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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o Mercado Interno dos Serviços: situação atual e próximas etapas
(2012/2144(INI))

O Parlamento Europeu,

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

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

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «Aplicação da Diretiva Serviços –
Uma parceria para um novo crescimento no setor dos serviços 2012-2015» 
(COM(2012)0261) e os documentos de trabalho dos serviços da Comissão que a 
acompanham,

– Tendo em conta o estudo da Comissão intitulado «The economic impact of the Services 
Directive: A first assessment following implementation» (O impacto económico da 
Diretiva Serviços: primeira avaliação após a aplicação), Economic Papers n.º 456,

– 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 Diretiva Serviços» (COM(2011)0020) e o documento de trabalho dos serviços 
da Comissão que a acompanha, intitulado «O processo de avaliação mútua da Diretiva 
Serviços» (SEC(2011)0102),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «Ato para o Mercado Único II –
Juntos para um novo crescimento» (COM(2012)0573),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «Uma melhor governação para o 
mercado único» (COM(2012)0259),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «Ato 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 Ato para o Mercado Único» 
(COM(2010)0608),

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho Europeu de 14 e 15 de março de 2013 sobre o 
contributo das políticas europeias para o crescimento e o emprego,

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho Europeu de 28 e 29 de junho de 2012 sobre  
um Pacto para o Crescimento e o Emprego,

– 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 Diretiva 
Serviços,
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– Tendo em conta a Diretiva 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 7 de fevereiro de 2013, que contém recomendações à 
Comissão sobre a governação do mercado único2, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 25 de outubro de 2012, sobre as 20 principais 
preocupações dos cidadãos e das empresas europeias relativamente ao funcionamento do 
Mercado Único3,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 25 de outubro de 2011, sobre o processo de avaliação 
mútua da Diretiva Serviços 4,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 6 de abril de 2011, sobre governação e parceria no 
mercado único5,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 5 de julho de 2011, sobre um mercado de comércio 
retalhista mais eficiente e equitativo6,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 15 de fevereiro de 2011, sobre a aplicação da 
Diretiva 2006/123/CE relativa aos serviços no mercado interno7,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores e o parecer da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 
(A7-0000/2013),

A. Considerando que o nosso mercado único é a via rápida para a saída da crise;

B. Considerando que o setor dos serviços representa mais de 65 % do PIB da UE e do 
emprego e que constitui um pilar da nossa economia; que os serviços abrangidos pela 
Diretiva Serviços atingem 45 % do PIB da UE;

C. Considerando que a indústria europeia necessita de um mercado de serviços mais 
competitivo;

D. Considerando que a Diretiva Serviços trouxe benefícios concretos desde a sua adoção em 
2006, facilitando o acesso ao mercado tanto às empresas como aos consumidores;

E. Considerando que a interpretação fragmentada e a aplicação inadequada da Diretiva 
entravam ainda a liberdade de circulação dos serviços através das fronteiras;

                                               
1 JO L 376 de 27.12.2006, p. 36.
2 Textos aprovados, P7_TA(2013)0054.
3 Textos aprovados, P7_TA(2012)0395.
4 Textos aprovados, P7_TA(2011)0456.
5 Textos aprovados, P7_TA(2011)0144.
6 Textos aprovados, P7_TA(2011)0307.
7 Textos aprovados, P7_TA(2011)0051.
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F. Considerando que o risco de lassidão em relação à Diretiva Serviços não nos deve levar a 
abrandar os nossos esforços de concretização do pleno potencial da diretiva,

G. Considerando que é chegado o momento de agir, uma vez que, com o desemprego 
crescente, o setor dos serviços constitui, mais do que nunca, uma fonte de 
competitividade, crescimento e emprego que não pode ser negligenciada;

Potencial inexplorado dos serviços em termos de crescimento e de emprego 

1. Sublinha que a burocracia, as práticas discriminatórias e as restrições à prestação de 
serviços na UE privam os cidadãos de empregos;

2. Enfatiza que a UE poderia obter ganhos de 2,6 % do PIB dentro de 5 a 10 anos, caso os 
Estados-Membros estejam dispostos a aplicar correta e plenamente a Diretiva Serviços e a 
remover restrições desnecessárias;

3. Salienta que a aplicação efetiva das regras existentes constitui uma forma inteligente e 
rápida de criar crescimento sem despesa pública; destaca a necessidade urgente de fazer 
com que a Diretiva tenha resultados práticos;

4. Saúda novas formas de serviços, como os serviços digitais e móveis e os pacotes mistos 
bens/serviços; destaca a necessidade de interpretar a Diretiva da forma mais ampla e 
orientada para o futuro possível, a fim de incentivar a inovação; 

5. Recorda que a Diretiva Serviços não obriga à liberalização, mas prepara o terreno para 
que tanto as empresas como os consumidores compreendam o pleno potencial do nosso 
mercado único; 

Barreiras, fronteiras e encargos da liberdade de movimento

6. Lamenta que os Estados-Membros recorram frequentemente a razões imperiosas de 
interesse geral (artigo 15.° da Diretiva Serviços) para protegerem e favorecerem os 
respetivos mercados nacionais; sublinha que o facto de requisitos pesados em termos de 
forma jurídica e de acionariado, restrições territoriais, testes de necessidade económica e 
tarifas fixas criarem obstáculos injustificados ao estabelecimento no estrangeiro;

7. Exorta os Estados-Membros a aplicarem efetiva e plenamente a cláusula de liberdade de 
prestação de serviços (artigo 16.° da Diretiva Serviços) e de suprimirem os duplos 
encargos regulamentares;

8. Manifesta preocupação perante o número crescente de casos de discriminação 
denunciados pelos consumidores; exorta os Estados-Membros a aplicarem devidamente o 
artigo 20.°, n.º 2, da Diretiva Serviços, e apela a que as empresas se abstenham de práticas 
discriminatórias injustificadas com base na nacionalidade ou no local de residência;

Governação inteligente do mercado interno dos serviços

9. Recorda que a plena aplicação da Diretiva Serviços requer interação com regras 
específicas do setor, que poderão exigir autorizações adicionais, originando custos 
cumulativos, sobretudo para as PME; solicita aos Estados-Membros que optem por uma 
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abordagem integrada do mercado interno dos serviços, a fim de garantir a segurança 
jurídica para os consumidores e as empresas;

10. Solicita à Comissão que assegure a coerência entre a revisão pelos pares, prevista na 
Diretiva Serviços, e a avaliação mútua, prevista na Diretiva relativa ao reconhecimento 
das qualificações profissionais, e que identifique as áreas em que os Estados-Membros 
restringem, desproporcionadamente, o acesso a determinadas profissões; exorta os 
Estados-Membros a suprimirem tais requisitos injustificados; 

11. Convida os Estados-Membros a recorrerem mais ao reconhecimento mútuo para facilitar a 
liberdade de circulação dos serviços, sempre que não estiverem ainda em vigor regras 
harmonizadas; 

12. Observa que a diversidade de normas nacionais é uma causa de fragmentação; incentiva o 
desenvolvimento de normas europeias voluntárias aplicáveis aos serviços para melhorar a 
comparabilidade transfronteiriça;

13. Sublinha igualmente o facto de a cobertura transfronteiriça inadequada em matéria de 
seguro para serviços ser um obstáculo importante à liberdade de circulação; exorta as 
partes interessadas a encontrarem soluções através do diálogo;

14. Incentiva a utilização mais alargada do sistema IMI entre os Estados-Membros para 
verificar a conformidade transfronteiriça com os requisitos e a utilização do sistema 
SOLVIT para ajudar as empresas e os consumidores em caso de conflito de regras e de 
não-conformidade;

15. Exorta os Estados-Membros a passarem a utilizar a segunda geração de pontos de contacto 
únicos, que são portais governamentais plenamente operativos, multilingues e de fácil 
utilização; destaca a importância de optar por uma abordagem focada no prestador de 
serviço e que abranja todo o ciclo económico; considera que os procedimentos eletrónicos 
vão melhorar a simplificação, reduzir os custos do cumprimento e reforçar a segurança 
jurídica; solicita aos Estados-Membros que assegurem a completa interoperabilidade dos 
respetivos PCU e os promovam além-fronteiras; solicita à Comissão que defina critérios 
de referência claros para a avaliação dos PCU e que informe regularmente o Parlamento 
sobre os progressos realizados;

Melhor aplicação para efeitos económicos maximizados

16. Sublinha o facto de, quando adequadamente aplicada, a Diretiva Serviços ter trazido 
benefícios concretos em termos de emprego e de crescimento; apoia, por conseguinte, o 
intercâmbio de práticas de excelência entre Estados-Membros, nomeadamente de soluções 
inovadoras entre autoridades competentes em regiões fronteiriças;

17. Observa que a aplicação inadequada tem um impacto sem fronteiras, uma vez que os 
cidadãos de toda a UE sofrem as consequências; destaca que todos os Estados-Membros 
têm a responsabilidade perante uns e outros e perante a União de aplicarem efetivamente a 
Diretiva e que devem ser confrontados com as respetivas obrigações, numa situação de 
igualdade;
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18. Salienta que as competentes autoridades regionais e locais devem também assumir as suas 
responsabilidades partilhadas de uma aplicação completa e qualitativa para além da letra 
da Diretiva, com o objetivo geral de estimular a atividade económica; 

19. Sublinha o facto de razões imperiosas de interesse geral serem com demasiada frequência 
invocadas de uma forma que prejudica o mercado interno de serviços; lamenta que a 
avaliação de proporcionalidade raramente seja feita; exorta a Comissão a clarificar o 
conceito de proporcionalidade e a emitir orientações práticas aos Estados-Membros sobre 
o modo de o aplicar;

20. Apoia veementemente a política de tolerância zero da Comissão; incentiva a Comissão a 
utilizar todos os meios ao seu dispor para assegurar a plena aplicação das regras 
existentes, dialogando com os Estados-Membros; apela à aplicação de procedimentos 
rápidos em caso de infração, sempre que forem identificadas violações da Diretiva; 

Reforçar a transparência e a responsabilidade

21. Solicita à Comissão, com base no resultado das revisões pelos pares, que liste as restrições 
mais pesadas, proponha reformas orientadas e mantenha o Conselho e o Parlamento 
informados;

22. Incentiva a Comissão a dar uma especial atenção ao setor dos serviços nas Análises 
Anuais do Crescimento e nos Relatórios sobre o Estado de Integração do Mercado Único, 
e a incluir os serviços nas Recomendações Específicas por país;

23. Solicita aos parlamentos nacionais que se empenhem ativamente em apoiar a aplicação da 
Diretiva e a utilizarem os seus poderes de escrutínio em relação às autoridades nacionais a 
todos os níveis;

24. Exorta as partes interessadas, a comunidade empresarial e os parceiros sociais a 
desempenharem os respetivos papéis na responsabilização dos governos pela revitalização 
do setor dos serviços europeu e pela criação de empregos estáveis; 

25. Solicita ao Conselho e à sua Presidência que coloquem, regularmente, o mercado interno 
de serviços na ordem do dia das reuniões do Conselho «Competitividade»; sugere a 
reintrodução dos «relatórios de conformidade» da Comissão, enquanto meio para medir os 
progressos realizados na facilitação do acesso ao mercado;

26. Exorta os membros do Conselho Europeu a assumirem plenamente a responsabilidade 
política por um mercado interno dos serviços que funcione corretamente; convida o 
Presidente Van Rompuy a manter este tema na ordem do dia do Conselho Europeu 
enquanto for necessário, com um roteiro acordado em comum, incluindo referências e um 
calendário específicos para que os Estados-Membros suprimam as barreiras restantes;

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

O mercado interno dos serviços não implica reinventar a roda – significa criar uma dinâmica 
comum. Implica progredir, de uma aplicação inadequada até à execução plena. A presente 
Resolução visa confrontar os Estados-Membros com as suas responsabilidades de aplicar 
plena e corretamente a letra e o espírito da Diretiva Serviços. A relatora recomenda uma 
interpretação extensiva, abrangendo novas formas de serviços, sem apelar a uma revisão da 
Diretiva. A crise económica tornou ainda mais urgente que se aja a fim de libertar o pleno 
potencial de crescimento e de emprego do setor dos serviços. Por conseguinte, não nos 
podemos permitir retirá-lo da ordem do dia da política.

Potencial inexplorado dos serviços em termos de crescimento e de emprego 

O setor dos serviços representa mais de 65 % do PIB da UE e é uma parte dinâmica, moderna 
e orientada para o futuro da economia europeia. Sob o impulso da inovação, emergem 
constantemente diferentes modos de prestar serviços. Os serviços digitais e móveis alteram o 
modo de funcionamento da economia. Os bens e serviços são cada vez mais vendidos em 
conjunto, sob a forma de pacotes. Assistimos igualmente a um processo crescente de 
«servicificação» e de uma interligação mais forte entre os serviços e a produção (por exemplo 
serviços pós-venda, serviços TIC, etc.). Por todas estas razões, um mercado interno dos 
serviços que funcione melhor constitui a pedra angular de uma economia europeia mais 
competitiva no seu todo. 

A Diretiva Serviços foi e continua a ser, desde 2006, um motor importante da reforma 
estrutural do setor europeu dos serviços. Segundo a Comissão, os Estados-Membros que 
levaram a cabo reformas para abrir os respetivos mercados de serviços obtiveram benefícios 
significativos. No entanto, três anos após o prazo de transposição, a Diretiva não é ainda 
completa e corretamente aplicada em todos os Estados-Membros. Existem amplas provas em 
como a acumulação de burocracia e de barreiras trava o crescimento e priva os cidadãos de 
empregos, enquanto que práticas discriminatórias minam a confiança dos consumidores no 
mercado único.

Existe também uma forma de cansaço a nível político e administrativo em relação à Diretiva 
Serviços, pois as mais elevadas expectativas não foram atingidas. O potencial da Diretiva 
Serviços não foi sobreavaliado, mas houve, na verdade, vontade política insuficiente por parte 
de alguns Estados-Membros para levar a cabo as reformas necessárias. Com o crescente 
desemprego, é imperativo rever em baixa as nossas ambições. Num momento em que se apela 
a complementar a austeridade com políticas de crescimento, mas em que não podemos pagar a 
saída da crise com o dinheiro dos contribuintes, o mercado interno dos serviços é um dos 
raros domínios onde podemos gerar crescimento sem aumentar a dívida pública. O estudo da 
Comissão sobre o impacto económico da Diretiva Serviços demonstrou claramente que, se os 
Estados-Membros adotarem uma abordagem mais arrojada da aplicação da Diretiva, o ganho 
económico total poderia ser mais de três vezes superior ao conseguido, ou seja, cerca de 2,6 % 
do PIB.

Barreiras, fronteiras e encargos da liberdade de movimento

As empresas enfrentam uma vasta gama de requisitos que parecem inofensivos quando 
abordados individualmente, mas que, juntos, constituem um encargo pesado para os 
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prestadores de serviços, em especial as PME. Os artigos 15.° e 16.° permitem aos 
Estados-Membros decidirem se determinados requisitos nacionais podem ser mantidos, com 
base em testes de necessidade e de proporcionalidade. Infelizmente, alguns Estados-Membros 
recorreram em demasia a uma interpretação demasiado ampla dos seus poderes 
discricionários para proteger e favorecer os respetivos mercados e profissões. Em vez disso, 
os Estados-Membros têm de enfrentar, prioritariamente e de forma responsável, as «zonas 
cinzentas». 

A existência, designadamente, de requisitos pesados em termos de forma jurídica e de 
acionariado, restrições territoriais e testes de necessidade económica impede o 
estabelecimento noutros Estados-Membros, prejudica a prestação de serviços e impede a 
participação no mercado de determinadas partes interessadas. Por exemplo, os arquitetos 
podem ser obrigados a alterar os seus modelos empresariais para estabelecer uma filial noutro 
Estado-Membro. Os vendedores a retalho podem ter de justificar o valor acrescentados das 
suas lojas perante uma comissão composta por concorrentes. 

Segundo o artigo 20.°, n.º 2, da Diretiva, as empresas devem abster-se de discriminar os 
consumidores com base na nacionalidade ou no local de residência. No entanto, e 
especialmente em linha, os consumidores são frequentemente impedidos de comprar noutro 
Estado-Membro e recebem ofertas a preços mais elevados pelos mesmos serviços, como por 
exemplo no aluguer de automóveis e nos pacotes de cruzeiros. Pese embora a liberdade de 
contrato deva prevalecer e as SME não possam ser obrigadas a vender a preços deficitários, 
deve ser abordada a questão das práticas discriminatórias que limitam a escolha dos 
consumidores e fazem aumentar os preços. Neste contexto, a relatora saúda o trabalho da 
Comissão num relatório de orientação específico sobre a não-discriminação.

Governação inteligente do mercado interno dos serviços

O âmbito da presente Resolução centra-se na criação de emprego, em conformidade com o 
artigo 1.° da Diretiva Serviços: «A presente diretiva não afeta a legislação laboral, ou seja
quaisquer disposições legais ou contratuais em matéria de condições de emprego, de 
condições de trabalho, incluindo a saúde e a segurança no trabalho, e da relação entre o 
empregador e o trabalhador...». A dimensão social do setor dos serviços é, sem dúvida, muito 
importante, mas é abordada em legislações distintas, tais como a Diretiva relativa ao 
destacamento de trabalhadores e as legislações laborais nacionais. 

Por conseguinte, devemo-nos centrar na mobilização da vontade política a nível nacional, 
regional e local, para remover os enormes obstáculos à liberdade de circulação e enfrentar as 
grandes empresas e os interesses instituídos. Muitas barreiras à criação de emprego nascem de 
uma fraca interligação entre a Diretiva Serviços e as outras regras nacionais ou da UE. É 
chegado o momento de seguir uma abordagem da aplicação integrada e orientada para o 
futuro. 

A Comissão deu um primeiro passo com os controlos de desempenho no domínio dos 
serviços empresariais, da construção e do turismo. É agora necessário prosseguir nesta 
direção. Nomeadamente, a interligação com a Diretiva relativa ao reconhecimento das 
qualificações profissionais constitui uma prioridade e os Estados-Membros devem suprimir os 
requisitos injustificados que bloqueiam o acesso a determinadas profissões. De igual modo, os 
prestadores de serviços são obrigados, atualmente, a pagar dois seguros ou a cingir as suas 
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atividades a um só país. A relatora regozija-se, por conseguinte, com o facto de a Comissão 
dialogar com o setor dos seguros para encontrar soluções concretas.

No cômputo geral, os Estados-Membros devem evitar o «goldplating», ou 
sobre-regulamentação, isto é, acrescentar requisitos adicionais que criam custos. Acontece 
com demasiada frequência que a UE seja culpabilizada pela fragmentação, embora a 
responsabilidade pela transposição e a interpretação eficazes incumba às autoridades 
nacionais, regionais e locais, assim como às administrações públicas. Por conseguinte, 
enquanto o trabalho de harmonização das regras e de desenvolvimento de normas comuns 
deve ser prosseguido para diminuir a fragmentação do mercado, os Estados-Membros devem 
também aproveitar ao máximo o reconhecimento mútuo. 

A fim de diminuir a burocracia, melhorar a segurança jurídica e facilitar uma aplicação 
coerente das regras na UE, devem ser utilizados de forma mais adequada e mais 
frequentemente instrumentos como o Sistema de Informação do Mercado Interno (IMI) e a 
rede SOLVIT. Além disso, os Pontos de Contacto Únicos (PCU) constituem uma ferramenta 
tangível ao dispor dos prestadores e beneficiários de serviços. As reformas nos 
Estados-Membros que já atualizaram os respetivos PCU para a segunda geração 
demonstraram que a conclusão de procedimentos eletrónicos diminui, em última instância, os 
custos do cumprimento da lei e facilita o acesso ao mercado. A informação e 
consciencialização das partes interessadas são fundamentais para fazer dos PCU portais 
eficazes de governo eletrónico. Devem ser intensificados os esforços para simplificar e tornar 
os PCU mais acessíveis e abertos a candidaturas na língua de outro Estado-Membro. A 
Comissão deve avaliar os progressos realizados pelos Estados-Membros, em função de 
critérios de referência estabelecidos na Carta PCU. 

Melhor aplicação para efeitos económicos maximizados

A importância política da integração do mercado dos serviços na Europa não deve ser 
subestimada, num momento em que é importante poder contar com uma UE unida, para 
promover a coesão entre a zona do euro e a zona fora do euro e para evitar coligações dentro 
da União. Todos os Estados-Membros têm uma responsabilidade partilhada para completar o 
mercado comum dos serviços. A relatora tem consciência das diferentes realidades nos 
Estados-Membros, das dificuldades enfrentadas na abertura do mercado e da importância de 
reconhecer os progressos realizados. No entanto, não devem ser toleradas nem a duplicidade 
de normas, nem exceções. Louvar o mercado interno sem o pôr em prática minaria a 
confiança dos cidadãos europeus na agenda de reformas da UE. 

Neste contexto, a relatora saúda a excelente Comunicação da Comissão, intitulada «Uma 
parceria para um novo crescimento no setor dos serviços», e apoia a política de tolerância 
zero contra violações evidentes da Diretiva Serviços A Comissão iniciou já procedimentos 
prévios aos procedimentos de infração contra 12 Estados-Membros.  A relatora apoia também 
um diálogo construtivo, pragmático e orientado para os resultados com os Estados-Membros 
para maximizar os efeitos económicos e a competitividade mundial da Europa. 

Os esforços conjuntos devem agora centrar-se na criação de mais oportunidades para as 
empresas, de mais possibilidades de emprego e de mais escolha para os consumidores, no seio 
de um mercado verdadeiramente unido. Por conseguinte, os Estados-Membros devem mudar 
de perspetiva, procurando meios de aplicar as regras de um modo que inclua a economia 
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digital e leve ao crescimento, em vez de procurar respeitar apenas o que a letra da Diretiva 
exige. 

A revisão pelos pares em curso é, enquanto tal, um excelente fórum para o intercâmbio de 
práticas de excelência. Os Estados-Membros podem aprender com os países que reformaram, 
com sucesso, os seus setores dos serviços, a fim de reanalisar os respetivos quadros 
regulamentares. Chegou o momento, em especial, de questionar a proporcionalidade de vários 
requisitos que os Estados-Membros optam por manter. A Comissão deve centrar-se no recurso 
excessivo à proteção do interesse geral e apresentar aos Estados-Membros um relatório de 
orientação sobre o teste de proporcionalidade e as zonas cinzentas. Tal deve também fomentar 
um melhor conhecimento e sensibilizar a opinião pública – nomeadamente a nível local – para 
as consequências negativas de práticas restritivas.

Reforçar a transparência e a responsabilidade

A principal responsabilidade para uma aplicação plena, coerente e ambiciosa da Diretiva 
Serviços incumbe aos próprios Estados-Membros. Os cidadãos da Europa têm o direito de 
conhecer o preço que pagam pela aplicação inadequada. Por conseguinte, a presente 
Resolução apela a uma maior transparência e responsabilidade.

Os parlamentos nacionais desempenham um papel importante e podem usar os seus poderes 
de escrutínio para responsabilizar os governos. A comunidade empresarial e os parceiros 
sociais devem também assumir a sua responsabilidade partilhada de colocar pressão sobre os 
respetivos governos. 

A relatora apoia os esforços da Comissão em confrontar decididamente os Estados-Membros 
com as suas responsabilidades. Os resultados de revisões pelos pares, os relatórios de 
conformidade e as recomendações por país sobre os serviços devem ser divulgados 
publicamente ao Parlamento. A sensibilização e o debate público sobre os problemas da 
realização do mercado interno dos serviços permitirão aos cidadãos participar e 
responsabilizar as autoridades competentes.

Acima de tudo, deve ser conferida aos membros do Conselho Europeu e do Conselho 
Competitividade a responsabilidade de manter regularmente o mercado interno dos serviços 
na ordem do dia da política, com um roteiro claro para a remoção dos obstáculos à livre 
circulação. Em última análise, só se os Estados-Membros investirem num mercado interno 
dos serviços verdadeiramente livre e aberto em benefício dos cidadãos é que, finalmente, a 
Europa irá descolar rumo ao crescimento.


