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Assunto: Prioridades para o Mercado Interno na próxima década – contributo do 

Conselho (Competitividade) para a Agenda de Lisboa pós-2010
– Aprovação de conclusões do Conselho

Envia-se em anexo, à atenção das delegações, um projecto de conclusões do Conselho sobre as 

Prioridades para o Mercado Interno na próxima década – contributo do Conselho (Competitividade) 

para a Agenda de Lisboa pós-2010, que o Comité de Representantes Permanentes elaborou na 

reunião de 18 de Novembro de 2009.

Convida-se o Conselho (Competitividade) a aprovar as conclusões na reunião de 3 e 4 de Dezembro

de 2009.
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ANEXO

Projecto de conclusões do Conselho sobre as Prioridades para o Mercado Interno na próxima 
década – contributo do Conselho "Competitividade" para a Agenda de Lisboa pós-2010

O CONSELHO (Competitividade),

RECORDANDO as suas conclusões de 24 de Setembro de 2009 intituladas "Fazer com que o 
mercado interno funcione melhor",

1. OBSERVA que o Mercado Interno é a pedra angular da integração da UE, que deu provas da 
sua capacidade de recuperação na actual situação económica e que a UE deveria, de futuro, 
retirar os ensinamentos das consequências da crise económica e financeira para o mercado 
interno; Numa economia mundial, um mercado interno forte assegura o crescimento e a 
criação de empregos numa base sustentável; SUBLINHA que a UE precisa de reforçar e 
aprofundar o seu mercado interno para responder aos novos desafios. Na perspectiva de uma 
nova Comissão e de uma estratégia renovada da UE de crescimento e emprego, a UE deveria 
transformar os actuais desafios em oportunidades e desenvolver uma estratégia de 
competitividade clara e coerente para o bom funcionamento do mercado interno na próxima 
década. Por conseguinte, CONCORDA que devem ser tomadas medidas com base em 
prioridades estratégicas em domínios em que sejam maiores os benefícios para os cidadãos, os 
consumidores e as empresas, em particular as PME e as micro-empresas; 

2. CONSIDERA que, durante os próximos anos, existe toda uma série de áreas-chave que 
devem ser especialmente abordadas, nomeadamente a supressão dos obstáculos ainda 
existentes; por conseguinte, CONGRATULA-SE com a iniciativa da Comissão de relançar o 
mercado interno como um objectivo estratégico fundamental da próxima Comissão;

3. REGISTA COM AGRADO a intenção da Comissão de proceder a uma importante análise do 
mercado interno, incluindo a avaliação da legislação em vigor; SALIENTA, neste contexto, a 
necessidade de uma coordenação eficaz e CONVIDA a próxima Comissão a apresentar um 
novo pacote legislativo sobre o mercado interno com propostas de medidas específicas e 
novas iniciativas, se necessário; APELA à Comissão a que tenha em conta as necessidades em 
matéria de rede de infra-estruturas e a que preste devidamente atenção à dimensão social e aos 
serviços de interesse geral, assegurando ao mesmo tempo benefícios para as PME; 
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4. Enquanto aguarda esta nova fase da evolução do mercado interno, REAFIRMA a importância 

da execução atempada e eficaz das acções em curso no domínio do mercado interno, com 

base nos resultados obtidos no contexto da revisão do mercado único, nomeadamente na 

abordagem baseada na parceria e nos factos e centrada nas consequências; 

5. RECORDA a necessidade de medidas práticas para aperfeiçoar o funcionamento do mercado 

interno, especialmente as informações práticas, a cooperação administrativa e a aplicação das 

regras, incluindo a resolução de problemas. RECORDA a vasta gama de instrumentos à 

disposição da UE, nos quais se incluem, quando necessário, a harmonização e o 

reconhecimento mútuo; RECONHECE a necessidade de estabelecer prioridades, melhorar a 

concepção, aplicação, acompanhamento e execução da legislação a fim de permitir a criação 

de um quadro regulamentar eficaz e favorável ao mercado interno;

6. DESTACA que, nas avaliações de impacto das propostas legislativas da UE, é importante 

abordar os aspectos externos paralelamente aos outros impactos económicos, sociais e 

ambientais, a fim de garantir a coerência entre regulamentação interna e competitividade 

externa;

Áreas-chave

Serviços e bens

7. SALIENTA que o sector dos serviços é um elemento crucial para o futuro crescimento e 

criação de empregos. A Directiva "Serviços" constitui uma etapa decisiva para a facilitação da 

livre circulação de serviços. A procura de novos serviços continuará a crescer no futuro. Neste 

contexto, deveriam ser estudadas mais medidas, se for caso disso, para aperfeiçoar a prestação 

de serviços transfronteiriços; 
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8. SUBLINHA a importância de um processo de avaliação mútua, eficaz e transparente da 

Directiva "Serviços" que permita retirar conclusões com base em factos, contribuir para um 

elevado nível de qualidade na sua implementação em todos os Estados-Membros e que se 

traduza num relatório de síntese em Dezembro de 2010, eventualmente acompanhado de 

propostas de medidas complementares; a Comissão e os Estados-Membros devem assegurar 

que sejam tomadas as disposições adequadas necessárias para o processo, nomeadamente em 

termos de recursos; 

9. REAFIRMA a importância da livre circulação de bens e da implementação efectiva do pacote 

legislativo nesta matéria; EXORTA a Comissão a prosseguir os seus esforços para adaptar a 

actual legislação comunitária de harmonização a este novo quadro legislativo, a apoiar os 

Estados-Membros na sua implementação e a evitar a criação de entraves injustificados à livre 

circulação de bens no sector não harmonizado; APELA a uma visão mais ampla da 

fiscalização do mercado1, instrumento indispensável para a segurança dos produtos, para o 

comércio e para reforçar a confiança no mercado interno; 

10. SUBLINHA a importância da normalização como catalisador da inovação e 

CONGRATULA-SE com a iniciativa da Comissão de rever o sistema europeu de 

normalização, dando especial atenção a estruturas nacionais que funcionem bem; CONVIDA 

a Comissão a debruçar-se atentamente sobre o sector dos serviços;

Consumidores

11. SALIENTA que é necessário um mercado interno perfeitamente operacional a fim de reforçar 

a confiança dos consumidores e incitá-los a aproveitar as oportunidades que este lhes oferece. 

Para que os consumidores possam participar no desenvolvimento de um mercado competitivo, 

é necessária uma política de protecção dos consumidores activa. CONFIRMA que continuará 

a prestar uma atenção especial à proposta de directiva sobre os direitos dos consumidores a 

fim de alcançar um mercado interno plenamente operacional e de garantir benefícios tanto 

para os consumidores como para as empresas, nomeadamente as PME, procurando obter o 

justo equilíbrio entre um nível elevado de protecção dos consumidores e um mercado interno

  
1 Regulamento (CE) n.º 765/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho de 9 Julho de 2008 

que estabelece os requisitos de acreditação e fiscalização do mercado relativos à 
comercialização de produtos, e que revoga o Regulamento (CEE) n.º 339/93.
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que funcione bem; SUBLINHA que, a fim de melhorar o desempenho no mercado interno, é 

essencial concentrar esforços na supressão das barreiras que mais dificultam e encarecem as 

transacções transfronteiras entre empresas e consumidores, incluindo o comércio electrónico; 

Direitos de propriedade intelectual

12. SALIENTA que é importante instituir uma patente comunitária, um tribunal europeu e 

comunitário das patentes e proteger e aplicar melhor os Direitos de Propriedade Intelectual 

(DPI) para reforçar a competitividade das empresas europeias; CONGRATULA-SE com a 

intenção da Comissão de apresentar uma estratégia abrangente para os DPI;

13. SALIENTA que é importante que se chegue a acordo neste domínio para contribuir para a 

implementação da livre circulação de conhecimento e de inovação – "a quinta liberdade"– no 

mercado interno a fim favorecer o crescimento e a criação de emprego; 

Aspectos externos

14. DESTACA que um mercado interno que funcione bem é primordial para a competitividade da 

UE a nível externo; SALIENTA a necessidade de assegurar que o mercado interno continue 

aberto ao mundo, e de que outros mercados se abram ao nosso comércio, continuando a fazer 

pressão para que haja mercados cada vez mais abertos, o que proporcionaria benefícios 

mútuos. Um fluxo contínuo de trocas comerciais e investimentos na UE e entre a UE e os seus 

parceiros comerciais internacionais é crucial para a produtividade, o crescimento e a 

prosperidade a mais longo prazo; REGISTA, neste contexto, que as políticas interna e externa 

se deveriam reforçar mutuamente; 

15. RECONHECE que a estratégia renovada para o crescimento e o emprego deve incluir uma 

vertente externa explícita, que estabeleça uma série de medidas concretas e coerentes 

destinadas a captar os efeitos benéficos para a competitividade da UE das trocas comerciais 

externas e da abertura para o exterior, enfrentando todos os desafios que lhe estão associados, 

nomeadamente a promoção do acesso da UE aos mercados de países terceiros com base em 

regras internacionalmente aceites, em especial no que se refere à concorrência leal e à 

protecção dos direitos de propriedade intelectual;
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16. SALIENTA que, na linha das anteriores iniciativas políticas, nomeadamente a estratégia 

"Europa global", o objectivo dessas medidas deveria ser, designadamente, um maior acesso ao 

mercado, uma liberalização do comércio multilateral no âmbito da Ronda de Doha, bem como 

acordos de comércio livre mais aprofundados, equilibrados e abrangentes tendo em conta os 

critérios económicos e os objectivos políticos fundamentais definidos na estratégia "Europa 

global";

17. Além disso, REGISTA que é importante prosseguir os diálogos regulamentares e aplicar 

activamente medidas específicas para reforçar a transparência e a cooperação e, neste 

contexto: 

a) SUBLINHA o papel crucial assumido pelas normas internacionais abertas para o acesso 

ao mercado e a supressão das barreiras ao comércio; INSISTE na importância de uma 

legislação compatível com as normas que remeta para normas internacionais, bem como 

procedimentos de avaliação da conformidade, em particular a declaração de 

conformidade do fabricante e, noutros casos, a cooperação no domínio da acreditação e 

da fiscalização do mercado; 

b) CONVIDA a Comissão a estudar, juntamente com os Estados-Membros, com base na 

experiência obtida, a possibilidade de criar um portal de informação global através da 

internet sobre regras e outra regulamentação relacionadas com o comércio de bens, os 

serviços e os investimentos a fim proporcionar aos operadores uma maior transparência.

c) ENCORAJA a Comissão e os Estados-Membros a intensificarem os seus esforços para 

implementar os procedimentos aduaneiros mais eficientes e mais favoráveis às 

empresas, existentes a nível mundial, com o objectivo de facilitar as trocas comerciais e 

reforçar a segurança da cadeia de abastecimento, a saúde e a segurança, bem como a 

protecção dos DPI e do ambiente; 
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Coordenação e seguimento

18. SUBLINHA a necessidade de uma coordenação mais eficaz entre os diferentes domínios de 

acção, nomeadamente entre as políticas relativas ao mercado interno e as políticas 

comerciais, com o objectivo de assegurar que as questões mais importantes para a 

competitividade das empresas na UE, incluindo as PME, sejam identificadas e tratadas 

adequadamente; CONVIDA a Comissão a reforçar a coordenação das questões relativas ao 

mercado interno em todas as suas políticas e ACORDA, no âmbito do seu papel horizontal, 

em adoptar uma abordagem idêntica; 

19. SALIENTA que o contributo da agenda externa para o crescimento e a competitividade na 

UE deveria ser alvo de avaliação e seguimento, em que se incluísse uma avaliação da 

abertura da própria UE bem como a de países terceiros a fim de garantir que as empresas na 

UE estejam a operar num clima mundial verdadeiramente competitivo; 

20. AGUARDA COM EXPECTATIVA a apresentação pela Comissão de medidas ambiciosas 

em matéria de mercado interno, incluindo o seu futuro pacote legislativo nesta matéria; 

CONVIDA a Comissão a informar regularmente o Conselho "Competitividade" sobre os 

progressos para alcançar esses objectivos;

21. REAFIRMA a sua intenção de continuar a analisar anualmente os progressos realizados a 

nível das questões horizontais relativas ao mercado interno, incluindo os respectivos 

aspectos externos, com base em informações da Comissão, para tornar o mercado interno 

plenamente operacional.


