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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, nos termos do artigo 3.º do Tratado da União Europeia, “A União 
tem por objetivo promover a paz, os seus valores e o bem-estar dos seus povos”; que a 
livre circulação de trabalhadores é um princípio fundamental da União Europeia; que o 
artigo 9.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) estabelece que 
“Na definição e execução das suas políticas e ações, a União tem em conta as exigências 
relacionadas com a promoção de um nível elevado de emprego, a garantia de uma 
proteção social adequada, a luta contra a exclusão social e um nível elevado de 
educação, formação e proteção da saúde humana”; que o princípio da igualdade de 
tratamento está consagrado no artigo 45.º do TFUE, que proíbe qualquer discriminação 
em razão da nacionalidade entre os trabalhadores dos Estados-Membros no que diz 
respeito ao emprego, à remuneração e demais condições de trabalho e de emprego;

B. Considerando que existem mais de 2,3 milhões de operações de destacamento para a 
prestação de serviços em outros Estados-Membros; que a liberdade de prestação de 
serviços é fundamental para o mercado único e que deve servir o bem-estar de todos; 
que a livre circulação de serviços e de trabalhadores no mercado único deve ser 
permitida, devendo, no entanto, assegurar os direitos dos trabalhadores e não conceder 
às empresas o direito de contornarem a legislação e as práticas sociais e laborais; que as 
considerações de ordem ambiental e social devem ser tidas em devida conta para 
preparar o caminho para um mercado de serviços sustentável e sem dumping ambiental 
e social;

C. Considerando que é necessário um mercado de serviços mais integrado e interligado 
para combater as alterações climáticas; que as considerações de ordem económica, 
ambiental e social devem ser colocadas em pé de igualdade para preparar o caminho 
para um mercado de serviços sustentável sem dumping ambiental e social, em 
consonância com a transição justa;

D. Considerando que a livre circulação de serviços permite às empresas recrutar não só a 
partir de uma maior reserva de talentos como a partir de todos os grupos, em especial os 
jovens, os migrantes e os desempregados de longa duração; Considerando que, para que 
o mercado único seja sustentável e contribua para aumentar a prosperidade, ele deve 
basear-se em regras justas e comuns; que a proteção e a promoção de salários justos, da 
igualdade de género e de condições dignas de trabalho e de emprego desempenham um 
papel fundamental na criação de um mercado único dos serviços de qualidade que 
funciona corretamente e que é justo e sustentável; que a legislação da União em matéria 
de livre e justa circulação de pessoas, trabalhadores, bens e serviços deve ser aplicada 
de forma eficaz e coerente, devendo ser controlada a este respeito; que o principal papel 
da Autoridade Europeia do Trabalho (AET) consiste em controlar o cumprimento da 
legislação da União no domínio da mobilidade dos trabalhadores;

E. Considerando que 27 % do valor acrescentado dos produtos fabricados na UE são 
gerados por serviços e que 14 milhões de postos de trabalho apoiam a indústria 
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transformadora1;

F. Considerando que a livre circulação de serviços não deve conduzir a uma redução das 
condições de trabalho, nomeadamente ao nível da saúde e da segurança dos 
trabalhadores; que a atual crise trouxe à luz do dia as insuficiências existentes ao nível 
da proteção dos trabalhadores móveis e dos trabalhadores transfronteiriços; que as 
orientações da Comissão sobre o restabelecimento da liberdade de circulação se 
centraram essencialmente na prestação de serviços seguros aos cidadãos e residentes e 
não na garantia de condições seguras para os trabalhadores; que o surto maciço de 
COVID-19 ilustra o potencial impacto de más condições de trabalho nos trabalhadores 
móveis;

G. Considerando que grande parte dos trabalhadores na União Europeia trabalha em 
pequenas e médias empresas (PME); que se continuam a verificar violações da 
legislação da União que rege a prestação de serviços; que as PME são mais vulneráveis 
a este tipo de infração; que as iniciativas dirigidas às PME e às empresas em fase de 
arranque devem ajudar as empresas a cumprir as normas existentes; que a concorrência 
desleal é uma importante fonte de dificuldades para as PME;

H. Considerando que as implicações sociais da livre circulação de serviços podem afetar, 
de forma positiva e/ou negativa, as regiões de origem e as regiões que acolhem 
trabalhadores móveis; que os desafios demográficos com que a UE se defronta afetam 
seriamente o êxito da renovação industrial; que, consequentemente, a UE necessita de 
uma política de coesão sólida e de uma política industrial justa e equilibrada em termos 
geográficos que contribua para a criação de postos de trabalho e uma convergência 
social ascendente; que uma regulamentação eficaz e acordos coletivos são fundamentais 
para garantir empregos e condições de trabalho justos, serviços de qualidade e uma 
concorrência leal;

I. Considerando que o objetivo da Diretiva europeia relativa à acessibilidade é contribuir 
para o bom funcionamento do mercado interno através da aproximação das disposições 
legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros relativas aos 
requisitos de acessibilidade para determinados serviços, nomeadamente eliminando e 
evitando os obstáculos à livre circulação de determinados produtos e serviços acessíveis 
resultantes de requisitos de acessibilidade divergentes nos Estados-Membros, e 
considerando que a procura de serviços acessíveis é elevada e o número de pessoas com 
deficiência deverá aumentar significativamente;

J. Considerando que a livre circulação de serviços deve seguir os princípios do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais e não deve afetar a sua aplicação; que é essencial manter o 
direito de as autoridades públicas e os Estados-Membros regulamentarem o setor dos 
serviços se isto for do interesse público geral; que a Diretiva Serviços excluiu, na 
totalidade ou em parte, os serviços sociais, os serviços de saúde e outros serviços 
públicos em reconhecimento dos quadros regulamentares especiais necessários para 
estes serviços operarem no interesse geral, em conformidade com o Protocolo n.º 26 e 
com o artigo 14.º do TFUE;

1 Rytter Synesen, E., Hvidt Thelle, E., Copenhagen Economics, “Making EU Trade in Services Work for All” 
[Para um comércio de serviços da UE que sirva a todos], Copenhagen Economics, Copenhaga, 2018.
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K. Considerando que não existe, a nível da UE, um exercício sistemático de recolha de 
dados com o objetivo de fornecer dados adequados sobre os trabalhadores móveis ou de 
lhes permitir criar o seu estatuto de cobertura da segurança social e reclamar vários 
direitos acumulados; que o acesso à informação sobre as normas aplicáveis e o 
cumprimento, o controlo e a execução efetivos são condições prévias necessárias para 
uma mobilidade equitativa e para combater os abusos do sistema; que a tecnologia 
digital, que pode facilitar a supervisão e a aplicação da legislação que protege os 
direitos dos trabalhadores móveis, deve, por conseguinte, ser reforçada e utilizada, em 
conformidade com as normas em matéria de proteção de dados;

1. Recorda que a livre circulação de serviços contribui para o crescimento económico da 
UE e cria oportunidades de emprego; observa que a disposição do país de destino é o 
princípio orientador da Diretiva Serviços e considera que esta disposição não deve ser 
alterada; salienta que a livre circulação de serviços deve ser concretizada sem pôr em 
causa os direitos e os direitos sociais dos trabalhadores; recorda que os princípios da 
igualdade de tratamento e da livre circulação não se aplicam apenas aos prestadores de 
serviços, mas também aos trabalhadores; considera que a livre circulação de serviços é 
indissociável da mobilidade livre e justa dos trabalhadores que prestam esses serviços e 
que o mercado interno beneficia quando as normas em matéria de condições de trabalho 
são respeitadas e a saúde e a segurança dos trabalhadores móveis são protegidas; 
sublinha que a aplicação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais como norma mínima 
pode contribuir para reforçar os direitos e a proteção dos trabalhadores europeus;

2. Salienta que a legislação da União relativa à livre circulação de serviços não deve 
afetar, de modo algum, o exercício dos direitos fundamentais reconhecidos nos 
Estados-Membros e a nível da União, nomeadamente o direito à greve ou de tomar 
outras medidas abrangidas pelos sistemas específicos de relações laborais dos 
Estados-Membros, em conformidade com a legislação/ou a prática nacionais, e 
tampouco deve afetar o direito de negociar, celebrar e aplicar convenções coletivas ou 
de tomar medidas coletivas em conformidade com a legislação e/ou a prática nacionais; 
salienta que legislação de qualidade e a sua aplicação efetiva constituem um 
investimento a longo prazo;

3. Apela a uma coordenação mais eficiente a nível da UE e a um compromisso reforçado 
para enfrentar os principais desafios sociais, respeitando simultaneamente a diversidade 
dos sistemas nacionais e respeitando as competências dos Estados-Membros e os 
princípios da proporcionalidade e da subsidiariedade; recorda o direito fundamental de 
os Estados-Membros ultrapassarem os níveis mínimos estabelecidos pelas diretivas da 
União Europeia sem criar obstáculos indevidos e desproporcionados; sublinha a 
necessidade de uma boa cooperação entre os Estados-Membros na recolha de dados 
relativos aos trabalhadores móveis, a fim de colmatar lacunas de dados nas práticas 
nacionais, obter um melhor acesso à informação disponível e criar um mercado de 
trabalho interno previsível e acessível;

4. Insta os Estados-Membros a publicarem todas as informações relativas às condições de 
destacamento, nomeadamente no que diz respeito aos acordos coletivos locais e 
regionais, bem como as geralmente aplicáveis, em sítios Web normalizados, em 
conformidade com a legislação da União; salienta que o acesso à informação é 
fundamental, uma vez que proporciona clareza jurídica aos empregadores e permite uma 
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melhor proteção dos direitos dos trabalhadores; insta os Estados-Membros a 
implementarem e a monitorizarem, de forma correta e atempada, a Diretiva relativa ao 
destacamento de trabalhadores revista, a fim de proteger os trabalhadores destacados 
durante os seus destacamentos no âmbito da livre prestação de serviços criando 
disposições obrigatórias relativas às condições de trabalho e à proteção da saúde e da 
segurança dos trabalhadores; insta a Comissão a salvaguardar a proteção dos direitos 
dos trabalhadores no que diz respeito à livre circulação de serviços; insta a Comissão a 
prosseguir com o acompanhamento do desempenho dos Estados-Membros no que 
respeita à transposição e aplicação da legislação e a realizar, juntamente com os 
Estados-Membros, os parceiros sociais e as partes interessadas, avaliações transparentes 
e participativas que devem assentar não só em critérios qualitativos como também 
quantitativos;

5. Sublinha que a ambição do Pacto Ecológico Europeu e a necessidade de transições 
justas deve igualmente refletir-se na abordagem do mercado interno dos serviços, 
promovendo um nível elevado de normas sociais e ambientais como condição prévia 
para aumentar a produtividade; salienta o papel que os contratos públicos devem 
desempenhar na consecução destes objetivos; exorta os Estados-Membros a reforçarem 
a sensibilização e a utilizarem de melhor forma os regimes existentes2 para promover 
serviços ecológicos na contratação pública3, tendo em vista a concretização de uma 
economia circular; salienta a importância dos serviços que facilitam uma redução 
quantificável da pegada ambiental (serviços ecológicos)4; insta a Comissão a lançar os 
trabalhos para uma definição comum de “serviços ecológicos”;

6. Sublinha que os objetivos do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, o Pacto Ecológico Europeu e a 
Estratégia para a Igualdade de Género devem também refletir-se na abordagem do 
mercado único dos serviços, promovendo elevados padrões sociais e ambientais como 
condição prévia para aumentar a produtividade; salienta a importância de contratos 
públicos para a consecução destes objetivos;

7. Convida a Comissão, os Estados-Membros e as autoridades locais a colaborarem com 
os parceiros sociais e a AET na formulação de estratégias sectoriais específicas para 
garantir, promover e facilitar a mobilidade voluntária dos trabalhadores, implementando 
políticas públicas pertinentes e proporcionando oportunidades de emprego de alta 
qualidade e salários dignos que correspondam às competências dos trabalhadores; insta, 
por conseguinte, os Estados-Membros a garantirem o cumprimento, a fim de assegurar 
condições justas e equitativas para os trabalhadores móveis, contribuir para uma 
convergência social ascendente e intensificar a cooperação administrativa entre as 
administrações nacionais e locais; sublinha a necessidade de um mercado de serviços 
que funciona corretamente para combater o desemprego dos jovens e integrar as pessoas 

2 Por exemplo: 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_catering_services_SWD_(20
19)_366_final.pdf
3 Parlamento Europeu, Departamento Temático, The European Services Sector and the Green Transition, União 
Europeia, 2020, disponível em: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf
4 Parlamento Europeu, Departamento Temático, The European Services Sector and the Green Transition, União 
Europeia, 2020, disponível em: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_catering_services_SWD_(2019)_366_final.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_catering_services_SWD_(2019)_366_final.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf
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no mercado de trabalho;

8. Insta as autoridades públicas a evitar barreiras de mobilidade injustificadas e 
desproporcionadas para os trabalhadores e as empresas, as quais privariam os cidadãos 
de postos de trabalho, ajudas sociais e prestações sociais, e os empresários de 
oportunidades para revitalizar o setor europeu dos serviços, assim como a contribuir 
para uma convergência e coesão social ascendentes; observa, contudo, que os 
Estados-Membros têm a possibilidade de invocar razões de interesse público para 
limitar ou restringir a prestação de serviços transfronteiriços, tal como decidido pelo 
Tribunal de Justiça; insta os Estados-Membros a redobrarem os seus esforços para 
combater a economia paralela e o trabalho não declarado, na medida em que estes 
fenómenos têm um impacto negativo na proteção dos trabalhadores e distorcem a 
concorrência; solicita, ao mesmo tempo, que os empregadores sejam apoiados 
proporcionando-lhes condições de funcionamento previsíveis e não discriminatórias, 
por forma a que possam continuar a gerar crescimento e a criar postos de trabalho; 
considera que as disposições, práticas e regulamentações nacionais relativas ao acesso e 
ao exercício de determinadas profissões e serviços para a proteção do interesse público 
e a proteção dos trabalhadores e/ou dos consumidores não constituem um obstáculo ao 
aprofundamento do mercado único;

9. Salienta que o significativo impacto económico da pandemia de COVID-19 prejudicou 
a livre circulação de serviços e de trabalhadores; congratula-se com a rápida publicação 
pela Comissão, a 16 de julho de 2020, das suas orientações sobre os trabalhadores 
sazonais relativas ao exercício da livre circulação de trabalhadores sazonais, destacados 
e sazonais no contexto da UE da pandemia de coronavírus; solicita, à luz desta situação 
excecional, que os Estados-Membros criem rapidamente procedimentos específicos para 
assegurar que os trabalhadores fronteiriços e os trabalhadores sazonais possam 
atravessar as fronteiras, assegurando simultaneamente condições de trabalho seguras; 
considera que, após a cessação da pandemia de COVID-19, todas as políticas 
pertinentes da UE, em especial as destinadas a reforçar o mercado interno, devem 
abarcar a recuperação de oportunidades de emprego e de prestação de serviços de 
qualidade em toda a União, a fim de apoiar o desenvolvimento equitativo e sustentável 
de todas as regiões da UE; considera que a criação de políticas sólidas e de longo prazo 
fomenta a criação de emprego de qualidade;

10. Observa que, atendendo ao facto de que as sociedades europeias estão a envelhecer, a 
escassez de trabalhadores qualificados está a tornar-se um problema e que um fator 
determinante para a sobrevivência atual e futura da indústria é, por conseguinte, o 
desenvolvimento de um sistema de formação orientado para a procura, no âmbito do 
qual os sistemas de ensino superior e de formação devem desempenhar um papel 
fundamental e que, para além de promoverem o princípio da renovação geracional, 
incentivarão a digitalização;

11. Insta a Comissão a analisar as lacunas em matéria de proteção e a necessidade de rever a 
Diretiva 2008/104/CE relativa ao trabalho temporário, a fim de assegurar condições 
dignas de trabalho e de emprego para os trabalhadores temporários; recorda a 
importância de envolver os parceiros sociais na conceção e aplicação dos regulamentos 
relativos à prestação de serviços e às profissões; salienta, a este respeito, a necessidade 
de colocar a proteção dos trabalhadores e a participação dos parceiros sociais no seu 
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centro para assegurar o funcionamento democrático, o crescimento económico e 
elevadas normas sociais e ambientais; insta a Comissão a promover e os 
Estados-Membros a garantirem o acesso dos sindicatos aos locais de trabalho, em 
conformidade com as práticas nacionais; convida a Comissão e os Estados-Membros a 
tomarem medidas para reforçar e promover o diálogo social e a autonomia dos parceiros 
sociais e a encorajar os trabalhadores a organizarem-se como instrumento-chave para 
alcançar padrões elevados de emprego;

12. Insta a Comissão a intensificar os seus esforços neste domínio e a tornar a AET 
operacional sem demora injustificada, a fim de melhorar a aplicação e a execução do 
direito da União em matéria de mobilidade laboral e de coordenação da segurança 
social;

13. Exorta os Estados-Membros a comprometerem-se plenamente com a digitalização dos 
serviços públicos e a aplicarem todos os aspetos do sistema de intercâmbio eletrónico de 
informações sobre a segurança social, a fim de reforçar a cooperação entre os 
Estados-Membros e as instituições de segurança social e facilitar a mobilidade livre e 
justa dos trabalhadores europeus; insta os Estados-Membros a melhorarem a cooperação 
e o intercâmbio de informações relacionados com os sistemas de segurança social;

14. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a promoverem a utilização de ferramentas 
digitais e os Estados-Membros a dotarem os serviços de inspeção do trabalho de 
recursos suficientes para combater todas as formas de abuso; insta a Comissão a 
apresentar uma iniciativa para um número europeu de segurança social que 
proporcionaria segurança jurídica aos trabalhadores e às empresas, ao mesmo tempo 
que controlaria eficazmente práticas de subcontratação e combateria a fraude social, 
como o falso trabalho por conta própria e destacamento e as empresas de fachada;

 exorta, além disso, os Estados-Membros a assegurarem que os controlos efetuados 
sejam proporcionados, justificados e não discriminatórios; insta a Comissão a tornar a 
AET plenamente operacional o mais rapidamente possível, a fim de assegurar uma 
melhor coordenação entre as inspeções do trabalho nacionais e combater o dumping 
social transfronteiras;

15. Salienta a necessidade de criar formas adicionais de atrair talento e competências bem 
necessárias; insta a Comissão, os Estados-Membros e as autoridades locais a 
trabalharem com os parceiros sociais para apoiar a melhoria e a requalificação 
profissionais dos trabalhadores, de modo a poderem beneficiar plenamente das 
oportunidades de emprego de qualidade, nomeadamente através da aquisição de 
competências digitais; apela a um melhor reconhecimento mútuo da compatibilidade 
das competências e qualificações, apoiado pelos mecanismos de reconhecimento 
existentes, como o portal da mobilidade profissional EURES, a plataforma digital 
Europass e o sistema de classificação ESCO;

16. Sublinha que a proposta da Comissão de um procedimento de notificação de serviços 
revisto limitaria indevidamente as capacidades de intervenção dos Estados-Membros e 
das autoridades locais e afetaria a sua competência legislativa no domínio dos serviços; 
por conseguinte, insta a Comissão a retirar a sua proposta;
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17. Recorda que, em 21 de outubro de 2019, o Parlamento instou a Comissão a retirar a sua 
proposta de um Cartão Eletrónico Europeu de Serviços; reitera, por conseguinte, o seu 
apelo à Comissão de retirar a proposta;

18. Salienta que os trabalhadores com deficiência continuam a confrontar-se com múltiplos 
obstáculos que dificultam ou impossibilitam o pleno usufruto da livre circulação de 
serviços; insta os Estados-Membros a aplicarem sem demora o Ato Europeu da 
Acessibilidade, a fim de eliminar eficazmente os obstáculos com que se defrontam os 
trabalhadores com deficiência e de garantir a disponibilidade de serviços acessíveis, 
bem como a adequação das condições em que os serviços são prestados; sublinha a 
importância primordial de alcançar um mercado único plenamente acessível que garanta 
a igualdade de tratamento e a integração económica e social dos trabalhadores com 
deficiência;

19. Apela à transposição, com caráter de urgência, da Diretiva 2019/882 relativa aos 
requisitos de acessibilidade dos produtos e serviços;

20. Insta a Comissão a integrar os aspetos da saúde e da segurança no trabalho como 
fundamentais para reforçar o mercado único de uma forma social e sustentável e criar 
uma concorrência leal no mercado único; considera que a Comissão deve adotar um 
novo e ambicioso quadro estratégico da UE em matéria de saúde e segurança no 
trabalho que inclua uma visão de zero mortes relacionadas com o trabalho; insta a 
Comissão a continuar a fixar limites de exposição profissional vinculativos para os 
agentes cancerígenos no trabalho;

21. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a melhorarem a regulamentação da UE e a 
coordenação entre as autoridades nacionais, a fim de facilitar a deteção da evasão fiscal; 
incentiva a Comissão e os Estados-Membros a proporem um plano de ação vinculativo 
para combater a evasão fiscal.
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