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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a aplicação da Directiva 2006/123/CE relativa aos serviços no mercado interno
(2010/2053(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 3.º do Tratado da União Europeia,

– Tendo em conta os artigos 9.º, 49.º e 56.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia,

– Tendo em conta a Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de 
Dezembro de 2006, relativa aos serviços no mercado interno1,

– Tendo em conta a nota informativa da Comissão, de 18 de Maio de 2010, dirigida ao 
Conselho "Competitividade", sobre o estádio de adiantamento da aplicação da Directiva 
relativa aos serviços,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Um Acto para o Mercado Único" 
(COM(2010)0608),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 119.º e o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores e os pareceres da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e da 
Comissão do Desenvolvimento Regional (A7-0000/2010),

A. Considerando que a Directiva relativa aos serviços visa contribuir para a conclusão do 
mercado interno dos serviços, com a garantia concomitante de elevados níveis de 
qualidade e coesão social,

B. Considerando que a Directiva relativa aos serviços constitui um instrumento destinado a 
servir o propósito de crescimento da União Europeia e que a sua aplicação se deve 
integrar no quadro da Estratégia Europa 2020 e do Acto para o Mercado Único,

C. Considerando que a transposição da Directiva relativa aos serviços constitui um desafio de 
envergadura para os Estados-Membros, as administrações públicas e as autoridades locais, 
pelo que preceitua em matéria de direito de estabelecimento e de prestação de serviços, 
assim como pela criação de balcões únicos para assistir os prestadores de serviços,

D. Considerando que o impacto da Directiva na economia, nas empresas e nos cidadãos só 
poderá ser avaliado quando o diploma tiver sido transposto para o direito interno em todos 
os Estados-Membros da União,

E. Considerando que a qualidade da aplicação da Directiva pelos Estados-Membros é tão 

                                               
1 JO L 376 de 27.12.2006, p. 36.



PE452.694v01-00 4/9 PR\838712PT.doc

PT

importante quanto a observância dos prazos estabelecidos para esta última,    

1. Recorda o debate público e político sem precedentes em torno da Directiva relativa aos 
serviços e a função crucial que o Parlamento Europeu desempenhou no quadro das 
negociações correspondentes; julga, por conseguinte, que o Parlamento Europeu deve 
assegurar o acompanhamento eficaz do processo de aplicação da Directiva pelos 
Estados-Membros; insta a Comissão a informar regularmente o Parlamento sobre o estado 
de adiantamento da transposição do diploma;

2. Congratula-se com o facto de a aplicação da Directiva relativa aos serviços engendrar uma 
dinâmica de modernização sem precedentes em todos os Estados-Membros, que se 
reflecte em novos métodos de trabalho e avaliação; salienta a função primordial que 
desempenham os parceiros sociais e as organizações profissionais no processo de 
transposição; insta a Comissão a associar plenamente estes últimos na fase de avaliação 
mútua;

3. Observa que a maior parte dos Estados-Membros privilegiou a transposição por via de 
legislação transversal; assinala, porém, que o modo de transposição depende da 
especificidade da organização interna dos Estados-Membros; exorta estes últimos a 
assegurarem a transparência do processo de transposição, nomeadamente por intermédio 
de um maior envolvimento dos Parlamentos nacionais;

Processo de avaliação

4. Considera que o processo de avaliação das legislações nacionais em matéria de liberdade 
de estabelecimento e de livre prestação de serviços constitui um dos pilares da Directiva; 
observa que este processo deverá possibilitar a modernização dos regimes de autorização 
e dos requisitos no quadro da liberdade de estabelecimento e de prestação de serviços, de 
modo a facilitar a prestação de serviços transfronteiras;

5. Recorda que os Estados-Membros podem manter os seus regimes de autorização e certos 
requisitos, na condição de os mesmos não serem discriminatórios, de serem necessários e 
proporcionais; frisa, neste contexto, que os Estados-Membros mantiveram um certo 
número de regimes de autorização, tendo-os tornado mais acessíveis e transparentes para 
os prestadores de serviços;

6. Salienta o facto de serem suscitadas dificuldades em matéria de reconhecimento das 
qualificações profissionais; recorda que a Directiva relativa aos serviços não é passível de 
ser aplicada às disposições já abrangidas por directivas sectoriais; convida a Comissão a 
esclarecer esta situação no quadro da revisão da Directiva relativa às qualificações 
profissionais;

7. Recorda o carácter específico das disposições relativas ao direito de estabelecimento e das 
que se aplicam à prestação de serviços temporários noutro Estado-Membro; insta a 
Comissão a ter inteiramente em conta tal especificidade na sua avaliação;

8. Sublinha que o processo de avaliação iniciado no âmbito da Directiva constitui um 
trabalho importante para as administrações nacionais, cumprindo ter em conta este 
encargo na avaliação da transposição;
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9. Regista os esforços envidados pelos Estados-Membros na aplicação do processo de 
avaliação mútua; entende que o estado de adiantamento do processo não permite ainda 
avaliar a respectiva eficácia; exprime o desejo de que a Comissão efectue uma análise 
circunstanciada das potencialidades deste novo método no âmbito do Acto para o 
Mercado Único; lamenta que o Parlamento Europeu e os Parlamentos nacionais não 
estejam associados de forma mais estreita ao processo de avaliação mútua;

Balcões únicos

10. Considera que a criação de balcões únicos constitui um elemento essencial para a 
aplicação eficaz da Directiva; reconhece que esta última requer um esforço substancial 
dos Estados-Membros nos planos financeiro, técnico e organizativo; frisa a necessidade de 
associar os parceiros sociais a esse esforço;

11. Insta os Estados-Membros a prosseguirem os esforços no sentido de tornarem os balcões 
únicos mais acessíveis e de aumentarem a qualidade e a pertinência das informações que 
aqueles facultam aos prestadores de serviços; exorta a Comissão e os Estados-Membros a 
certificarem-se de que as informações prestadas pelos balcões únicos se encontram 
disponíveis em várias línguas;

12. Lamenta que os prestadores de serviços estejam ainda tão pouco familiarizados com os 
balcões únicos; insta a Comissão e os Estados-Membros a darem início, com a maior 
rapidez, a campanhas de informação dirigidas a todos os agentes visados;

13. Convida os Estados-Membros a facultarem os dados estatísticos necessários à avaliação 
da actividade dos balcões únicos e do impacto que estes surtem a nível europeu;

14. Insta a Comissão a intensificar as sinergias entre os balcões únicos estabelecidos a nível 
nacional e a desenvolver os instrumentos técnicos e operacionais que são necessários para 
essas sinergias;

Cooperação administrativa  

15. Recorda a importância que assumem as disposições em matéria de cooperação 
administrativa e de assistência mútua; crê que a aplicação dessas disposições constitui a 
condição necessária para assegurar o controlo efectivo dos prestadores de serviços e um 
elevado nível de qualidade e segurança dos serviços na União Europeia;

16. Congratula-se com o número crescente de inscrições das autoridades nacionais 
competentes junto do Sistema de Informação do Mercado Interno (IMI), para efeito de 
controlo dos serviços, possibilitando, assim, um intercâmbio de informações directo, 
rápido e eficaz;

17. Frisa a necessidade de desenvolver acções de formação dos funcionários das 
administrações nacionais e regionais incumbidos de controlar os serviços; insta a 
Comissão a criar um programa plurianual para o efeito;

Âmbito de aplicação  
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18. Regista as dificuldades com que se têm deparado certos Estados-Membros na definição 
exacta do âmbito das exclusões previstas na Directiva, nomeadamente em matéria de 
serviços sociais e de saúde; recorda que estes serviços foram excluídos pelas suas 
especificidades e carecem de um quadro legislativo comunitário de natureza sectorial;

19. Considera que as medidas complementares que são necessárias para concluir o mercado 
interno no sector dos serviços devem ser plenamente enquadradas no âmbito do debate 
encetado em torno do Acto para o Mercado Único;

20. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Em 28 de Dezembro de 2006, entrou em vigor a Directiva relativa aos serviços no mercado 
interno (2006/123/CE), a qual tem por finalidade abrir o mercado aos prestadores de serviços
na União Europeia, eliminar as restrições de índole proteccionista ao exercício da actividade 
de prestação de serviços nos Estados-Membros e dar cumprimento ao princípio da livre 
circulação, que constitui a base do mercado comum: em suma, os prestadores de serviços 
europeus deverão ficar habilitados a propor os seus serviços, isentos de entraves burocráticos, 
em todo o território da UE.

Continua a afirmar-se, erroneamente, que a Directiva virá desregulamentar ou liberalizar o 
sector dos serviços. Não é assim. O sentido e a finalidade da Directiva relativa aos serviços 
consistem em estabelecer o acesso aos mercados dos Estados-Membros de forma a eliminar 
entraves arbitrários e/ou a tornar as regras que continuem a existir nos Estados-Membros
proporcionais e de natureza não discriminatória. Ficou expressamente determinado que o 
projecto de lei não viria interferir no direito laboral, nem nos direitos dos trabalhadores, 
princípio a que o Parlamento Europeu conferiu particular apreço.

Foi, assim, possível manter o acervo europeu e nacional. O princípio do país de origem -
criticado por se pressupor que preparava o terreno para o "dumping" social -, segundo o qual 
os prestadores de serviços deveriam ficar unicamente sujeitos às regras do país de origem 
quando exercessem a sua actividade noutro país da UE, foi suprimido e substituído pelo 
princípio do país de destino. Neste momento, a Directiva permite aos países aplicarem as suas 
normas próprias em matéria de condições de emprego, incluindo as que sejam estabelecidas 
por via de convenções colectivas de trabalho de aplicação universal.

Cumpre assinalar o facto de o Parlamento Europeu ter sido o impulsionador da legislação e a
circunstância singular de o Conselho ter adoptado a maior parte das propostas do Parlamento 
Europeu. Refira-se, em particular a redacção do artigo 16.º, no qual se frisa que "O 
Estado-Membro para onde o prestador se desloca não está impedido de impor requisitos para 
o exercício de uma actividade de serviços quando esses requisitos sejam justificados por 
razões de ordem pública, de segurança pública, de saúde pública ou de protecção do ambiente 
(...). O Estado-Membro em questão também não está impedido de aplicar, em conformidade 
com o direito comunitário, as suas regras em matéria de condições de emprego, incluindo as 
estabelecidas em convenções colectivas".

O Parlamento Europeu observa, antes de mais, que existem atrasos, nos Estados-Membros, na 
transposição da Directiva relativa aos serviços e também, em alguns casos, acesos debates em 
torno desta última. Decidiu, por conseguinte, acompanhar de perto o processo de 
transposição. Foram abordadas questões respeitantes ao défice que se regista em matéria de 
transposição, assim como à interpretação e aplicação da Directiva, o que deu azo ao presente 
relatório.

Âmbito de aplicação

O âmbito de aplicação da Directiva relativa aos serviços abarca essencialmente todos os 
serviços comerciais que sejam propostos por um prestador de serviços sediado num 
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Estado-Membro. Não são abrangidos, entre outros, os serviços de interesse geral que não 
sejam de natureza económica, os serviços financeiros, os transportes, os serviços de agências 
de trabalho temporário, os serviços de saúde e os serviços sociais nos sectores da prestação de 
cuidados, do acolhimento de crianças e da construção de alojamentos. A Directiva não aborda
os serviços de interesse geral, nem contribui de modo algum para destituir de sentido os 
serviços públicos de base.

A relatora frisa que o âmbito de aplicação da Directiva tem de ser implementado com clareza 
e de modo inequívoco, a única maneira de criar segurança jurídica. Realça ainda, em 
particular, o facto de a transposição da Directiva relativa aos serviços não poder ser utilizada 
como pretexto para pôr em curso um processo de desregulamentação ou privatização nos 
Estados-Membros. Se um governo pretender levar à prática a desregulamentação, deverá 
igualmente assumir a responsabilidade pelas suas acções.

No decurso do processo de transposição, tornou-se patente que, para alguns prestadores de 
serviços, não é claro se os serviços que prestam recaem no âmbito da Directiva ou não, 
sobretudo no caso do artigo 2.º, alínea j), preceito em que os Estados-Membros são instados a 
utilizarem e aplicarem os instrumentos da Directiva quando se trate, por exemplo, de excluir 
do âmbito da Directiva a assistência à infância.

A relatora salienta ainda que é necessário não só traçar uma delimitação clara entre os 
serviços abrangidos pela Directiva e os serviços de interesse geral, como também assegurar a 
protecção dos serviços de interesse económico geral através de enquadramento jurídico.

Balcões únicos

Para os prestadores de serviços, a simplificação dos processos administrativos e a criação de 
balcões únicos constituem seguramente vantagens consideráveis. Se for correctamente posto 
em prática, este instrumento pode revelar-se particularmente importante para as pequenas e 
médias empresas.

Todos os procedimentos e formalidades necessários para aceder à actividade de prestação de 
serviços e exercê-la a nível transfronteiriço deverão processar-se através dos balcões únicos, 
nos quais haverá que prestar informações exactas, exaustivas e compreensíveis sobre as 
formalidades, os processos administrativos, as leis a observar, etc. Por outro lado, os 
empresários deverão ser apoiados no cumprimento dos necessários procedimentos 
administrativos. Estes últimos deverão, tanto quanto possível, ser tratados por via electrónica.

A relatora parte do princípio de que todas as partes interessadas, por exemplo, os empresários 
e os representantes dos trabalhadores, devem participar no estabelecimento dos balcões 
únicos, no intuito de garantir que possam ser prestadas todas as informações pertinentes, 
sobretudo sobre o direito laboral aplicável, de modo a solucionar quanto antes e sem 
complicações, eventuais problemas.

A relatora considera, aliás, pouco oportuno que os balcões únicos se cinjam exclusivamente 
ao formato electrónico. A regra geral deveria ser o aconselhamento pessoal por funcionários 
habilitados. Por esta razão, os balcões únicos deveriam ser obrigados a informar os 
prestadores de serviços sobre o direito laboral e em matéria social aplicável. Só deste modo é 
possível evitar que um prestador de serviços possa invocar o desconhecimento das normas 
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jurídicas do país visado. Seria ainda desejável uma coordenação dos diferentes balcões, a fim 
de poder facultar aos prestadores de serviços as informações mais actualizadas. 

Deveria igualmente ser óbvia a disponibilidade da oferta em várias línguas.

Cooperação administrativa

A Directiva relativa aos serviços ilustra a cooperação administrativa, fornecendo uma 
panorâmica clara das obrigações dos Estados-Membros de estabelecimento e dos 
Estados-Membros em que são prestados os serviços. Neste contexto, o Sistema de Informação 
do Mercado Interno (IMI) constitui um auxílio para as autoridades competentes dos 
Estados-Membros em matéria de superação de obstáculos práticos. O IMI é um instrumento 
louvável, na medida em que auxilia o trabalho das administrações, ao tratar métodos 
administrativos diferentes, dificuldades linguísticas ou informações em falta, através dos 
pontos de contacto noutros Estados-Membros. A relatora velará com maior intensidade no 
futuro por que este sistema seja utilizado efectivamente na prática. No que a este aspecto 
respeita, parece que há ainda muito a fazer nos Estados-Membros.

Avaliação mútua

A relatora gostaria uma vez mais de salientar que o procedimento de avaliação mútua, 
introduzido no passado pelo Conselho, dá azo a encargos burocráticos desnecessários para as 
administrações dos Estados-Membros aos níveis nacional, regional e local.

Para além do elevado número de leis nacionais que têm de ser adaptadas à Directiva relativa 
aos serviços, cabe aos Estados-Membros apresentarem à Comissão um relatório sobre os seus 
regimes de autorização (n.º 2 do artigo 9.º), bem como sobre os requisitos que impõem em 
matéria de liberdade de estabelecimento (artigo 15.º) e de actividades pluridisciplinares (n.º 3 
do artigo 25.º).

As vantagens potenciais deste procedimento têm ainda de ser avaliadas com exactidão, 
porquanto, segundo a relatora, se manterão os custos burocráticos ulteriores, bem como as 
correspondentes despesas administrativas.                                


