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Alteração 1
Phil Prendergast

Projeto de parecer
Artigo 2

Projeto de parecer Alteração

2. Congratula-se com a atividade dos 
«Balcões Únicos», que simplificam o 
acesso à informação sobre oportunidades
de negócio nos Estados-Membros, 
centralizando, num único ponto de 
contacto nacional, todas as formalidades 
necessárias à criação de uma empresa;

2. Congratula-se com a atividade dos 
«Balcões Únicos», que simplificam o 
acesso à informação sobre realização de 
negócios nos Estados-Membros, 
centralizando, num único ponto de 
contacto nacional, todas as formalidades 
necessárias e requisitos administrativos 
para estabelecer e expandir uma empresa 
noutro Estado-Membro;

Or. en

Alteração 2
Phil Prendergast

Projeto de parecer

Artigo 3

Projeto de parecer Alteração

3. Congratula-se com o papel positivo 
desempenhado pela rede SOLVIT, «A Sua 
Europa – Aconselhamento», pela 
«Enterprise Europe Network», pelos 
Centros Europeus do Consumidor, pelo 
Centro de Contacto «Europe Direct» e pelo 
Serviço Europeu de Emprego na 
apresentação de soluções para problemas 
reais no mercado interno; exorta a 
Comissão a encontrar formas de melhorar a 
coordenação entre estes serviços e evitar a 
duplicação de esforços e recursos;

3. Congratula-se com o papel positivo 
desempenhado pela rede SOLVIT, «A Sua 
Europa – Aconselhamento», pela 
«Enterprise Europe Network», pelos 
Centros Europeus do Consumidor, pelo 
Centro de Contacto «Europe Direct» e pelo 
Serviço Europeu de Emprego na 
apresentação de informações e apoio aos 
cidadãos, consumidores e empresários no 
mercado interno; exorta a Comissão a 
encontrar formas de melhorar a 
coordenação entre estes serviços e evitar a 
duplicação de esforços e recursos;

Or. en
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Alteração 3
Heinz K. Becker

Projeto de parecer
Artigo 3

Projeto de parecer Alteração

3. Congratula-se com o papel positivo 
desempenhado pela rede SOLVIT, «A Sua 
Europa – Aconselhamento», pela 
«Enterprise Europe Network», pelos 
Centros Europeus do Consumidor, pelo 
Centro de Contacto «Europe Direct» e pelo 
Serviço Europeu de Emprego na 
apresentação de soluções para problemas 
reais no mercado interno; exorta a 
Comissão a encontrar formas de melhorar a 
coordenação entre estes serviços e evitar a 
duplicação de esforços e recursos;

3. Congratula-se com o papel positivo 
desempenhado pela rede SOLVIT, «A Sua 
Europa – Aconselhamento», pela 
«Enterprise Europe Network», pelos 
Centros Europeus do Consumidor, pelo 
Centro de Contacto «Europe Direct» e pelo 
Serviço Europeu de Emprego na 
apresentação de soluções para problemas 
reais no mercado interno; exorta a 
Comissão a encontrar formas de melhorar a 
coordenação entre estes serviços e, em 
primeiro lugar, a melhorar a 
consciencialização pública para todos 
estes serviços incluindo a sua respetiva 
área de responsabilidade para que os 
cidadãos tenham perfeito conhecimento a 
que serviços se devem dirigir em cada 
situação

Or. en

Alteração 4
Angelika Werthmann

Projeto de parecer
Artigo 4

Projeto de parecer Alteração

4. Insta a Comissão a concentrar-se na 
disponibilização de um ponto único de 
contacto direto para cidadãos e 
consumidores através das representações 
da Comissão em cada Estado-Membro; 
considera que um ponto único de contacto 
direto em cada Estado-Membro ajudaria 

4. Insta a Comissão a concentrar-se na 
disponibilização de um ponto único de 
contacto direto para cidadãos e 
consumidores através das representações 
da Comissão em cada Estado-Membro; 
considera que um ponto único de contacto 
direto em cada Estado-Membro ajudaria 
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efetivamente a tornar o mercado interno 
mais acessível aos cidadãos, aos 
consumidores e às empresas;

efetivamente a tornar o mercado interno 
mais acessível de modo a oferecer um 
serviço mais fácil e eficiente, que além de 
oferecer mais informações também 
transmita às pessoas o que significa o 
Mercado interno e que oportunidades 
oferece; assim se poderia a evitar 
confusão entre os cidadãos comuns, 
consumidores e empresas;

Or. en

Alteração 5
Heinz K. Becker

Projeto de parecer
Artigo 4

Projeto de parecer Alteração

4. Insta a Comissão a concentrar-se na 
disponibilização de um ponto único de 
contacto direto para cidadãos e 
consumidores através das representações 
da Comissão em cada Estado-Membro; 
considera que um ponto único de contacto 
direto em cada Estado-Membro ajudaria 
efetivamente a tornar o mercado interno 
mais acessível aos cidadãos, aos 
consumidores e às empresas;

4. Insta a Comissão a concentrar-se na 
disponibilização de um ponto único de 
contacto direto para cidadãos e 
consumidores através das representações 
da Comissão em cada Estado-Membro; 
considera que um ponto único de contacto 
direto em cada Estado-Membro, o qual 
deve conduzir o seu trabalho em estreita 
cooperação com os gabinetes de 
informação do Parlamento Europeu de 
modo a garantir um balcão único global 
para cada cidadão em particular, ajudaria 
efetivamente a tornar o mercado interno 
mais acessível aos cidadãos, aos 
consumidores e às empresas;

Or. en

Alteração 6
Nikolaos Chountis

Projeto de parecer
Artigo 4-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

4-A Recorda que as principais 
preocupações dos cidadãos se centram na 
necessidade de pleno emprego e em 
serviços sociais de elevada qualidade; 
salienta a necessidade de garantir este 
tipo de serviços; salienta que a mobilidade 
dos trabalhadores nos diferentes 
Estados-Membros deve ser um ato 
voluntário, sempre conjugado com o 
respeito absoluto dos direitos laborais;

Or. en

Alteração 7
Phil Prendergast

Projeto de parecer
Artigo 5

Projeto de parecer Alteração

5. Regista o grande número de petições 
recebidas pela Comissão das Petições do 
Parlamento Europeu relacionadas com 
problemas enfrentados pelos cidadãos no 
mercado interno, nomeadamente no que 
diz respeito à transposição ou incorreta 
aplicação do direito da UE; convida a 
Comissão a incorporar no seu relatório as 
conclusões e os resultados das petições 
apresentadas à Comissão das Petições do 
Parlamento Europeu; salienta que o 
processo de petição deve ser mais bem 
gerido no sentido de melhorar o processo 
legislativo da UE, designadamente através 
de uma maior sensibilização dos cidadãos 
para o seu direito de petição;

5. Regista o grande número de petições 
recebidas pela Comissão das Petições do 
Parlamento Europeu relacionadas com 
problemas enfrentados pelos cidadãos no 
mercado interno, nomeadamente no que 
diz respeito à transposição ou incorreta 
aplicação do direito da UE; convida a 
Comissão a incorporar no seu relatório as 
conclusões e os resultados das petições 
apresentadas à Comissão das Petições do 
Parlamento Europeu; salienta que o 
processo de petição deve ser mais bem 
gerido no sentido de melhorar o processo 
legislativo da UE, especialmente no que 
respeita a soluções legislativas para 
barreiras ao comércio transfronteiriço e 
ao reforço dos direitos dos consumidores;

Or. en
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Alteração 8
Nikolaos Chountis

Projeto de parecer
Artigo 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A Insta a Comissão Europeia e os 
Estados-Membros a estabelecerem como 
prioridade o respeito e a promoção dos 
direitos fundamentais sociais e do 
trabalho dos cidadãos, garantindo a 
proteção de todos os trabalhadores, 
mesmo quando se encontram destacados 
noutro Estado-Membro;

Or. en

Alteração 9
Nikolaos Chountis

Projeto de parecer
Artigo 6

Projeto de parecer Alteração

6. Insta a Comissão a identificar a principal 
legislação da UE aplicável a cada uma das 
preocupações assinaladas, de forma a 
proporcionar aos cidadãos, aos 
consumidores e às empresas informações 
úteis e uma melhor compreensão do 
relatório;

6. Insta a Comissão a identificar a principal 
legislação da UE aplicável a cada uma das 
preocupações assinaladas, de forma a 
proporcionar aos cidadãos, aos 
consumidores e às empresas informações 
úteis e mais acessíveis sobre os seus 
direitos no mercado único;

Or. en

Alteração 10
Phil Prendergast

Projeto de parecer
Artigo 8
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Projeto de parecer Alteração

8. Insta a Comissão a elaborar um quadro 
para cada uma das preocupações 
assinaladas, indicando os responsáveis 
pelas soluções para cada uma das causas de 
fundo identificadas;

8. Insta a Comissão a elaborar um quadro 
para cada uma das preocupações 
assinaladas, indicando as autoridades
responsáveis pelas soluções para cada uma 
das causas de fundo identificadas, bem 
como as ações consideradas apropriadas 
para as abordar;

Or. en

Alteração 11
Heinz K. Becker

Projeto de parecer
Artigo 8 (novo)

Projeto de parecer Alteração

8-A Incentiva a Comissão os 
Estados-Membros a centrarem as suas 
campanhas de informação durante o Ano 
Europeu dos Cidadãos 2013 nas áreas 
que se relacionem com os direitos 
baseados na cidadania da EU uma vez 
que, com base na metodologia de seleção 
do relatório, refletem verdadeiramente o 
que é mais relevante para os cidadãos da 
EU na sua vida quotidiana no mercado 
interno;

Or. en

Alteração 12
Phil Prendergast

Projeto de parecer
Artigo 9-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

9-A Reconhece os problemas que os 
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cidadãos enfrentam em relação aos 
serviços bancários, mais especificamente 
no que concerne à abertura de uma conta 
bancária; Exorta a Comissão a apresentar 
uma proposta para um ato legislativo 
sobre o acesso, e o direito de acesso, a 
uma conta de pagamento básica;

Or. en


