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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o reforço do mercado único: o futuro da livre circulação de serviços
(2020/2020(INI))

O Parlamento Europeu,

– 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 interno, 

– Tendo em conta a Diretiva 2005/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de 
setembro de 2005, relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais, 

– Tendo em conta a Diretiva (UE) 2018/958 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 
de junho de 2018, relativa a um teste de proporcionalidade a realizar antes da aprovação 
de nova regulamentação das profissões, 

– Tendo em conta o Regulamento (UE) 2018/1724, de 2 de outubro de 2018, relativo à 
criação de uma plataforma digital única para a prestação de acesso a informações, a 
procedimentos e a serviços de assistência e de resolução de problemas, e que altera o 
Regulamento (UE) n.º 1024/2012, 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, intitulada «Um setor retalhista europeu 
apto para o século XXI», de 19 de abril de 2018 (COM(2018)0219), 

– Tendo em conta a sua resolução, de 12 de dezembro de 2018, sobre o pacote para o 
mercado único1,

– Tendo em conta o estudo intitulado «Contribution to Growth: The Single Market for 
Services – Delivering Economic benefits for citizens and businesses» (Contribuição 
para o crescimento: o mercado único dos serviços – Proporcionar benefícios 
económicos aos cidadãos e às empresas), de fevereiro de 2019, encomendado pela 
Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 10 de março de 2020, intitulada 
«Identificar e Superar as Barreiras ao Mercado Único» (COM(2020)0093), 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 10 de março de 2020, sobre um plano 
de ação a longo prazo para melhorar a aplicação e o cumprimento das regras do 
mercado único (COM(2020)0094), 

– Tendo em conta o parecer da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais,

– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento,

A. Considerando que a Diretiva «Serviços» e a Diretiva «Qualificações Profissionais» são 
instrumentos fundamentais para eliminar os obstáculos à livre circulação de serviços na 

1 Textos aprovados, P8_TA(2018)0511.
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União Europeia, mas que o potencial do mercado único dos serviços continua, em larga 
medida, por explorar;

B. Considerando que os serviços representam cerca de 70 % da atividade económica na UE 
e uma percentagem semelhante dos postos de trabalho, enquanto a percentagem de 
serviços no comércio intra-UE é de apenas cerca de 20 %;

C. Considerando que estudos demonstram que os potenciais benefícios da realização do 
mercado único dos serviços, através de uma aplicação eficaz e de uma melhor 
harmonização dos regulamentos, poderão atingir, pelo menos, 297 mil milhões de EUR, 
o que corresponde a 2 % do PIB da UE;

D. Considerando que a UE enfrenta atualmente uma recessão e um aumento do 
desemprego causados pela pandemia de COVID-19 e que a realização do mercado 
único dos serviços é, por conseguinte, uma forma inteligente e eficaz de gerar 
crescimento económico sem despesas públicas adicionais;

E. Considerando que é necessário um mercado de serviços mais integrado e interligado 
para combater as alterações climáticas, criar uma economia sustentável e libertar todo o 
potencial do Pacto Ecológico Europeu;

F. Considerando que a fragmentação, as regulamentações nacionais restritivas e a 
sobrerregulamentação prejudicam não só as empresas mas, também, os consumidores, 
que dispõem de menos opções e pagam preços mais elevados;

G. Considerando que a aplicação efetiva das regras existentes e a abolição dos requisitos 
excessivos dependem dos Estados-Membros;

H. Considerando que a aplicação incompleta da legislação em vigor cria lacunas no que 
toca ao seu cumprimento, uma vez que pode ser impossível cumprir efetivamente 
disposições que tenham sido incorretamente aplicadas;

I. Considerando que os procedimentos administrativos onerosos, as regulamentações 
nacionais divergentes e, em especial, os obstáculos ao acesso às informações 
necessárias criaram uma discriminação e tornaram complicado o comércio 
transfronteiras, nomeadamente para as empresas de menor dimensão;

Combater os obstáculos no mercado único 

1. Sublinha que a promoção do mercado único, incluindo a livre circulação de serviços e 
de pessoas, é fundamental para combater a crise económica causada pela COVID-19; 
insta todos os Estados-Membros a atenuarem as restrições à livre circulação no mercado 
único o mais rapidamente possível;

2. Salienta que, em toda a União Europeia, a burocracia, as práticas administrativas 
onerosas e as restrições regulamentares impostas aos prestadores de serviços estão a 
criar obstáculos injustificados que privam os cidadãos de empregos, os consumidores de 
escolhas e os empresários de oportunidades;

3. Recorda que a Diretiva «Serviços» visa reduzir a fragmentação, aprofundar a integração 
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do mercado único e preparar o terreno para que as empresas e os consumidores possam 
aproveitar todo o seu potencial;

4. Recorda que a Diretiva «Serviços» e a Diretiva «Qualificações Profissionais» assentam 
no reconhecimento mútuo para facilitar a livre circulação de serviços;

5. Lamenta que os Estados-Membros evoquem frequentemente razões de interesse público 
para isolarem os seus mercados internos; salienta que requisitos como restrições 
territoriais e testes de necessidade económica criam obstáculos injustificados ao 
estabelecimento transfronteiras de empresas;

6. Recorda a importância da proposta da Comissão referente a um procedimento revisto de 
notificação no setor dos serviços; lamenta que a proposta não possa ser adotada devido 
à falta de acordo no Conselho;

7. Assinala que a proposta legislativa da Comissão relativa a um Cartão Eletrónico 
Europeu de Serviços tinha por objetivo eliminar os obstáculos administrativos que 
subsistem; sublinha que essas barreiras são onerosas para os prestadores de serviços e 
continuam a constituir um desincentivo significativo à prestação de serviços 
transfronteiras no mercado único;

8. Exorta os Estados-Membros a assegurarem a correta aplicação da legislação em vigor e 
a evitarem a sobrerregulamentação e os requisitos desnecessários, facilitando assim a 
prestação de serviços transfronteiras e garantindo condições de concorrência 
equitativas; 

9. Solicita aos parlamentos nacionais que se empenhem ativamente em apoiar a aplicação 
da legislação existente e a utilizarem os seus poderes de escrutínio em relação às 
autoridades nacionais;

10. Insta as partes interessadas, a comunidade empresarial e os parceiros sociais a 
desempenharem o seu papel apelando a que os governos revitalizem o setor europeu dos 
serviços; 

Garantir o cumprimento da legislação em vigor

11. Observa que a livre circulação de serviços é um elemento central do mercado único e 
pode proporcionar ganhos económicos substanciais, desde que seja respeitada de forma 
satisfatória e ativa pelos órgãos de poder local e regional, pelos tribunais nacionais e 
pela Comissão; 

12. Salienta que o preço da aplicação inadequada é pago pelas empresas e pelos 
consumidores de toda a União Europeia; incentiva a Comissão a dar prioridade às 
medidas de execução e a reduzir os obstáculos em domínios com um impacto 
económico significativo; 

13. Sublinha que razões imperiosas de interesse geral são invocadas com demasiada 
frequência pelos Estados-Membros de uma forma que prejudica o mercado interno de 
serviços; insta a Comissão a melhorar o acompanhamento do desempenho dos Estados-
Membros no que respeita à transposição e à aplicação da legislação; 
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14. Incentiva a Comissão a utilizar todos os meios ao seu dispor para assegurar o pleno 
cumprimento das regras em vigor; solicita que sejam instaurados processos por infração 
acelerados sempre que sejam detetadas infrações graves à legislação pertinente;

15. Apela a maior vigor por parte da Comissão para assegurar a coordenação e o 
intercâmbio eficientes de informações entre os Estados-Membros, a fim de evitar a 
duplicação de procedimentos e de controlos relativamente à prestação de serviços 
transfronteiras;

16. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a apresentarem o plano de ação a longo prazo 
para uma melhor aplicação e execução das regras do mercado único, a fim de 
maximizar o potencial do mercado único dos serviços.

Fomentar a clareza regulamentar: portais nacionais de informação

17. Realça a importância do portal digital único enquanto ponto de acesso em linha à 
informação, aos procedimentos e aos serviços de assistência da UE e dos Estados-
Membros relativamente ao mercado único; 

18. Recomenda que os Estados-Membros introduzam um portal digital único acessível às 
PME, fornecendo informações, serviços e procedimentos de assistência centrados no 
utilizador, de modo a fazer dele um balcão único virtual, na medida do possível, e a 
assegurar um nível máximo de ênfase no utilizador; 

19. Recomenda que a Comissão e os Estados-Membros apresentem sistematicamente 
informações de fácil utilização através do portal digital único sobre toda a nova 
legislação da UE que crie direitos ou obrigações para os cidadãos e as empresas;

20. Insta os Estados-Membros a acelerarem a sua digitalização, especialmente no que diz 
respeito aos procedimentos que afetam as empresas, tendo em conta a atual crise;

21. Recomenda que a Comissão ajude as autoridades nacionais de cada Estado-Membro a 
criar um portal nacional de informação sobre o mercado único, que forneça aos 
consumidores, aos trabalhadores e às empresas as seguintes informações:

a. as regras nacionais e da UE que as empresas devem aplicar no Estado-Membro em 
causa;

b. as ações que as empresas devem adotar para dar cumprimento a estas regras, 
resumidas por procedimento, com orientações passo a passo;

c. os documentos de que as empresas devem dispor e os prazos aplicáveis; 
d. as autoridades que as empresas devem contactar para obter as autorizações 

necessárias, etc.;

22. Recomenda que os portais nacionais de informação ajudem as empresas estrangeiras 
que pretendam fazer negócios no Estado-Membro em questão, bem como as empresas 
locais que pretendam exportar serviços e mercadorias para outros Estados-Membros; 

23. Apela à cooperação entre os portais nacionais de informação dos Estados-Membros, a 
fim de assegurar que as empresas, os trabalhadores e os cidadãos disponham de 
informações corretas, completas e atualizadas; 
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24. Insta a Comissão a desempenhar um papel de coordenação na partilha de informações 
entre portais nacionais de informação;

25 Salienta que todos os portais nacionais de informação devem ser acessíveis através do 
portal digital único;

26. Insta a Comissão a garantir que quaisquer novas diretivas ou novos regulamentos 
relativos ao mercado único incluam a obrigação de estabelecer um ponto de contacto 
nacional para informação;

Facilitar avaliações: Painel de avaliação do mercado único e indicadores de restrições

27. Apoia a iniciativa preliminar da Comissão no sentido de atualizar o painel de avaliação 
do mercado único com um novo conjunto de indicadores com o objetivo de analisar a 
aplicação, pelos Estados-Membros, da legislação pertinente relativa ao mercado único;

28. Recomenda que o atualizado painel de avaliação do mercado único analise as questões 
pertinentes do ponto de vista do utilizador final, avaliando se as preocupações e queixas 
são resolvidas, por exemplo, no âmbito da rede SOLVIT;

29. Insta a Comissão a adotar um método de avaliação quantitativa e qualitativa; assinala a 
importância de avaliar se as diretivas da UE pertinentes são aplicadas atempadamente e 
de acordo com o previsto pelos legisladores da UE;

30. Recomenda que o atualizado painel de avaliação do mercado único crie ligações com os 
indicadores de restrições existentes e que seja desenvolvida uma cartografia das 
restrições aos serviços e dos diferentes níveis de aplicação e cumprimento da legislação 
pertinente da UE;

31. Convida a Comissão a atualizar os indicadores de restrições existentes para ajudar os 
Estados-Membros a identificar os domínios em que devem ser envidados esforços para 
reduzir as restrições e acompanhar os seus esforços neste sentido.

32. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 
Comissão.



PE646.943v01-00 8/10 PR\1197540PT.docx

PT

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

As consequências económicas da pandemia de coronavírus só acentuaram a urgência de 
libertar todo o potencial do sector dos serviços em prol do crescimento e emprego. Por 
conseguinte, a livre circulação de serviços no mercado único deve ser a prioridade da agenda 
política. Esta resolução tem como objetivos proporcionar mais claridade e transparência às 
empresas e aos consumidores e corrigir a fragmentação do mercado único, garantindo que os 
Estados-Membros assumam a sua responsabilidade de aplicar integralmente a Diretiva 
«Serviços», na letra como no espírito.

Desta forma, o relator recomenda (I) abordar diretamente os obstáculos nacionais no mercado 
único, (II) garantir o devido cumprimento da legislação em vigor (III), fomentar a clareza 
regulamentar, através da criação de portais nacionais de informação, e (IV) fornecer 
instrumentos de avaliação adicionais, através de painéis de avaliação do mercado único e 
indicadores de restrições.

Potencial inexplorado dos serviços em termos de crescimento e de emprego 

O sector dos serviços é o motor de crescimento indispensável da União Europeia. Representa 
cerca de 70 % do PIB da UE e uma percentagem semelhante dos postos de trabalho. Dada a 
natureza da prestação de serviços, o sector está fortemente interligado a outros sectores 
económicos, como a economia de produção e a economia digital. Um melhor funcionamento 
do mercado interno dos serviços é, por isso, crucial para uma economia europeia mais 
competitiva e inovadora. 

A Diretiva «Serviços» e a Diretiva «Qualificações Profissionais» foram marcos importantes 
na resposta aos obstáculos colocados à livre circulação de serviços na UE. No entanto, o 
potencial do mercado único dos serviços permanece, em larga medida, inexplorado. Apesar 
dos anos decorridos, as diretivas ainda não são aplicadas integralmente em todos os Estados-
Membros. Há amplos indícios de como a burocracia, as práticas discriminatórias e as 
restrições regulamentares impostas estão a criar obstáculos injustificados que privam os 
cidadãos de empregos, os consumidores de escolhas e os empresários de oportunidades. A 
realização do mercado único também é prejudicada por medidas de execução insuficientes, 
tanto por parte da Comissão como das autoridades locais, regionais e nacionais. 

Perante uma recessão histórica e um desemprego crescente devido à pandemia de coronavírus, 
é fundamental que haja uma resposta europeia ambiciosa. A realização do mercado único dos 
serviços é uma das poucas áreas em que podemos gerar crescimento sem aumentar a dívida 
pública. Existem estudos que demonstram que os benefícios da aplicação efetiva e da melhor 
harmonização dos regulamentos dos serviços poderão ser de, pelo menos, 297 mil milhões de 
euros, o que corresponde a 2 % do PIB da UE. 

Combater os obstáculos nacionais no mercado único 

A insuficiente aplicação e o não cumprimento da legislação têm consequências prejudiciais, 
tanto para os consumidores como para os prestadores de serviços na União Europeia. Em 
particular, as PME são afetadas pela burocracia e por obstáculos administrativos 
injustificados. Infelizmente, alguns Estados-Membros evocam frequentemente razões de 
interesse público para isolarem os seus mercados internos. A sobrerregulação, os requisitos 
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onerosos no que respeita a formas jurídicas, as restrições territoriais e os testes de necessidade 
económica, em particular, impedem a prestação de serviços e excluem certas partes 
interessadas do mercado. 

Neste contexto, o relator congratula-se com o trabalho da Comissão no combate aos 
obstáculos administrativos, por exemplo através da proposta de criação de um cartão 
eletrónico, e sublinha a importância de aplicar a legislação em vigor de uma forma favorável 
às PME, nomeadamente a relativa a um portal digital único.

Garantir o cumprimento da legislação em vigor

As empresas e os consumidores que lidam com obstáculos e frustrações quando tentam 
proceder à comercialização de serviços na UE tendem a realçar que os seus problemas não 
advêm da falta de legislação. Pelo contrário, realçam falhas graves em termos de aplicação e 
de cumprimento da legislação em vigor.

Todos os Estados-Membros partilham a responsabilidade de transpor, aplicar e cumprir a 
legislação comum em matéria de comércio de serviços intra-UE. O relator está ciente das 
diferentes realidades nos Estados-Membros e das dificuldades encontradas na abertura dos 
mercados nacionais ao aumento da concorrência. Importa também reconhecer os progressos já 
registados. No entanto, não devem ser toleradas nem a duplicidade de normas, nem exceções. 
De igual modo, os Estados-Membros não deverão utilizar a crise provocada pelo coronavírus 
como pretexto para adiar a aplicação das regras pertinentes do mercado único. Pelo contrário, 
é necessário que os europeus possam exercer atividades comerciais tão livremente quanto 
possível, para ajudar na recuperação após a crise e, ainda, melhorar a trajetória de crescimento 
de longo prazo da Europa. 

Por conseguinte, o relator congratula-se com a comunicação recente da Comissão, intitulada 
«Plano de ação a longo prazo para melhorar a aplicação e o cumprimento das regras do 
mercado único», apoiando também as iniciativas nela inscritas. Contudo, o relator apela a que 
a Comissão reforce as medidas de execução. O conjunto de instrumentos completo, incluindo 
os processos por infração acelerados, deve ser aproveitado. Tem de haver consequências 
sempre que a aplicação insuficiente a nível nacional prejudique as oportunidades dos cidadãos 
europeus e a competitividade da economia europeia.

Fomentar a clareza regulamentar: portais nacionais de informação

Ao propor, adotar ou aplicar a legislação europeia, é importante que se procure sempre obter 
informações dos operadores económicos que, supostamente, devem beneficiar da legislação 
em causa. O mercado único dos serviços não é exceção. Uma mensagem sublinhada pelas 
empresas e pelos consumidores em toda a Europa é que, na prática, são comuns as 
dificuldades de acesso às informações necessárias sobre as regras a cumprir, os procedimentos 
a adotar e as autoridades a contactar no Estado-Membro onde pretendem exercer atividade. 
Além disso, as informações prestadas tendem a existir apenas na língua da região. Como 
salientado na muito pertinente comunicação da Comissão, intitulada «Identificar e superar as 
barreiras ao mercado único», 36 % das empresas evocam a existência de barreiras linguísticas 
nas tentativas comerciais no mercado único.  Frequentemente, este fenómeno faz com que as 
PME nem tentem exercer atividades comerciais no mercado único. 

Dadas estas circunstâncias, o relator defende que é necessária uma abordagem mais 
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coordenada relativamente à partilha de informações no terreno. Por conseguinte, um conjunto 
de propostas constantes do relatório sugere que se estabeleçam portais nacionais de 
investigação, com vista a melhorar os efeitos benéficos do portal digital único. A criação 
destes portais consolidaria os pontos de contacto já existentes num portal de acesso geral, 
informando as empresas e os consumidores sobre todos os requisitos que as empresas são 
obrigadas a preencher para que possam exercer atividade. Todas estas informações devem ser 
disponibilizadas em inglês, para além da língua da região.

A Comissão deve coordenar o trabalho de cada portal nacional de informação. Todas as 
informações devem ser acessíveis através do portal digital único. Trata-se, simplesmente, de 
um primeiro passo lógico tendente à promoção do comércio intraeuropeu de serviços: 
possibilitar que as empresas tomem conhecimento das regras que devem cumprir e dos 
procedimentos a ter em conta. 

Facilitar avaliações: painel de avaliação do mercado único e indicadores de restrições

Para melhorar o mercado único dos serviços, é absolutamente essencial avaliar o desempenho 
dos Estados-Membros no âmbito da aplicação da legislação e da prestação de informações. 
Esta avaliação possibilita que os Estados-Membros aprendam uns com os outros, através de 
boas práticas, exercendo também a pressão indispensável para melhorar o funcionamento da 
legislação europeia atual e futura. 

Neste contexto, o relator apoia vivamente a utilização do painel de avaliação do mercado 
único e o compromisso assumido pela Comissão de o atualizar com novos indicadores. Há 
margem para utilizar mais ativamente o painel de avaliação, recorrendo, por exemplo, tanto a 
indicadores quantitativos como qualitativos, e classificando os Estados-Membros de acordo 
com a sua abertura ao comércio de serviços. Assim, os consumidores e as empresas poderiam 
acompanhar o progresso e as áreas em que este se verifica, e a Comissão poderia dar 
prioridade ao reforço das medidas de execução nos domínios que mais carecem de aplicação.

Em suma, o relator defende que o mercado único europeu dos serviços só pode ser realizado 
através dos esforços conjuntos do Parlamento, da Comissão e de cada Estado-Membro, e não 
apenas através de nova legislação específica, mas, em particular, através do seu melhor 
cumprimento, da partilha de informações e de avaliações.


