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Alteração   1 

Marc Tarabella, Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Nicola Danti, 

Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Proposta de resolução 

Considerando A 

 
Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que não existe uma 

definição europeia comum de franquia, 

mas que o sistema de franquia 

normalmente envolve uma parceria entre 

pessoas singulares ou coletivas que são 

jurídica e financeiramente independentes 

umas das outras, através da qual uma parte 

(o franquiador) concede à outra parte (o 

franquiado) o direito de explorar a sua 

fórmula de franquia para vender bens e/ou 

serviços e partilha os seus conhecimentos, 

sendo a intenção de ambas as partes gerar 

receitas comerciais; 

A. Considerando que não existe uma 

definição europeia comum de franquia e 

que os acordos de franquia diferem de 

negócio para negócio, embora o sistema 

de franquia normalmente inclua elementos 

de base específicos comuns, 

designadamente uma parceria entre 

pessoas singulares ou coletivas que são 

jurídica e financeiramente independentes 

umas das outras, através da qual uma parte 

(o franquiador) concede à outra parte (o 

franquiado) o direito de explorar a sua 

fórmula de franquia para vender bens e/ou 

serviços e partilha os seus conhecimentos, 

bem como a prestação de serviços 

comerciais e assistência técnica por parte 

do franquiador ao franquiado durante a 

vigência do acordo, sendo a intenção de 

ambas as partes gerar receitas comerciais; 

Or. en 

 

Alteração   2 

Andreas Schwab, Jiří Pospíšil 

 

Proposta de resolução 

Considerando A 

 
Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que não existe uma 

definição europeia comum de franquia, 

mas que o sistema de franquia 

normalmente envolve uma parceria entre 

pessoas singulares ou coletivas que são 

A. Considerando que, devido às 

diferenças entre acordos de franquia, não 

existe uma definição europeia comum de 

franquia, mas que uma das principais 

características de um acordo de franquia 
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jurídica e financeiramente independentes 

umas das outras, através da qual uma parte 

(o franquiador) concede à outra parte (o 

franquiado) o direito de explorar a sua 

fórmula de franquia para vender bens e/ou 

serviços e partilha os seus conhecimentos, 

sendo a intenção de ambas as partes gerar 

receitas comerciais; 

é uma parceria entre pessoas singulares ou 

coletivas que são jurídica e 

financeiramente independentes umas das 

outras, através da qual uma parte (o 

franquiador) concede à outra parte (o 

franquiado) o direito de explorar a sua 

fórmula de franquia para vender bens e/ou 

serviços e partilha os seus conhecimentos, 

sendo a intenção de ambas as partes gerar 

receitas comerciais; 

Or. de 

 

Alteração   3 

Edward Czesak 

 

Proposta de resolução 

Considerando A 

 
Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que não existe uma 

definição europeia comum de franquia, 

mas que o sistema de franquia 

normalmente envolve uma parceria entre 

pessoas singulares ou coletivas que são 

jurídica e financeiramente independentes 

umas das outras, através da qual uma 

parte (o franquiador) concede à outra 

parte (o franquiado) o direito de explorar 

a sua fórmula de franquia para vender 

bens e/ou serviços e partilha os seus 

conhecimentos, sendo a intenção de 

ambas as partes gerar receitas comerciais; 

A. Considerando que não existe uma 

definição europeia comum de franquia, 

mas que por sistema de franquia se 

entende um método de atividade 

económica de distribuição de bens e 

serviços, onde o franquiado obtém o 

direito de vender determinados bens e 

serviços em nome próprio no âmbito do 

processo de comercialização do 

franquiador, utilizando o nome, as 

marcas comerciais e a experiência técnica 

e organizacional deste; 

Or. pl 

 

Alteração   4 

Mylène Troszczynski 

 

Proposta de resolução 

Considerando B 
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Proposta de resolução Alteração 

B. Considerando que, na sua 

resolução de 11 de dezembro de 2013, o 

Parlamento se congratulou com o sistema 

de franquia (franchising) enquanto modelo 

comercial que apoia a apropriação de 

novas e de pequenas atividades, mas 

registou a existência de cláusulas 

contratuais desleais, em certos casos, e 

apelou à celebração de contratos 

transparentes e leais; além disso, chamou 

a atenção da Comissão e dos Estados-

Membros, em particular, para os 

problemas enfrentados pelos franquiados 

que pretendem vender o seu negócio ou 

mudar a sua fórmula de negócio, 

mantendo, simultaneamente, a sua 

atividade no mesmo setor e convidou a 

Comissão a examinar a possibilidade de 

suprimir os mecanismos de fixação de 

preços em sistemas de franquia e os 

efeitos das cláusulas de concorrência a 

longo prazo, das opções de compra e da 

proibição da multi-franquia, e a 

reconsiderar, a esse respeito, a atual 

isenção das regras de concorrência para 

as partes contratantes que detenham uma 

quota de mercado inferior a 30 %; 

B. Considerando que o sistema de 

franquia (franchising) é positivo enquanto 

modelo comercial que apoia a apropriação 

de novas e de pequenas atividades e apoia 

o crescimento e o emprego nos territórios 

nacionais; considerando que a relação de 

confiança recíproca entre o franqueador e 

o franquiado é do absoluto interesse das 

duas partes; 

Or. fr 

 

Alteração   5 

Philippe Juvin 

 

Proposta de resolução 

Considerando B 

 
Proposta de resolução Alteração 

B. Considerando que, na sua resolução 

de 11 de dezembro de 2013, o Parlamento 

se congratulou com o sistema de franquia 

(franchising) enquanto modelo comercial 

que apoia a apropriação de novas e de 

pequenas atividades, mas registou a 

B. Considerando que, na sua resolução 

de 11 de dezembro de 2013, o Parlamento 

se congratulou com o sistema de franquia 

(franchising) enquanto modelo comercial 

que apoia a apropriação de novas e de 

pequenas atividades, mas registou a 
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existência de cláusulas contratuais desleais, 

em certos casos, e apelou à celebração de 

contratos transparentes e leais; além disso, 

chamou a atenção da Comissão e dos 

Estados-Membros, em particular, para os 

problemas enfrentados pelos franquiados 

que pretendem vender o seu negócio ou 

mudar a sua fórmula de negócio, 

mantendo, simultaneamente, a sua 

atividade no mesmo setor e convidou a 

Comissão a examinar a possibilidade de 

suprimir os mecanismos de fixação de 

preços em sistemas de franquia e os efeitos 

das cláusulas de concorrência a longo 

prazo, das opções de compra e da proibição 

da multi-franquia, e a reconsiderar, a esse 

respeito, a atual isenção das regras de 

concorrência para as partes contratantes 

que detenham uma quota de mercado 

inferior a 30 %; 

existência de cláusulas contratuais desleais, 

em certos casos, e apelou à celebração de 

contratos transparentes e leais; além disso, 

chamou a atenção da Comissão e dos 

Estados-Membros, em particular, para os 

problemas enfrentados pelos franquiados 

que pretendem vender o seu negócio ou 

mudar a sua fórmula de negócio, 

mantendo, simultaneamente, a sua 

atividade no mesmo setor e convidou a 

Comissão a examinar a possibilidade de 

suprimir os mecanismos de fixação de 

preços em sistemas de franquia e os efeitos 

das cláusulas de concorrência a longo 

prazo, das opções de compra e da proibição 

da multi-franquia; 

Or. fr 

 

Alteração   6 

Marc Tarabella, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari 

 

Proposta de resolução 

Considerando B 

 
Proposta de resolução Alteração 

B. Considerando que, na sua resolução 

de 11 de dezembro de 2013, o Parlamento 

se congratulou com o sistema de franquia 

(franchising) enquanto modelo comercial 

que apoia a apropriação de novas e de 

pequenas atividades, mas registou a 

existência de cláusulas contratuais desleais, 

em certos casos, e apelou à celebração de 

contratos transparentes e leais; além disso, 

chamou a atenção da Comissão e dos 

Estados-Membros, em particular, para os 

problemas enfrentados pelos franquiados 

que pretendem vender o seu negócio ou 

mudar a sua fórmula de negócio, 

mantendo, simultaneamente, a sua 

B. Considerando que, na sua resolução 

de 11 de dezembro de 2013, o Parlamento 

se congratulou com o sistema de franquia 

(franchising) enquanto modelo comercial 

que apoia a apropriação de novas e de 

pequenas atividades, mas registou a 

existência de cláusulas contratuais desleais, 

em certos casos, e apelou à celebração de 

contratos transparentes e leais; além disso, 

chamou a atenção da Comissão e dos 

Estados-Membros, em particular, para os 

problemas enfrentados pelos franquiados 

que pretendem vender o seu negócio ou 

mudar a sua fórmula de negócio, 

mantendo, simultaneamente, a sua 
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atividade no mesmo setor e convidou a 

Comissão a examinar a possibilidade de 

suprimir os mecanismos de fixação de 

preços em sistemas de franquia e os efeitos 

das cláusulas de concorrência a longo 

prazo, das opções de compra e da proibição 

da multi-franquia, e a reconsiderar, a esse 

respeito, a atual isenção das regras de 

concorrência para as partes contratantes 

que detenham uma quota de mercado 

inferior a 30 %; 

atividade no mesmo setor e convidou a 

Comissão a examinar a possibilidade de 

suprimir os mecanismos de fixação de 

preços em sistemas de franquia e os efeitos 

das cláusulas de concorrência a longo 

prazo, das opções de compra e da proibição 

da multi-franquia, e a reconsiderar, a esse 

respeito, a atual isenção das regras de 

concorrência para as partes contratantes 

que detenham uma quota de mercado 

inferior a 30 %; não obstante, este pedido 

continuou sem resposta; 

Or. en 

 

Alteração   7 

Jiří Pospíšil, Richard Sulík 

 

Proposta de resolução 

Considerando B 

 
Proposta de resolução Alteração 

B. Considerando que, na sua resolução 

de 11 de dezembro de 2013, o Parlamento 

se congratulou com o sistema de franquia 

(franchising) enquanto modelo comercial 

que apoia a apropriação de novas e de 

pequenas atividades, mas registou a 

existência de cláusulas contratuais desleais, 

em certos casos, e apelou à celebração de 

contratos transparentes e leais; além disso, 

chamou a atenção da Comissão e dos 

Estados-Membros, em particular, para os 

problemas enfrentados pelos franquiados 

que pretendem vender o seu negócio ou 

mudar a sua fórmula de negócio, 

mantendo, simultaneamente, a sua 

atividade no mesmo setor e convidou a 

Comissão a examinar a possibilidade de 

suprimir os mecanismos de fixação de 

preços em sistemas de franquia e os efeitos 

das cláusulas de concorrência a longo 

prazo, das opções de compra e da proibição 

da multi-franquia, e a reconsiderar, a esse 

respeito, a atual isenção das regras de 

B. Considerando que, na sua resolução 

de 11 de dezembro de 2013, o Parlamento 

se congratulou com o sistema de franquia 

(franchising) enquanto modelo comercial 

que apoia a apropriação de novas e de 

pequenas atividades, mas registou a 

existência de cláusulas contratuais desleais, 

em certos casos, e apelou a cláusulas 

contratuais transparentes e leais; além 

disso, chamou a atenção da Comissão e dos 

Estados-Membros, em particular, para os 

problemas enfrentados pelos franquiados 

que pretendem vender o seu negócio ou 

mudar a sua fórmula de negócio, 

mantendo, simultaneamente, a sua 

atividade no mesmo setor e convidou a 

Comissão a examinar a possibilidade de 

suprimir os mecanismos de fixação de 

preços em sistemas de franquia e os efeitos 

das cláusulas de concorrência a longo 

prazo, das opções de compra e da proibição 

da multi-franquia, e a reconsiderar, a esse 

respeito, a atual isenção das regras de 
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concorrência para as partes contratantes 

que detenham uma quota de mercado 

inferior a 30 %; 

concorrência para as partes contratantes 

que detenham uma quota de mercado 

inferior a 30 %; 

Or. en 

 

Alteração   8 

Mylène Troszczynski 

 

Proposta de resolução 

Considerando B-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 B-A. Considerando que o contexto 

económico desfavorável da área do euro e 

o desenvolvimento de uma concorrência 

desleal no seio do próprio mercado 

interno único geram uma instabilidade 

crónica do mercado que é desfavorável ao 

investimento e ao estabelecimento de 

relações de cooperação duradouras entre 

as partes; 

Or. fr 

 

Alteração   9 

Mylène Troszczynski 

 

Proposta de resolução 

Considerando C 

 
Proposta de resolução Alteração 

C. Considerando que o sistema de 

franquia tem potencial para ser um 

modelo comercial que pode contribuir 

para a realização do mercado único do 

setor retalhista, mas atualmente está a ter 

um desempenho fraco na UE, 

representando apenas 1,89 % do PIB, em 

comparação com 5,95 % nos EUA e 

10,83 % na Austrália, e que 83,5 % do 

volume de negócios do sistema de 

C. Considerando que o sistema de 

franquia é um modelo comercial que 

contribui para o crescimento do setor 

retalhista nos Estados-Membros, mas que 

ainda não explora todas as suas 

potencialidades; 
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franquia está concentrado em apenas sete 

Estados-Membros; 

Or. fr 

 

Alteração   10 

Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Nicola Danti, Maria Grapini, 

Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Proposta de resolução 

Considerando C 

 
Proposta de resolução Alteração 

C. Considerando que o sistema de 

franquia tem potencial para ser um modelo 

comercial que pode contribuir para a 

realização do mercado único do setor 

retalhista, mas atualmente está a ter um 

desempenho fraco na UE, representando 

apenas 1,89 % do PIB, em comparação 

com 5,95 % nos EUA e 10,83 % na 

Austrália, e que 83,5 % do volume de 

negócios do sistema de franquia está 

concentrado em apenas sete Estados-

Membros; 

C. Considerando que o sistema de 

franquia tem todo o potencial para ser um 

modelo comercial que pode contribuir para 

a realização do mercado único do setor 

retalhista, na medida em que pode ser um 

meio prático para criar empresas através 

de um investimento partilhado entre 

franquiador e franquiado, mas atualmente 

está a ter um desempenho fraco na UE, 

representando apenas 1,89 % do PIB, em 

comparação com 5,95 % nos EUA e 

10,83 % na Austrália, e que 83,5 % do 

volume de negócios do sistema de franquia 

está concentrado em apenas sete Estados-

Membros; 

Or. en 

 

Alteração   11 

Igor Šoltes 

 

Proposta de resolução 

Considerando C 

 
Proposta de resolução Alteração 

C. Considerando que o sistema de 

franquia tem potencial para ser um modelo 

comercial que pode contribuir para a 

realização do mercado único do setor 

C. Considerando que o sistema de 

franquia tem potencial para ser um modelo 

comercial que pode contribuir para a 

realização do mercado único do setor 
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retalhista, mas atualmente está a ter um 

desempenho fraco na UE, representando 

apenas 1,89 % do PIB, em comparação 

com 5,95 % nos EUA e 10,83 % na 

Austrália, e que 83,5 % do volume de 

negócios do sistema de franquia está 

concentrado em apenas sete Estados-

Membros; 

retalhista, mas atualmente está a ter um 

desempenho fraco na UE, representando 

apenas 1,89 % do PIB, em comparação 

com 5,95 % nos EUA e 10,83 % na 

Austrália, e que 83,5 % do volume de 

negócios do sistema de franquia está 

concentrado em apenas sete Estados-

Membros, razão pela qual é importante 

incentivar uma maior utilização deste 

modelo comercial em toda a UE; 

Or. en 

 

Alteração   12 

Philippe Juvin 

 

Proposta de resolução 

Considerando C 

 
Proposta de resolução Alteração 

C. Considerando que o sistema de 

franquia tem potencial para ser um modelo 

comercial que pode contribuir para a 

realização do mercado único do setor 

retalhista, mas atualmente está a ter um 

desempenho fraco na UE, representando 

apenas 1,89 % do PIB, em comparação 

com 5,95 % nos EUA e 10,83 % na 

Austrália, e que 83,5 % do volume de 

negócios do sistema de franquia está 

concentrado em apenas sete Estados-

Membros; 

C. Considerando que o sistema de 

franquia tem potencial para ser um modelo 

comercial que pode contribuir para a 

realização do mercado único do setor 

retalhista, mas lamentando que esteja 

atualmente a ter um desempenho fraco na 

UE, representando apenas 1,89 % do PIB, 

em comparação com 5,95 % nos EUA e 

10,83 % na Austrália, e que 83,5 % do 

volume de negócios do sistema de franquia 

está concentrado em apenas sete Estados-

Membros; 

Or. fr 

 

Alteração   13 

Marc Tarabella, Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Danti, Maria Grapini, 

Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Proposta de resolução 

Considerando D 
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Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que a legislação em 

vigor sobre o sistema de franquia enquanto 

modelo comercial varia consideravelmente 

entre Estados-Membros e os franquiados 

podem optar por não participar em redes de 

franquia transfronteiriças por não estarem 

familiarizados com outros sistemas 

jurídicos e poderem não estar protegidos 

contra práticas comerciais desleais; 

D. Considerando que o sistema de 

franquia tem uma dimensão 

transfronteiriça significativa e é 

importante para o funcionamento do 

mercado interno, mas que a legislação em 

vigor sobre o sistema de franquia enquanto 

modelo comercial varia consideravelmente 

entre Estados-Membros e os franquiados 

podem optar por não participar em redes de 

franquia transfronteiriças por não estarem 

familiarizados com outros sistemas 

jurídicos e poderem não estar protegidos 

contra práticas comerciais desleais, o que, 

por sua vez, pode ter um impacto sobre 

toda a economia da UE, bem como sobre 

os consumidores finais, limitando as suas 

possibilidades de escolha; 

Or. en 

 

Alteração   14 

Jasenko Selimovic 

 

Proposta de resolução 

Considerando D 

 
Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que a legislação em 

vigor sobre o sistema de franquia enquanto 

modelo comercial varia consideravelmente 

entre Estados-Membros e os franquiados 

podem optar por não participar em redes de 

franquia transfronteiriças por não estarem 

familiarizados com outros sistemas 

jurídicos e poderem não estar protegidos 

contra práticas comerciais desleais; 

D. Considerando que a legislação em 

vigor sobre o sistema de franquia enquanto 

modelo comercial varia consideravelmente 

entre Estados-Membros e os franquiados 

podem optar por não participar em redes de 

franquia transfronteiriças por não estarem 

familiarizados com outros sistemas 

jurídicos e poderem não estar protegidos 

contra práticas comerciais desleais; 

lamenta, neste contexto, o 

subdesenvolvimento do sistema de 

franquia, que afeta negativamente o 

crescimento, a criação de emprego, o 

aumento da base tributável, o 

desenvolvimento das PME e do espírito 

empresarial, bem como a aquisição de 
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novas capacidades e competências; 

Or. en 

 

Alteração   15 

Mylène Troszczynski 

 

Proposta de resolução 

Considerando D 

 
Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que a legislação em 

vigor sobre o sistema de franquia enquanto 

modelo comercial varia consideravelmente 

entre Estados-Membros e os franquiados 

podem optar por não participar em redes de 

franquia transfronteiriças por não estarem 

familiarizados com outros sistemas 

jurídicos e poderem não estar protegidos 

contra práticas comerciais desleais; 

D. Considerando que a legislação em 

vigor sobre o sistema de franquia enquanto 

modelo comercial varia naturalmente 

entre Estados-Membros e os franquiados 

podem optar por não participar em redes de 

franquia transfronteiriças; 

Or. fr 

 

Alteração   16 

Igor Šoltes 

 

Proposta de resolução 

Considerando D 

 
Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que a legislação em 

vigor sobre o sistema de franquia enquanto 

modelo comercial varia consideravelmente 

entre Estados-Membros e os franquiados 

podem optar por não participar em redes de 

franquia transfronteiriças por não estarem 

familiarizados com outros sistemas 

jurídicos e poderem não estar protegidos 

contra práticas comerciais desleais; 

D. Considerando que a legislação em 

vigor sobre o sistema de franquia enquanto 

modelo comercial varia consideravelmente 

entre Estados-Membros e os franquiados 

podem optar por não participar em redes de 

franquia transfronteiriças por não estarem 

familiarizados com outros sistemas 

jurídicos e poderem não estar protegidos 

contra práticas comerciais desleais, razão 

pela qual é importante refletir sobre um 

possível quadro regulamentar a nível da 

UE; 
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Or. en 

 

Alteração   17 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Proposta de resolução 

Considerando D 

 
Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que a legislação em 

vigor sobre o sistema de franquia enquanto 

modelo comercial varia consideravelmente 

entre Estados-Membros e os franquiados 

podem optar por não participar em redes 

de franquia transfronteiriças por não 

estarem familiarizados com outros 

sistemas jurídicos e poderem não estar 

protegidos contra práticas comerciais 

desleais; 

D. Considerando que a implementação 

dos regulamentos em vigor a nível da UE 

e a forma como as legislações nacionais 

são aplicadas ao sistema de franquia 

enquanto modelo comercial varia 

consideravelmente entre Estados-Membros 

e que a consequente ausência de regras 

homogéneas cria barreiras técnicas 

suscetíveis de desencorajar os 

franquiadores e os franquiados de 

expandirem as suas atividades além 

fronteiras; 

Or. en 

 

Alteração   18 

Marc Tarabella, Lucy Anderson, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari 

 

Proposta de resolução 

Considerando D-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 D-A. Considerando que o quadro de 

autorregulação na UE é frágil devido à 

aplicação deficiente pelas associações 

nacionais de franquiados do Código 

Europeu de Deontologia e à 

representatividade limitada dessas 

associações; 

Or. en 
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Alteração   19 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová 

 

Proposta de resolução 

Considerando D-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 D-A. Considerando que o sistema de 

franquia combina as vantagens de 

aumentar a distribuição de bens e 

estabelecer uma rede uniforme; 

Or. en 

 

Alteração   20 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Proposta de resolução 

Considerando D-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 D-B. Considerando que o sistema de 

franquia tem sido uma fórmula de 

negócio bem-sucedida, permitindo a 

rápida conquista de novos mercados com 

um investimento limitado e maiores 

probabilidades de sucesso tanto para 

franquiados como para franquiadores; 

Or. en 

 

Alteração   21 

Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Proposta de resolução 

Considerando E 

 
Proposta de resolução Alteração 

E. Considerando que existem 

diferenças entre as versões mais «duras» e 

«suaves» de franquia, consoante as 

condições do contrato de franquia; que, 

E. Considerando que existem 

diferenças entre as versões mais «duras» e 

«suaves» de franquia, consoante as 

condições do contrato de franquia; que, 
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além disso, os modelos, como os «grupos 

de retalhistas independentes», têm 

características especiais e apenas devem 

ser abrangidos pelas regras que regem o 

sistema de franquia na medida em que 

satisfazem a definição de franquia; 

além disso, os modelos comerciais 

alternativos, como os «grupos de 

retalhistas independentes», têm 

características especiais e apenas devem 

ser abrangidos pelas regras que regem o 

sistema de franquia na medida em que 

satisfazem a definição de franquia; 

Or. en 

 

Alteração   22 

Mylène Troszczynski 

 

Proposta de resolução 

Considerando F 

 
Proposta de resolução Alteração 

F. Considerando que existe falta de 

informação sobre o funcionamento do 

sistema de franquia no setor retalhista, 

uma vez que a informação relevante não 

está escrita ou muitas vezes só se encontra 

nas notas de acompanhamento dos 

acordos de franquia, que são 

confidenciais e, por conseguinte, não 

estão disponíveis ao público, e que a nível 

da UE não existe qualquer mecanismo de 

recolha de informações sobre cláusulas 

contratuais potencialmente desleais ou a 

execução abusiva de contratos; 

Suprimido 

Or. fr 

 

Alteração   23 

Igor Šoltes 

 

Proposta de resolução 

Considerando F 

 
Proposta de resolução Alteração 

F. Considerando que existe falta de 

informação sobre o funcionamento do 

F. Considerando que existe falta de 

informação sobre o funcionamento do 
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sistema de franquia no setor retalhista, uma 

vez que a informação relevante não está 

escrita ou muitas vezes só se encontra nas 

notas de acompanhamento dos acordos de 

franquia, que são confidenciais e, por 

conseguinte, não estão disponíveis ao 

público, e que a nível da UE não existe 

qualquer mecanismo de recolha de 

informações sobre cláusulas contratuais 

potencialmente desleais ou a execução 

abusiva de contratos; 

sistema de franquia no setor retalhista, uma 

vez que a informação relevante não está 

escrita ou muitas vezes só se encontra nas 

notas de acompanhamento dos acordos de 

franquia, que são confidenciais e, por 

conseguinte, não estão disponíveis ao 

público, e que a nível da UE não existe 

qualquer mecanismo de recolha de 

informações sobre cláusulas contratuais 

potencialmente desleais ou a execução 

abusiva de contratos, razão pela qual é 

necessária uma plataforma que contenha 

estas informações importantes para 

proporcionar aos franquiadores e aos 

franquiados um melhor conhecimento dos 

seus direitos e deveres; 

Or. en 

 

Alteração   24 

Daniel Dalton 

 

Proposta de resolução 

Considerando F 

 
Proposta de resolução Alteração 

F. Considerando que existe falta de 

informação sobre o funcionamento do 

sistema de franquia no setor retalhista, 

uma vez que a informação relevante não 

está escrita ou muitas vezes só se encontra 

nas notas de acompanhamento dos acordos 

de franquia, que são confidenciais e, por 

conseguinte, não estão disponíveis ao 

público, e que a nível da UE não existe 

qualquer mecanismo de recolha de 

informações sobre cláusulas contratuais 

potencialmente desleais ou a execução 

abusiva de contratos; 

F. Considerando que existe falta de 

informação sobre o funcionamento do 

sistema de franquia em todos os setores, 

uma vez que a informação relevante não 

está escrita ou muitas vezes só se encontra 

nas notas de acompanhamento dos acordos 

de franquia, que são confidenciais e, por 

conseguinte, não estão disponíveis ao 

público, e que a nível da UE não existe 

qualquer mecanismo de recolha de 

informações sobre cláusulas contratuais 

potencialmente desleais ou a execução 

abusiva de contratos; 

Or. en 

 

Alteração   25 
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Igor Šoltes 

 

Proposta de resolução 

Considerando G 

 
Proposta de resolução Alteração 

G. Considerando que, no contexto da 

realização do mercado único digital, deve 

ser dada atenção específica às tensões que 

surgem entre franquiadores e franquiados 

no que diz respeito ao comércio eletrónico 

e à partilha de dados relativos aos 

consumidores, visto que, atualmente, os 

acordos de franquia não contêm 

disposições sobre estes assuntos e, por 

conseguinte, resultam em incertezas e 

conflitos desnecessários; 

G. Considerando que, no contexto da 

realização do mercado único digital, deve 

ser dada atenção específica às tensões que 

surgem entre franquiadores e franquiados 

no que diz respeito ao comércio eletrónico 

e à partilha de dados relativos aos 

consumidores, visto que, atualmente, os 

acordos de franquia não contêm 

disposições sobre estes assuntos e, por 

conseguinte, resultam em incertezas e 

conflitos desnecessários; que o comércio 

eletrónico está a expandir-se e a ser cada 

vez mais utilizado pelos consumidores, 

devendo, por conseguinte, ser incluído de 

forma mais adequada nos contratos de 

franquia; 

Or. en 

 

Alteração   26 

Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa 

Jaakonsaari 

 

Proposta de resolução 

Considerando G 

 
Proposta de resolução Alteração 

G. Considerando que, no contexto da 

realização do mercado único digital, deve 

ser dada atenção específica às tensões que 

surgem entre franquiadores e franquiados 

no que diz respeito ao comércio eletrónico 

e à partilha de dados relativos aos 

consumidores, visto que, atualmente, os 

acordos de franquia não contêm 

disposições sobre estes assuntos e, por 

conseguinte, resultam em incertezas e 

conflitos desnecessários; 

G. Considerando que, no contexto da 

realização do mercado único digital, deve 

ser dada atenção específica às tensões que 

surgem entre franquiadores e franquiados 

no que diz respeito ao comércio eletrónico 

e à partilha de dados relativos aos 

consumidores, visto que, atualmente, os 

acordos de franquia não contêm 

disposições sobre estes assuntos e, por 

conseguinte, resultam em incertezas e 

conflitos desnecessários e que a 
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digitalização da economia é, em grande 

medida, ignorada pelo Regulamento (UE) 

n.º 330/2010 e pelas diretivas que o 

acompanham; 

Or. en 

 

Alteração   27 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Proposta de resolução 

Considerando G 

 
Proposta de resolução Alteração 

G. Considerando que, no contexto da 

realização do mercado único digital, deve 

ser dada atenção específica às tensões que 

surgem entre franquiadores e franquiados 

no que diz respeito ao comércio eletrónico 

e à partilha de dados relativos aos 

consumidores, visto que, atualmente, os 

acordos de franquia não contêm 

disposições sobre estes assuntos e, por 

conseguinte, resultam em incertezas e 

conflitos desnecessários; 

G. Considerando que, no contexto da 

realização do mercado único digital, deve 

ser dada atenção específica à expansão das 

franquias para o domínio do comércio 

eletrónico e à crescente relevância dos 

dados dos consumidores para o sucesso 

dos modelos comerciais de franquia, 

particularmente porque os acordos de 

franquia não contêm atualmente 

disposições sobre estes assuntos, deixando 

margem para incertezas e conflitos 

desnecessários; 

Or. en 

 

Alteração   28 

Mylène Troszczynski 

 

Proposta de resolução 

Considerando G 

 
Proposta de resolução Alteração 

G. Considerando que, no contexto da 

realização do mercado único digital, deve 

ser dada atenção específica às tensões que 

surgem entre franquiadores e franquiados 

no que diz respeito ao comércio eletrónico 

e à partilha de dados relativos aos 

G. Considerando que deve ser dada 

atenção específica às tensões que surgem 

entre franquiadores e franquiados no que 

diz respeito ao comércio eletrónico e à 

partilha de dados relativos aos 

consumidores, visto que, atualmente, os 



 

AM\1116865PT.docx 19/68 PE599.674v01-00 

 PT 

consumidores, visto que, atualmente, os 

acordos de franquia não contêm 

disposições sobre estes assuntos e, por 

conseguinte, resultam em incertezas e 

conflitos desnecessários; 

acordos de franquia não contêm 

disposições sobre estes assuntos e, por 

conseguinte, resultam em incertezas e 

conflitos desnecessários; 

Or. fr 

 

Alteração   29 

Edward Czesak 

 

Proposta de resolução 

Considerando G 

 
Proposta de resolução Alteração 

G. Considerando que, no contexto da 

realização do mercado único digital, deve 

ser dada atenção específica às tensões que 

surgem entre franquiadores e franquiados 

no que diz respeito ao comércio eletrónico 

e à partilha de dados relativos aos 

consumidores, visto que, atualmente, os 

acordos de franquia não contêm 

disposições sobre estes assuntos e, por 

conseguinte, resultam em incertezas e 

conflitos desnecessários; 

G. Considerando que, no contexto da 

realização do mercado único digital, deve 

ser dada atenção específica a eventuais 

tensões que surgem entre franquiadores e 

franquiados no que diz respeito ao 

comércio eletrónico e à partilha de dados 

relativos aos consumidores, visto que, 

atualmente, os acordos de franquia não 

contêm disposições sobre estes assuntos e, 

por conseguinte, podem resultar em 

incertezas e conflitos desnecessários; 

Or. pl 

 

Alteração   30 

Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Maria Grapini 

 

Proposta de resolução 

Considerando G-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 G-A. Considerando que o franquiador 

tem de provar uma violação contratual ou 

ética grave pelo franquiado para poder 

decidir unilateralmente não renovar o 

contrato ou conceder a franquia a outra 

pessoa ou empresa no mesmo território, 
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em particular se o franquiado tiver 

operado com sucesso a franquia durante 

a vigência do contrato e, neste período, 

tiver realizado um investimento 

importante com vista ao crescimento da 

marca e ao reforço do seu valor de 

trespasse; 

Or. en 

 

Alteração   31 

Marc Tarabella, Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Nicola Danti, 

Olga Sehnalová, Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Proposta de resolução 

Considerando G-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 G-A. Considerando que a Comissão 

definiu práticas comerciais desleais como 

«práticas que se desviam 

significativamente da boa conduta 

comercial, são contrárias à boa-fé e às 

práticas comerciais leais e são impostas 

unilateralmente por um parceiro 

comercial ao outro»1-A; 

 _________________ 

 1-A «Lutar contra as práticas comerciais 

desleais (PCD) nas relações entre 

empresas da cadeia de abastecimento 

alimentar», COM(2014) 472. 

Or. en 

 

Alteração   32 

Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Nicola Danti, Olga Sehnalová, 

Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Proposta de resolução 

Considerando G-B (novo) 
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Proposta de resolução Alteração 

 G-B. Considerando que o «fator medo» 

desempenha um papel nas relações 

comerciais, com a parte mais fraca a ser 

incapaz de exercer efetivamente os seus 

direitos e a recusar-se a apresentar queixa 

contra as práticas comerciais desleais da 

parte mais forte, por receio de que tal 

possa resultar no fim da sua relação 

comercial; 

Or. en 

 

Alteração   33 

Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Nicola Danti, Olga Sehnalová, 

Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 
Proposta de resolução Alteração 

1. Defende que, para a realização do 

mercado único do setor retalhista, o 

sistema de franquia pode desempenhar um 

papel importante, desde que seja oferecida, 

em toda a UE, proteção eficaz para os 

franquiadores e os franquiados contra 

práticas comerciais desleais; 

1. Defende que, para a realização do 

mercado único do setor retalhista, o 

sistema de franquia pode desempenhar um 

papel importante, desde que seja oferecida, 

em toda a UE, proteção eficaz para os 

franquiadores e os franquiados contra 

práticas comerciais desleais; no entanto, 

tal não é o caso atualmente, uma vez as 

medidas variam consoante os Estados-

Membros, o que conduz a um elevado 

grau de divergência e diversificação entre 

os Estados-Membros em termos de nível, 

natureza e forma de proteção jurídica; 

Or. en 

 

Alteração   34 

Daniel Dalton 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 
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Proposta de resolução Alteração 

1. Defende que, para a realização do 

mercado único do setor retalhista, o 

sistema de franquia pode desempenhar um 

papel importante, desde que seja oferecida, 

em toda a UE, proteção eficaz para os 

franquiadores e os franquiados contra 

práticas comerciais desleais; 

1. Defende que, para a realização do 

mercado único do setor retalhista, o 

sistema de franquia pode desempenhar um 

papel importante, dada a sua atual 

subutilização na UE em comparação com 

outras economias desenvolvidas; 

considera que uma proteção eficaz para os 

franquiadores e os franquiados contra as 

práticas comerciais desleais em toda a UE 

incentivará o crescimento do sistema de 

franquia; 

Or. en 

 

Alteração   35 

Richard Sulík 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 
Proposta de resolução Alteração 

1. Defende que, para a realização do 

mercado único do setor retalhista, o 

sistema de franquia pode desempenhar um 

papel importante, desde que seja oferecida, 

em toda a UE, proteção eficaz para os 

franquiadores e os franquiados contra 

práticas comerciais desleais; 

1. Defende que, para a realização do 

mercado único do setor retalhista, o 

sistema de franquia pode desempenhar um 

papel importante; 

Or. en 

 

Alteração   36 

Mylène Troszczynski 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 
Proposta de resolução Alteração 

1. Defende que, para a realização do 

mercado único do setor retalhista, o 

1. Defende que o sistema de franquia 

do setor retalhista pode desempenhar um 
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sistema de franquia pode desempenhar um 

papel importante, desde que seja oferecida, 

em toda a UE, proteção eficaz para os 

franquiadores e os franquiados contra 

práticas comerciais desleais; 

papel importante, desde que seja oferecida 

proteção eficaz para os franquiadores e os 

franquiados contra práticas comerciais 

desleais; 

Or. fr 

 

Alteração   37 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 
Proposta de resolução Alteração 

1. Defende que, para a realização do 

mercado único do setor retalhista, o 

sistema de franquia pode desempenhar 

um papel importante, desde que seja 

oferecida, em toda a UE, proteção eficaz 

para os franquiadores e os franquiados 

contra práticas comerciais desleais; 

1. Defende que o sistema de franquia 

pode desempenhar um papel importante 

na realização do mercado único, desde que 

sejam aprovadas normas homogéneas, 

que clarifiquem os direitos e as 

obrigações de cada parte num contrato de 

franquia, e que sejam eliminados os 

entraves técnicos ao comércio 

transfronteiriço; 

Or. en 

 

Alteração   38 

Richard Sulík 

 

Proposta de resolução 

N.º 1-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 1-A. Recorda que tanto o franquiador 

como o franquiado são dois empresários 

que participam voluntariamente numa 

atividade comercial, entendida como uma 

atividade sistemática desenvolvida de 

forma independente com o objetivo de 

obter lucro por um empresário em nome 

próprio e sob a sua própria 
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responsabilidade; recorda ainda que a 

ideia essencial de franquia é um sistema 

unificado de cooperação; os clientes do 

sistema de franquia confiam na unidade 

do sistema e dos produtos e serviços 

fornecidos e vendidos pelos membros do 

sistema; 

Or. en 

 

Alteração   39 

Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Nicola Danti, Olga Sehnalová, 

Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Proposta de resolução 

N.º 1-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 1-A. Considera que, tendo em conta a 

forte componente transfronteiriça do 

sistema de franquia, é aconselhável 

adotar uma abordagem uniforme a fim de 

corrigir as práticas comerciais desleais a 

nível da UE; 

Or. en 

 

Alteração   40 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Proposta de resolução 

N.º 1-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 1-A. Recorda que o sistema de franquia 

consiste numa relação contratual entre 

duas empresas juridicamente 

independentes; 

Or. en 
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Alteração   41 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Proposta de resolução 

N.º 1-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 1-B. Sublinha que cada uma das partes 

num contrato de franquia é vulnerável à 

outra, já que o franquiador corre o risco 

de perder o segredo da sua fórmula e o 

franquiado de renunciar a parte da sua 

independência no que diz respeito às suas 

decisões comerciais; 

Or. en 

 

Alteração   42 

Mylène Troszczynski 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 
Proposta de resolução Alteração 

2. Salienta que os franquiados são 

frequentemente a parte contratante mais 

fraca, uma vez que a fórmula de franquia 

foi desenvolvida pelo franquiador e os 

franquiado tendem a ser financeiramente 

mais fracos e menos informados do que o 

franquiador e, por conseguinte, 

fortemente dependentes dos 

conhecimentos especializados deste 

último; 

2. Salienta que a fórmula de franquia 

foi elaborada pelo franquiador e que os 

franquiados beneficiam dela diretamente; 

sublinha, igualmente, que as 

possibilidades de sucesso comercial da 

marca assentam num compromisso 

contratual pormenorizado e numa 

confiança fundamental entre as 

partes; considera que os franquiados 

estão muito dependentes dos 

conhecimentos do franquiador e, por sua 

vez, o franquiador está muito dependente 

da eficácia comercial e da estabilidade 

económica do franquiado e não tem 

qualquer interesse em favorecer 

perspetivas instáveis; 

Or. fr 
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Alteração   43 

Richard Sulík 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 
Proposta de resolução Alteração 

2. Salienta que os franquiados são 

frequentemente a parte contratante mais 

fraca, uma vez que a fórmula de franquia 

foi desenvolvida pelo franquiador e os 

franquiado tendem a ser financeiramente 

mais fracos e menos informados do que o 

franquiador e, por conseguinte, fortemente 

dependentes dos conhecimentos 

especializados deste último; 

2. Salienta que a fórmula de franquia 

é normalmente desenvolvida pelo 

franquiador e que os franquiados 

estabelecem uma relação contratual com 
o franquiador numa base voluntária; 

Or. en 

 

Alteração   44 

Maria Grapini 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 
Proposta de resolução Alteração 

2. Salienta que os franquiados são 

frequentemente a parte contratante mais 

fraca, uma vez que a fórmula de franquia 

foi desenvolvida pelo franquiador e os 

franquiado tendem a ser financeiramente 

mais fracos e menos informados do que o 

franquiador e, por conseguinte, fortemente 

dependentes dos conhecimentos 

especializados deste último; 

2. Salienta que os franquiados são 

frequentemente a parte contratante mais 

fraca, particularmente quando são 

representantes de PME, uma vez que a 

fórmula de franquia foi desenvolvida pelo 

franquiador e os franquiados tendem a ser 

financeiramente mais fracos e menos 

informados do que o franquiador e, por 

conseguinte, fortemente dependentes dos 

conhecimentos especializados deste último; 

Or. ro 

 

Alteração   45 

Daniel Dalton 
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Proposta de resolução 

N.º 2 

 
Proposta de resolução Alteração 

2. Salienta que os franquiados são 

frequentemente a parte contratante mais 

fraca, uma vez que a fórmula de franquia 

foi desenvolvida pelo franquiador e os 

franquiado tendem a ser financeiramente 

mais fracos e menos informados do que o 

franquiador e, por conseguinte, fortemente 

dependentes dos conhecimentos 

especializados deste último; 

2. Observa que os franquiados são 

frequentemente a parte contratante mais 

fraca, uma vez que a fórmula de franquia 

foi desenvolvida pelo franquiador e os 

franquiados tendem a ser financeiramente 

mais fracos e podem ser menos informados 

do que o franquiador e, por conseguinte, 

estar fortemente dependentes dos 

conhecimentos especializados deste último; 

Or. en 

 

Alteração   46 

Igor Šoltes 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 
Proposta de resolução Alteração 

2. Salienta que os franquiados são 

frequentemente a parte contratante mais 

fraca, uma vez que a fórmula de franquia 

foi desenvolvida pelo franquiador e os 

franquiado tendem a ser financeiramente 

mais fracos e menos informados do que o 

franquiador e, por conseguinte, fortemente 

dependentes dos conhecimentos 

especializados deste último; 

2. Salienta que os franquiados são 

frequentemente a parte contratante mais 

fraca, uma vez que a fórmula de franquia 

foi desenvolvida pelo franquiador e os 

franquiados tendem a ser financeiramente 

mais fracos e, consequentemente, menos 

informados do que o franquiador e, por 

conseguinte, fortemente dependentes dos 

conhecimentos especializados deste último; 

Or. en 

 

Alteração   47 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 
Proposta de resolução Alteração 
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2. Salienta que os franquiados são 

frequentemente a parte contratante mais 

fraca, uma vez que a fórmula de franquia 

foi desenvolvida pelo franquiador e os 

franquiado tendem a ser financeiramente 

mais fracos e menos informados do que o 

franquiador e, por conseguinte, fortemente 

dependentes dos conhecimentos 

especializados deste último; 

2. Salienta que os franquiados são 

frequentemente a parte contratante mais 

fraca, uma vez que a fórmula de franquia 

foi desenvolvida pelo franquiador e os 

franquiados tendem a ser financeiramente 

mais fracos e menos informados do que o 

franquiador e, por conseguinte, 

dependentes dos conhecimentos 

especializados deste último; 

Or. en 

 

Alteração   48 

Richard Sulík 

 

Proposta de resolução 

N.º 2-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 2-A. Sublinha o facto de os sistemas de 

franquia dependerem fortemente da 

cooperação funcional entre o franquiador 

e os franquiados; em muitos casos, um 

único franquiado pode irremediavelmente 

prejudicar todo o sistema de franquia; 

Or. en 

 

Alteração   49 

Marc Tarabella, Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Maria 

Grapini, Liisa Jaakonsaari 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 
Proposta de resolução Alteração 

3. Refere que os franquiadores se 

organizaram a nível nacional e europeu 

para verem os seus interesses 

representados, ao passo que os franquiados, 

normalmente devido à falta de recursos, 

carecem frequentemente de organizações 

3. Refere que os franquiadores se 

organizaram a nível nacional e europeu 

para verem os seus interesses 

representados, ao passo que os franquiados, 

normalmente devido à falta de recursos, 

carecem frequentemente de organizações 
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representativas e estão sub-representados; representativas que defendam os seus 

interesses coletivos, continuando a operar 

sobretudo numa base individual, e estão, 

por conseguinte, sub-representados; 

Or. en 

 

Alteração   50 

Maria Grapini 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 
Proposta de resolução Alteração 

3. Refere que os franquiadores se 

organizaram a nível nacional e europeu 

para verem os seus interesses 

representados, ao passo que os franquiados, 

normalmente devido à falta de recursos, 

carecem frequentemente de organizações 

representativas e estão sub-representados; 

3. Refere que os franquiadores se 

organizaram a nível nacional e europeu 

para verem os seus interesses 

representados, ao passo que os franquiados, 

normalmente devido à falta de recursos, 

carecem frequentemente de organizações 

representativas e estão sub-representados, 

vulneráveis e apresentam maior risco no 

que se refere ao respeito pelo comércio 

justo; 

Or. ro 

 

Alteração   51 

Igor Šoltes 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 
Proposta de resolução Alteração 

3. Refere que os franquiadores se 

organizaram a nível nacional e europeu 

para verem os seus interesses 

representados, ao passo que os franquiados, 

normalmente devido à falta de recursos, 

carecem frequentemente de organizações 

representativas e estão sub-representados; 

3. Refere que os franquiadores se 

organizaram a nível nacional e europeu 

para verem os seus interesses 

representados, ao passo que os franquiados, 

normalmente devido à falta de recursos, 

carecem frequentemente de organizações 

representativas e estão sub-representados, 

bem como insuficientemente protegidos, a 
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nível nacional e europeu; 

Or. en 

 

Alteração   52 

Jiří Pospíšil 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 
Proposta de resolução Alteração 

3. Refere que os franquiadores se 

organizaram a nível nacional e europeu 

para verem os seus interesses 

representados, ao passo que os franquiados, 

normalmente devido à falta de recursos, 

carecem frequentemente de organizações 

representativas e estão sub-representados; 

3. Refere que os franquiadores se 

organizaram a nível nacional e europeu 

para verem os seus interesses 

representados, ao passo que os franquiados 

estão, normalmente, sub-representados; 

Or. en 

 

Alteração   53 

Richard Sulík 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 
Proposta de resolução Alteração 

3. Refere que os franquiadores se 

organizaram a nível nacional e europeu 

para verem os seus interesses 

representados, ao passo que os 

franquiados, normalmente devido à falta 

de recursos, carecem frequentemente de 

organizações representativas e estão sub-

representados; 

3. Refere que os franquiadores e os 

franquiados se organizaram a nível 

nacional e europeu para verem os seus 

interesses representados e que a sua 

adesão a tais organizações continuará a 

ser facultativa; 

Or. en 

 

Alteração   54 



 

AM\1116865PT.docx 31/68 PE599.674v01-00 

 PT 

Kaja Kallas 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 
Proposta de resolução Alteração 

3. Refere que os franquiadores se 

organizaram a nível nacional e europeu 

para verem os seus interesses 

representados, ao passo que os franquiados, 

normalmente devido à falta de recursos, 
carecem frequentemente de organizações 

representativas e estão sub-representados; 

3. Refere que os franquiadores se 

organizaram a nível nacional e europeu 

para verem os seus interesses 

representados, ao passo que os franquiados 

carecem frequentemente de organizações 

representativas e estão sub-representados; 

Or. en 

 

Alteração   55 

Mylène Troszczynski 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 
Proposta de resolução Alteração 

3. Refere que os franquiadores se 

organizaram a nível nacional e europeu 

para verem os seus interesses 

representados, ao passo que os franquiados, 

normalmente devido à falta de recursos, 

carecem frequentemente de organizações 

representativas e estão sub-representados; 

3. Observa que os franquiadores se 

organizaram a nível nacional e europeu 

para verem os seus interesses 

representados, ao passo que os franquiados, 

normalmente devido à falta de recursos, 

carecem frequentemente de organizações 

representativas e estão sub-representados; 

Or. fr 

 

Alteração   56 

Marc Tarabella, Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Maria 

Grapini, Liisa Jaakonsaari 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 
Proposta de resolução Alteração 

4. Insta a Comissão e os Estados- 4. Insta a Comissão e os Estados-
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Membros a promoverem a criação de 

associações representativas dos 

franquiados e a assegurarem que estes são 

ouvidos sempre que são preparadas 

políticas ou legislação que os possam 

afetar; 

Membros a promoverem a criação de 

associações representativas dos 

franquiados e a assegurarem que estes são 

ouvidos sempre que são preparadas 

políticas ou legislação que os possam 

afetar, a fim de garantir um representação 

mais equitativa das partes; 

Or. en 

 

Alteração   57 

Maria Grapini 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 
Proposta de resolução Alteração 

4. Insta a Comissão e os 

Estados-Membros a promoverem a criação 

de associações representativas dos 

franquiados e a assegurarem que estes são 

ouvidos sempre que são preparadas 

políticas ou legislação que os possam 

afetar; 

4. Insta a Comissão e os 

Estados-Membros a promoverem e a 

incentivarem a criação de associações 

representativas dos franquiados e a 

assegurarem que estes são ouvidos sempre 

que são preparadas políticas ou legislação 

que os possam afetar; 

Or. ro 

 

Alteração   58 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 
Proposta de resolução Alteração 

4. Insta a Comissão e os 

Estados-Membros a promoverem a criação 

de associações representativas dos 

franquiados e a assegurarem que estes são 

ouvidos sempre que são preparadas 

políticas ou legislação que os possam 

afetar; 

4. Insta a Comissão e os 

Estados-Membros a promoverem e a 

reforçarem a criação de associações 

representativas dos franquiados e a 

assegurarem que estes são ouvidos sempre 

que são preparadas políticas ou legislação 

que os possam afetar; 
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Or. en 

 

Alteração   59 

Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Richard Sulík 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 
Proposta de resolução Alteração 

4. Insta a Comissão e os 

Estados-Membros a promoverem a criação 

de associações representativas dos 
franquiados e a assegurarem que estes são 

ouvidos sempre que são preparadas 

políticas ou legislação que os possam 

afetar; 

4. Insta a Comissão e os 

Estados-Membros a incentivarem o 

diálogo entre franquiadores, franquiados e 

decisores sempre que são preparadas 

políticas ou legislação que os possam 

afetar; 

Or. en 

 

Alteração   60 

Daniel Dalton 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 
Proposta de resolução Alteração 

4. Insta a Comissão e os 

Estados-Membros a promoverem a criação 

de associações representativas dos 

franquiados e a assegurarem que estes são 

ouvidos sempre que são preparadas 

políticas ou legislação que os possam 

afetar; 

4. Insta a Comissão e os 

Estados-Membros a incentivarem a criação 

de associações representativas dos 

franquiados e a assegurarem que estes são 

ouvidos sempre que são preparadas 

políticas ou legislação que os possam 

afetar; 

Or. en 

 

Alteração   61 

Mylène Troszczynski 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 
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Proposta de resolução Alteração 

5. Salienta que existe uma persistente 

falta de informação sobre o 

funcionamento do sistema de franquia no 

setor retalhista e exorta a Comissão a 

criar um ponto de contacto para a 

obtenção de informações sobre os 

problemas com que se deparam os 

franquiados, garantindo simultaneamente 

a confidencialidade da informação assim 

obtida; 

Suprimido 

Or. fr 

 

Alteração   62 

Igor Šoltes 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 
Proposta de resolução Alteração 

5. Salienta que existe uma persistente 

falta de informação sobre o funcionamento 

do sistema de franquia no setor retalhista e 

exorta a Comissão a criar um ponto de 

contacto para a obtenção de informações 

sobre os problemas com que se deparam os 

franquiados, garantindo simultaneamente a 

confidencialidade da informação assim 

obtida; 

5. Salienta que existe uma persistente 

falta de informação sobre o funcionamento 

do sistema de franquia no setor retalhista e 

exorta a Comissão a criar um ponto de 

contacto para a obtenção de informações 

sobre os problemas com que se deparam os 

franquiados, garantindo simultaneamente a 

confidencialidade da informação assim 

obtida e oferecendo aos franquiados a 

opção de assistência judiciária em caso de 

conflito grave entre as partes; 

Or. en 

 

Alteração   63 

Maria Grapini 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 
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Proposta de resolução Alteração 

5. Salienta que existe uma persistente 

falta de informação sobre o funcionamento 

do sistema de franquia no setor retalhista e 

exorta a Comissão a criar um ponto de 

contacto para a obtenção de informações 

sobre os problemas com que se deparam os 

franquiados, garantindo simultaneamente a 

confidencialidade da informação assim 

obtida; 

5. Salienta que existe uma persistente 

falta de informação sobre o funcionamento 

do sistema de franquia no setor retalhista e 

exorta a Comissão a criar um ponto de 

contacto para a obtenção de informações 

sobre os problemas com que se deparam os 

franquiados, garantindo simultaneamente a 

confidencialidade da informação assim 

obtida, bem como que as autoridades 

competentes atuam no sentido de resolver 

estes problemas; 

Or. ro 

 

Alteração   64 

Jiří Pospíšil, Andreas Schwab 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 
Proposta de resolução Alteração 

5. Salienta que existe uma persistente 

falta de informação sobre o funcionamento 

do sistema de franquia no setor retalhista e 

exorta a Comissão a criar um ponto de 

contacto para a obtenção de informações 

sobre os problemas com que se deparam os 

franquiados, garantindo simultaneamente a 

confidencialidade da informação assim 

obtida; 

5. Salienta que existe uma persistente 

falta de informação sobre o funcionamento 

do sistema de franquia no setor retalhista e 

exorta os Estados-Membros, em 

cooperação com a Comissão, a criarem 

pontos de contacto para a obtenção de 

informações sobre os problemas com que 

se deparam os franquiados, garantindo 

simultaneamente a confidencialidade da 

informação assim obtida; 

Or. en 

 

Alteração   65 

Kaja Kallas 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 
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Proposta de resolução Alteração 

5. Salienta que existe uma persistente 

falta de informação sobre o funcionamento 

do sistema de franquia no setor retalhista e 

exorta a Comissão a criar um ponto de 

contacto para a obtenção de informações 

sobre os problemas com que se deparam os 

franquiados, garantindo simultaneamente 

a confidencialidade da informação assim 

obtida; 

5. Salienta que existe uma persistente 

falta de informação sobre o funcionamento 

do sistema de franquia na UE e exorta a 

Comissão a melhorar a recolha de 

informações através, por exemplo, da 

criação de pontos de contacto para a 

obtenção de informações sobre os 

problemas com que se deparam os 

franquiados e os franquiadores ou do 

lançamento de consultas públicas; 

Or. en 

 

Alteração   66 

Richard Sulík 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 
Proposta de resolução Alteração 

5. Salienta que existe uma persistente 

falta de informação sobre o 

funcionamento do sistema de franquia no 

setor retalhista e exorta a Comissão a criar 

um ponto de contacto para a obtenção de 

informações sobre os problemas com que 

se deparam os franquiados, garantindo 

simultaneamente a confidencialidade da 

informação assim obtida; 

5. Salienta que existe um conjunto de 

associações de franquias nacionais e 

internacionais que dispõem das 

informações necessárias sobre o 

funcionamento do sistema de franquia no 

setor retalhista; no entanto, essas 

informações não foram recolhidas de 

forma coordenada à escala da UE e, até 

agora, não foi necessário fazê-lo; 

Or. en 

 

Alteração   67 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 
Proposta de resolução Alteração 

5. Salienta que existe uma persistente 5. Salienta que existe uma persistente 
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falta de informação sobre o funcionamento 

do sistema de franquia no setor retalhista e 

exorta a Comissão a criar um ponto de 

contacto para a obtenção de informações 

sobre os problemas com que se deparam os 

franquiados, garantindo simultaneamente a 

confidencialidade da informação assim 

obtida; 

falta de informação sobre o funcionamento 

do sistema de franquia no setor retalhista e 

exorta a Comissão a criar um ponto de 

contacto para a obtenção de informações 

sobre os problemas com que se deparam os 

franquiadores e os franquiados, garantindo 

simultaneamente a confidencialidade da 

informação assim obtida; 

Or. en 

 

Alteração   68 

Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 5-A. Incentiva a criação de associações 

nacionais e europeias de franquias 

reconhecidas como fontes legalmente 

reconhecidas de boas práticas em matéria 

de franquias, assegurando um equilíbrio 

entre membros franquiadores e 

franquiados; 

Or. en 

 

Alteração   69 

Mylène Troszczynski 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 
Proposta de resolução Alteração 

6. Exorta a Comissão a averiguar 

ativamente o funcionamento do sistema 

de franquia no setor retalhista e, em 

particular, a existência de cláusulas 

contratuais ou práticas comerciais desleais 

e a solicitar ao Eurostat que dê especial 

atenção a este modelo na recolha de 

6. Sublinha a existência de cláusulas 

contratuais ou práticas comerciais desleais 

no seio do próprio mercado interno único; 
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informação estatística sobre o setor; 

Or. fr 

 

Alteração   70 

Richard Sulík 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 
Proposta de resolução Alteração 

6. Exorta a Comissão a averiguar 

ativamente o funcionamento do sistema de 

franquia no setor retalhista e, em particular, 

a existência de cláusulas contratuais ou 

práticas comerciais desleais e a solicitar ao 

Eurostat que dê especial atenção a este 

modelo na recolha de informação 

estatística sobre o setor; 

6. Exorta a Comissão a averiguar 

ativamente o funcionamento do sistema de 

franquia no setor retalhista e, em particular, 

a existência de cláusulas contratuais ou 

práticas comerciais desleais e a solicitar ao 

Eurostat que dê especial atenção a este 

modelo na recolha de informação 

estatística sobre o setor, sem mais 

encargos administrativos ou de outro tipo 

para os empresários; 

Or. en 

 

Alteração   71 

Philippe Juvin 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 
Proposta de resolução Alteração 

6. Exorta a Comissão a averiguar 

ativamente o funcionamento do sistema de 

franquia no setor retalhista e, em particular, 

a existência de cláusulas contratuais ou 

práticas comerciais desleais e a solicitar ao 

Eurostat que dê especial atenção a este 

modelo na recolha de informação 

estatística sobre o setor; 

6. Exorta a Comissão a averiguar o 

funcionamento do sistema de franquia no 

setor retalhista e, em particular, a 

existência de cláusulas contratuais ou 

práticas comerciais desleais e a solicitar ao 

Eurostat que dê especial atenção a este 

modelo na recolha de informação 

estatística sobre o setor; 

Or. fr 
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Alteração   72 

Daniel Dalton 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 
Proposta de resolução Alteração 

6. Exorta a Comissão a averiguar 

ativamente o funcionamento do sistema de 

franquia no setor retalhista e, em 

particular, a existência de cláusulas 

contratuais ou práticas comerciais desleais 

e a solicitar ao Eurostat que dê especial 

atenção a este modelo na recolha de 

informação estatística sobre o setor; 

6. Exorta a Comissão a averiguar 

ativamente o funcionamento do sistema de 

franquia no setor retalhista, incluindo a 

existência de cláusulas contratuais ou 

práticas comerciais desleais e a solicitar ao 

Eurostat que dê especial atenção a este 

modelo na recolha de informação 

estatística sobre o setor; 

Or. en 

 

Alteração   73 

Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Maria Grapini 

 

Proposta de resolução 

N.º 6-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 6-A. Manifesta a sua preocupação pelo 

facto de, devido ao estatuto mais fraco dos 

franquiados, as práticas comerciais 

desleais poderem consistir na decisão 

unilateral dos franquiadores de não 

renovar um contrato de franquia de longa 

data, causando prejuízos financeiros 

graves ao franquiado devido ao 

investimento na propriedade da franquia, 

acessórios, publicidade e «goodwill», e 

pondo assim em causa postos de trabalho, 

especialmente se a intenção e o motivo da 

não renovação é a concessão da franquia 

pelo franquiador a outra pessoa ou 

empresa no mesmo território, mesmo que 

o franquiado tenha cumprido o contrato 

de forma consistente e integral; 
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Or. en 

 

Alteração   74 

Mylène Troszczynski 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 
Proposta de resolução Alteração 

7. Toma nota do Código Europeu de 

Deontologia da Franquia, desenvolvido 

pela Federação Europeia de Franquia, mas 

assinala igualmente que o código foi 

elaborado unilateralmente pelos 

franquiadores e suscitou críticas 

fundamentais dos franquiados, que 

chamaram a atenção, nomeadamente, 

para o facto de o código anterior à revisão 

de 2016 dar mais importância aos 

compromissos do franquiador; 

7. Toma nota do Código Europeu de 

Deontologia da Franquia, desenvolvido 

pela Federação Europeia de Franquia; 

Or. fr 

 

Alteração   75 

Daniel Dalton 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 
Proposta de resolução Alteração 

7. Toma nota do Código Europeu de 

Deontologia da Franquia, desenvolvido 

pela Federação Europeia de Franquia, mas 

assinala igualmente que o código foi 

elaborado unilateralmente pelos 

franquiadores e suscitou críticas 

fundamentais dos franquiados, que 

chamaram a atenção, nomeadamente, 

para o facto de o código anterior à revisão 

de 2016 dar mais importância aos 

compromissos do franquiador; 

7. Toma nota do Código Europeu de 

Deontologia da Franquia, desenvolvido 

pela Federação Europeia de Franquia, mas 

assinala igualmente que o código suscitou 

críticas significativas de muitos 

franquiados; 
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Or. en 

 

Alteração   76 

Jiří Pospíšil, Andreas Schwab 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 
Proposta de resolução Alteração 

7. Toma nota do Código Europeu de 

Deontologia da Franquia, desenvolvido 

pela Federação Europeia de Franquia, mas 

assinala igualmente que o código foi 

elaborado unilateralmente pelos 

franquiadores e suscitou críticas 

fundamentais dos franquiados, que 

chamaram a atenção, nomeadamente, 

para o facto de o código anterior à revisão 

de 2016 dar mais importância aos 

compromissos do franquiador; 

7. Toma nota do Código Europeu de 

Deontologia da Franquia, desenvolvido 

pela Federação Europeia de Franquia, mas 

assinala igualmente que o conteúdo do 

código tem sido alvo de críticas dos 

franquiados; 

Or. en 

 

Alteração   77 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 
Proposta de resolução Alteração 

7. Toma nota do Código Europeu de 

Deontologia da Franquia, desenvolvido 

pela Federação Europeia de Franquia, mas 

assinala igualmente que o código foi 

elaborado unilateralmente pelos 

franquiadores e suscitou críticas 

fundamentais dos franquiados, que 

chamaram a atenção, nomeadamente, para 

o facto de o código anterior à revisão de 

2016 dar mais importância aos 

compromissos do franquiador; 

7. Congratula-se, em princípio, com 

o Código Europeu de Deontologia da 

Franquia, desenvolvido pela Federação 

Europeia de Franquia como um 

instrumento que pode ser eficiente na 

promoção de boas práticas no setor das 

franquias numa base de autorregulação; 
assinala, além disso, que o código 

representa essencialmente os interesses 

dos franquiadores, mas observa 

igualmente que este suscitou críticas 

fundamentais dos franquiados, que 

chamaram a atenção, nomeadamente, para 
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o facto de o código anterior à revisão de 

2016 dar mais importância aos 

compromissos do franquiador; 

Or. en 

 

Alteração   78 

Richard Sulík 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 
Proposta de resolução Alteração 

7. Toma nota do Código Europeu de 

Deontologia da Franquia, desenvolvido 

pela Federação Europeia de Franquia, mas 

assinala igualmente que o código foi 

elaborado unilateralmente pelos 

franquiadores e suscitou críticas 

fundamentais dos franquiados, que 

chamaram a atenção, nomeadamente, 

para o facto de o código anterior à revisão 

de 2016 dar mais importância aos 

compromissos do franquiador; 

7. Toma nota do Código Europeu de 

Deontologia da Franquia, desenvolvido 

pela Federação Europeia de Franquia, 

cujos membros são associações ou 

federações nacionais que, na maioria dos 

casos, estão abertas tanto aos 

franquiadores como aos franquiados; 

Or. en 

 

Alteração   79 

Igor Šoltes 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 
Proposta de resolução Alteração 

7. Toma nota do Código Europeu de 

Deontologia da Franquia, desenvolvido 

pela Federação Europeia de Franquia, mas 

assinala igualmente que o código foi 

elaborado unilateralmente pelos 

franquiadores e suscitou críticas 

fundamentais dos franquiados, que 

chamaram a atenção, nomeadamente, para 

7. Toma nota do Código Europeu de 

Deontologia da Franquia, desenvolvido 

pela Federação Europeia de Franquia, mas 

assinala igualmente que o código foi 

elaborado unilateralmente pelos 

franquiadores e suscitou críticas 

fundamentais dos franquiados, que 

chamaram a atenção, nomeadamente, para 
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o facto de o código anterior à revisão de 

2016 dar mais importância aos 

compromissos do franquiador; 

o facto de o código anterior à revisão de 

2016 dar mais importância aos 

compromissos do franquiador, razão pela 

qual é necessária uma revisão do código 

que proporcione uma representação 

equilibrada e justa de ambas as partes; 

Or. en 

 

Alteração   80 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Proposta de resolução 

N.º 7-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 7-A. Lamenta, contudo, que o código 

abranja apenas uma pequena parte das 

franquias que operam na UE, uma vez 

que a maioria das franquias não pertence 

nem à EFF nem às associações nacionais 

que a adotaram, e vários 

Estados-Membros não têm associações 

nacionais de franquias; 

Or. en 

 

Alteração   81 

Richard Sulík 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 
Proposta de resolução Alteração 

8. Manifesta preocupação com a 

ausência de um mecanismo de execução 

independente que acompanhe o Código 

Europeu de Deontologia e recorda que, em 

alguns Estados-Membros, esta ausência de 

execução independente resultou na 

introdução de legislação destinada a 

impedir e combater as práticas comerciais 

8. Recorda que, em alguns 

Estados-Membros, foi introduzida 

legislação destinada a impedir e combater 

as práticas comerciais desleais no sistema 

de franquia; 
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desleais no sistema de franquia; 

Or. en 

 

Alteração   82 

Mylène Troszczynski 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 
Proposta de resolução Alteração 

8. Manifesta preocupação com a 

ausência de um mecanismo de execução 

independente que acompanhe o Código 

Europeu de Deontologia e recorda que, em 

alguns Estados-Membros, esta ausência 

de execução independente resultou na 

introdução de legislação destinada a 

impedir e combater as práticas comerciais 

desleais no sistema de franquia; 

8. Congratula-se com a ausência de 

um mecanismo de execução suplementar 

que acompanhe o Código Europeu de 

Deontologia e recorda que os 

Estados-Membros não necessitam de 

textos legislativos europeus para 

aplicarem legislação adequada, adaptada, 

razoável e proporcionada destinada a 

impedir e combater, de forma eficaz, as 

práticas comerciais desleais no sistema de 

franquia; 

Or. fr 

 

Alteração   83 

Daniel Dalton 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 
Proposta de resolução Alteração 

8. Manifesta preocupação com a 

ausência de um mecanismo de execução 

independente que acompanhe o Código 

Europeu de Deontologia e recorda que, em 

alguns Estados-Membros, esta ausência de 

execução independente resultou na 

introdução de legislação destinada a 

impedir e combater as práticas comerciais 

desleais no sistema de franquia; 

8. Observa a existência de 

preocupações quanto à ausência de um 

mecanismo de execução independente que 

acompanhe o Código Europeu de 

Deontologia e regista que, em alguns 

Estados-Membros, esta ausência de 

execução independente resultou na 

introdução de legislação destinada a 

impedir e combater as práticas comerciais 

desleais no sistema de franquia; 
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Or. en 

 

Alteração   84 

Olga Sehnalová, Marc Tarabella 

 

Proposta de resolução 

N.º 8-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 8-A. Recorda que o Parlamento 

solicitou repetidamente à Comissão que 

instituísse um quadro legislativo da UE 

que proíba práticas comerciais desleais na 

cadeia de abastecimento alimentar; insta 

a Comissão a apresentar sem demora essa 

proposta; 

Or. en 

 

Alteração   85 

Richard Sulík 

 

Proposta de resolução 

N.º 8-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 8-A. Recorda que o Código de 

Deontologia é um conjunto de regras 

aceites pelos franquiadores, para além 

das regras legalmente exigidas; o Código 

de Deontologia deve proporcionar sempre 

valor acrescentado a qualquer pessoa 

disposta a cumprir estas regras; 

Or. en 

 

Alteração   86 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová 

 

Proposta de resolução 

N.º 8-A (novo) 
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Proposta de resolução Alteração 

 8-A. Lamenta a falta de 

homogeneidade na abordagem da 

legislação específica das franquias entre 

os Estados-Membros da UE, que pode 

prejudicar substancialmente as redes de 

franquia transfronteiriças; 

Or. en 

 

Alteração   87 

Richard Sulík 

 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 
Proposta de resolução Alteração 

9. Refere que os acordos de franquia 

devem respeitar plenamente os princípios 

de parceria equilibrada, em que o 

franquiador e o franquiado devem ser 

razoáveis e leais entre eles e resolver as 

queixas, conflitos e litígios através de 

comunicação franca, razoável e direta; 

9. Refere que os acordos de franquia 

devem respeitar plenamente os princípios 

de parceria comercial contratual, em que o 

franquiador e o franquiado devem atuar 

dentro da legalidade e resolver as queixas, 

conflitos e litígios sobretudo através de 

comunicação franca, razoável e direta e em 

conformidade com o seu contrato escrito; 

Or. en 

 

Alteração   88 

Philippe Juvin 

 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 
Proposta de resolução Alteração 

9. Refere que os acordos de franquia 

devem respeitar plenamente os princípios 

de parceria equilibrada, em que o 

franquiador e o franquiado devem ser 

razoáveis e leais entre eles e resolver as 

queixas, conflitos e litígios através de 

9. Refere que os acordos de franquia 

devem respeitar plenamente os princípios 

de parceria equilibrada, em que o 

franquiador e o franquiado devem ser 

razoáveis e leais entre eles e resolver as 

queixas, conflitos e litígios através de 
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comunicação franca, razoável e direta; comunicação franca, transparente, 

razoável e direta; 

Or. fr 

 

Alteração   89 

Maria Grapini 

 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 
Proposta de resolução Alteração 

9. Refere que os acordos de franquia 

devem respeitar plenamente os princípios 

de parceria equilibrada, em que o 

franquiador e o franquiado devem ser 

razoáveis e leais entre eles e resolver as 

queixas, conflitos e litígios através de 

comunicação franca, razoável e direta; 

(Não se aplica à versão portuguesa.) 

Or. ro 

 

Alteração   90 

Mylène Troszczynski 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 
Proposta de resolução Alteração 

10. Insta a Comissão a examinar as 

queixas que recebe, por exemplo, através 

de um ponto de contacto, e a elaborar 

uma lista não exaustiva de práticas 

comerciais desleais com base nessas 

informações; 

Suprimido 

Or. fr 

 

Alteração   91 

Andreas Schwab 
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Proposta de resolução 

N.º 10 

 
Proposta de resolução Alteração 

10. Insta a Comissão a examinar as 

queixas que recebe, por exemplo, através 

de um ponto de contacto, e a elaborar uma 

lista não exaustiva de práticas comerciais 

desleais com base nessas informações; 

10. Insta os Estados-Membros a 

transmitirem à Comissão as queixas e 

outras informações relevantes que 

recebem, por exemplo, através de um 

ponto de contacto; insta a Comissão a 

elaborar uma lista não exaustiva de práticas 

comerciais desleais com base nessas 

informações e, se necessário além disso, 

criar uma plataforma de peritos com vista 

a obter mais informações sobre o sistema 

de franquia no comércio a retalho, em 

particular sobre os diferentes tipos de 

práticas comerciais desleais; 

Or. de 

Alteração   92 

Jiří Pospíšil, Richard Sulík 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 
Proposta de resolução Alteração 

10. Insta a Comissão a examinar as 

queixas que recebe, por exemplo, através 

de um ponto de contacto, e a elaborar uma 

lista não exaustiva de práticas comerciais 

desleais com base nessas informações; 

10. Insta os Estados-Membros a 

apresentarem as queixas ou outras 

informações relevantes que recebam 

através dos pontos de contacto existentes 

ou que enviem à Comissão uma análise 

mais aprofundada, que possa ajudar a 

elaborar uma lista informativa não 

exaustiva de práticas comerciais desleais e 

a atualizar as orientações sobre boas 

práticas; 

Or. en 

 

Alteração   93 

Jasenko Selimovic 

 



 

AM\1116865PT.docx 49/68 PE599.674v01-00 

 PT 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 
Proposta de resolução Alteração 

10. Insta a Comissão a examinar as 

queixas que recebe, por exemplo, através 

de um ponto de contacto, e a elaborar uma 

lista não exaustiva de práticas comerciais 

desleais com base nessas informações; 

10. Insta a Comissão a examinar as 

queixas que recebe, por exemplo, através 

de um ponto de contacto, e a elaborar uma 

lista não exaustiva de práticas comerciais 

desleais com base nessas informações, bem 

como a considerar a possibilidade de 

tomar novas medidas para corrigir melhor 

essas deficiências de mercado nas 

relações entre franquiadores e 

franquiados; 

Or. en 

 

Alteração   94 

Igor Šoltes 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 
Proposta de resolução Alteração 

10. Insta a Comissão a examinar as 

queixas que recebe, por exemplo, através 

de um ponto de contacto, e a elaborar uma 

lista não exaustiva de práticas comerciais 

desleais com base nessas informações; 

10. Insta a Comissão a examinar as 

queixas que recebe, por exemplo, através 

de um ponto de contacto, e a elaborar uma 

lista não exaustiva de práticas comerciais 

desleais com base nessas informações, que 

deverá ser publicada e estar acessível aos 

franquiadores e aos franquiados; 

Or. en 

 

Alteração   95 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 
Proposta de resolução Alteração 

10. Insta a Comissão a examinar as 10. Insta a Comissão a examinar as 
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queixas que recebe, por exemplo, através 

de um ponto de contacto, e a elaborar uma 

lista não exaustiva de práticas comerciais 

desleais com base nessas informações; 

queixas que recebe, por exemplo, através 

de um ponto de contacto, e a elaborar 

propostas de medidas suplementares 

destinadas a melhorar o funcionamento 

do setor das franquias e a evitar a 

ocorrência de práticas comerciais 

desleais; 

Or. en 

 

Alteração   96 

Richard Sulík 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 
Proposta de resolução Alteração 

10. Insta a Comissão a examinar as 

queixas que recebe, por exemplo, através 

de um ponto de contacto, e a elaborar uma 

lista não exaustiva de práticas comerciais 

desleais com base nessas informações; 

10. Insta a Comissão a examinar a 

situação relacionada com o sistema de 

franquia na UE e a elaborar uma lista não 

exaustiva de práticas comerciais desleais 

com base nas informações apresentadas 

pelos franquiados, franquiadores e outras 

partes interessadas; 

Or. en 

 

Alteração   97 

Maria Grapini 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 
Proposta de resolução Alteração 

10. Insta a Comissão a examinar as 

queixas que recebe, por exemplo, através 

de um ponto de contacto, e a elaborar uma 

lista não exaustiva de práticas comerciais 

desleais com base nessas informações; 

10. Insta a Comissão a examinar as 

queixas que recebe, por exemplo, através 

de um ponto de contacto, e a elaborar uma 

lista não exaustiva de práticas comerciais 

desleais com base nessas informações, bem 

como as medidas que se afigurem 

necessárias; 
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Or. ro 

 

Alteração   98 

Philippe Juvin 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 
Proposta de resolução Alteração 

10. Insta a Comissão a examinar as 

queixas que recebe, por exemplo, através 

de um ponto de contacto, e a elaborar uma 

lista não exaustiva de práticas comerciais 

desleais com base nessas informações; 

(Não se aplica à versão portuguesa.)  

Or. fr 

 

Alteração   99 

Daniel Dalton 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 
Proposta de resolução Alteração 

10. Insta a Comissão a examinar as 

queixas que recebe, por exemplo, através 

de um ponto de contacto, e a elaborar uma 

lista não exaustiva de práticas comerciais 

desleais com base nessas informações; 

10. Insta a Comissão a examinar as 

queixas que recebe através de um ponto de 

contacto e a apresentar relatórios sobre 

como está a ser assegurada a aplicação da 

autorregulação e da legislação aplicável; 

Or. en 

 

Alteração   100 

Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Maria Grapini, Pina Picierno, 

Liisa Jaakonsaari 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 
Proposta de resolução Alteração 
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11. Salienta, em particular, a 

necessidade de informação pré-contratual 

correta e exaustiva, incluindo informação 

sobre o desempenho da fórmula de 

franquia, tanto de caráter geral como de 

caráter específico relativamente à 

localização prevista do franquiado, 

disponível por escrito pelo menos 15 dias 

úteis antes da assinatura do acordo e de 

introdução de um período de reflexão de 

cinco dias após a execução do acordo; 

11. Salienta, em particular, a 

necessidade de princípios específicos que 

assegurem o equilíbrio entre os direitos e 

as obrigações contratuais das partes, tais 

como o de informação pré-contratual clara, 

correta e exaustiva, incluindo informação 

sobre o desempenho da fórmula de 

franquia, tanto de caráter geral como de 

caráter específico relativamente à 

localização prevista do franquiado, e 

limites claros relativos aos requisitos de 

confidencialidade, disponível por escrito 

pelo menos 15 dias úteis antes da 

assinatura do acordo e de introdução de um 

período de reflexão de cinco dias após a 

execução do acordo; a obrigação do 

franquiador de assegurar que a duração 

do contrato permite ao franquiado cobrir 

o seu investimento; assistência comercial 

e técnica contínua do franquiador ao 

franquiado durante o período de vigência 

do contrato; e indemnizações justas no 

final do contrato; 

Or. en 

 

Alteração   101 

Daniel Dalton 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 
Proposta de resolução Alteração 

11. Salienta, em particular, a 

necessidade de informação pré-contratual 

correta e exaustiva, incluindo informação 

sobre o desempenho da fórmula de 

franquia, tanto de caráter geral como de 

caráter específico relativamente à 

localização prevista do franquiado, 
disponível por escrito pelo menos 15 dias 

úteis antes da assinatura do acordo e de 

introdução de um período de reflexão de 

cinco dias após a execução do acordo; 

11. Salienta a necessidade de 

informação pré-contratual correta e 

exaustiva disponível por escrito antes da 

assinatura do acordo; 
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Or. en 

 

Alteração   102 

Jasenko Selimovic 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 
Proposta de resolução Alteração 

11. Salienta, em particular, a 

necessidade de informação pré-contratual 

correta e exaustiva, incluindo informação 

sobre o desempenho da fórmula de 

franquia, tanto de caráter geral como de 

caráter específico relativamente à 

localização prevista do franquiado, 

disponível por escrito pelo menos 15 dias 

úteis antes da assinatura do acordo e de 

introdução de um período de reflexão de 

cinco dias após a execução do acordo; 

11. Lamenta a falta de transparência 

no mercado de franquias; salienta, em 

particular, a necessidade de informação 

pré-contratual correta e exaustiva, 

incluindo informação sobre o desempenho 

da fórmula de franquia, tanto de caráter 

geral como de caráter específico 

relativamente à localização prevista do 

franquiado, disponível por escrito pelo 

menos 15 dias úteis antes da assinatura do 

acordo e de introdução de um período de 

reflexão de cinco dias após a execução do 

acordo; 

Or. en 

 

Alteração   103 

Jiří Pospíšil, Richard Sulík, Andreas Schwab 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 
Proposta de resolução Alteração 

11. Salienta, em particular, a 

necessidade de informação pré-contratual 

correta e exaustiva, incluindo informação 

sobre o desempenho da fórmula de 

franquia, tanto de caráter geral como de 

caráter específico relativamente à 

localização prevista do franquiado, 

disponível por escrito pelo menos 15 dias 

úteis antes da assinatura do acordo e de 

introdução de um período de reflexão de 

11. Salienta, em particular, a 

necessidade de informação pré-contratual 

correta e exaustiva, incluindo informação 

sobre o desempenho da fórmula de 

franquia, tanto de caráter geral como de 

caráter específico relativamente à 

localização prevista do franquiado, 

disponível por escrito e com suficiente 

antecedência antes da assinatura do 

acordo; 
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cinco dias após a execução do acordo; 

Or. en 

 

Alteração   104 

Richard Sulík 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 
Proposta de resolução Alteração 

12. Salienta a necessidade de formação 

inicial especializada e de orientações 

adequadas do franquiador aos franquiados 

durante a vigência do contrato; 

12. Salienta a necessidade de formação 

inicial especializada e de orientações 

adequadas do franquiador aos franquiados, 

na medida do necessário, durante a 

vigência do contrato; 

Or. en 

 

Alteração   105 

Philippe Juvin 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 
Proposta de resolução Alteração 

12. Salienta a necessidade de formação 

inicial especializada e de orientações 

adequadas do franquiador aos franquiados 

durante a vigência do contrato; 

12. Salienta a necessidade de formação 

inicial especializada e de orientações e 

informações adequadas do franquiador aos 

franquiados durante a vigência do contrato; 

Or. fr 

 

Alteração   106 

Jiří Pospíšil 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 
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Proposta de resolução Alteração 

12. Salienta a necessidade de formação 

inicial especializada e de orientações 

adequadas do franquiador aos franquiados 

durante a vigência do contrato; 

12. Salienta a necessidade de formação 

inicial especializada, sempre que 

necessário, e de orientações adequadas do 

franquiador aos franquiados durante a 

vigência do contrato; 

Or. en 

 

Alteração   107 

Daniel Dalton 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 
Proposta de resolução Alteração 

12. Salienta a necessidade de formação 

inicial especializada e de orientações 

adequadas do franquiador aos franquiados 

durante a vigência do contrato; 

12. Reconhece que, normalmente, 

existe a necessidade de formação inicial 

especializada e de orientações adequadas 

do franquiador aos franquiados durante a 

vigência do contrato; 

Or. en 

 

Alteração   108 

Edward Czesak 

 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 
Proposta de resolução Alteração 

13. Recorda a obrigação dos 

franquiados de envidarem os seus melhores 

esforços para o crescimento da franquia e a 

manutenção da identidade comum e da 

reputação da rede de franquia e, nesse 

sentido, de colaborarem lealmente com 

todos os parceiros da rede e de respeitarem 

os direitos de propriedade industrial e 

intelectual que fazem parte da fórmula de 

franquia; 

13. Recorda a obrigação dos 

franquiados de envidarem os seus melhores 

esforços para o crescimento da franquia e a 

manutenção da identidade comum e da 

reputação da rede de franquia e, nesse 

sentido, de colaborarem lealmente com 

todos os parceiros da rede e de respeitarem 

os direitos de propriedade industrial e 

intelectual que fazem parte da fórmula de 

franquia, bem como o direito da 
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concorrência; 

Or. pl 

Alteração   109 

Jean-Marie Cavada 

 

Proposta de resolução 

N.º 13-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 13-A. Solicita à Comissão que esclareça 

os conflitos de responsabilidade entre o 

franquiado e o franquiador no que se 

refere às violações dos direitos de 

propriedade industrial e intelectual; 

Or. en 

 

Alteração   110 

Jean-Marie Cavada 

 

Proposta de resolução 

N.º 13-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 13-B. Insta a Comissão a considerar a 

possibilidade de propor uma diretiva da 

UE relativa às práticas comerciais 

desleais no setor das franquias com 

implicações transfronteiriças; 

Or. en 

 

Alteração   111 

Mylène Troszczynski 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 
Proposta de resolução Alteração 
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14. Refere, contudo, que, por vezes, os 

franquiadores exigem que os franquiados 

comprem produtos e serviços não 

relacionadas com a fórmula de franquia; 

considera que esse tipo de requisito não 

deve ser visto como parte da obrigação 

dos franquiados relacionada com a 

manutenção da identidade comum e da 

reputação da rede de franquia, uma vez 

que pode facilmente representar uma 

prática comercial desleal; 

Suprimido 

Or. fr 

 

Alteração   112 

Richard Sulík 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 
Proposta de resolução Alteração 

14. Refere, contudo, que, por vezes, os 

franquiadores exigem que os franquiados 

comprem produtos e serviços não 

relacionadas com a fórmula de franquia; 

considera que esse tipo de requisito não 

deve ser visto como parte da obrigação 

dos franquiados relacionada com a 

manutenção da identidade comum e da 

reputação da rede de franquia, uma vez 

que pode facilmente representar uma 

prática comercial desleal; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração   113 

Daniel Dalton 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 
Proposta de resolução Alteração 
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14. Refere, contudo, que, por vezes, os 

franquiadores exigem que os franquiados 

comprem produtos e serviços não 

relacionadas com a fórmula de franquia; 

considera que esse tipo de requisito não 

deve ser visto como parte da obrigação 

dos franquiados relacionada com a 

manutenção da identidade comum e da 

reputação da rede de franquia, uma vez 

que pode facilmente representar uma 

prática comercial desleal; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração   114 

Philippe Juvin 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 
Proposta de resolução Alteração 

14. Refere, contudo, que, por vezes, os 

franquiadores exigem que os franquiados 

comprem produtos e serviços não 

relacionadas com a fórmula de franquia; 

considera que esse tipo de requisito não 

deve ser visto como parte da obrigação dos 

franquiados relacionada com a manutenção 

da identidade comum e da reputação da 

rede de franquia, uma vez que pode 

facilmente representar uma prática 

comercial desleal; 

14. Observa que determinados 

franquiadores poderiam exigir que os 

franquiados comprassem produtos e 

serviços não relacionados com a fórmula 

de franquia; considera que esse tipo de 

requisito não deve ser visto como parte da 

obrigação dos franquiados relacionada com 

a manutenção da identidade comum e da 

reputação da rede de franquia, uma vez que 

poderia representar uma prática comercial 

desleal; 

Or. fr 

 

Alteração   115 

Daniel Dalton 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 
Proposta de resolução Alteração 
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15. Salienta que as cláusulas de não 

concorrência devem ser razoáveis, 

proporcionais e formuladas de forma clara 

e não devem ser aplicadas por um período 

mais longo do que o estritamente 

necessário, tendo em conta, em especial, a 

eventual necessidade de os franquiados 

mudarem a fórmula de franquia, caso a 

sua vizinhança e, por conseguinte, a 

procura de produtos e serviços se altere; 

15. Salienta que as cláusulas de não 

concorrência devem ser razoáveis, 

proporcionais e formuladas de forma clara; 

Or. en 

 

Alteração   116 

Mylène Troszczynski 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 
Proposta de resolução Alteração 

15. Salienta que as cláusulas de não 

concorrência devem ser razoáveis, 

proporcionais e formuladas de forma clara 

e não devem ser aplicadas por um período 

mais longo do que o estritamente 

necessário, tendo em conta, em especial, a 

eventual necessidade de os franquiados 

mudarem a fórmula de franquia, caso a 

sua vizinhança e, por conseguinte, a 

procura de produtos e serviços se altere; 

15. Salienta que as cláusulas de não 

concorrência são, de um modo geral, 

razoáveis, proporcionais e formuladas de 

forma clara e aplicam-se por um período 

estritamente necessário; 

Or. fr 

Alteração   117 

Richard Sulík 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 
Proposta de resolução Alteração 

15. Salienta que as cláusulas de não 

concorrência devem ser razoáveis, 

proporcionais e formuladas de forma clara 

e não devem ser aplicadas por um período 

15. Salienta que as cláusulas de não 

concorrência devem ser formuladas de 

forma clara e não devem ser aplicadas por 

um período mais longo do que o 
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mais longo do que o estritamente 

necessário, tendo em conta, em especial, a 

eventual necessidade de os franquiados 

mudarem a fórmula de franquia, caso a 

sua vizinhança e, por conseguinte, a 

procura de produtos e serviços se altere; 

estritamente necessário; 

Or. en 

 

Alteração   118 

Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Maria Grapini 

 

Proposta de resolução 

N.º 15-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 15-A. Regista com preocupação que a 

importação paralela de produtos de redes 

de franquia desvirtua e compromete 

seriamente os acordos de exclusividade 

territorial e contamina e contradiz o 

modelo de franquia em detrimento dos 

franquiados e responsabiliza os 

franquiadores se estes tiverem capacidade 

de controlo e prevenção da sua 

importação para o território em causa; 

Or. en 

 

Alteração   119 

Daniel Dalton 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 
Proposta de resolução Alteração 

16. Observa com preocupação os 

litígios resultantes das vendas pela 

Internet, uma vez que são essenciais para 

o mercado digital, considerando que os 

acordos de franquia tradicionais não têm 

em conta o efeito que as vendas pela 

Suprimido 
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Internet podem ter sobre as cláusulas de 

exclusividade, tornando, assim, possível 

que, no domínio em que o franquiado tem 

o direito de exclusividade, os clientes 

possam comprar produtos ao franquiador, 

mesmo se levantarem as mercadorias no 

estabelecimento do franquiado; 

Or. en 

 

Alteração   120 

Richard Sulík 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 
Proposta de resolução Alteração 

16. Observa com preocupação os 

litígios resultantes das vendas pela 

Internet, uma vez que são essenciais para 

o mercado digital, considerando que os 

acordos de franquia tradicionais não têm 

em conta o efeito que as vendas pela 

Internet podem ter sobre as cláusulas de 

exclusividade, tornando, assim, possível 

que, no domínio em que o franquiado tem 

o direito de exclusividade, os clientes 

possam comprar produtos ao franquiador, 

mesmo se levantarem as mercadorias no 

estabelecimento do franquiado; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração   121 

Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Lucy Anderson, Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa 

Jaakonsaari 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 
Proposta de resolução Alteração 

16. Observa com preocupação os 16. Observa com preocupação os 
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litígios resultantes das vendas pela Internet, 

uma vez que são essenciais para o mercado 

digital, considerando que os acordos de 

franquia tradicionais não têm em conta o 

efeito que as vendas pela Internet podem 

ter sobre as cláusulas de exclusividade, 

tornando, assim, possível que, no domínio 

em que o franquiado tem o direito de 

exclusividade, os clientes possam comprar 

produtos ao franquiador, mesmo se 

levantarem as mercadorias no 

estabelecimento do franquiado; 

litígios resultantes das vendas pela Internet, 

uma vez que são essenciais para o mercado 

digital, considerando que o poder do 

franquiador e do franquiado é, com 

frequência, muito desequilibrado e que os 

acordos de franquia tradicionais não têm 

em conta o efeito que as vendas pela 

Internet podem ter sobre as cláusulas de 

exclusividade, tornando, assim, possível 

que, no domínio em que o franquiado tem 

o direito de exclusividade, os clientes 

possam comprar produtos ao franquiador, 

mesmo se levantarem as mercadorias no 

estabelecimento do franquiado; recorda 

que devem ser envidados esforços para 

evitar que os vendedores na Internet 

adquiram vantagens competitivas desleais 

em relação aos franquiados; 

Or. en 

 

Alteração   122 

Daniel Dalton 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 
Proposta de resolução Alteração 

16. Observa com preocupação os 

litígios resultantes das vendas pela 

Internet, uma vez que são essenciais para 

o mercado digital, considerando que os 

acordos de franquia tradicionais não têm 

em conta o efeito que as vendas pela 

Internet podem ter sobre as cláusulas de 

exclusividade, tornando, assim, possível 

que, no domínio em que o franquiado tem 

o direito de exclusividade, os clientes 

possam comprar produtos ao franquiador, 

mesmo se levantarem as mercadorias no 

estabelecimento do franquiado; 

16. Observa os problemas associados 

às vendas pela Internet, num contexto em 

os acordos de franquia tradicionais, muitas 

vezes, não têm em conta o efeito que as 

vendas pela Internet podem ter sobre as 

cláusulas de exclusividade, tornando 

possível que, num domínio em que o 

franquiado tem o direito de exclusividade, 

os clientes possam comprar produtos ao 

franquiador, mesmo se levantarem as 

mercadorias no estabelecimento do 

franquiado; 

Or. en 
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Alteração   123 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 
Proposta de resolução Alteração 

16. Observa com preocupação os 

litígios resultantes das vendas pela 

Internet, uma vez que são essenciais para 

o mercado digital, considerando que os 
acordos de franquia tradicionais não têm 

em conta o efeito que as vendas pela 

Internet podem ter sobre as cláusulas de 

exclusividade, tornando, assim, possível 

que, no domínio em que o franquiado tem 

o direito de exclusividade, os clientes 

possam comprar produtos ao franquiador, 

mesmo se levantarem as mercadorias no 

estabelecimento do franquiado; 

16. Observa com preocupação os 

litígios resultantes das vendas em linha, 

uma vez que estas constituem uma parte 

cada vez mais importante do modelo 

comercial das franquias, mas não são 

abrangidas pelos acordos de franquia 

tradicionais, que não têm em conta o efeito 

que as vendas pela Internet podem ter 

sobre as respetivas disposições; apela, por 

conseguinte, à inclusão de disposições 

relativas às vendas em linha nos acordos 

de franquia; 

Or. en 

 

Alteração   124 

Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Nicola Danti, Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa 

Jaakonsaari 

 

Proposta de resolução 

N.º 16-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 16-A. Manifesta a sua preocupação com 

a utilização de dados sobre os 

consumidores recolhidos através do 

franquiado; insta a Comissão a tomar em 

consideração as componentes digitais 

deste modelo comercial nas suas próximas 

medidas; 

Or. en 

 

Alteração   125 
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Jasenko Selimovic 

 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 
Proposta de resolução Alteração 

17. Solicita à Comissão que redija 

orientações que reflitam as boas práticas 

relativas ao funcionamento do sistema de 

franquia no setor retalhista; insta, neste 

contexto, a Comissão a efetuar uma análise 

dos atuais instrumentos de autorregulação, 

bem como das práticas legislativas dos 

Estados-Membros no domínio do sistema 

de franquia no setor retalhista, e a 

apresentar as suas conclusões ao 

Parlamento, incluindo recomendações de 

medidas futuras centradas na necessidade 

de uma aplicação efetiva; 

17. Solicita à Comissão que redija 

orientações que reflitam as boas práticas 

relativas ao funcionamento do sistema de 

franquia no setor retalhista e os últimos 

desenvolvimentos tecnológicos e de 

mercado, como as vendas pela Internet; 

insta, neste contexto, a Comissão a efetuar 

uma análise dos atuais instrumentos de 

autorregulação, bem como das práticas 

legislativas dos Estados-Membros no 

domínio do sistema de franquia no setor 

retalhista, e a apresentar as suas conclusões 

ao Parlamento, incluindo recomendações 

de medidas futuras centradas na 

necessidade de uma aplicação efetiva, 

assim como na forma de desenvolver o 

mercado de franquias na UE; 

Or. en 

 

Alteração   126 

Marc Tarabella, Lucy Anderson, Nicola Danti, Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa 

Jaakonsaari 

 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 
Proposta de resolução Alteração 

17. Solicita à Comissão que redija 

orientações que reflitam as boas práticas 

relativas ao funcionamento do sistema de 

franquia no setor retalhista; insta, neste 

contexto, a Comissão a efetuar uma análise 

dos atuais instrumentos de autorregulação, 

bem como das práticas legislativas dos 

Estados-Membros no domínio do sistema 

de franquia no setor retalhista, e a 

apresentar as suas conclusões ao 

17. Exorta a Comissão a redigir 

orientações que reflitam as boas práticas 

relativas ao funcionamento do sistema de 

franquia no setor retalhista; insta, neste 

contexto, a Comissão a lançar uma 

consulta pública, a fim de obter 

informações objetivas sobre a situação 

real do sistema de franquia e, 

posteriormente, a efetuar uma análise dos 

atuais instrumentos de autorregulação, bem 
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Parlamento, incluindo recomendações de 

medidas futuras centradas na necessidade 

de uma aplicação efetiva; 

como das práticas legislativas dos Estados-

Membros no domínio do sistema de 

franquia no setor retalhista, e a apresentar 

as suas conclusões ao Parlamento, 

incluindo recomendações de medidas 

futuras centradas na necessidade de uma 

aplicação efetiva; 

Or. en 

 

Alteração   127 

Dennis de Jong 

 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 
Proposta de resolução Alteração 

17. Solicita à Comissão que redija 

orientações que reflitam as boas práticas 

relativas ao funcionamento do sistema de 

franquia no setor retalhista; insta, neste 

contexto, a Comissão a efetuar uma análise 

dos atuais instrumentos de autorregulação, 

bem como das práticas legislativas dos 

Estados-Membros no domínio do sistema 

de franquia no setor retalhista, e a 

apresentar as suas conclusões ao 

Parlamento, incluindo recomendações de 

medidas futuras centradas na necessidade 

de uma aplicação efetiva; 

17. Solicita à Comissão que redija 

orientações que reflitam as boas práticas 

relativas ao funcionamento do sistema de 

franquia no setor retalhista e a 

apresentá-las ao Parlamento, o mais 

tardar, até janeiro de 2018; insta, neste 

contexto, a Comissão a efetuar uma análise 

dos atuais instrumentos de autorregulação, 

bem como das práticas legislativas dos 

Estados-Membros no domínio do sistema 

de franquia no setor retalhista, e a 

apresentar as suas conclusões ao 

Parlamento, incluindo recomendações de 

medidas futuras centradas na necessidade 

de uma aplicação efetiva; 

Or. en 

 

Alteração   128 

Dita Charanzová 

 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 
Proposta de resolução Alteração 
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17. Solicita à Comissão que redija 

orientações que reflitam as boas práticas 

relativas ao funcionamento do sistema de 

franquia no setor retalhista; insta, neste 

contexto, a Comissão a efetuar uma análise 

dos atuais instrumentos de autorregulação, 

bem como das práticas legislativas dos 

Estados-Membros no domínio do sistema 

de franquia no setor retalhista, e a 

apresentar as suas conclusões ao 

Parlamento, incluindo recomendações de 

medidas futuras centradas na necessidade 

de uma aplicação efetiva; 

17. Solicita à Comissão que redija 

orientações não legislativas que reflitam as 

boas práticas relativas ao funcionamento 

do sistema de franquia no setor retalhista 

nos Estados-Membros e apoiem 

programas semelhantes, tais como a 

Iniciativa Cadeia de Abastecimento (SCI), 

no âmbito das franquias; insta, neste 

contexto, a Comissão a efetuar uma análise 

dos atuais instrumentos de autorregulação, 

bem como das práticas legislativas dos 

Estados-Membros no domínio do sistema 

de franquia no setor retalhista, e a 

apresentar as suas conclusões ao 

Parlamento; 

Or. en 

 

Alteração   129 

Richard Sulík 

 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 
Proposta de resolução Alteração 

17. Solicita à Comissão que redija 

orientações que reflitam as boas práticas 

relativas ao funcionamento do sistema de 

franquia no setor retalhista; insta, neste 

contexto, a Comissão a efetuar uma análise 

dos atuais instrumentos de autorregulação, 

bem como das práticas legislativas dos 

Estados-Membros no domínio do sistema 

de franquia no setor retalhista, e a 

apresentar as suas conclusões ao 

Parlamento, incluindo recomendações de 

medidas futuras centradas na necessidade 

de uma aplicação efetiva; 

17. Solicita à Comissão que redija 

orientações que reflitam as boas práticas 

relativas ao funcionamento do sistema de 

franquia no setor retalhista; insta, neste 

contexto, a Comissão a efetuar uma análise 

dos atuais instrumentos de autorregulação, 

bem como das práticas legislativas dos 

Estados-Membros no domínio do sistema 

de franquia no setor retalhista, e a 

apresentar as suas conclusões ao 

Parlamento; 

Or. en 

 

Alteração   130 

Igor Šoltes 
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Proposta de resolução 

N.º 17 

 
Proposta de resolução Alteração 

17. Solicita à Comissão que redija 

orientações que reflitam as boas práticas 

relativas ao funcionamento do sistema de 

franquia no setor retalhista; insta, neste 

contexto, a Comissão a efetuar uma análise 

dos atuais instrumentos de autorregulação, 

bem como das práticas legislativas dos 

Estados-Membros no domínio do sistema 

de franquia no setor retalhista, e a 

apresentar as suas conclusões ao 

Parlamento, incluindo recomendações de 

medidas futuras centradas na necessidade 

de uma aplicação efetiva; 

17. Solicita à Comissão que redija 

orientações que reflitam as boas práticas 

relativas ao funcionamento do sistema de 

franquia no setor retalhista; insta, neste 

contexto, a Comissão a efetuar uma análise 

dos atuais instrumentos de autorregulação, 

bem como das práticas legislativas dos 

Estados-Membros no domínio do sistema 

de franquia no setor retalhista, e a 

apresentar as suas conclusões ao 

Parlamento, incluindo recomendações de 

medidas futuras centradas na necessidade 

de uma aplicação efetiva e de novas 

medidas legislativas, se for caso disso; 

Or. en 

 

Alteração   131 

Jiří Pospíšil 

 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 
Proposta de resolução Alteração 

17. Solicita à Comissão que redija 

orientações que reflitam as boas práticas 

relativas ao funcionamento do sistema de 

franquia no setor retalhista; insta, neste 

contexto, a Comissão a efetuar uma análise 

dos atuais instrumentos de autorregulação, 

bem como das práticas legislativas dos 

Estados-Membros no domínio do sistema 

de franquia no setor retalhista, e a 

apresentar as suas conclusões ao 

Parlamento, incluindo recomendações de 

medidas futuras centradas na necessidade 

de uma aplicação efetiva; 

17. Solicita à Comissão que redija 

orientações sobre os aspetos 

transfronteiriços do sistema de franquia, 
que reflitam as boas práticas relativas ao 

funcionamento do sistema de franquia no 

setor retalhista; insta, neste contexto, a 

Comissão a efetuar uma análise dos atuais 

instrumentos de autorregulação, bem como 

das práticas legislativas dos 

Estados-Membros no domínio do sistema 

de franquia no setor retalhista, e a 

apresentar as suas conclusões ao 

Parlamento, incluindo recomendações de 

medidas futuras centradas na necessidade 

de uma aplicação efetiva; 
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Or. en 

Alteração   132 

Maria Grapini 

 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 
Proposta de resolução Alteração 

17. Solicita à Comissão que redija 

orientações que reflitam as boas práticas 

relativas ao funcionamento do sistema de 

franquia no setor retalhista; insta, neste 

contexto, a Comissão a efetuar uma análise 

dos atuais instrumentos de autorregulação, 

bem como das práticas legislativas dos 

Estados-Membros no domínio do sistema 

de franquia no setor retalhista, e a 

apresentar as suas conclusões ao 

Parlamento, incluindo recomendações de 

medidas futuras centradas na necessidade 

de uma aplicação efetiva; 

17. Solicita à Comissão que redija 

orientações que reflitam as boas práticas 

relativas ao funcionamento do sistema de 

franquia no setor retalhista; insta, neste 

contexto, a Comissão a efetuar uma análise 

dos atuais instrumentos de autorregulação, 

bem como das práticas legislativas dos 

Estados-Membros no domínio do sistema 

de franquia no setor retalhista, e a 

apresentar as suas conclusões ao 

Parlamento, incluindo recomendações de 

medidas futuras centradas na necessidade 

de uma aplicação efetiva e harmonizada 

nos 28 Estados-Membros; 

Or. ro 

 


