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SUGESTÕES

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

A. Considerando que o mercado interno de serviços deve desenvolver-se plenamente, 
preservando, porém, o modelo social europeu,

1. Espera que a Directiva "Serviços" tenha realmente um impacto positivo em termos de 
criação de emprego e de melhoria da qualidade e da segurança dos serviços fornecidos;

2. Recorda que a Directiva "Serviços" deve ser interpretada tendo em conta as novas 
disposições dos Tratados, e, em especial, o artigo 3.º do Tratado da União Europeia, a 
cláusula social horizontal prevista no artigo 9.ºdo Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia (TFUE), o artigo 14.º do TFUE, o Protocolo n.º 26 anexo aos Tratados e 
a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia; 

3. Recorda que a Directiva "Serviços" excluiu uma série de domínios do seu âmbito de 
aplicação, designadamente os serviços de interesse geral de carácter não económico, os 
serviços de saúde e a maioria dos serviços sociais;  acrescenta que a Directiva "Serviços" 
não se aplica ao direito do trabalho e tão-pouco afecta as legislações dos 
Estados-Membros em matéria de segurança social; 

4. Considera que subsistem aspectos problemáticos em torno da clarificação dos limites do 
âmbito de aplicação da Directiva "Serviços"; é de opinião que, mais do que nunca, 
continua a ser necessária uma directiva que defina claramente os conceitos de "serviços 
comerciais", "serviços de interesse económico geral" e "serviços sociais de interesse 
geral", a fim de delimitar rigorosamente o âmbito de aplicação da Directiva "Serviços", 
bem como o direito aplicável aos serviços excluídos desta directiva, em especial no que 
concerne os regimes de autorização;

5. Considera que os balcões únicos deveriam ser utilizados como centros de informação 
sobre questões ligadas à Directiva "Serviços", nomeadamente sobre o direito do trabalho 
aplicável e sobre os direitos dos trabalhadores em vigor na acepção da directiva;

6. Convida o Comité do Emprego a que se refere o artigo 150.º do TFUE a apresentar um 
relatório periódico sobre os efeitos da aplicação da Directiva "Emprego" quer do ponto de 
vista quantitativo quer qualitativo. 


