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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão do 
Comércio Internacional, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Recorda que os serviços representam mais de ¾ da economia europeia e que muitos 
serviços são vitais para a competitividade e a inovação noutros domínios deste sector, bem 
como no sector industrial;

2. Considera que um mercado interno dos serviços plenamente operacional é importante para 
a competitividade global das empresas da UE; salienta que a aplicação atempada e 
adequada da legislação comunitária, incluindo da Directiva 2006/123/CE relativa aos 
serviços no mercado interno1, se afigura importante para o efeito;

3. Considera que uma política ambiciosa em prol das empresas, em particular a lei europeia 
sobre as pequenas empresas, poderia reforçar a competitividade das PME; solicita que a 
futura iniciativa abranja igualmente as necessidades do sector de serviços e seja favorável 
a um instrumento legislativo;

4. Recorda a importância dos serviços para a economia europeia e manifesta a sua apreensão 
pela falta de progressos que se verifica relativamente a este sector na actual ronda de 
negociações da Organização Mundial de Comércio;

5. Observa que a falta de trabalhadores qualificados representa um novo desafio para o 
sector de serviços na Europa e que é necessário desenvolver medidas para fazer face ao 
problema, nomeadamente, simplificando os procedimentos relativos à concessão de 
autorizações de trabalho; exorta vivamente os Estados-Membros a promover os princípios 
da flexissegurança, conforme referido na resolução do Parlamento Europeu, de 29 de 
Novembro de 2007, sobre os princípios comuns da flexissegurança;

6. Realça o facto de o sector de serviços poder proporcionar muitas soluções para os 
problemas ambientais e crê que o mesmo constitui um dos principais elementos de valor 
acrescentado na exportação de know-how pela UE; sublinha que a importância do sector 
de serviços deve ser tida em consideração ao elaborar uma política para o 
desenvolvimento sustentável;

7. Congratula-se com a ênfase que a Comissão atribui à necessidade de garantir que os 
efeitos positivos da globalização sejam sentidos pelos consumidores; salienta que a 
concorrência leal no sector dos serviços é fundamental para garantir que os consumidores 
beneficiem do mercado aberto europeu2.

                                               
1 JO L 376 de 29.12.2006, p. 36.
2 SEC(2008)1519 Documento de trabalho da Comissão: “The external dimensiono of the single Market review”.
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