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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o processo de avaliação mútua da Directiva Serviços
(2011/2085(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 Comunicação da Comissão intitulada "Para um melhor funcionamento 

do mercado único dos serviços – tirar proveito dos resultados do processo de avaliação 
mútua da Directiva Serviços" (COM(2011)0020) e o documento de trabalho dos serviços 
da Comissão que a acompanha sobre o processo de avaliação mútua da Directiva Serviços 
(SEC(2011)0102),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Acto para o Mercado Único -
Doze alavancas para estimular o crescimento e reforçar a confiança mútua" 
(COM(2011)0206),

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

– Tendo em conta as conclusões do Conselho de 10 de Março de 2011, sobre um melhor 
funcionamento do mercado único dos serviços – processo de avaliação mútua da Directiva 
Serviços,

– 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 sua Resolução de 6 de Abril de 2011 sobre governação e parceria no 
mercado único2,

– Tendo em conta a sua Resolução de 15 de Fevereiro de 2011 sobre a aplicação da 
Directiva 2006/123/CE relativa aos serviços no mercado interno3,

– Tendo em conta 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 dos Assuntos Económicos e Monetários, da 
Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, da Comissão do Desenvolvimento 
Regional e da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A7-0000/2011),

A. Considerando que os serviços continuam a representar apenas cerca de um quinto do total 
do comércio interno da UE, mas representam mais de dois terços do PIB e do emprego da 
UE,

B. Considerando que as actividades abrangidas pela Directiva Serviços representam 40% do 
PIB e dos empregos da UE,

                                               
1 JO L 376 de 27.12.2006, p. 36.
2 Textos aprovados, P7_TA(2011)0144
3 Textos aprovados, P7_TA(2011)0051
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C. Considerando que a Directiva Serviços constitui uma alavanca para o crescimento da 
União Europeia e que a sua total e correcta aplicação se integra no quadro da Estratégia 
Europa 2020 e do Acto para o Mercado Único,

D. Considerando que a transposição da Directiva Serviços tem constituído um desafio para as 
administrações dos Estados-Membros, mas também uma base sólida para o 
desenvolvimento da cooperação administrativa,

E. Considerando que foram notificados à Comissão Europeia cerca de 34 000 requisitos no 
contexto do processo de avaliação,

I. Introdução 
1. Congratula-se com a Comunicação da Comissão sobre o processo de avaliação mútua da 

Directiva Serviços e reconhece o volume de trabalhado considerável realizado pela 
Comissão e, sobretudo, pelos Estados-Membros;

2. Salienta que um mercado único dos serviços em pleno funcionamento é uma condição 
prévia para gerar crescimento e criar emprego na Europa;

3. Considera que a primeira prioridade para a criação de um mercado único dos serviços é a 
aplicação total e completa da Directiva Serviços em todos os Estados-Membros e a 
criação de "balcões únicos" plenamente operacionais; 

4. Sublinha que o exercício de avaliação mútua permitiu avaliar o mercado único dos 
serviços após a aplicação da Directiva, especialmente em relação aos requisitos previstos 
nos artigos 9.º, 15.º e 16.º. 

II. Experiências com o processo de avaliação mútua

5. Assinala a imprecisão do artigo 39.º da Directiva Serviços ao estabelecer os objectivos 
exactos do processo de avaliação mútua; observa a existência de diferentes percepções e 
expectativas entre as partes interessadas no que diz respeito aos objectivos e resultados do 
referido processo; 

6. Salienta que a avaliação mútua foi organizada após a data-limite para a transposição das 
disposições da Directiva Serviços; sublinha que a aplicação da Directiva Serviços não 
deve ser confundida com o exercício de avaliação mútua;
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7. É de opinião que os atrasos na aplicação da Directiva Serviços em alguns 
Estados-Membros condicionaram o processo de avaliação mútua;

8. Considera que o processo de avaliação mútua possibilitou à Comissão e aos 
Estados-Membros uma melhor compreensão dos entraves que ainda persistem e da 
situação existente em cada Estado-Membro; observa que este processo permitiu aos 
Estados-Membros conhecer as reacções às suas escolhas políticas; 

9. Distingue as sessões de trabalho em grupos de países ("clusters") como o elemento 
fundamental da avaliação mútua; saúda o espírito de cooperação e de confiança mútua que 
prevaleceu durante esses debates;

10. Considera que o exercício de avaliação mútua contribuiu para o desenvolvimento de um 
"espírito europeu" entre as administrações nacionais; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a garantir que os conhecimentos e as experiências conquistados com a 
avaliação mútua são preservados e utilizados na melhoria do mercado único dos serviços;

11. Observa que o envolvimento das partes interessadas no processo de avaliação mútua foi 
limitado; reconhece que um certo nível de confidencialidade era uma condição importante 
para criar um espírito de confiança mútua entre os Estados-Membros; lamenta, todavia, 
que as partes interessadas não tenham recebido informações regulares acerca do 
andamento do processo; 

12. Está ciente dos custos administrativos relacionados com a avaliação mútua, em especial 
nos Estados-Membros onde se registou o envolvimento da administração de nível regional 
no processo; 

III. Resultados e seguimento para um melhor funcionamento do mercado único dos 
serviços
13. Congratula-se com o facto de a Comissão propor um conjunto de medidas para tirar 

proveito dos progressos alcançados durante as etapas de aplicação e de avaliação mútua; 

14. Insta a Comissão a manter o Parlamento informado acerca dos progressos e dos resultados 
do diálogo mantido com os Estados-Membros sobre a aplicação da Directiva Serviços; 
exorta a Comissão a tomar as medidas de controlo da aplicação que considerar 
necessárias;

15. Aguarda com expectativa a anunciada avaliação económica da aplicação da Directiva 
Serviços; convida a Comissão a apresentar as suas conclusões ao Parlamento; 

16. Congratula-se com a iniciativa de verificação de desempenho do mercado único e espera 
que este exercício venha a aumentar significativamente o entendimento prático da forma 
como os diferentes actos legislativos da UE são aplicados e interagem no terreno; 
considera que a realização do exercício de verificação de desempenho deve ter em conta a 
perspectiva dos utilizadores do mercado único;

17. Toma nota das conclusões e dos planos da Comissão para avaliar outras questões 
relacionadas com a reserva de determinadas actividades de serviços para certos 
operadores, com exigências de forma jurídica e de estrutura de propriedade de capital e 
com a obrigação de subscrição de determinados seguros; 

18. Insta a Comissão a centrar as suas acções específicas nos requisitos que, se eliminados, 
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contribuiriam com um valor acrescentado máximo para o funcionamento do mercado 
único dos serviços; solicita à Comissão que dirija o seu trabalho para os sectores e 
profissões que evidenciam um elevado potencial de prestação de serviços transfronteiras; 

19. Exorta a Comissão a desenvolver mais esforços no sentido de garantir a devida aplicação 
da liberdade de prestação de serviços consagrada no artigo 16.º; 

20. Subscreve a opinião da Comissão de que se deve ajudar os prestadores de serviços, mas 
também os destinatários dos serviços, a fazer valer os seus direitos, e recomenda que se 
tire partido dos instrumentos existentes, como a rede SOLVIT;

IV. O processo de avaliação mútua como instrumento
21. Reitera o seu apoio à utilização da avaliação mútua noutros domínios políticos, quando tal 

for adequado; considera que a avaliação mútua demonstrou ser útil e inovadora e deve ser 
vista como um instrumento ao serviço de um melhor funcionamento do mercado único;

22. Recomenda a utilização do processo de avaliação mútua como um "instrumento flexível", 
decidida caso a caso; sugere que se proponha a utilização deste instrumento nas directivas 
com natureza "horizontal", que implicam inúmeras medidas de transposição e 
proporcionam uma ampla margem discricionária aos Estados-Membros; sugere também 
uma utilização circunscrita do processo de avaliação mútua, em que apenas as disposições 
fundamentais de uma directiva são sujeitas ao procedimento;

23. Acredita que as sessões de trabalho em grupos de países ("clusters") devem continuar a ser 
o elemento fundamental do processo de avaliação mútua; considera que o 
desenvolvimento do processo de avaliação mútua deve prosseguir, enquanto procedimento 
para o intercâmbio de boas práticas e "aprendizagem política";

24. Solicita à Comissão que aumente a transparência por meio de relatórios regulares ao longo 
das várias etapas do processo de avaliação mútua, a fim de manter as partes interessadas 
devidamente actualizadas; convida a Comissão a tornar públicas as principais conclusões 
das sessões plenárias e das sessões de trabalho dos grupos de países;

25. Assinala que os quadros de correspondência e o processo de avaliação mútua têm 
objectivos diferentes e, por isso, devem ser considerados instrumentos políticos separados 
e não intermutáveis; 

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

OBJECTIVO DO RELATÓRIO

O presente relatório estuda as experiências do processo de avaliação mútua no quadro da 
Directiva Serviços e manifesta o seu apoio geral, embora condicionado, à aplicação deste 
método noutros domínios políticos. Este relatório oferece também uma reflexão sobre os 
resultados e o seguimento da avaliação mútua em prol de um melhor funcionamento do 
mercado único dos serviços, manifestando o seu apoio às medidas propostas pela Comissão. 

ANTECEDENTES

A Directiva Serviços, adoptada em 2006, continua a ser um instrumento vital para o 
estabelecimento de um mercado único dos serviços em pleno funcionamento. Os 
Estados-Membros desenvolveram esforços importantes para a sua aplicação. No entanto, há 
que intensificar esses esforços para uma aplicação total e correcta da Directiva Serviços e para 
a criação de "balcões únicos" plenamente operacionais.

O processo de avaliação mútua está previsto no artigo 39.º da Directiva Serviços. Trata-se de 
um instrumento novo, utilizado pela primeira vez no quadro jurídico da União Europeia. O 
seu principal objectivo no âmbito da Directiva Serviços consistia em avaliar o estado do 
mercado único dos serviços após a aplicação da Directiva.

O processo de avaliação mútua não abrangeu todas as disposições da Directiva, mas 
centrou-se em determinados tipos de requisitos para os quais a Directiva não previa uma 
proibição, deixando antes uma certa margem discricionária para os Estados-Membros. A 
avaliação mútua centrou-se num conjunto de requisitos legais que, habitualmente, são 
exigidos aos prestadores de serviços, relativamente a:

1. estabelecimento de empresas 

2. prestação de serviços transfronteiras

O documento de trabalho dos serviços da Comissão sobre o processo de avaliação mútua da 
Directiva Serviços oferece uma panorâmica do trabalho desenvolvido pelos 
Estados-Membros. Explica igualmente as abordagens aplicadas e as escolhas políticas 
decididas pelos Estados-Membros durante a avaliação de determinados requisitos. Além 
disso, fornece uma primeira avaliação circunstanciada da aplicação das disposições da 
Directiva Serviços (mais precisamente do disposto nos artigos 9.º, 15.º e 16.º). 

EXPERIÊNCIAS COM O PROCESSO DE AVALIAÇÃO MÚTUA

Convém notar que se mantém a imprecisão do artigo 39.º da Directiva Serviços na definição 
dos objectivos exactos do processo de avaliação mútua. Esta falta de precisão originou 
diferentes expectativas e percepções do processo entre as partes interessadas e entre os 
decisores políticos. A confusão mais comum consiste em associar o processo de avaliação 
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mútua ao trabalho de aplicação e de transposição da Directiva Serviços. Por conseguinte, a 
relatora entende que é necessário frisar que o processo de avaliação mútua decorreu depois da 
aplicação.

Esta sequência de eventos faz todo o sentido quando se tem em conta que durante a avaliação 
mútua os Estados-Membros discutiram as alterações aos seus quadros regulamentares e os 
requisitos mantidos, suprimidos ou modificados em resultado da aplicação da Directiva 
Serviços. Assim, essas discussões possibilitaram uma melhor compreensão da situação que se 
vive em cada Estado-Membro e dos entraves que ainda persistem após a aplicação da 
Directiva Serviços, prestando desse modo um contributo importante para uma melhor 
avaliação do estado actual do mercado único dos serviços. No entanto, os atrasos na aplicação 
da Directiva Serviços constituíram um desafio para o processo de avaliação mútua, porque 
dificultaram mais os trabalhos, em especial para os Estados-Membros onde a transposição 
ainda não tinha sido concluída.

Durante os trabalhos de avaliação mútua, os Estados-Membros foram divididos em 6 grupos 
de 5 países cada. A composição dos grupos de países foi proposta pela Comissão com base
em critérios linguísticos, volumes de trocas comerciais e proximidade geográfica. Nem todos 
os Estados-Membros ficaram satisfeitos com a repartição decidida. As sessões de trabalho dos 
grupos de países foram consideradas o elemento fundamental do processo de avaliação mútua. 
A relatora espera que a experiência da participação directa das administrações nacionais e o 
"espírito europeu" continuem a ser utilizados em prol do mercado único dos serviços.

A avaliação mútua levantou, todavia, questões acerca da transparência do processo e se, ou 
em que medida, as partes interessadas devem ser envolvidas no processo que as afecta 
directamente. Embora considere que a eficiência do processo requer um certo grau de 
confidencialidade, a relatora entende que as partes interessadas deveriam ter sido mantidas 
informadas sobre a evolução dos trabalhos.

RESULTADOS E SEGUIMENTO PARA UM MELHOR FUNCIONAMENTO DO 
MERCADO ÚNICO DOS SERVIÇOS

A Comunicação da Comissão intitulada "Para um melhor funcionamento do mercado único 
dos serviços – tirar proveito dos resultados do processo de avaliação mútua da Directiva 
Serviços" usa as conclusões da avaliação mútua como base de apresentação de novas medidas 
para se poder beneficiar plenamente do mercado único de serviços. Apesar de apoiar as 
acções específicas propostas pela Comissão, a relatora entende que se deveriam antes centrar 
nas medidas que contribuirão com um valor acrescentado máximo para o pleno 
funcionamento do mercado único.

A questão prioritária e urgente continua a ser, indubitavelmente, a total e correcta 
transposição da Directiva Serviços. Já estão a decorrer reuniões bilaterais entre a Comissão e 
os Estados-Membros sobre a aplicação desta Directiva. A relatora considera que o Parlamento 
deve ser mantido informado sobre a evolução deste diálogo e, quando necessário, a Comissão 
não deve hesitar em tomar medidas de controlo da aplicação.
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A Comissão realizará também a primeira avaliação económica da aplicação efectiva da 
Directiva. Considerando que o Parlamento já tinha solicitado a avaliação circunstanciada da 
Directiva Serviços na sua Resolução de 28 de Janeiro de 2011 sobre a aplicação da Directiva 
2006/123/CE relativa aos serviços, a relatora entende que as conclusões dessa avaliação 
devem ser facultadas ao Parlamento assim que estiverem disponíveis.

A Comissão propõe-se igualmente realizar "verificações de desempenho" para avaliar a forma 
como os diferentes actos legislativos da UE funcionam e interagem na prática. Os requisitos 
em matéria de actividades reservadas, forma jurídica e estrutura de propriedade de capital, 
bem como a exigência de subscrição de seguros, serão também objecto de uma análise 
exaustiva, tendo em conta que esses requisitos foram identificados como entraves que 
continuam a inibir empresas e cidadãos.

A liberdade de prestação de serviços consagrada no artigo 16.º da Directiva Serviços é uma 
das principais disposições desta Directiva. Os resultados da avaliação mútua demonstram que 
as exigências aplicadas à prestação de serviços transfronteiras ainda constituem um grave 
problema. Os Estados-Membros e a Comissão devem envidar mais esforços no sentido de 
garantir a sua correcta aplicação. Nos termos do artigo 16.º, n.º 4, da Directiva, o relatório 
sobre a aplicação da cláusula de liberdade de prestação de serviços deverá ser apresentado em 
finais de 2011. O Parlamento aguarda esse relatório para melhor compreender os problemas 
existentes no âmbito da prestação de serviços transfronteiras. 

A AVALIAÇÃO MÚTUA COMO INSTRUMENTO

A avaliação global do processo de avaliação mútua enquanto instrumento político é positiva. 
A relatora considera que as experiências e os resultados da avaliação mútua são úteis e 
valiosos e, como tal, propõe alargar a sua utilização a outros domínios políticos. No entanto, a 
decisão quanto à aplicação do processo de avaliação mútua a outras directivas comunitárias 
deve ser bem ponderada e tomada caso a caso, sob reserva das seguintes condições:

 o processo deve ser limitado a uma directiva-quadro que proporcione uma certa 
margem discricionária aos Estados-Membros;

 a avaliação mútua deve abranger apenas disposições fundamentais, de modo a evitar a 
aplicação do procedimento em causa a um grande número de disposições, impondo 
uma carga burocrática desnecessária às administrações dos Estados-Membros.

A relatora considera que as sessões de trabalho em grupos de países devem continuar a ser 
utilizadas em processos de avaliação mútua. No entanto, a composição de cada grupo deve ser 
debatida mais exaustivamente com os Estados-Membros de modo a ter em conta as suas 
expectativas e, em especial, o impacto no mercado único. A relatora considera também que 
cumpre melhorar a transparência do processo. Sem prejuízo de um certo grau de 
confidencialidade que parece ser necessário para se promover os debates entre as 
administrações dos Estados-Membros, é importante disponibilizar relatórios regulares às 
partes interessadas.


