercado
interno.

Quadro 23: Percentagem de empresas que se sentem bem informadas sobre o
mercado interno

Nota: Percentagem de empresas que se sentem bem ou muito bem informadas relativamente aos seus
direitos no mercado interno.

O quadro 24 mostra que 58 % das empresas maiores dizem que se sentem bem ou muito
bem informadas sobre os seus direitos no mercado interno, em comparação com 46 % de
empresas médias e 41 % de empresas pequenas. Esta falta de informação talvez explique de
algum modo a mais elevada proporção de grandes empresas que sentem que beneficiaram
do mercado interno.
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Quadro 24: As empresas de maior dimensão sentem-se mais bem informadas sobre o
mercado interno

Nota: Percentagem de empresas que se sentem bem ou muito bem informadas relativamente aos seus
direitos no mercado interno.

A conclusão que se pode retirar é que são necessários mais esforços para aumentar o
conhecimento das empresas quanto aos seus direitos no mercado interno, especialmente em
Estados-Membros como a Alemanha, o Reino Unido e a Espanha, onde os níveis de
sensibilização parecem baixos. Os esforços deveriam ser orientados em particular para se
colmatar as lacunas de informação que separam as grandes e as pequenas empresas.

É possível encorajar mais empresas a aproveitarem as oportunidades proporcionadas
pelo mercado interno?

O inquérito mostra que as empresas que exportam para outros países da UE são as mais
optimistas em relação ao mercado interno e as que sentem que mais beneficiaram. Isto
levanta algumas questões importantes: por que razão tantas empresas da UE decidem não
exportar e o que é que se pode fazer para as encorajar a fazê-lo?

Tal como indicado no quadro 25, o maior número de inquiridos entre as empresas que não
exportam referiu simplesmente que os seus produtos não eram adequados para exportação
(41 %) ou que a procura local era suficiente (50 %). 12 % referiram que lhes faltava os
meios financeiros para exportar. Ora, é pouco provável que as empresas que respondem
desta forma comecem a exportar num futuro próximo e há provavelmente muito pouco que
os decisores políticos possam fazer para alterar esta situação.
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Quadro 25: Razões para não exportar

Nota: Percentagem de todos os inquiridos (possibilidade de várias respostas)

No entanto, como também indicado no quadro 25, 9 % dos inquiridos referiram que
gostariam de exportar, mas que precisariam de mais informação e 10 % referiram que
gostariam de exportar, mas que tinham receios relativamente a possíveis barreiras. Isto
sugere que, se fossem prestadas mais informações e eliminadas as restantes barreias, existe
potencial para aumentar o número de empresas que aproveitam as oportunidades
proporcionadas pelo mercado interno.

Um aspecto desanimador é o facto de mais de 20 % dos inquiridos dizerem que nunca
tinham pensado em exportar para outros países da UE. Embora seja provavelmente
verdade que as empresas não exportadoras abrangidas no inquérito são, na sua maioria,
empresas relativamente pequenas, todas elas empregam, pelo menos, 10 pessoas, e talvez
seja surpreendente que tantas delas não tenham vontade de elevar as suas ambições à escala
europeia.

Numa perspectiva mais positiva, muito poucos inquiridos (menos de 5 %) responderam que
tinham tentado exportar no passado, mas tinham sido impedidos pelos problemas que
tinham encontrado.
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As empresas têm empregado pessoal de outros países da UE?

A legislação comunitária permite aos empregadores tirarem partido de um mercado de
trabalho europeu mais alargado, empregando pessoal de outros Estados-Membros16. Cerca
de 20 % dos inquiridos referiram que já o tinha feito. Perguntou-se aos restantes 80 % por
que razão não o fizeram.

O quadro 26 mostra que cerca de metade dos inquiridos (45 %) referiu que o seu mercado
de emprego nacional era suficiente para responder às suas necessidades. Estes inquiridos
não têm claramente qualquer vontade, nem necessidade, de empregar pessoal de outros
Estados-Membros.

Quadro 26: Razões estruturais limitam o recrutamento transfronteiras

Nota: Percentagem de todos os inquiridos (possibilidade de várias respostas).

Contudo, isto implica que pelo menos parte da metade restante gostaria de empregar
pessoal de outros Estados-Membros. O quadro 26 mostra que algumas das razões dadas
pelos inquiridos para não recrutar transfronteiras são difíceis de alterar pelos decisores
políticos: o facto de os candidatos não quererem mudar-se por razões familiares, por
exemplo, ou as diferenças de salários e os incentivos fiscais.

No entanto, um número ligeiramente mais elevado de inquiridos citou razões que poderiam
ser alteradas se as medidas políticas correctas fossem implementadas17. Estas razões

                                               

16 Os cidadãos europeus que querem trabalhar noutro país e os empregadores que querem recrutar pessoal
no estrangeiro podem obter informações e assistência na rede EURES. Esta rede inclui como parceiros
serviços públicos de emprego, sindicatos e organizações patronais. A parceria é coordenada pela
Comissão Europeia. Ver http://europa.eu.int/eures

17 Ver “Plano de acção da Comissão para as Competências e a Mobilidade” (COM(2002)72 final).
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incluem dificuldades com o regime de pensões, a falta de competências linguísticas dos
candidatos ou as dificuldades em avaliar a experiência profissional ou as habilitações.

Perspectiva futura

83 % das empresas mais pequenas, 90 % das empresas de dimensão média e mais de 92%
das empresas maiores consideram que a melhoria do funcionamento do mercado interno
deveria ser uma prioridade-chave para a União Europeia no futuro. Isto mostra que,
mesmo 10 anos depois do prazo limite de 1992, os empresários compreendem que ainda há
muito por fazer para que o mercado interno funcione melhor e que a política nesse domínio
deve por isso permanecer no primeiro plano da agenda política.

Também se perguntou que actividades específicas poderiam fazer parte da futura política
do mercado interno. O quadro 27 mostra que os inquiridos consideram que a prioridade
deveria ser assegurar que as empresas possam exercer as suas actividades em todo o
mercado interno com base num único conjunto de regras e não em 15. Um grande número
também cita a necessidade de garantir a concorrência leal e a necessidade de alinhar os
diferentes sistemas fiscais nacionais. A ordem das prioridades foi muito semelhante para
todas as dimensões de empresas.

Quadro 27: As empresas querem um conjunto único de regras no mercado interno

Nota: Percentagem de todos os inquiridos (possibilidade de várias respostas).
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Tirar partido das oportunidades proporcionadas por um mercado interno alargado

A maioria dos inquiridos espera que o alargamento da União venha a ter um impacto
largamente positivo sobre as suas actividades. Em particular, 55 % dos inquiridos estão
ansiosos por explorar as novas oportunidades do mercado. Este sentimento não se limita a
Estados-Membros, como  Áustria e a Alemanha, que têm fronteiras comuns com países
candidatos. As empresas em Espanha, em Itália e na Suécia parecem ser as mais entusiastas
quanto às novas oportunidades que em breve estarão disponíveis.

B. O que pensam os cidadãos

O segundo inquérito abrangeu 7500 cidadãos dos 15 Estados-Membros, cuja idade variava
entre o grupo etário dos 15 aos 25 anos e o grupo etário superior aos 55 anos,
pertencentes a um leque alargado de categorias socioeconómicas e provenientes de locais
diferentes (metropolitanos, outras localidades/centros urbanos e áreas rurais). Incluiu-se
um número igual de homens e mulheres.

Impacto global do programa do mercado interno

O inquérito revela que os cidadãos da UE consideram o impacto global do mercado interno
sobre a sua vida quotidiana como muito positivo. Dois terços reconhecem que é agora mais
fácil viajar para outros Estados-Membros do que era há dez anos. Três quartos estão
satisfeitos com a maior concorrência que o mercado interno introduziu numa série de áreas
como os transportes, as telecomunicações, a banca ou os seguros.

Os inquiridos consideram que o mercado interno tem sido, de uma forma geral, positivo
para os consumidores. O quadro 28 mostra que 80 % consideram que a gama de produtos
disponíveis aumentou. 67 % considera que a qualidade dos produtos também melhorou. No
entanto, apenas 41 % consideram que os preços desceram.

Quadro 28: Os cidadãos têm uma opinião positiva do impacto do mercado interno

Nota: Percentagem de cidadãos que consideram que o efeito do mercado interno tem sido bastante positivo
ou muito positivo.

Na realidade, tal como indicado no quadro 29, as percepções do efeito do mercado interno
sobre os preços variam conforme o Estado-Membro. As respostas do Luxemburgo, do
Reino Unido, da Bélgica, da França, da Suécia e da Finlândia foram largamente positivas,
ao passo que as da Grécia, dos Países Baixos, da Itália, da Áustria, da Alemanha e da
Irlanda foram menos positivas.
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Quadro 29: A avaliação dos cidadãos quanto ao impacto do mercado interno sobre
os preços varia significativamente conforme o Estado-Membro

Nota: Percentagem de cidadãos que consideram que o efeito do mercado interno sobre os preços foi
bastante positivo ou muito positivo.

Existem possíveis explicações para algumas destas variações. As diferenças de preços entre
os Estados-Membros diminuíram ao longo dos últimos dez anos. Isto aconteceu em grande
parte porque os países mais caros aproximaram-se da média da UE. Isto explicaria as
percepções mais positivas em países, como a Finlândia e a Suécia, em que os preços
tendem a ser mais altos. Outras variações podem ser devidas a factores que não estão
directamente relacionados com o mercado interno. No Reino Unido, por exemplo, a força
da libra esterlina significa inevitavelmente que os bens importados pareçam ser menos caros
e isto pode explicar em parte as repostas positivas. As percepções mais negativas na Irlanda
podem ser simplesmente devidas à taxa de inflação relativamente alta desse país na zona do
euro.

A que ponto estão os cidadãos informados sobre os seus direitos no mercado interno?

Se os cidadãos têm uma opinião geralmente positiva do impacto do mercado interno sobre
a sua vida quotidiana, será esta opinião baseada na compreensão e no conhecimento sólidos
do mercado interno e das oportunidades que ele oferece? O inquérito usou duas técnicas
diferentes para o descobrir. Em primeiro lugar, perguntou-se aos inquiridos se pensam que
estão bem informados (quadro 30).
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Quadro 30: A maioria dos cidadãos na Áustria, na Bélgica, no Luxemburgo, na
Alemanha e em Espanha considera-se bem informada

Nota: Percentagem de cidadãos que  se consideram bem ou muito bem informados sobre os seus direitos
no mercado interno.

Em segundo lugar, para testar os seus verdadeiros conhecimentos, fizeram-se perguntas
aos inquiridos sobre os seus direitos básicos no mercado interno18 (quadro 31).

Quadro 31: A percentagem de respostas correctas foi mais elevada em França e no
Luxemburgo

Nota: Pediu-se aos cidadãos que respondessem a 8 perguntas sobre os seus direitos no mercado interno. As
classificações médias foram calculadas adicionando a percentagem de inquiridos que deu uma
resposta correcta a cada uma das perguntas e dividindo o total por 8.

Os quadro 30 e 31 mostram um panorama um tanto misto. No conjunto da UE, pouco
menos de metade (45 %) dos inquiridos consideram-se bem ou muito bem informados.
Pouco mais de metade (54 %) consideram-se bastante mal informados ou não informados.
                                               

18 As questões sobre os direitos no mercado interno abrangiam as áreas das autorizações de trabalho, das
hipotecas, da compra de carro, dos seguros domésticos, do acesso aos cuidados de saúde, das
habilitações académicas, das garantias dos produtos e do direito de voto.
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Isto deve ser considerado em simultâneo com os resultados do inquérito, no qual, em
média, os inquiridos responderam correctamente a pouco mais de metade das perguntas
(52 %).

A variação entre os Estados-Membros é limitada. Os resultados mostram que apenas 38 %
dos inquiridos franceses se consideram bem ou muito bem informados (apenas a Itália teve
uma classificação mais baixa, com 33 %). No entanto, quando questionados
especificamente sobre os seus direitos, os franceses atingiram a classificação média mais
elevada. 61 % dos inquiridos austríacos consideram-se bem ou muito bem informados. Esta
foi a mais alta classificação de todos os Estados-Membros, mas a sua classificação média
nas perguntas não foi excepcional, com 51 %. A Grécia registou a classificação média mais
baixa, com 41 %, o que corresponde às suas próprias percepções; a maioria dos inquiridos
gregos (59 %) considera-se bastante mal informada ou não informada.

Os resultados, analisados em conjunto, sugerem que ainda resta muito por fazer e que as
autoridades públicas a nível da UE e em todos os Estados-Membros devem acelerar os
esforços para aumentar o conhecimento dos cidadãos sobre os seus direitos no mercado
interno.

Os cidadãos estão a tirar partido das oportunidades proporcionadas pelo mercado
interno?

O mercado interno proporciona aos cidadãos novas oportunidades importantes  – viver,
trabalhar ou estudar noutro Estado-Membro, ou adquirir bens e serviços no estrangeiro. A
questão é saber quantos tiram realmente partido dessas oportunidades ou estariam
dispostos a fazê-lo, e quais poderão ser as implicações daí decorrentes?

O inquérito revela um panorama misto. A primeira pergunta diz respeito ao número de
pessoas que estariam certamente ou provavelmente dispostas a ir ao estrangeiro adquirir
um bem ou um serviço.

É interessante considerar isto em relação a uma futura convergência de preços na União.
Tem havido uma convergência considerável desde 1992, embora o processo pareça ter
estagnado nos últimos anos. A questão é saber – agora que o euro tornou mais fácil
comparar os preços entre os diferentes Estados-Membros - se os consumidores porão o
processo novamente em movimento dirigindo-se em grande número ao estrangeiro para
fazer compras.

O inquérito mostra que ligeiramente mais de metade dos inquiridos (53 %) estariam
certamente ou provavelmente dispostos a ir a outro Estado-Membro adquirir um bem ou
serviço se este for mais barato ou melhor. O valor é mais elevado no Luxemburgo (74 %) e
no Reino Unido (66 %), reflectindo talvez este último número as diferenças a nível dos
impostos (para as bebidas alcoólicas 19 e os cigarros) ou considerações em termos de taxa
de câmbio.

                                               

19 O Painel de Avaliação n.º 10 salientou que, na realidade, se efectuam importantes importações
privadas para Estados-Membros que aplicam impostos elevados, como é o caso do Reino Unido.
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Não parece provável que esta percentagem aumente muito no futuro, independentemente
das medidas tomadas pelos decisores políticos. O quadro 32 mostra que, entre os cidadãos
que referiram que estariam certamente ou provavelmente dispostos a ir a outro
Estado-Membro para adquirir um bem ou serviço, a maioria indicou como barreiras
principais o custo das viagens, os problemas linguísticos ou o tempo necessário para o
fazer. Nenhum destes factores pode ser resolvido imediatamente pelos decisores políticos.
Os factores que os decisores políticos podem mais facilmente influenciar - tais como os
custos administrativos, os serviços pós-venda ou o cumprimento dos direitos do
consumidor – parecem ser menos importantes.

Quadro 32: Razões para não fazer compras noutro Estado-Membro

Nota: Percentagem de todos os inquiridos que não estariam dispostos a ir a outro Estado-Membro para
adquirir um bem ou serviço (possibilidade de várias respostas).

Não obstante, apesar de não ser provável que aumente no futuro, 53 % é uma percentagem
bastante alta. No entanto, mesmo que mais de metade da população adulta esteja
certamente ou provavelmente disposta a viajar para outro Estado-Membro para adquirir
bens ou serviços, estas compras continuarão provavelmente a representar uma pequena
percentagem do total.

É óbvio que fazer compras no estrangeiro não implica necessariamente a deslocação física
a outro Estado-Membro; pode efectuar-se em linha. O facto de a preocupação da maior
parte dos inquiridos em causa ser o tempo gasto na viagem e os custos envolvidos, mais do
que o cumprimento dos direitos do consumidor, indica que as compras transfronteiriças
podem ser mais desenvolvida através da Internet.

Também é útil recordar que o impulso no sentido de uma maior convergência dos preços
resultará principalmente de outros factores, incluindo uma maior concorrência nos
mercados nacionais devida a um aumento das importações de outros países da UE  e ao
estabelecimento de empresas de outros Estados-Membros. Para acelerar esta tendência,
devem continuar os esforços para eliminar as barreiras ao comércio e ao estabelecimento.
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Também se perguntou aos cidadãos se estavam dispostos a mudar-se para outro
Estado-Membro para estudar ou trabalhar. Apenas 6 % já o tinham feito, 67 % nunca
tinham pensado nisso, 15 % estão a pensar mudar-se no futuro e outros 11 % referiram que
tinham pensado nisso, mas que tinham desistido da ideia. Tal como indica o quadro 33, as
principais razões para desistir dessa ideia são as considerações familiares e as barreiras
linguísticas, mas também a falta de informação20 e a dificuldade em arranjar um trabalho
apropriado. Alguns destes factores podem ser influenciados a nível político.

Quadro 33: Razões para desistir da ideia de se mudar para outro Estado-Membro

Nota: Percentagem de todos os inquiridos que tinham pensado em viver noutro Estado-Membro, mas que
tinham desistido da ideia (possibilidade de várias respostas).

Só uma minoria mínima de inquiridos (6 %) referiu que já tinha comprado uma apólice de
seguros ou constituído uma hipoteca noutro Estado-Membro ou que estava a pensar em
fazê-lo. Isto demonstra que, apesar da entrada do euro, que eliminou muitos dos obstáculos
à compra de produtos financeiros transfronteiras, e apesar do recente progresso no que
toca à integração dos mercados financeiros na UE, os cidadãos ainda têm muitas
reticências em aproveitar as oportunidades proporcionadas.

Tal como indica o quadro 34, entre aqueles que nunca tinham pensado em comprar uma
apólice de seguros ou constituir uma hipoteca noutro Estado-Membro, ou que tinham
pensado nisso, mas depois desistido, 36 % citaram a falta de informação sobre as
oportunidades como primeira ou segunda razão. Isto corresponde aos resultados do
                                               

20 O Plano de Acção para as Competências e a Mobilidade (COM(2002)72 final) anunciou a criação de
um website único de informações sobre mobilidade.
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questionário; muito poucas pessoas responderam correctamente às perguntas sobre a
possibilidade de comprar estes produtos no estrangeiro. As barreiras linguísticas ou os
receios quanto às formalidades administrativas, às implicações fiscais ou ao cumprimento
dos direitos do consumidor foram razões igualmente citadas.

No entanto, a maioria dos inquiridos (64 %) limita-se a não querer comprar este tipo de
produto noutro Estado-Membro, o que pode indicar, simplesmente, que quando se trata de
serviços financeiros, a proximidade e a segurança ainda são muito importantes e que
qualquer empresa que deseje penetrar no mercado de outro Estado-Membro deveria ser
aconselhada a estabelecer aí uma presença.

Quadro 34: 64 % não desejam comprar uma apólice de seguros nem constituir uma
hipoteca noutro Estado-Membro

Nota: Percentagem de todos os inquiridos que não considerariam comprar uma apólice de seguros nem
constituir uma hipoteca noutro Estado-Membro (possibilidade de várias respostas)
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3. ÍNDICE DO MERCADO INTERNO 1992 - 2002

A Comissão publicou pela primeira vez o índice do mercado interno no Painel de Avaliação
de Novembro de 2001. O índice é um indicador composto destinado a medir o
funcionamento do mercado interno. A Comissão prometeu que o índice seria reanalisado e
revisto. Por conseguinte, o índice de 2002 foi consideravelmente melhorado em
comparação com o da edição de 200121.

O objectivo do índice do mercado interno é fornecer alguma medida dos efeitos da política
do mercado interno tal como definido em termos gerais pela livre circulação de bens,
serviços, capitais e trabalhadores no interior da União Europeia. Deve ser considerado mais
com uma verificação da realidade do que um exercício científico exacto.

O índice revisto foca um conjunto de indicadores destinados a medir os impactos das
políticas do mercado interno. O objectivo da revisão era tornar o novo índice mais capaz de
medir as “actividades principais” do mercado interno. Assim, as variáveis ligadas ao
mercado interno numa acepção mais alargada (emissões de gases com efeitos de estufa, por
exemplo, que foram incluídas no índice de 2001) foram excluídas do índice revisto.

O índice de 2002 é calculado como a soma ponderada de 12 indicadores de base – a
respectiva importância relativa22 foi decidida solicitando a opinião dos membros do Comité
Consultivo do Mercado Interno (IMAC), o grupo de funcionários dos Estados-Membros
que aconselha a Comissão nas questões relacionadas com o mercado interno.

                                               

21 Há que reconhecer o investimento muito significativo do Centro Comum de Investigação da Comissão
no que respeita ao cálculo do índice e ao melhoramento da sua metodologia. Um relatório aprofundado
sobre a metodologia e o cálculo do índice está disponível em:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/score/index.htm

22 Cf. anexo para mais pormenores. As variáveis “trabalhadores de outros Estados-Membros”, “valores
dos activos constituídos por fundos de pensão”, “taxas de juro sobre os empréstimos a retalho em
relação às taxas de juro sobre a poupança” e “tarifas postais” não são referidos na análise do que está a
orientar o índice, uma vez que as ponderações que lhes são acordadas são muito baixas. No entanto,
são sempre incluídas no cálculo do próprio índice.
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Quadro 35: Os Estados-Membros consideram o comércio intra-UE, os contratos
públicos, o investimento directo estrangeiro, o custo dos serviços de
utilidade pública e uma redução dos auxílios estatais como os
indicadores mais importantes para o mercado interno

Nota: Ponderação média das variáveis fornecidas pelos Estados-Membros (excepto Luxemburgo). Pediu-se
a cada Estado-Membro que identificasse variáveis importantes e distribuísse 100 pontos entre elas.
Todos os Estados-Membros têm uma ponderação igual na média global e no índice.

Perante a aproximação do décimo aniversário da data limite de 1992 do programa do
mercado interno, a Comissão achou que seria apropriado rever o seu progresso desde
1992. Desde então, o índice parece reflectir um progresso constante em direcção aos
impactos que se deseja obter com a política do mercado interno. A classificação global para
a UE melhorou cerca de 40 %.

Quadro 36: Progressos consideráveis desde 1992
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Será útil examinarmos alguns dos factores que afectam o ritmo de crescimento do índice.
As duas variáveis que têm a influência mais positiva23 sobre o crescimento do índice são o
investimento directo estrangeiro (IDE) e o valor dos contratos públicos publicados. As
variáveis relativas aos preços do gás e ao comércio intra-UE são as que têm a influência
menos positiva no índice. Esta indicação quantitativa corresponde a uma visão intuitiva do
desenvolvimento do mercado interno durante a última década. A legislação relativa aos
contratos públicos levou os Estados-Membros a fazer concursos públicos respeitantes a
uma maior proporção de contratos. Os níveis elevados de comércio intra-UE que já
existiam em 1992 têm sido cada vez mais reconhecidos pelo interesse crescente das
empresas em investir numa base de produção europeia. E tem havido tendências diferentes
na abertura de certos mercados de serviços de utilidade pública – têm sido feitos mais
progressos nas telecomunicações, por exemplo, do que nos mercados da energia:

Fez subir o índice* Fez descer o índice*

IDE, contratos públicos Preços do gás, comércio intra-UE

* Isto deve ser entendido em termos relativos em comparação com a evolução das outras variáveis. Uma
variável pode fazer descer o índice mesmo que esta variável aumente em termos absolutos – neste caso o
aumento estaria simplesmente abaixo do aumento médio. A importância de uma variável como “condutor”
positivo ou negativo resulta da ponderação dessa variável e dos seus valores reais.

O índice do mercado interno da UE é calculado agregando os dados de cada um dos
Estados-Membros. Assim, embora nem todos os dados estejam disponíveis em todos os
Estados-Membros, é possível medir a que ponto o índice cresceu em cada Estado-Membro.
Isto não nos permite classificar o desempenho relativo dos Estados-Membros em matéria
de mercado interno. Um aumento rápido do índice pode simplesmente indicar que um
Estado-Membro começou num nível baixo, e um crescimento lento pode ser sinal de que o
Estado-Membro começou num nível que deixava pouco espaço para melhorias. Mas é
possível ver a que ponto o índice cresceu em cada Estado-Membro desde 1992 – e
identificar as variáveis dentro do índice responsáveis pela alteração.

                                               

23 A influência resulta quer da ponderação da variável quer do seu desenvolvimento ao longo do tempo.



41

Quadro 37: O índice para a Finlândia, a Espanha, a Itália, a Suécia e a Áustria
cresceu significativamente mais do que o índice para a UE

Nota: Índice que mede a alteração da percentagem em comparação com o ano base de 1992 (=100).

Dos 5 Estados-Membros cujo índice subiu mais depressa na última década, 4 são
Estados-Membros relativamente novos. Destes, 3 aderiram em 1995 e a Espanha em 1986.
O crescimento mais rápido dos seus índices poderia reflectir, por um lado, a sua rápida
integração num nível económico e, por outro, a introdução e o cumprimento de certa
legislação da UE (auxílios estatais, contratos públicos) que não era aplicável antes da
adesão. O crescimento acima da média do índice italiano parece ser consequência dos
condutores-chave indicados no quadro seguinte e da redução dos custos das
telecomunicações.

Fez subir o índice* Fez descer o índice*

Finlândia IDE, auxílios estatais Comércio intra-UE, custos das
telecomunicações

Espanha IDE, contratos públicos Preços do gás, nível de preços
relativos

Suécia Contratos públicos, preços da
electricidade

Custos das telecomunicações, nível
de preços relativos

Itália Auxílios estatais, contratos públicos Preços do gás, preços da
electricidade

Áustria Contratos públicos, custos das
telecomunicações

Nível de preços relativos, auxílios
estatais
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Quadro 38: As taxas de crescimento dos índices relativos à França, à Alemanha, ao
Luxemburgo, à Bélgica e aos Países Baixos estão agrupadas à volta do
índice da UE

Nota: Índice que mede a alteração da percentagem em comparação com o ano de base de 1992 (=100).

Estes Estados-Membros são todos membros fundadores da UE e não parece estranho que
os seus índices cresçam a um ritmo muito aproximado do índice da UE, dado que já tinham
implementado muitas regras do mercado interno antes de 1992. Os preços dos serviços de
utilidade pública parecem ter desempenhado um papel muito significativo no
desenvolvimento dos índices destes países.

Fez subir o índice* Fez descer o índice*

França Contratos públicos, IDE Preços do gás, nível de preços
relativos

Alemanha Custos das telecomunicações,
preços da electricidade

Preços do gás, comércio intra-UE

Luxemburgo Custos das telecomunicações,
contratos públicos

Preços do gás, nível de preços
relativos

Bélgica Contratos públicos, comércio
intra-UE

Preços da electricidade, preços do
gás

Países
Baixos

Custos das telecomunicações,
contratos públicos

Preços da electricidade, preços do
gás
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Quadro 39: O índice para Portugal, a Grécia, a Dinamarca, o Reino Unido e a
Irlanda cresceu significativamente menos do que o índice para a UE

Nota: Índice que mede a alteração da percentagem em comparação com o ano de base de 1992 (=100).

O índice da Grécia e de Portugal cresceu ligeiramente mais depressa do que o índice da UE
até 1998. Desde então, o índice destes dois países diminuiu, quer em relação ao índice da
UE, quer em termos relativos. Os índices do Reino Unido e da Irlanda acompanharam mais
ou menos o índice da UE até 1997 e, desde então, têm crescido consideravelmente mais
devagar. Isto deve-se sobretudo ao facto de as variáveis relativas aos preços serem
utilizadas no índice como indicadores indirectos para medir o progresso do mercado
interno no que diz respeito aos serviços de utilidade pública e para medir os níveis de
preços relativos. Todos estes preços são medidos em euros. Por isso, o índice do Reino
Unido é muitíssimo afectado pela valorização da libra, enquanto o índice irlandês é
afectado pela taxa de inflação diferencial da Irlanda em comparação com o resto da zona
do euro.

Fez subir o índice* Fez descer o índice*

Portugal Preços da electricidade, custos das
telecomunicações

Auxílios estatais, contratos públicos

Grécia Auxílios estatais, contratos públicos Comércio intra-UE, nível de preços
relativos

Dinamarca Contratos públicos, IDE Preços da electricidade, auxílios
estatais

Reino
Unido

IDE, contratos públicos Nível de preços relativos, preços do
gás

Irlanda Contratos públicos, custos das
telecomunicações

Nível de preços relativos, preços do
gás
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ANEXO: ÍNDICE DO MERCADO INTERNO  – VARIÁVEIS E FONTES

Variável Fonte Ponderação* Sinal* Explicação

Auxílios estatais sectoriais e ad
hoc em % do PIB

Eurostat* 14 % - Medida indirecta da
concorrência leal

Valor dos contratos públicos
publicados em % do PIB

Eurostat* 13 % + Medida indirecta da
transparência e do acesso ao
mercado

Custos das telecomunicações
(chamada local, nacional e
internacional de 10 min.)

Eurostat* 9 % - Medida indirecta da
abertura do mercado no
sector das telecomunicações

Preços da electricidade (indústria
e agregados)

Eurostat* 12 % - Medida indirecta da
abertura do mercado no
sector da electricidade

Preços do gás (indústria e
agregados)

Eurostat* 7 % - Medida indirecta da
abertura do mercado no
sector do gás

Nível de preços relativos do
consumo final privado incluindo
impostos indirectos (média da
UE  = 100)

Eurostat* 10 % - Medida indirecta da
divergência de preços, por
Estado-Membro, em relação
à média da UE

Afluxos de investimento directo
estrangeiro intra-UE em % do
PIB (IDE)

Eurostat 12 % + Medida indirecta da livre
circulação de capitais entre
Estados-Membros

Comércio intra-UE em % do PIB Eurostat 14 % + Medida indirecta da livre
circulação de bens entre
Estados-Membros

População activa num
Estado-Membro (entre 15 e 64
anos) originária de outros
Estados-Membros em % da
população total

Eurostat 3 % + Medida indirecta da livre
circulação de trabalhadores
entre Estados-Membros

Valor dos activos constituídos
por fundos de pensão em % do
PIB

Comissão
Europeia, DG
Mercado Interno

1 % + Medida indirecta da
passagem dos regimes de
pensão por repartição para
os regimes por capitalização

Taxas de juro sobre os
empréstimos a retalho em relação
ao rácio das taxas de juro sobre a
poupança

Banco Central
Europeu:
http://www.ecb.in
t/stats/

4 % - Medida indirecta da
eficiência no sector bancário

Tarifas postais (carta normal de
20g)

Comissão
Europeia, DG
Mercado Interno

1 % - Medida indirecta da
abertura do mercado nos
sector dos serviços postais

Notas: Preços e valores sempre medidos em euros.
* Disponível gratuitamente no website Europa sobre os indicadores estruturais em:
http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-
product/EN?catalogue=Eurostat&product=1-structur-EN&mode=download
* Ponderações tal como distribuídas pelos Estados-Membros. O sinal indica se os valores em
ascensão da respectiva variável fazem o índice subir (+) ou descer (-).


