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18.5.2016 A8-0171/2 

Alteração  2 

Mylène Troszczynski 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0171/2016 

Lara Comi 

A Estratégia para o Mercado Único 

2015/2354(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 4-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  4-A. Lamenta o facto de que, amiúde, a 

Comissão considera como uma barreira 

injustificada a legislação nacional e 

regional com vista à proteção do ambiente 

e emprego, ao apoio à produção local ou a 

uma melhor informação dos 

consumidores sobre a origem e qualidade 

dos produtos; 

Or. en 
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18.5.2016 A8-0171/3 

Alteração  3 

Mylène Troszczynski 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0171/2016 

Lara Comi 

A Estratégia para o Mercado Único 

2015/2354(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 65-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  65-A. Sublinha que os problemas 

relacionados com a transposição, 

aplicação e controlo do cumprimento da 

legislação relativa ao mercado único são 

provocados sobretudo pela falta de 

qualidade dos regulamentos e diretivas da 

UE, que são mais orientados para os 

interesses das grandes sociedades do que 

para os interesses dos cidadãos e das 

PME, e pela falta de respeito pelas 

competências legislativas dos Estados-

Membros por parte das instituições da 

UE; 

Or. en 
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18.5.2016 A8-0171/4 

Alteração  4 

Mylène Troszczynski 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0171/2016 

Lara Comi 

A Estratégia para o Mercado Único 

2015/2354(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 71 

 

Proposta de resolução Alteração 

71. Insta a Comissão a redobrar os seus 

esforços no sentido de identificar possíveis 

infrações à legislação da UE por parte dos 

Estados-Membros numa fase inicial e a 

assumir uma posição firme contra 

quaisquer medidas legislativas, adotadas 

ou pendentes nos parlamentos nacionais, 

suscetíveis de aumentar a fragmentação 

do mercado único; 

71. Insta a Comissão a redobrar os seus 

esforços no sentido de reduzir a 

regulamentação e a invasão das 

competências dos Estados-Membros; 

Or. en 
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18.5.2016 A8-0171/5 

Alteração  5 

Mylène Troszczynski 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0171/2016 

Lara Comi 

A Estratégia para o Mercado Único 

2015/2354(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 82 

 

Proposta de resolução Alteração 

82. Reitera o seu apelo à rápida aprovação 

do pacote da segurança dos produtos e 

fiscalização do mercado pelo Conselho e 

insta a Comissão a assumir plenamente o 

seu papel de facilitadora de soluções neste 

contexto; sublinha a importância de 

fornecer informações pertinentes sobre os 

produtos destinados ao mercado de retalho, 

em particular a indicação do país de 

origem, a qual é crucial para proteger os 

consumidores e reforçar o combate à 

contrafação;  

82. Reitera o seu apelo à rápida aprovação 

do pacote da segurança dos produtos e 

fiscalização do mercado pelo Conselho e 

insta a Comissão a assumir plenamente o 

seu papel de facilitadora de soluções neste 

contexto; sublinha a importância de 

fornecer informações pertinentes sobre os 

produtos destinados ao mercado de retalho, 

em particular a indicação obrigatória do 

país de origem, a qual é crucial para 

proteger os consumidores e reforçar o 

combate à contrafação;  

Or. en 
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18.5.2016 A8-0171/6 

Alteração  6 

Mylène Troszczynski, Matteo Salvini 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0171/2016 

Lara Comi 

A Estratégia para o Mercado Único 

2015/2354(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 87-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  87-A. Partilha a profunda preocupação 

expressa pelos operadores tradicionais 

dos setores do turismo e do comércio 

retalhista, nomeadamente em Itália, com 

a aplicação da diretiva relativa aos 

serviços; sublinha que a plena aplicação 

desta diretiva na área das concessões às 

estâncias balneares e vendedores 

ambulantes pode ter um impacto social 

muito negativo em termos de perdas de 

postos de trabalho; 

Or. en 
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18.5.2016 A8-0171/7 

Alteração  7 

Mylène Troszczynski 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0171/2016 

Lara Comi 

A Estratégia para o Mercado Único 

2015/2354(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 97 

 

Proposta de resolução Alteração 

97. Considera que a prestação de serviços 

transfronteiras a título temporário, 

incluindo serviços profissionais, deve ser 

considerada um elemento fundamental do 

mercado interno, uma vez que esses 

serviços criam emprego e fornecem 

produtos e serviços de elevada qualidade 

aos cidadãos da UE; considera, portanto, 

que as orientações periódicas são um 

instrumento útil para os Estados-Membros, 

tendo em conta os diferentes contextos 

económicos, geográficos e sociais dos 

Estados-Membros; 

97. Considera que a prestação de serviços 

transfronteiras a título temporário, 

incluindo serviços profissionais, favorece a 

propagação do dumping social na UE; 

considera, portanto, que as orientações 

periódicas são um instrumento útil para os 

Estados-Membros, tendo em conta os 

diferentes contextos económicos, 

geográficos e sociais dos Estados-

Membros; 

Or. en 

 

 


