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Alteração 1
Martí Grau i Segú

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Recorda que os serviços representam 
mais de ¾ da economia europeia e que 
muitos serviços são vitais para a 
competitividade e a inovação noutros
domínios deste sector, bem como no sector 
industrial;

1. Recorda que os serviços representam 
mais de ¾ da economia europeia e que 
muitos serviços são vitais para a 
competitividade e a inovação noutros
sectores do sistema produtivo, como a 
indústria e a agricultura;

Or. es

Alteração 2
Martí Grau i Segú

Projecto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

1-A. Ao estabelecer um comércio de 
serviços justo, é essencial contemplar o 
cumprimento dos princípios previstos no 
artigo 2.º do Tratado CE;

Or. es

Alteração 3
Maria Matsouka

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Considera que um mercado interno dos 
serviços plenamente operacional é 
importante para a competitividade global 

2. Considera que um mercado interno dos 
serviços plenamente operacional é 
importante para a competitividade global 
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das empresas da UE; salienta que a 
aplicação atempada e adequada da 
legislação comunitária, incluindo da 
Directiva 2006/123/CE relativa aos 
serviços no mercado interno1, se afigura 
importante para o efeito;

das empresas da UE; salienta que a 
aplicação atempada e adequada da 
legislação comunitária se afigura 
importante para o efeito;

Or. el

Alteração 4
Maria Matsouka

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Considera que uma política ambiciosa
em prol das empresas, em particular a lei 
europeia sobre as pequenas empresas, 
poderia reforçar a competitividade das 
PME; solicita que a futura iniciativa 
abranja igualmente as necessidades do 
sector de serviços e seja favorável a um 
instrumento legislativo;

3. Considera que uma política equilibrada
em prol das empresas, em particular a lei 
europeia sobre as pequenas empresas, 
poderia reforçar a competitividade das 
PME; solicita que a futura iniciativa 
abranja igualmente as necessidades do 
sector de serviços e seja favorável a um 
instrumento legislativo;

Or. el

Alteração 5
Martí Grau i Segú

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Recorda a importância dos serviços 
para a economia europeia e manifesta a 
sua apreensão pela falta de progressos 
que se verifica relativamente a este sector 
na actual ronda de negociações da 
Organização Mundial de Comércio;

Suprimido

                                               
1 JO L 376 de 29.12.2006, p. 36.
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Or. es

Alteração 6
Martí Grau i Segú

Projecto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

4-A. Salienta que a liberdade de 
estabelecimento e a livre circulação de 
serviços não  obriga os Estados-Membros 
nem a liberalizar os serviços de interesse 
económico geral nem a privatizar 
entidades públicas que prestem este tipo 
de serviços. Há que ter em conta este 
aspecto para fazer avançar as negociações 
da actual Ronda da Organização Mundial 
do Comércio (OMC);

Or. es

Alteração 7
Maria Matsouka

Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração

5. Observa que a falta de trabalhadores 
qualificados representa um novo desafio 
para o sector de serviços na Europa e que é 
necessário desenvolver medidas para fazer 
face ao problema, nomeadamente, 
simplificando os procedimentos relativos à 
concessão de autorizações de trabalho; 
exorta vivamente os Estados-Membros a 
promover os princípios da flexissegurança, 
conforme referido na resolução do 
Parlamento Europeu, de 15 de Novembro 
de 2007, sobre os princípios comuns da 
flexissegurança;

5. Observa que a falta de trabalhadores 
qualificados representa um novo desafio 
para o sector de serviços na Europa e que é 
necessário desenvolver medidas para fazer 
face ao problema, nomeadamente, através 
da aprendizagem ao longo da vida e da 
formação dos trabalhadores;
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Or. el

Alteração 8
Maria Matsouka

Projecto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

5-A. Considera necessário alterar de 
imediato a Directiva 96/71/CE1 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 16 
de Dezembro de 1996 relativa ao 
destacamento de trabalhadores no âmbito 
de uma prestação de serviços, para 
garantir o respeito pelos direitos dos 
trabalhadores em relação à livre 
circulação de serviços na UE; 

Or. el

Alteração 9
Martí Grau i Segú

Projecto de parecer
N.º 7

Projecto de parecer Alteração

7. Congratula-se com a ênfase que a 
Comissão atribui à necessidade de garantir 
que os efeitos positivos da globalização 
sejam sentidos pelos consumidores;
salienta que a concorrência leal no sector 
dos serviços é fundamental para garantir 
que os consumidores beneficiem do 
mercado aberto europeu.

7. Congratula-se com a ênfase que a 
Comissão atribui à necessidade de garantir 
que os efeitos positivos da globalização 
sejam sentidos pelos consumidores, 
evitando, ao mesmo tempo, os efeitos por 
vezes negativos que a globalização produz 
ao aumentar as desigualdades entre as 
pessoas favorecendo a concentração da 
riqueza; salienta que a concorrência leal no 
sector dos serviços é fundamental para 
garantir que os consumidores beneficiem 
do mercado aberto europeu.

                                               
1 JO L 18 de 21.1.1997, p. 1
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Or. es

Alteração 10
Maria Matsouka

Projecto de parecer
N.º 7

Projecto de parecer Alteração

7. Congratula-se com a ênfase que a 
Comissão atribui à necessidade de garantir 
que os efeitos positivos da globalização 
sejam sentidos pelos consumidores; 
salienta que a concorrência leal no sector 
dos serviços é fundamental para garantir 
que os consumidores beneficiem do 
mercado aberto europeu.

7. Congratula-se com a ênfase que a 
Comissão atribui à necessidade de garantir 
que os efeitos positivos da globalização 
sejam sentidos pelos consumidores; 
salienta que, paralelamente a um nível 
elevado de defesa do consumidor, a 
concorrência leal no sector dos serviços é 
fundamental para garantir que os 
consumidores beneficiem do mercado 
aberto europeu.

Or. el

Alteração 11
Maria Matsouka

Projecto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

7-Α. Sublinha a necessidade de uma 
directiva-quadro comunitária relativa aos 
serviços públicos que tenha em 
consideração a sua natureza particular e 
assegure a protecção de todos os cidadãos 
europeus.

Or. el
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Alteração 12
Martí Grau i Segú

Projecto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

7-A. O comércio de serviços no mercado 
interno deve ser desenvolvido de maneira 
a garantir a coesão social da União 
Europeia, bem como a preservar serviços 
públicos de qualidade e um controlo mais 
eficaz da prestação dos mesmos. 

Or. es
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