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CONCLUSÕES PRINCIPAIS 

Transposição da legislação 
• O défice de transposição das directivas do mercado interno está de novo a aumentar. Agora 

situa-se em 2,4%, tendo subido em relação aos 1,8 % de há um ano apenas.  

• Só cinco Estados-Membros (Dinamarca, Finlândia, Suécia, Espanha e Reino Unido) atingem 
actualmente o défice de transposição de 1,5% ou menos, fixado pelo Conselho Europeu. A 
Itália está em último lugar, seguida de perto por Portugal e a Irlanda. 

• Só a Dinamarca, a Finlândia, Portugal e o Reino Unido atingiram a meta de tolerância zero 
fixada para as directivas atrasadas mais de dois anos.  

Processos por Infracção e Resolução Alternativa de Problemas 
• O número de processos por infracção em curso aumentou em 6 % relativamente ao ano 

passado. 

• A Comissão desenvolveu mecanismos alternativos para enfrentar os problemas e para evitar os 
processos por infracção sempre que possível. 

• As "reuniões-pacote" juntam peritos dos Estados-Membros e da Comissão para discutir um 
"pacote" de casos em exame pela Comissão por violação do direito comunitário. Cerca de 50 % 
dos processos são resolvidos e mesmo quando não é conseguido um acordo as posições são 
clarificadas e os processos por infracção podem prosseguir mais rapidamente.   

• A rede SOLVIT trata dos casos de aplicação incorrecta da legislação do mercado interno pelas 
administrações nacionais e locais.  Os resultados iniciais mostram que a SOLVIT resolve 
mais de 70 % dos casos, na maioria, dentro do prazo máximo de 10 semanas. 

Obstáculos fiscais no mercado interno 
• Os quinze sistemas diferentes de fiscalidade dos Estados-Membros acarretam custos 

importantes para as empresas e, em última análise, para os consumidores. Uma matéria 
colectável consolidada comum do imposto sobre as sociedades reduziria estes custos 
consideravelmente sem retirar aos Estados-Membros a possibilidade de fixar taxas de imposto 
de acordo com os seus objectivos nacionais. 

• A complexidade dos requisitos relativos ao IVA representa uma real barreira às actividades 
transfronteiras. 

• Os preços dos carros novos, por exemplo, variam substancialmente entre Estados-Membros. 
Isto deve-se também às grandes diferenças no imposto de matrícula e no IVA.  

• O tratamento discriminatório dado aos fundos de pensões estrangeiros limita o movimento 
transfronteiras dos trabalhadores e impede as empresas de criarem um esquema único de 
pensões rentável para todos os seus estabelecimentos europeus.    

Preços Substancialmente Mais Baixos nos Países Candidatos 
• Em média, nos países candidatos os preços são inferiores em 50 % à média EU15. Os baixos 

níveis de rendimentos só parcialmente explicam esta diferença.  
• Os serviços são muito mais baratos nos futuros Estados-Membros, enquanto os preços dos 

artigos electrónicos de consumo, por exemplo, se aproximam mais da média EU15. 

• Os anteriores alargamentos despoletaram a convergência dos preços, o que pode também 
acontecer com o que se avizinha. 
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INTRODUÇÃO 

Daqui a um ano a União Europeia terá completado um alargamento sem precedentes, em 
dimensão e significado, que mudará realmente a face da Europa. O Conselho da Primavera 
deste ano destacou a importância de que se reveste a dinâmica e a eficácia do mercado 
interno para o incremento da produtividade e do crescimento e para o sucesso do 
alargamento. A Comissão responde a este desafio propondo uma nova estratégia de três 
anos1 para o mercado interno que se centra firmemente no reforço dos aspectos básicos ou 
fundamentais. A avaliação de resultados publicada no presente painel surge numa altura 
fundamental para o mercado interno. 

Depois de muitos anos de progresso ininterrupto, a tendência verificada no défice de 
transposição é para piorar significativamente. Há doze meses, situava-se nos 1,8% e agora 
está em 2,4%. Os oito Estados-Membros que no ano passado não cumpriram a meta de 
1,5% estabelecida pelo Conselho Europeu, embora por vezes se tivessem aproximado 
desse objectivo, têm agora sem excepção défices de 3% ou mesmo mais.  

Revelador desse insucesso é o facto de a França, na cauda do pelotão há um ano, ter ganho 
cinco posições apesar de o seu défice ter piorado ligeiramente nesse período, de 3,1% para 
3,3%. Só cinco Estados-Membros cumpriram o objectivo de 1,5% e só quatro cumpriram 
o objectivo de "tolerância zero" para as directivas cuja implementação esteja atrasada dois 
anos ou mais.  

A situação dos processos por infracção não é melhor.  O número total de processos por 
infracção aumentou 6% relativamente ao ano passado e a velocidade a que são resolvidos 
permanece praticamente inalterada. A mensagem é clara - salvo raras excepções, os 
Estados-Membros têm que trabalhar mais para ser mais cumpridores dos objectivos que 
eles próprios se fixaram 2 mas também para dar o exemplo aos futuros Estados-Membros. 

Cada infracção representa um problema para alguém no mundo real. A Comissão foi3 
pioneira no uso de certas ferramentas para tentar resolver alguns destes problemas sem ter 
que recorrer a acções legais que não sejam do interesse da Comunidade. O presente 
documento apresenta uma análise preliminar do funcionamento destas ferramentas que 
demonstra resultados promissores graças à boa cooperação entre os Estados-Membros e a 
Comissão.  

A secção sobre obstáculos fiscais apresenta quatro breves análises sobre a área da 
fiscalidade das empresas, IVA, veículos a motor e pensões de reforma, para mostrar como 
a diversidade de taxas, matérias colectáveis e sistemas de fiscalidade impedem o mercado 
interno de cumprir o seu potencial.  
Por fim, uma breve análise dos preços nos países candidatos mostra que, tal como em 
prévios alargamentos, o cabal funcionamento do mercado interno pode contribuir para que 
a convergência dos preços seja acompanhada por uma melhoria das condições de vida nos 
novos Estados-Membros. 

                                                 
1  Estratégia do Mercado Interno Prioridades 2003-2006. Em breve disponível em 
  http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/index.htm 
2  O Conselho Europeu da Primavera decidiu fixar a próxima data-limite para Julho de 2003. 
3  Ver COM (2002) 725 sobre a melhoria do controlo da aplicação do direito comunitário. 
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1. IMPLEMENTAÇÃO DO QUADRO JURÍDICO DO MERCADO 
INTERNO 

A. Transposição da legislação 

As directivas comunitárias aprovadas devem ser transformadas em leis em cada 
Estado-Membro para produzirem os desejados efeitos legais e económicos. Assim, é 
particularmente preocupante constatar que o défice de transposição das directivas do 
mercado interno piorou consideravelmente desde o ano passado; a média situa-se agora 
em 2,4 % comparada com 1,8 % há um ano. Significa isto que a Comissão espera ainda 
por 558 notificações de medidas de implementação nacionais, o que significa que quase 
9 % das directivas não foram transpostas no conjunto dos Estados-Membros.4 

Quadro 1:  O défice de transposição sobe de novo 
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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. 

 

Quando se verifica atraso na transposição de medidas, o problema não é meramente 
jurídico, mas provoca um vazio regulamentar que, por sua vez, traz problemas às 
empresas, priva os cidadãos dos seus direitos e mina a confiança na União Europeia. No 
seu Relatório sobre o Funcionamento dos Mercados de Produtos e de Capitais (Relatório 
Cardiff),5 a Comissão identificou a morosidade de implementação como um dos principais 
impedimentos à realização do seu objectivo enquanto economia mais competitiva baseada 
no conhecimento até 2010.  

                                                 
4  Este valor é também conhecido por factor de fragmentação. Actualmente corresponde a 8,8 %. 

5  Ver http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/economicreform/index.htm 
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de 1,5% 

O Parlamento Europeu pediu à Comissão, no seu recente relatório sobre a estratégia do 
mercado interno,6 que tentasse quantificar os custos do atraso de transposição. A 
Comissão lançará um estudo de viabilidade para examinar as possibilidades 
metodológicas e práticas de apreçar o défice de transposição. Não é fácil obter estimativas 
fiáveis. Por exemplo, o défice engloba um conjunto de directivas em constante mutação à 
medida que as directivas atrasadas são finalmente transpostas e as novas ultrapassam o 
prazo de implementação. Por outro lado, também não é fácil compreender de que modo a 
insegurança jurídica afecta o comportamento das empresas e dos cidadãos, numa grande 
diversidade de situações. 
 
Só a Dinamarca, a Suécia, a Finlândia, a Espanha e o Reino Unido cumprem actualmente 
o objectivo, dado pelo Conselho Europeu aos Estados-Membros, de manter o défice em 
1,5 % ou menos. Os Estados da EFTA7, a Noruega e o Liechtenstein também cumprem o 
objectivo. Destaque-se que tanto a Espanha como a Dinamarca, cujos défices eram já 
baixos, conseguiram reduzi-los ainda mais. Contudo, dois Estados-Membros que tinham 
atingido a meta na última Primavera (Países Baixos e Bélgica) deixaram-se atrasar desde 
então, embora deva ser possível repor os anteriores resultados com um pequeno esforço. 

Quadro 2:  Actualmente só 5 Estados-Membros cumprem o objectivo de 1,5 % 

Número de 
directivas 
atrasadas 

59 57 54 52 51 50 49 46 31 27 23 18 16 16 9 

 
Nota:  Situação em 15 de Abril de 2003. 1530 directivas e 377 regulamentos relacionam-se actualmente 

com o mercado interno, tal como definido no Tratado.  
 
 
Sobre os resultados dos oito Estados-Membros restantes, pouco ou nada de positivo há a 
dizer desde o último painel de avaliação de Novembro de 2002. Os respectivos défices de 
transposição são pelo menos duas vezes superiores ao objectivo fixado pelo Conselho 
Europeu. Só a França conseguiu reduzir a sua percentagem nos últimos seis meses, 
embora continue a ter um défice superior ao do ano passado. Isto pode ser indicativo de 
                                                 
6  Ver Relatório sobre a Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité 

Económico e Social e ao Comité das Regiões: Estratégia para o Mercado Interno - Revisão de 2002 - 
Cumprindo a promessa - Comissão dos Assuntos Jurídicos e do Mercado Interno  (COM(2002) 171 – 
C5-0283/2002 – 2002/2143(COS)). Relator: Malcolm Harbour. Disponível em: 
http://www.europarl.eu.int/plenary/default_en.htm#adop 

7  O mercado interno abrange ainda 3 Estados da EFTA, a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega, membros 
do Acordo sobre o EEE. 
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que a iniciativa política anunciada pelo Governo francês em Novembro de 2002 começa a 
surtir algum efeito, embora ainda não o suficiente. Só quatro Estados-Membros, a França, 
a Espanha, a Bélgica e a Dinamarca têm menos directivas atrasadas hoje do que há seis 
meses (ver quadro 3).  

Quadro 3:  Todos os Estados-Membros, excepto a França, a Espanha, a Bélgica e a 
Dinamarca, têm défices em crescimento desde o último Painel de 
Avaliação 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota:  Alteração do número de directivas pendentes desde o Painel de Avaliação de Novembro de 2002. 

Por exemplo, a Itália aumentou o seu atraso em 21 directivas (deterioração = vermelho, melhoria = 
verde). 

 

A situação de Portugal é desanimadora, uma vez que ainda bem recentemente tinha um 
dos melhores resultados dos quinze. Em 2000, Portugal estava numa situação semelhante 
à actual e graças a esforços políticos determinados melhorou bastante depressa os seus 
resultados. Não há razão para que assim não seja outra vez. A Itália, que assumirá a 
próxima presidência da União Europeia, ocupa agora a última posição, em consequência 
de um retrocesso lento mas inequívoco na classificação, desde 2001. É tempo de a Itália 
encarar as razões deste desenvolvimento e encontrar formas de acelerar o processo. 

O Conselho Europeu de Barcelona de Março de 2002 também estabeleceu um objectivo 
de “tolerância zero” no que respeita às directivas cujo prazo de transposição já foi 
ultrapassado em dois anos ou mais. Tal como demonstra o quadro 4, a Dinamarca, a 
Finlândia, Portugal e o Reino Unido são os únicos Estados-Membros que atingiram o 
objectivo - seguidos de perto pela Espanha, os Países Baixos e a Suécia. Todos os 
Estados-Membros, contudo, conseguiram reduzir o número de directivas atrasadas em 
mais de 2 anos. Só a Dinamarca, a Finlândia e o Reino Unido cumpriram os dois 
objectivos de 1,5 % e de 0 %. É desencorajador – no mínimo – que os objectivos 
estabelecidos pelos Chefes de Governo e de Estado não sejam cumpridos por tantos 
Estados-Membros.  
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Quadro 4:  Só a Dinamarca, a Finlândia, Portugal e o Reino Unido atingiram a meta 
de tolerância zero fixada para as directivas atrasadas mais de dois anos. 
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Nota:  Número de directivas com prazo de transposição anterior a Março de 2001 ainda não transpostas 

em 15 de Abril de 2003 = directivas atrasadas.  

 

Dez destas directivas atrasadas já tinham sido destacadas no Painel de Avaliação n.º 10 de 
há um ano e no Painel n.º 11. Só uma delas foi transposta completamente (96/48: 
interoperabilidade do sistema ferroviário transeuropeu de alta velocidade). Estas 
directivas, atrasadas em mais de 2 anos relativamente ao prazo de transposição, deram 
lugar a 22 notificações das medidas nacionais de implementação no ano passado, mas a 
Comissão ainda espera outras 20 notificações. Quase não se registaram progressos 
relativamente à transposição da Directiva 98/44/CE relativa à protecção jurídica das 
invenções biotecnológicas, com 8 Estados-Membros em situação de incumprimento das 
suas obrigações legais.8  

                                                 
8  A Comissão enviou a estes Estados-Membros pareceres fundamentados em Dezembro de 2002. 
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Quadro 5: Directivas-chave ainda atrasadas em mais de dois anos e 
Estados-Membros responsáveis pelo respectivo incumprimento 

Directiva Ainda não transposta 
por* 

Impacto 

95/46: Protecção dos dados 
pessoais. 

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

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

JÁ ADOPTADA POR 
TODOS OS 
ESTADOS-MEMBROS 

Permite o desenvolvimento de um 
sistema ferroviário europeu de alta 
velocidade integrado. 

96/61: Prevenção e controlo 
integrados da poluição. 

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

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

L Atraso no desenvolvimento do 
comércio electrónico. 

98/5: Exercício permanente da 
profissão de advogado. 

F, IRL Dificuldade na livre circulação dos 
advogados. 

98/8: Colocação de produtos 
biocidas no mercado. 

F 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. 

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

98/44: Protecção jurídica das 
invenções biotecnológicas. 

B, D, F, I, L, NL, A, 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. 

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

* A Irlanda está em vias de implementar esta directiva, mas a Comissão ainda não recebeu a respectiva 
notificação. 

 
  
É difícil avaliar as razões precisas pelas quais os Estados-Membros não transpõem para as 
legislações nacionais o que fixaram no Conselho. Mas, dado que alguns Estados-Membros 
apresentam sempre melhores resultados do que outros, não pode ser simples coincidência. 
O envolvimento dos governos regionais no processo de implementação não pode explicar 
o facto de alguns terem melhores resultados do que outros. Os défices do Reino Unido e 
da Bélgica, por exemplo, são consideravelmente inferiores aos da Grécia e de Portugal 
cujos parlamentos nacionais têm competência exclusiva para implementar a legislação 
comunitária. Do que foi dito à Comissão pelos Estados-Membros, o êxito parece estar 
ligado frequentemente a três factores: planeamento cuidadoso, início do processo quando 
as negociações estão ainda em curso e cooperação estreita com os parlamentos. 
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O quadro 6 mostra que os Estados-Membros com melhor classificação apresentam 
menores atrasos, mesmo quando não cumprem o prazo de transposição. A Finlândia e a 
Suécia, por exemplo, costumam rectificar os incumprimentos no prazo de três meses, ao 
passo que a França tende a precisar de mais de um ano para resolver os problemas de 
incumprimento do direito comunitário. 

Quadro 6: Os prazos variam consideravelmente: os Estados-Membros com os défices 
mais baixos são mais rápidos 
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Nota:  Atraso médio, em meses, das directivas que ultrapassaram o prazo-limite de transposição. 
 

Os atrasos de transposição somam-se desnecessariamente à duração total do processo 
legislativo, já muito longo na maior parte das áreas políticas. Basta dizer que no mundo de 
hoje em rápida mutação, a União levou 7 anos, em média, para adoptar e implementar 
legislação na área dos serviços financeiros e, regra geral, mais de 4 anos nas restantes 
áreas.9 

A morosidade da transposição continua a ser uma séria preocupação para  UE. O estímulo 
do Conselho Europeu ainda não surtiu efeitos decisivos em termos de acção generalizada. 
Esta situação poderia mudar se os Chefes de Estado e de Governo instassem pessoalmente 
os seus Governos a cumprir estes objectivos. A Comissão crê ainda que os 
Estados-Membros deveriam ser mutuamente mais críticos dos respectivos resultados de 
transposição. Os que apresentam sistematicamente atrasos de transposição das medidas do 
mercado interno prejudicam a competitividade da União, podendo mesmo perturbar a seu 
favor as condições que deveriam ser de igualdade para todos. Além disso, são um mau 
exemplo para os países em vias de adesão aos quais se pede que tenham implementado 
todo o acervo do mercado interno à data da adesão – daqui a 12 meses apenas. A tarefa de 
incentivar os Estados-Membros atrasados a incrementarem esforços não deveria caber 
exclusivamente à Comissão e ao Parlamento.  

A eficácia da implementação será uma das áreas prioritárias de acção na nova Estratégia 
do Mercado Interno (Prioridades 2003-2006), que a Comissão apresentará em simultâneo 

                                                 
9  Cf. Relatório da Comissão - Reforma económica: Relatório sobre o funcionamento dos mercados 

comunitários de produtos e de capitais (COM(2002) 743 final – "Relatório Cardiff"), disponível em 

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/economicreform/index.htm 



11 

com o presente documento.10 Incluirá várias acções destinadas a inverter a tendência 
negativa do crescimento dos défices e a criar uma situação em que todos os 
Estados-Membros estejam melhor colocados para alcançar os objectivos do Conselho 
Europeu. 

Antecipando-se à Estratégia, a Direcção-Geral do Mercado Interno deu já início ao 
diálogo preventivo com os Estados-Membros. Para tal, começou a reunir com os 
Estados-Membros para os ajudar na implementação das directivas do mercado interno.11 O 
objectivo é melhorar a velocidade (reunindo logo a seguir à adopção da medida) e a 
qualidade (com a identificação precoce das dificuldades potenciais) da transposição. 
Espera-se que este tipo de acção preventiva reduza o número de acções por 
incumprimento decorrentes da transposição tardia ou incorrecta das directivas. As últimas 
reuniões deste tipo foram efectuadas com a França, a Itália, a Bélgica, Portugal, a Grécia e 
a Áustria.   

 

                                                 
10  Ver http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/index.htm 

11  Estas reuniões desenvolvem a ideia de "reunião-pacote" descrita na secção seguinte. 
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B. Processos por Infracção e Resolução Alternativa de 
Problemas 

A acção por incumprimento é a ferramenta clássica da Comissão para fazer respeitar o 
direito comunitário. O número dos processos por infracção aumentou consideravelmente 
na última década12 e o seu tratamento consome hoje em dia uma quantidade considerável 
de recursos na Comissão e nos Estados-Membros. Com o alargamento, o número de 
processos por infracção deverá continuar a aumentar. 

Na sua recente comunicação sobre a melhoria do controlo da aplicação do direito 
comunitário (COM (2002) 725 final13), a Comissão optou por uma abordagem 
diferenciada do tratamento das queixas. À luz da seriedade de que se reveste a alegada 
violação da legislação comunitária, a Comissão opta por decidir, caso a caso, se deve dar 
aos mecanismos alternativos de resolução de problemas a oportunidade de resolver o 
problema ou se deve iniciar uma acção formal. A filosofia subjacente é, sempre que 
possível, encontrar soluções rápidas14  (conformes à legislação da UE) para os problemas 
com que se deparam os queixosos.  

Se um problema relativo a um Estado-Membro for apresentado à Comissão ou se esta 
tiver conhecimento, por seu lado, de alegadas violações ao mercado interno, pode recorrer 
a mecanismos complementares em alternativa aos processos por infracção: 

• "REUNIÕES-PACOTE" 

• SOLVIT 

 

"REUNIÕES-PACOTE" 

As "reuniões-pacote" juntam peritos dos Estados-Membros e da Comissão para discutir 
um "pacote" de casos em exame pela Comissão por violação do direito comunitário. Os 
peritos dos Estados-Membros e da Comissão examinam os casos em conjunto numa 
atmosfera informal e construtiva. O objectivo destas reuniões, que já se organizam desde 
1987 mas foram recentemente incrementadas, é resolver os problemas sem o recurso à 
acção legal.  

                                                 
12  Cf. O Mercado Interno. 10 Anos sem Fronteiras, SEC (2002) 1417 disponível em 

http://europa.eu.int/comm/internal_market/10years/index_en.htm 

13  Disponível em http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html 

14  A maioria dos processos por infracção levam mais de dois anos a resolver. Ver Painel do Mercado 
Interno n.º 11. 
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Quadro 7:  Reuniões-pacote centram-se nos Estados-Membros com mais processos 
por infracção 
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Nota:  Número de casos discutidos nas reuniões-pacote organizadas pela DG Mercado Interno, DG 

Empresa e DG Ambiente entre 2000 e 2002.  
 
 
Quase metade dos casos discutidos nestas reuniões são resolvidos ou estão em vias de o 
ser, regra geral, graças ao Estado-Membro em causa, que se dispõe a alterar a sua 
legislação. Mesmo quando os casos não são resolvidos, as posições são clarificadas e os 
processos por infracção podem prosseguir mais rapidamente  

Quadro 8:  Solucionados quase metade dos casos 

Em discussão
32%

Resolvido ou em 
vias de o ser

48%

Por resolver 20%

 
Nota:  Percentagem de casos tratados em 2002 em reuniões-pacote organizadas pela DG Markt. 
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SOLVIT15  

A rede SOLVIT trata dos casos de aplicação incorrecta da legislação do mercado interno 
por parte das administrações nacionais e locais, tais como a recusa de reconhecer a 
validade de um diploma ou de permitir a introdução no mercado de um produto conforme 
aos requisitos das directivas europeias. A principal vantagem é a rapidez – a SOLVIT 
estipulou um prazo-limite de dez semanas para resolver as queixas.  

Caixa 1: Como funciona a SOLVIT 

O sistema funciona graças à rede de centros SOLVIT16 baseada na administração nacional 
de cada Estado-Membro ou Estado EFTA.  
• Os queixosos podem contactar o centro local SOLVIT (conhecido como centro de 

base) que verificará antes de mais se a queixa se justifica.  
• Em seguida, registará o seu caso numa base de dados electrónica, o que permitirá o 

respectivo envio automático ao centro SOLVIT do Estado-Membro onde o problema 
ocorreu (designado centro SOLVIT responsável). 

• O centro SOLVIT responsável confirmará, no prazo de uma semana, se aceita ou não o 
seu caso ("acordo electrónico"). 

• Se a resposta for afirmativa, o referido centro procurará resolver o problema num prazo 
de dez semanas. Os centros SOLVIT manter-se-ão em contacto durante este período de 
investigação e, naturalmente, manterão o queixoso informado acerca do 
desenvolvimento e da solução proposta.  

As soluções propostas não são vinculativas para o queixoso. Se os problemas não forem 
resolvidos ou as soluções forem consideradas inaceitáveis pelo queixoso, podem sempre 
ser lançados procedimentos formais. 
 

A rede SOLVIT funciona desde o final de Julho de 2002. Os casos resolvidos pela 
SOLVIT ainda não são suficientes para permitir retirar conclusões estatísticas válidas. 
Mas as estatísticas que existem dão algumas indicações sobre o potencial da rede e o seu 
funcionamento. 

Em 15 de Abril, 111 casos tinham sido aceites pelo sistema. Actualmente, há 33 casos em 
investigação. Dos 78 casos encerrados, 56 foram resolvidos. 

                                                 
15  Estão disponíveis mais informações sobre a rede SOLVIT em: 

http://europa.eu.int/comm/internal_market/solvit/ 

16  Os contactos da rede SOLVIT estão disponíveis em: 

http://europa.eu.int/comm/internal_market/solvit/centres_en.htm 
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Quadro 9:  A rede SOLVIT resolve mais de 70 % dos casos 

Resolvidos
72%

Por resolver
28%

 

Fonte  Base de dados SOLVIT. Casos resolvidos - situação em 15 de Abril de 2003.  
 

Regra geral, os centros SOLVIT encontraram as soluções no prazo-limite de dez semanas 
(quadro 10).  

Quadro 10:  A maioria dos Estados-Membros resolve os casos até às 10 semanas 
 

 
Fonte:  Base de dados SOLVIT. Tempo médio entre a recepção do caso no centro de origem SOLVIT e a 

aceitação da solução pelo centro de origem SOLVIT para os casos aceites até 15 de Abril de 2003. 
A Áustria, o Liechtenstein e a Noruega ainda não resolveram quaisquer casos. 

 
 
A utilização dada à SOLVIT é muito desigual. A Alemanha, Portugal e os Países Baixos 
são os que mais recorrem à rede em benefício das suas empresas e dos seus cidadãos O 
facto de países como a Itália, a Espanha e o Reino Unido terem recorrido poucas vezes à 
rede parece indicar mais a falta de visibilidade da rede nesses países do que uma maior 
facilidade das empresas e dos cidadãos para neles exercer os seus direitos.  
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Quadro 11:  Os centros SOLVIT na Alemanha, Portugal e nos Países Baixos 
trataram mais casos 

Fonte: base de dados SOLVIT. Casos aceites pelo centro de origem SOLVIT à data de 15 de Abril de 2003. 
 

No Outono de 2003, a SOLVIT poderá ser utilizada directamente em linha por 
organizações como os Euro Info Centres, o Serviço de Orientação dos Cidadãos, os 
Euroguichets, as Câmaras de Comércio, as Associações Profissionais, etc.17 o que deverá 
aumentar o número de casos tratados significativamente. Os centros SOLVIT precisarão 
de recursos adequados para continuar a responder às necessidades dos seus clientes. 

Caixa 2: As autoridades espanholas reembolsam multa a serviço de desempanagem 
português 

Um serviço de desempanagem português especializado que rebocava um veículo 
português da Bélgica para Portugal foi mandado parar em Espanha pela polícia de trânsito 
daquele país. Como não estava equipado com tacógrafo, foi multado em 600 €. 

O centro SOLVIT português apresentou queixa ao centro espanhol, uma vez que a 
legislação comunitária na matéria isenta os veículos de desempanagem de instalarem esse 
equipamento.  

Três semanas depois a administração espanhola admitiu que tinha cometido um erro e 
reembolsou rapidamente o valor da multa. 
 
Caixa 3:  Cônjuge de cidadã dinamarquesa à procura de trabalho obtém 

autorização de residência nos Países Baixos 

Uma cidadã dinamarquesa procurava trabalho nos Países Baixos. Estava registada no 
serviço de estrangeiros do país como cidadã europeia à procura de trabalho. Segundo a 
legislação europeia, o marido, mexicano, tinha direito ao mesmo estatuto, mas as 
autoridades neerlandesas recusaram conceder-lho enquanto a mulher não encontrasse 
trabalho.  
 
                                                 
17  A Nova Estratégia do Mercado Interno (2003-2006) incita a Comissão a criar um portal comum à rede 

SOLVIT e a outras iniciativas e pontos de contacto para facilitar o acesso público. 
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Após intervenção do centro SOLVIT neerlandês, o marido da cliente obteve uma 
autorização de residência com direitos de facto iguais aos dela. O caso foi dado por 
encerrado 51 dias depois e a cliente aceitou a solução proposta. 
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PROCESSOS POR INFRACÇÃO 

Por vezes, as alternativas aos processos por infracção são desadequadas ou não dão 
resultados. Nesses casos, a Comissão toma medidas vigorosas para garantir que os 
Estados-Membros cumpram as suas obrigações legais e para que os cidadãos e as 
empresas beneficiem plenamente dos seus direitos no mercado interno.   

Infelizmente, o número de processos por infracção aumentou em 6 % relativamente ao ano 
passado18 , passando de 1505, no Painel de Avaliação de Novembro de 2002, para os 1598 
de hoje. Nos últimos dois anos, a distribuição dos casos permaneceu praticamente 
inalterada; a França e a Itália continuam a ser responsáveis por quase 30 % de todos os 
processos.  

Quadro 12: O número de processos por infracção aumentou 6 % 

Nota:  Processos por infracção em curso - situação em 28 de Fevereiro de 2003. Os números incluem 
casos correlacionados (‘cas traité sous’), processados juntamente com os casos principais.  

 

Por vezes, a Comissão combina vários casos, baseados em queixas semelhantes, e trata-os 
como um só caso principal. Significa isto que um grande número de queixas pode ser 
resolvido se o caso principal for encerrado (ver quadro 13).  

                                                 
18  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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Quadro 13:  Alguns Estados-Membros poderiam reduzir o número de casos em curso 
significativamente, resolvendo um só caso principal 

 
 Número de 

casos 
associados 

Caso principal Tipo de 
infracção 

Fase do processo 

D 52 Legislação alemã sobre embalagem 
(lei 'Töpfer') 

Não-conformida
de 

Tribunal Europeu 

RU 33 Vigilância de Lloyd's of London Aplicação 
incorrecta 

Carta de notificação 

EL 27 Avaliação ambiental insuficiente Não-conformida
de 

Tribunal Europeu 

IRL 22 Avaliação ambiental insuficiente Não-conformida
de 

Acórdão do Tribunal + 
Parecer fundamentado 
artigo 228.º 

E 17 Poluição da água Aplicação 
incorrecta 

Acórdão do Tribunal + 
Parecer fundamentado 
artigo 228.º 

F 17 Certos aditivos alimentares não 
autorizados pela legislação francesa 

Aplicação 
incorrecta 

Tribunal Europeu 

I 10 Ausência de abertura de concursos 
na contratação pública 

Aplicação 
incorrecta 

Carta de notificação 

B 9 Requisitos fiscais e de autorização 
prévia discriminatórios para a 
instalação de antenas parabólicas 

Aplicação 
incorrecta 

Parecer fundamentado 

NL 9 Transporte de resíduos Aplicação 
incorrecta 

Tribunal Europeu 

FIN 6 Discriminação fiscal dos carros 
provenientes de outros 
Estados-Membros 

Aplicação 
incorrecta 

Carta de notificação 

TOTAL:     202 casos associados 
 
Nota: Casos principais com elevado número de casos associados (‘cas traité sous’) em 28 de Fevereiro de 

2003. 

  

Não só o total de processos por infracção aumentou, como os Estados-Membros 
registaram poucos ou nenhuns progressos na sua rápida resolução. A Alemanha e a Suécia 
detêm os melhores resultados. Os resultados nos Países Baixos,  em Portugal e na 
Dinamarca pioraram desde Novembro. Regra geral, só um em cada três casos é resolvido 
em fase inicial (ver quadro 14).  
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Quadro 14: Só um terço dos processos por infracção é resolvido em fase inicial 

Nota:  Número de processos encerrados até 28 de Fevereiro de 2003, em percentagem do número de 
processos instaurados entre 1 de Julho de 2000 e 30 de Junho de 2002.  

 
 
A Comissão estabeleceu como objectivo na última revisão da Estratégia para o Mercado 
Interno que os Estados-Membros reduzissem, pelo menos em 10 % e até Junho de 2003, o 
número de processos por aplicação incorrecta em que se encontrem envolvidos. Até agora 
os progressos foram desanimadores. Onze Estados-Membros têm mais processos por 
infracção agora do que o ano passado. Só a Alemanha e o Luxemburgo cumprem os 
objectivos.  

Quadro 15: 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 28 de Fevereiro de 2003 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. 
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2. OBSTÁCULOS FISCAIS NO MERCADO INTERNO 

Introdução 

Os obstáculos fiscais têm importantes responsabilidades nos fracos resultados do mercado 
interno. Na pior das hipóteses, impedem mesmo o seu correcto funcionamento. Com 
frequência acarretam custos avultados e desnecessários para as empresas e quase sempre é 
o consumidor que paga, em última análise, a ineficácia daí decorrente. O presente 
documento apresenta quatro análises que resumem as diferentes facetas do problema. 
 

Fiscalidade das empresas 

As empresas trabalham actualmente com 15 sistemas fiscais diferentes no mercado 
interno. Mas depois do alargamento serão 25. Em 2001, a Comissão identificou várias 
medidas destinadas a remover alguns obstáculos fiscais tomados individualmente, mas 
concluiu que a longo prazo a única solução realmente eficaz seria introduzir uma matéria 
colectável consolidada. As empresas poderiam assim operar em todo o mercado interno 
com a mesma facilidade com que agora operam num só Estado-Membro, com um único 
conjunto de regras contabilísticas.  

O quadro 16 mostra que, em geral, é a diferença entre as taxas de imposto nominais dos 
Estados-Membros que determina a taxa de imposto global efectiva* para uma empresa 
rentável e não os cálculos complexos que cada país exige para determinar os benefícios 
imputáveis ou a matéria colectável. Geralmente, quanto mais alta é a taxa de imposto, 
mais elevada é a taxa de imposto global efectiva e vice-versa.  

Quadro 16:  Não existem grandes diferenças entre as taxas de imposto nominal e 
efectiva 

 
Fonte:  Comissão Europeia, DG Fiscalidade e União Aduaneira. Taxas de imposto médias efectivas  

(EATR) e taxas nominais em 2002. 
 * A taxa de imposto média efectiva compara o valor actual de um projecto de investimento depois 

de impostos com esse mesmo valor antes de impostos. É uma medida comum para comparar a taxa 
de tributação real das empresas em diferentes países, uma vez que adiciona os efeitos combinados 
de diferentes taxas de imposto nominais e matérias colectáveis, tendo em conta isenções fiscais, 
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subsídios, etc. A análise aprofundada das EATR e outros métodos pode ser consultada no 
documento de estudo da Comissão "A Fiscalidade das Empresas no Mercado Interno" (SEC 1681, 
Outubro de 2001). 

 
Uma matéria colectável consolidada única para as empresas que operam em vários países 
da UE não limitaria os Estados-Membros na fixação da sua taxa de imposto. Isto 
corresponde à actual posição da Comissão, segundo a qual as taxas de imposto são da 
responsabilidade dos Estados-Membros, e traria numerosas vantagens: 

(i)  Mais transparência e simplicidade. As empresas poderiam decidir mais facilmente a 
localização dos seus investimentos no mercado interno e reduziria os riscos de que o 
sistema fiscal distorcesse essas decisões. 

(ii)  Uma redução dos custos de conformidade – os actuais 15 conjuntos de regras seriam 
substituídos por um único sistema. 

(iii)  Solucionaria o problema crescente dos custos de transferência que aumenta a 
incerteza e os riscos de dupla tributação, ou da não tributação, das actividades 
empresariais. 
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Caixa 4:  O problema dos custos de transferência 

 

 

 

 

 

 

Actualmente, as empresas que operam em vários países têm que assegurar que as 
transacções entre as suas filiais em diferentes Estados-Membros são registadas ao preço 
normal do mercado19, para que cada Estado-Membro possa tributar o montante "correcto" 
e a empresa não possa, por exemplo, transferir os benefícios para o país com a taxa de 
imposto mais baixa. No diagrama anterior há três preços a acordar entre as autoridades 
fiscais dos Estados-Membros em questão: o montante de uma taxa de licença (RU e 
França), o preço da matéria-prima (Alemanha e França) e o preço do plástico final (França 
e Itália). Contudo, há vários métodos para determinar o preço normal do mercado e não há 
garantias de que as autoridades fiscais nos diferentes países concordem com o preço a 
cobrar, não havendo por isso uma única resposta "correcta" ao problema. Há acordos com 
vista a resolver o assunto, mas todo o processo de calcular o preço correcto, preparar a 
documentação justificativa e encontrar soluções para resolver os litígios é oneroso, em 
tempo e dinheiro, para as empresas e as administrações. Além disso, não há garantias de 
que sejam rectificadas as situações de dupla tributação ou de não tributação. 

Solução a curto prazo: a Comissão criou um fórum conjunto sobre custos de 
transferência (Joint Transfer Pricing Forum) composto por peritos dos Estados-Membros e 
do mundo empresarial para estudar a possibilidade de melhorar na prática os aspectos não 
legislativos do processo. Para tal, foram já efectuadas várias reuniões.20  

Solução a longo prazo: a Comissão pensa que a melhor solução é implementar uma única 
matéria colectável consolidada comum em toda a UE, eliminando assim a necessidade de 
estabelecer preços para cada transacção dentro do mesmo grupo de empresas. Seria 
necessário um novo mecanismo para determinar a nova matéria colectável global de cada 
empresa entre Estados-Membros.  

Imposto sobre o Valor Acrescentado 

As empresas enfrentam ainda obstáculos em resultado do sistema de IVA. Em Novembro 
de 2000 um inquérito da Comissão mostrava que 26 % das empresas consideravam que as 
dificuldades relacionadas com o sistema e os procedimentos do IVA eram um obstáculo à 

                                                 
19  Este princípio significa que os preços cobrados a uma filial deveriam ser iguais aos que seriam cobrados 

a um cliente externo. 

20   http://europa.eu.int/comm/internal_market/solvit/index_en.htm 

Empresa-mão do RU detém patente 
de fabricação 

paga taxa de licença

Filial italiana fabrica brinquedos
e vende-os aos consumidores 

Filial  
alemã 

Filial francesa  
fabrica plástico 

vende plásticos acabados vende matérias-primas
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actividade das empresas no mercado interno. Em Setembro de 2001 um outro inquérito 
mostrava que os pagamentos e reembolsos do IVA eram considerados os terceiros 
encargos administrativos mais caros para as empresas.21 A multiplicidade e a 
complexidade dos requisitos do IVA nos 15 países, combinadas com as dificuldades de 
obter reembolsos do estrangeiro, conduz a custos substanciais e representa um travão real 
às actividades transfronteiras. 

A Comissão está actualmente a considerar a possibilidade de simplificar e modernizar as 
obrigações relacionadas com o IVA. Além das discussões técnicas efectuadas com os 
peritos dos Estados-Membros, efectuou uma consulta pública sobre as possíveis 
melhorias, na sequência da qual espera apresentar uma proposta em 2004. 

   

Veículos a motor 

Os sucessivos painéis de avaliação do mercado interno ilustraram que a excessiva 
dispersão dos preços dos produtos é uma indicação de que o mercado interno não funciona 
como devia. 

Comprar automóvel 

Se tomarmos o exemplo dos automóveis de passageiros, o quadro 17 indica claramente 
que o consumidor europeu paga preços muito diferentes nos mercados nacionais por um 
produto bastante homogéneo.  

Quadro 17:  Diferenças substanciais nos preços dos automóveis novos 

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

Ford 
Fiesta 

119 112 126 102 103 104 107 111 103 113 112 103 100 114 121 

VW 
Golf 

121 124 132 102 125 103 121 100 126 111 132 123 121 122 126 

Peugeot 
307 

120 116 123 89 109 100 119 109 117 103 116 112 110 105 130 

Opel 
Vectra 

114 123 114 122 100 105 114 107 120 112 123 110 117 119 122 

 
Fonte:  Comissão Europeia, DG Mercado Interno, valores do índice: preço mais baixo da zona euro (em 1 

de Novembro de 2002) excluindo taxas = 100 (ajustamentos para as diferenças nos equipamentos 
de série). http://europa.eu.int/comm/internal_market/solvit/index_en.htm 

 

Estas diferenças resultam essencialmente de dois factores: os políticas fiscais dos 
Estados-Membros e as políticas de preços dos fabricantes. O quadro 18 indica claramente 
as diferenças na tributação (pormenores do imposto de matrícula e do IVA). As grandes 
diferenças nos níveis das taxas entre os Estados-Membros induzem os fabricantes a fixar 
preços antes de impostos diferentes em cada país. Por exemplo, os preços antes de 
impostos são em geral mais elevados nos Estados-Membros que não aplicam o imposto de 
                                                 
21  Ver Painel de Avaliação do Mercado Interno n.º 9. 
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matrícula, ou aplicam uma taxa pouco elevada, e vice-versa; o mesmo se passa com o 
IVA. A indústria automóvel pode tomar em consideração o nível de taxas quando fixa os 
preços antes de impostos uma vez que, até hoje, a venda a retalho e a compra 
transfronteiras no mercado interno não tem praticamente expressão. Contudo, esta 
situação deveria mudar em função da reforma que a Comissão efectuou em matéria de 
regras de concorrência no sector da venda e da manutenção técnica dos veículos a motor. 
Estas novas regras, introduzidas em Outubro de 2002, deveriam facilitar a compra 
transfronteiras. A atracção, para o consumidor, é que quando um carro é comprado para 
importação pessoal num Estado-Membro com taxa de imposto elevada, o consumidor 
pode pagar o preço antes de impostos, que é mais baixo, e pagar os impostos no seu 
Estado de origem, conseguindo assim um preço total mais baixo.  

Quadro 18:  Grandes diferenças nos impostos aplicados aos automóveis 

Fonte:  ACEA Tax Guide 2002 (guia fiscal ACEA 2002). Imposto de matrícula e IVA em percentagem dos 
preços antes de impostos de um automóvel de passageiros de 2000cc. 

 
À medida que cada vez mais consumidores beneficiam com este aspecto do mercado 
interno, começou a verificar-se alguma convergência nos preços antes de impostos 
praticados pelos fabricantes nos diferentes Estados-Membros e esperamos mesmo que 
essa dispersão de preços desapareça. Contudo, enquanto permanecerem activos outros 
factores – as importantes diferenças dos níveis de impostos no mercado interno - algumas 
diferenças de preços irão manter-se. Esperamos que os Estados-Membros desempenhem o 
seu papel e alinhem as suas políticas fiscais de forma mais consentânea em matéria de 
veículos a motor. 

Transferir um carro para outro Estado-Membro 

Outro exemplo de problemas no mercado interno diz respeito à transferência que se opera 
quando um proprietário muda de país levando consigo o carro ou efectua a compra de um 
outro, em segunda mão, num Estado-Membro diferente do seu. As várias estruturas fiscais 
e os muitos problemas administrativos conduzem à falta de transparência e aumentam os 
custos da transacção para o consumidor. Não só o consumidor pode acabar por ser 
tributado duas vezes – pagando um segundo conjunto de impostos de matrícula – como o 
próprio processo é frequentemente muito complexo, dada a falta de informação global dos 
consumidores e a dificuldade de aceder a ela. Os impostos não são a única razão do 
problema mas desempenham um papel fundamental. O imposto de matrícula (IM) é um 
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motivo fundamental e a Comissão sugeriu22 que o seu nível devesse ser gradualmente 
reduzido, estabilizando em níveis mais baixos até acabar por desaparecer num processo de 
transacção de 5 a 10 anos, procedendo à transferência progressiva das receitas do imposto 
de registo para a taxa anual de circulação e para os impostos que recaem sobre os 
combustíveis. Não só a transferência de carro para outro país seria mais fácil como, visto 
ser o IM um elemento do preço de um carro, isto deveria ajudar também a aproximar os 
preços dos carros novos. 

Tributação das pensões de reforma 

A eliminação dos obstáculos fiscais ao pagamento transfronteiras das pensões de reforma 
constitui uma prioridade para a Comissão. Muitos Estados-Membros tratam com 
desigualdade os fundos de pensões estrangeiros: o pagamento para fundos de pensões 
nacionais é deductível dos impostos, enquanto os efectuados para os fundos estrangeiros 
não beneficia dessa vantagem. Impedir os trabalhadores migrantes de deduzir dos 
impostos os pagamentos efectuados para os fundos de pensões dos sistemas de origem 
equivale a impedir a livre circulação desses trabalhadores. Da mesma forma, a 
discriminação fiscal diminui a capacidade dos fundos de pensões para prestar serviços. 
Além disso, as sociedades com estabelecimentos em vários países estão impedidas de 
centralizar os seus sistemas de pensões num único esquema em toda a UE. Ora, esta 
centralização traria às sociedades consideráveis economias de escala e diminuiria 
significativamente os custos. 

Na sequência da análise jurídica que apresentou na sua comunicação "Eliminação dos 
obstáculos fiscais aos regimes de pensões profissionais transfronteiras", de 19 de Abril de 
2001,23 a Comissão examinou as complexas regras fiscais nacionais que governam as 
contribuições para os esquemas complementares de pensões. Em consequência, a 
Comissão enviou um parecer fundamentado à Dinamarca, em 5 de Fevereiro de 2003, nos 
termos do artigo 226.º do Tratado CE, solicitando àquele Estado-Membro que alterasse a 
sua legislação fiscal e atribuísse aos pagamentos efectuados para esquemas de pensões 
localizados noutros países o mesmo tratamento fiscal que concedia aos efectuados para 
fundos nacionais. Ao mesmo tempo, a Comissão abriu processos por infracção contra  a 
Bélgica, a Espanha, a França, a Itália e Portugal, cujas regras sobre fiscalidade são 
semelhantes. A Comissão continua a sua análise das regras nacionais, podendo seguir-se 
outros processos por infracção. Já tinha sido considerado que legislação finlandesa 
infringia a legislação comunitária, aquando do processo Danner, decidido pelo Tribunal 
de Justiça das Comunidades Europeias, em 3 de Outubro de 2002 (Processo C-136/00). 
Quanto à legislação sueca, está por sua vez a ser examinada actualmente pelo TJCE, no 
âmbito de uma decisão prejudicial (Skandia/Ramstedt, Processo C-422/01). 

Conclusão 

Os exemplos acima descritos, retirados de quatro áreas diferentes da política fiscal como 
são a fiscalidade das empresas, o imposto sobre o valor acrescentado, os veículos a motor 
e as pensões, mostram como as diferenças entre taxas, matérias colectáveis e sistemas, 

                                                 
22   Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu - Sobre a tributação dos veículos de 

passageiros na União Europeia - acções previstas a nível nacional e comunitário (SEC(2002) 858 – 
COM(2002) 431 final). 

23  COM(2001)214 JO C 165 de 8.6.2001, pp. 4-13. 
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criam obstáculos que boicotam o funcionamento do mercado interno. As empresas são 
afectadas, o consumidor também e as próprias administrações incorrem em custos 
adicionais, podendo, além disso, perder receitas fiscais. Esses obstáculos só poderão 
crescer, à medida que a UE cresce para englobar 25 Estados e 25 sistemas fiscais. A 
resposta da Comissão é consistente – procurando resolver as dificuldades e melhorar o 
funcionamento do mercado interno – e, como os exemplos mostram, abrange uma vasta 
gama de instrumentos políticos. 
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3. OS NOVOS ESTADOS-MEMBROS TÊM PREÇOS BASTANTE MAIS 
BAIXOS 

Em Maio de 2004 a UE enfrentará o seu maior alargamento de sempre, em dimensão e 
diversidade. A entrada de 75 milhões de cidadãos e 10 países novos criará o maior 
mercado interno do mundo em termos de poder de compra. 

Este alargamento trará grandes desafios ao mercado interno mas também grandes 
recompensas. Ao nível macro-económico, o alargamento tem potencial para criar mais 
comércio, crescimento e emprego24. Os cidadãos beneficiarão de novas oportunidades 
profissionais e de mais concorrência, o que culminará numa mais vasta escolha de 
produtos com mais qualidade e mais baratos. Quanto às empresas, terão muitas 
oportunidades novas para explorar. 

Este alargamento é notável pelas suas dimensões – mas traz outros aspectos igualmente 
importantes, incluindo alguns muito interessantes em relação aos preços: 

• Na maior parte, os países em vias de adesão têm um nível de preços muito baixo 
comparado com o dos actuais Estados-Membros. Quando Portugal e Espanha aderiram 
em 1986 os níveis de preços eram respectivamente 60% e 72 % da média EU1225. 
Metade dos novos países tem um nível de preços inferior a 50 % da média EU15. 

• Os Estados-Membros com preços muito elevados estão geograficamente próximos dos 
novos países com preços muito baixos. Os países bálticos, por exemplo, estão 
próximos dos países escandinavos, onde se verificam actualmente alguns dos preços 
mais elevados da UE. A Alemanha, cujo nível de preços se situa à volta da média da 
UE, terá dois vizinhos com preços que valem metade dos alemães.  

O presente Painel de Avaliação foca as diferenças de preços entre os 10 países em vias de 
adesão e a EU15 e estabelece comparações com os precedentes alargamentos.  

 

Quão importantes são as diferenças de preços entre os países em vias de adesão e a 
EU15? 

Os 10 novos países que aderirão à UE no próximo ano têm todos níveis de preços de bens 
e serviços bastante mais baixos do que os da média EU15. A sua média de preços fica-se 
por 54 % da média UE26.  

                                                 
24  Ver 'The economic impact of enlargement', Comissão Europeia/DG Assuntos Económicos e 

Financeiros, Enlargement Papers nº. 4, Junho de 2001, disponível em: 
http://europa.eu.int/comm/internal_market/solvit/index_en.htm 

25  Consumo final privado em 1985. Fonte de todos os dados sobre preços neste capítulo: Eurostat 
(conjunto de dados sobre PPC). 

26  Média não ponderada dos preços para o consumo final privado em 2000. O consumo final privado 
inclui todos os bens e serviços adquiridos pelas pessoas. 
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Malta e Chipre destacam-se dos restantes países porque apresentam níveis de preços e de 
rendimentos comparáveis com os verificados em Portugal, Espanha e Itália. O quadro 19 
destaca que os respectivos níveis de preços agregados são significativamente superiores 
aos dos outros países, embora ainda cerca de 20 % inferiores à média EU15. 

Quadro 19: Preços de bens e serviços nos novos Estados-Membros são bastante 
inferiores à média EU15 
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Fonte:  Os valores apresentados pelo Eurostat mostram o nível de preços de bens e serviços (consumo final 

privado, 2000) nos países em vias de adesão, comparados com a média EU15 (média EU15 = 100).  
* 1999-nível de preços para Malta. 

 

Um segundo grupo de países, Letónia, Polónia e Eslovénia, tem um nível de preços 
ligeiramente superior aos 50 % da média EU15 mas ainda bastante inferior ao do 
Estado-Membro com o mais baixo nível de preços agregado (Portugal). Os restantes 5 
países têm níveis de preços bastante semelhantes - entre 40% e 50 % da média EU15.  

Nas comparações entre preços internacionais é habitual encontrar-se uma ligação bastante 
estreita entre nível de preços e nível de rendimentos. Os níveis mais baixos de preços nos 
países em vias de adesão resultam, de facto, parcialmente dos baixos níveis de 
rendimentos nesses países. 

Contudo, as diferenças de rendimentos verificadas entre os países não podem explicar 
todas as diferenças observadas nos preços (ver quadro 20). A Hungria, a República Checa, 
a Eslovénia e a Eslováquia apresentam um  nível de preços baixo por comparação com o 
nível de rendimentos. Por outro lado, Chipre, a Polónia, a Estónia, a Lituânia e a Letónia 
parecem ter níveis de preços elevados em comparação com os respectivos níveis de 
rendimentos. 

Assim se demonstra que há outros factores – diferenças na estrutura de mercado, pressão 
competitiva das economias, diferenças na estrutura a retalho, diferenças de gostos, etc. – a 
contribuir para as diferenças de preços27. O quadro 20 mostra assim que, embora as 
                                                 
27  Para mais informações sobre os factores que explicam as diferenças de preços internacionais ver Painel 

de Avaliação n.º 10.  
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diferenças de preços não sejam muito importantes entre os novos Estados-Membros, as 
estruturas das economias nesses países podem ser muito diferentes. 

Quadro 20:  As diferenças nos níveis de rendimentos só parcialmente explicam 
algumas diferenças nos preços 

 
Fonte: Cálculos do Eurostat e da DG Mercado Interno. O quadro compara níveis de rendimentos (PIB per 

capita em PPC, EU15 = 100) com níveis de preços agregados (níveis do PIB, EU15 = 100) para 
2000. Não há informação disponível para Malta em 2000.  

 
 

Os baixos níveis de preços agregados verificados nos países em vias de adesão parecem 
explicar-se em grande medida pelos salários e rendimentos relativamente baixos. Os 
produtos com contributo elevado de mão-de-obra local e produzidos localmente 
apresentam assim preços significativamente mais baixos, enquanto os preços dos grupos 
de produtos onde se importam muitos bens são semelhantes aos preços da UE (ver quadro 
21). 
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Quadro 21:  Os preços das bebidas não alcoólicas nos países em vias de adesão estão 
mais próximos da média EU15 enquanto os serviços são ainda 
consideravelmente mais baratos 
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Fonte: Cálculos Eurostat e DG Mercado Interno. 
 

Assim, podemos encontrar níveis de preços muito baixos, relativamente aos actuais preços 
da UE, em muitos serviços tal como os de cabeleireiro, por exemplo. Outros exemplos são 
os serviços de reparação, serviços médicos, educativos e alguns produtos de seguros. Em 
muitos dos novos países os preços destes serviços situam-se num terço do nível da UE.  

Também a alimentação é mais barata nesses países. Vários tipos de carne, pão, farinha, 
manteiga, etc., custam em regra geral metade do preço praticado nos actuais 
Estados-Membros. Mais uma vez não devemos esquecer que as diferenças são importantes 
entre os vários países. Por exemplo, o preço da farinha e outros cereais em Chipre é mais 
elevado do que nos Países Baixos (o mais barato da UE), enquanto na República Checa é 
apenas um terço da média da UE. 

Em média, os preços de artigos de mobiliário, roupa e calçado nos países em vias de 
adesão são 75 % da média EU15. Em alguns deles os preços são, pois, semelhantes aos de 
vários Estados-Membros actuais. 

Por fim, os preços das bebidas não alcoólicas em alguns dos novos países são superiores à 
média EU15. E, no caso de alguns artigos electrónicos de consumo e electrodomésticos, 
como máquinas de lavar e secar roupa, e de lavar louça, por exemplo, os preços médios 
nesses países são superiores à média EU15. 

 
Que poderá acontecer quando os novos países aderirem à UE? 

Se acompanharmos a evolução da convergência dos preços entre os actuais e os futuros 
Estados-Membros poderemos perceber em que medida os mercados estão de facto a 
integrar-se. A experiência adquirida com os anteriores alargamentos demonstra que a 
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convergência começa muito cedo – por vezes mesmo antes da data de adesão. O quadro 
22 mostra isto mesmo nos anteriores alargamentos, que as diferenças de preços na UE 
alargada foram reduzidas após o alargamento e que isto se deveu em grande medida à 
convergência despoletada pelos novos Estados-Membros. 

Quadro 22:  A história demonstra que os novos Estados-Membros convergem com 
os antigos Estados-Membros 

Fonte: cálculos ESTAT e DG MARKT. 

 

Quando esses países fizerem parte da UE continuarão a progredir para alcançar o nível de 
vida dos EU15. Os salários e os rendimentos aumentarão à medida que esses países 
enriquecerem, o que se reflectirá nos preços, especialmente dos bens e serviços 
não-comerciais. As grandes diferenças entre os preços dos serviços nos novos e nos 
antigos Estados-Membros salientadas na secção anterior deverão, pois, reduzir-se com o 
tempo. 

Contudo, o alargamento pode colocar alguma pressão no sentido de baixarem os preços de 
alguns bens e serviços comerciais nos novos países. As estruturas económicas mais 
eficazes de entre os novos Estados-Membros podem conduzir a uma baixa dos preços em 
alguns sectores. Por exemplo, a experiência da liberalização das indústrias das 
telecomunicações nos EU15 mostra que a concorrência pode fazer baixar os preços para 
os consumidores. Neste contexto, o mercado interno desempenha um papel importante não 
só porque assegura uma pressão concorrencial, como ainda porque facilita o investimento 
transfronteiras e o intercâmbio de saber-fazer. 

Temos razões para acreditar que este alargamento decorrerá como os anteriores e 
conduzirá, também ele, a uma convergência dos preços. De facto, a convergência parece 
ocorrer já nos dez países que aderirão no próximo ano. Actualmente, só dispomos de 
informação relativa a 3 anos para os novos países,28e, por isso, é demasiado cedo para 
                                                 
28  Os dados de 2001 são preliminares. 
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retirar conclusões. Contudo, entre 1999 e 2001 a dispersão dos preços na EU25 desceu de 
27,2% para 25,6%. No mesmo período a dispersão dos preços na EU15 manteve-se 
estável. A redução da diferença parece resultar do processo de convergência iniciado nos 
novos Estados-Membros.  


