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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional 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:

1. Reconhece o potencial que a Directiva "Serviços" encerra para a integração da economia 
da UE e o relançamento do mercado interno, ao promover o crescimento económico e a 
competitividade e ao contribuir para a criação de emprego e postos de trabalho, uma vez 
que os serviços representam uma parte significativa do PIB e do emprego na UE; 
considera que, neste sentido, a aplicação da directiva pode consolidar a relação de reforço 
mútuo entre o mercado interno e a política de coesão;

2. Entende que o Sistema de Informação do Mercado Interno e os balcões únicos, por 
exigirem um grande esforço de cooperação administrativa entre todas as autoridades 
envolvidas, pode abrir caminho a uma maior interoperabilidade e criação de redes a nível 
nacional, regional e local em toda a União Europeia; pensa, no entanto, que é necessário 
velar por que esta possibilidade não represente mais encargos para as partes envolvidas, 
especialmente para o poder local e regional;

3. Espera que os objectivos da directiva possam começar a ser realizados num futuro 
próximo e que toda a UE e as suas regiões possam beneficiar, contribuindo assim para 
uma verdadeira coesão económica, social e territorial; realça o papel dos fundos 
estruturais e outros instrumentos de financiamento no fornecimento de acesso e na 
garantia da disponibilidade de infra-estruturas como os transportes, as telecomunicações e 
a investigação e a inovação, na oferta de acesso aos bens e serviços públicos nas regiões, 
particularmente em áreas pouco atractivas para os investidores, e na ajuda ao fomento do 
intercâmbio de boas práticas em matéria de oferta de serviços essenciais; solicita, neste 
contexto, uma maior coerência e coordenação entre todas as políticas; 

4. É de opinião que, para tornar os procedimentos administrativos mais eficientes, as 
autoridades públicas devem ser obrigadas a aderir ao princípio do multilinguismo, 
utilizando, além da sua própria língua, uma das línguas de trabalho oficiais da UE e, se 
possível, uma língua do país parceiro mais próximo em termos de cooperação económica 
ou – se a sua identificação não for possível – em termos de cooperação territorial;

5. Convida a Comissão a controlar mais eficazmente, e a avaliar desde o início, o impacto da 
directiva sobre as regiões e a garantir uma efectiva coordenação de todas as políticas, 
especialmente dos instrumentos da política de coesão, identificando as necessidades em 
termos de infra-estruturas, formação, investigação e inovação, e a proceder aos 
ajustamentos necessários a nível regional e local; 

6. Espera que a directiva consiga, de facto, reduzir os encargos administrativos, 
especialmente os que afectam as PME, que são predominantes no sector dos serviços;

7. Apela ao controlo adequado e minucioso da aplicação das restrições previstas na directiva 
no que diz respeito aos serviços de interessa económico geral, respeitando a repartição de 
competências com os Estados-Membros.


