O ORÇAMENTO DA UE
PARA O FUTURO
MERCADO ÚNICO
#EUBudget #SingleMarket

O MERCADO ÚNICO PARA ALÉM DE 2020:

7 de junho de 2018

O NOVO PROGRAMA DA UE EM SÍNTESE

O mercado único é o coração da UE. É o maior mercado do mundo, onde pessoas, bens, serviços e capitais podem
circular quase tão livremente como no interior de um único país. Os cidadãos da UE podem viajar, estudar, trabalhar
e apaixonar-se sem fronteiras. Os consumidores podem comprar produtos seguros no mercado e beneficiar de um nível
elevado de segurança dos alimentos.
Para o próximo orçamento de longo prazo da UE (2021-2027), a Comissão propõe afetar uma dotação de 4 mil milhões
de EUR a um novo programa específico para capacitar e proteger os consumidores e permitir que muitas pequenas
e médias empresas (PME) europeias prosperem.

UM MERCADO ÚNICO DE …

500 milhões de cidadãos europeus
24 milhões de empresas

SERVIÇOS

• Dois terços da economia da UE
• Correspondem a cerca de 90 % da
criação de emprego

PIB ANUAL DE 14 BILIÕES DE EUR

A maior economia do mundo

SEGURANÇA DOS ALIMENTOS

500 milhões de consumidores
beneficiam de alimentos seguros

COMÉRCIO DE MERCADORIAS

• 75 % das trocas comerciais intra-UE
• 25 % do PIB da UE

DEFESA DO CONSUMIDOR

Em 2017, registaram-se 2201 alertas
no Sistema de Alerta Rápido, e as
autoridades puderam assim impedir
que produtos perigosos chegassem
aos consumidores

OBJETIVOS DO NOVO PROGRAMA DO MERCADO ÚNICO
• Manter um nível elevado de segurança dos alimentos
• Proporcionar ainda maior proteção aos consumidores
• Fomentar a competitividade das empresas, em especial das PME
• Melhorar a governação do mercado único e o cumprimento das regras
• Produzir e divulgar estatísticas de elevada qualidade
• Desenvolver normas europeias eficazes

OS DOMÍNIOS PRIORITÁRIOS
O novo programa do mercado único reunirá muitas atividades num único quadro coerente para reduzir as sobreposições. Os
investimentos são orientados para as ações que terão maior impacto.

Segurança dos Alimentos

Proteção dos consumidores

Competitividade

Prevenir, controlar e erradicar doenças
dos animais e pragas vegetais
Apoiar a produção e o consumo
sustentáveis de alimentos

Garantir que os produtos colocados no
mercado são seguros e que os
consumidores conhecem as regras

Proporcionar vários tipos de apoio às
empresas, em especial às PME:
• Apoio financeiro, tais como
subvenções e garantias de
empréstimos às PME, a título do fundo
InvestEU
• Facilitar o acesso aos mercados
e reduzir os encargos administrativos
• Apoiar a adesão à inovação
e responder aos desafios globais
e societais
• Promover um ambiente empresarial
favorável e a cultura empresarial

Apoiar a melhoria do bem-estar dos
animais
Melhorar a eficácia, a eficiência e a
fiabilidade dos controlos oficiais

Ferramentas:
• Sistema de alerta rápido para os
géneros alimentícios e os alimentos
para animais (RASFF)
• Laboratórios de referência e centros
de referência da UE
• Financiamento de medidas de
emergência
• Ações de formação destinadas às
autoridades competentes no domínio
dos alimentos para consumo humano
e animal, da saúde e bem‑estar dos
animais e da fitossanidade

Ajudar as autoridades nacionais
a trabalhar em conjunto de forma
eficiente e a comunicarem com rapidez

Ferramentas:

Ferramentas:

• Sistema de alerta rápido para
produtos perigosos
• Rede de cooperação no domínio da
defesa do consumidor para combater
práticas ilícitas à escala da UE (por
exemplo, campanhas de publicidade
enganosa)
• Centros Europeus do Consumidor
onde os cidadãos podem resolver
problemas, por exemplo, ao fazer
compras em linha
• Plataforma europeia de resolução de
litígios em linha, que ajuda os
consumidores a resolver os litígios fora
dos tribunais

• Rede Europeia de Empresas, para
fornecer um pacote integrado de
aconselhamento às PME sobre como
inovar e crescer a nível internacional
• O financiamento com recurso ao
crédito e o financiamento com capitais
próprios estarão disponíveis a título da
«secção PME» do fundo InvestEU

Um mercado único eficaz

Estatísticas europeias

Aplicar e fazer cumprir as regras atuais
e desenvolvê-las em domínios como
o direito das sociedades e o direito
contratual, o combate ao branqueamento
de capitais e a livre circulação de capitais
Assegurar que os serviços financeiros
satisfazem as necessidades dos
consumidores, da sociedade civil e dos
utilizadores finais
Melhorar os instrumentos e os
conhecimentos especializados da
Comissão com vista a aplicar
eficazmente as regras de concorrência
na economia digital, por exemplo, na
utilização de megadados e algoritmos
Melhorar o funcionamento prático do
mercado único, ajudando os adquirentes
públicos a obter a melhor relação
qualidade‑preço em benefício dos
cidadãos

Financiar os institutos nacionais de
estatística na produção e divulgação
de estatísticas de elevada qualidade
para monitorizar a situação económica,
social, ambiental e territorial

Ferramentas:

Ferramentas:

• O futuro Portal Digital Único, que
prestará serviços de administração em
linha aos cidadãos e às empresas
• Sistema de informação do Mercado
Interno, para o intercâmbio de
informações entre as autoridades
• A rede SOLVIT de resolução de
problemas para os cidadãos e as
empresas

Normas eficazes
Conceder apoio financeiro
a organizações que se dedicam
à elaboração de normas a nível
europeu

As normas aplicadas em toda a Europa
As estatísticas são importantes para
asseguram que os produtos e serviços
tomar decisões com base em
satisfazem um nível acordado de
elementos de prova a nível da UE
qualidade e segurança
e medir o impacto das iniciativas da UE

Ferramentas:

• Uma parceria reforçada entre
o Eurostat - o Serviço Europeu de
Estatística - e os institutos nacionais
de estatística, utilizando múltiplas
fontes de dados, métodos de análise
de dados avançados, sistemas
inteligentes e tecnologias digitais

• Cooperação entre a Comissão e os
organismos europeus de normalização
através de iniciativas conjuntas e de
planos de ação

O ORÇAMENTO
A Comissão propõe atribuir um orçamento de 4 mil milhões de EUR (para 2021-2026) ao programa do mercado único. Além
disso, 2 mil milhões de EUR afetados a título do fundo InvestEU, em especial no âmbito da secção Pequenas e Médias Empresas,
irão contribuir significativamente para os objetivos do programa.
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Repartição estimada do Programa do Mercado Único:
5 % para os consumidores
5 % para a normalização
11 % para o mercado único
14 % para as estatísticas
24 % para a competitividade das PME
41 % para a saúde
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