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SUGESTÕES

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

A. Considerando que o setor dos serviços representa mais do que 65 % do total do PIB e de 
emprego na UE e que um mercado único mais integrado e mais eficaz neste setor é 
fundamental para o relançamento da economia e para a luta contra o desemprego;

B. Considerando que os serviços abrangidos pela Diretiva "Serviços" representam 45 % do 
PIB da União e 43% do emprego na UE; 

1. Congratula-se com a Comunicação da Comissão relativa à implementação da Diretiva 
Serviços intitulada "Uma parceria para um novo crescimento no setor dos serviços 
2012-2015", que responde à obrigação de notificação prevista no artigo 41.º desta diretiva; 
reitera a necessidade de ter em conta os efeitos e médio e longo prazo da Diretiva 
"Serviços" no emprego da UE; 

2. Observa que as principais partes interessadas se devem comprometer a aplicar devida e 
plenamente a legislação relativa ao mercado único, tendo em conta, igualmente, a sua 
dimensão social; 

3. Observa que, ao longo das últimas duas décadas, o mercado único registou um enorme 
êxito; considera, ao mesmo tempo, que é necessário concentrar mais esforços em prol do 
crescimento e da criação de emprego, a fim de permitir que a UE ultrapasse a atual crise; 

4. Assinala a nova Comunicação da Comissão intitulada "Ato para o Mercado Único II -
Juntos para um novo crescimento", que visa intensificar a integração do mercado único no 
seio da UE, fomentar o crescimento e favorecer a criação de emprego, especialmente para 
os jovens, e congratula-se com o apoio que presta ao empreendedorismo social.


