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Alteração 1
Joachim Zeller

Projecto de parecer
N.º 1 

Projecto de parecer Alteração

1. Reconhece o potencial que a Directiva 
"Serviços" encerra para a integração da 
economia da UE e o relançamento do 
mercado interno, ao promover o 
crescimento económico e a 
competitividade e ao contribuir para a 
criação de emprego e postos de trabalho, 
uma vez que os serviços representam uma 
parte significativa do PIB e do emprego na 
UE; considera que, neste sentido, a 
aplicação da directiva pode consolidar a 
relação de reforço mútuo entre o mercado 
interno e a política de coesão;

1. Reconhece o potencial que a Directiva 
"Serviços" encerra para a integração da 
economia da UE e o relançamento do 
mercado interno, ao promover o 
crescimento económico e a 
competitividade e ao contribuir para a 
criação de emprego e postos de trabalho, 
uma vez que os serviços representam uma 
parte significativa do PIB e do emprego na 
UE; considera que a rápida e correcta 
aplicação da directiva em todos os 
Estados-Membros representa uma 
condição importante para realizar o 
objectivo da competitividade e do emprego 
a nível regional e pode consolidar a 
relação de reforço mútuo entre o mercado 
interno e a política de coesão;

Or. de

Alteração 2
Seán Kelly

Projecto de parecer
N.º 1 

Projecto de parecer Alteração

1. Reconhece o potencial que a Directiva 
"Serviços" encerra para a integração da 
economia da UE e o relançamento do 
mercado interno, ao promover o
crescimento económico e a 
competitividade e ao contribuir para a 
criação de emprego e postos de trabalho, 
uma vez que os serviços representam uma 
parte significativa do PIB e do emprego na 
UE; considera que, neste sentido, a 
aplicação da directiva pode consolidar a 

1. Reconhece o potencial que a Directiva 
"Serviços" encerra para a integração da 
economia da UE e o relançamento do 
mercado interno, ao promover a 
prosperidade económica e a 
competitividade e ao contribuir para a 
criação de emprego e postos de trabalho, 
uma vez que os serviços representam uma 
parte significativa do PIB e do emprego na 
UE; considera que, neste sentido, a 
aplicação da directiva pode consolidar a 
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relação de reforço mútuo entre o mercado 
interno e a política de coesão;

relação de reforço mútuo entre o mercado 
interno e a política de coesão, servindo, ao 
mesmo tempo, para eliminar o cansaço 
que existe no mercado interno do sector 
dos serviços;

Or. en

Alteração 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Reconhece o potencial que a Directiva
"Serviços" encerra para a integração da 
economia da UE e o relançamento do 
mercado interno, ao promover o 
crescimento económico e a 
competitividade e ao contribuir para a 
criação de emprego e postos de trabalho, 
uma vez que os serviços representam uma 
parte significativa do PIB e do emprego na 
UE; considera que, neste sentido, a 
aplicação da directiva pode consolidar a 
relação de reforço mútuo entre o mercado 
interno e a política de coesão;

1. Reconhece o potencial que a Directiva
"Serviços" encerra para a integração da 
economia da UE e o relançamento do 
mercado interno, ao promover o 
crescimento económico e a 
competitividade e ao contribuir para a 
criação de emprego e postos de trabalho, 
uma vez que os serviços representam uma 
parte significativa do PIB e do emprego na 
UE; considera que, neste sentido, a 
aplicação da directiva pode consolidar a 
relação de reforço mútuo entre o mercado 
interno e a política de coesão e contribuir 
para a consecução dos objectivos da 
Estratégia UE-2020;

Or. ro

Alteração 4
Jens Geier

Projecto de parecer
N.º 1-A (novo) 

Projecto de parecer Alteração

1-A. Congratula-se com o facto de a 
aplicação da directiva sobre serviços 
beneficiar principalmente a economia das 
regiões; recorda, neste contexto, que deve 
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procurar-se não pôr em causa o objectivo 
da "remuneração igual para trabalho 
igual no mesmo local";

Or. de

Alteração 5
Sabine Verheyen

Projecto de parecer
N.º 2 

Projecto de parecer Alteração

2. Entende que o Sistema de Informação do 
Mercado Interno e os balcões únicos, por 
exigirem um grande esforço de cooperação 
administrativa entre todas as autoridades 
envolvidas, pode abrir caminho a uma 
maior interoperabilidade e criação de redes 
a nível nacional, regional e local em toda a 
União Europeia; pensa, no entanto, que é 
necessário velar por que esta possibilidade 
não represente mais encargos para as partes 
envolvidas, especialmente para o poder 
local e regional;

2. Entende que o Sistema de Informação do 
Mercado Interno e os balcões únicos, por 
exigirem um grande esforço de cooperação 
administrativa entre todas as autoridades 
envolvidas, pode abrir caminho a uma 
maior interoperabilidade e criação de redes 
a nível nacional, regional e local em toda a 
União Europeia; considera ainda que os 
balcões únicos deveriam ser instados a 
aderir ao princípio do multilinguismo 
para que os processos administrativos 
possam ser orientados em função das 
necessidades; pensa que se justificaria, 
neste contexto, que os balcões únicos, 
além da sua própria língua oficial, 
utilizassem o inglês e, se possível, uma 
língua do país parceiro mais próximo em 
termos de cooperação económica ou – se 
a sua identificação não for possível – em 
termos de cooperação territorial; pensa, 
no entanto, que é necessário velar por que 
esta possibilidade não represente mais 
encargos para as partes envolvidas, 
especialmente para o poder local e 
regional;

Or. de
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Alteração 6
Iosif Matula

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Entende que o Sistema de Informação do 
Mercado Interno e os balcões únicos, por 
exigirem um grande esforço de cooperação 
administrativa entre todas as autoridades 
envolvidas, pode abrir caminho a uma 
maior interoperabilidade e criação de redes 
a nível nacional, regional e local em toda a 
União Europeia; pensa, no entanto, que é 
necessário velar por que esta possibilidade 
não represente mais encargos para as partes 
envolvidas, especialmente para o poder 
local e regional;

2. Entende que o Sistema de Informação do 
Mercado Interno e os balcões únicos, por 
exigirem um grande esforço de cooperação 
administrativa entre todas as autoridades 
envolvidas, pode abrir caminho a uma 
maior interoperabilidade e criação de redes 
a nível nacional, regional e local em toda a 
União Europeia; considera que o 
estabelecimento de regras e 
procedimentos para garantir o seu 
funcionamento deve permitir um certo 
grau de flexibilidade, em conformidade 
com os imperativos da diversidade 
regional a nível da UE; pensa, no entanto, 
que é necessário velar por que esta 
possibilidade não represente mais encargos 
para as partes envolvidas, especialmente 
para o poder local e regional;

Or. ro

Alteração 7
Petru Constantin Luhan

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Entende que o Sistema de Informação do 
Mercado Interno e os balcões únicos, por 
exigirem um grande esforço de cooperação 
administrativa entre todas as autoridades 
envolvidas, pode abrir caminho a uma 
maior interoperabilidade e criação de redes 
a nível nacional, regional e local em toda a 
União Europeia; pensa, no entanto, que é 
necessário velar por que esta possibilidade 
não represente mais encargos para as partes 

2. Entende que o Sistema de Informação do 
Mercado Interno e os balcões únicos, por 
exigirem um grande esforço de cooperação 
administrativa entre todas as autoridades 
envolvidas, pode abrir caminho a uma 
maior interoperabilidade e criação de redes 
a nível nacional, regional e local em toda a 
União Europeia; pensa, no entanto, que é 
necessário velar por que esta possibilidade 
não represente mais encargos para as partes 
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envolvidas, especialmente para o poder 
local e regional;

envolvidas, especialmente para o poder 
local e regional, e por que as medidas 
sejam adoptadas em parceria e com base 
num verdadeiro debate a nível local e 
regional;

Or. ro

Alteração 8
Jens Geier

Projecto de parecer
N.º 2-A (novo) 

Projecto de parecer Alteração

2-A. Nota que os balcões únicos devem 
ser organismos públicos que ofereçam, 
num único local, toda a informação 
necessária aos prestadores de serviços, a 
fim de tratar, no terreno, e em estreito 
contacto com os sindicatos, dos direitos e 
deveres dos empresários e dos 
trabalhadores nas regiões;

Or. de

Alteração 9
Vasilica Viorica Dăncilă

Projecto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

2-A. Considera relevante estabelecer a 
cooperação no contexto de uma rede 
europeia constituída pelas autoridades 
públicas dos Estados-Membros, 
juntamente com um intercâmbio de 
informações sobre a fiabilidade dos 
prestadores de serviços, a fim de permitir 
eliminar os controlos adicionais ligados 
às actividades transfronteiriças; 
recomenda a elaboração de códigos de 
conduta para facilitar o exercício da 
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actividade pelos prestadores de serviços 
que desejem estabelecer-se noutro 
Estado-Membro, em conformidade com a 
legislação da UE;

Or. ro

Alteração 10
Joachim Zeller

Projecto de parecer
N.º 3 

Projecto de parecer Alteração

3. Espera que os objectivos da directiva 
possam começar a ser realizados num 
futuro próximo e que toda a UE e as suas 
regiões possam beneficiar, contribuindo 
assim para uma verdadeira coesão 
económica, social e territorial; realça o 
papel dos fundos estruturais e outros 
instrumentos de financiamento no 
fornecimento de acesso e na garantia da 
disponibilidade de infra-estruturas como 
os transportes, as telecomunicações e a 
investigação e a inovação, na oferta de 
acesso aos bens e serviços públicos nas 
regiões, particularmente em áreas pouco 
atractivas para os investidores, e na ajuda 
ao fomento do intercâmbio de boas 
práticas em matéria de oferta de serviços 
essenciais; solicita, neste contexto, uma 
maior coerência e coordenação entre 
todas as políticas;

3. Espera que toda a UE e as suas regiões 
beneficiem largamente da realização dos
objectivos da directiva, contribuindo assim 
para uma verdadeira coesão económica, 
social e territorial;

Or. de

Alteração 11
Iosif Matula

Projecto de parecer
N.º 3
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Projecto de parecer Alteração

3. Espera que os objectivos da directiva 
possam começar a ser realizados num 
futuro próximo e que toda a UE e as suas 
regiões possam beneficiar, contribuindo 
assim para uma verdadeira coesão 
económica, social e territorial; realça o 
papel dos fundos estruturais e outros 
instrumentos de financiamento no 
fornecimento de acesso e na garantia da 
disponibilidade de infra-estruturas como os 
transportes, as telecomunicações e a 
investigação e a inovação, na oferta de 
acesso aos bens e serviços públicos nas 
regiões, particularmente em áreas pouco 
atractivas para os investidores, e na ajuda 
ao fomento do intercâmbio de boas práticas 
em matéria de oferta de serviços 
essenciais; solicita, neste contexto, uma 
maior coerência e coordenação entre todas 
as políticas;

3. Espera que os objectivos da directiva 
possam começar a ser realizados num 
futuro próximo e que toda a UE e as suas 
regiões possam beneficiar, contribuindo 
assim para uma verdadeira coesão 
económica, social e territorial; realça o 
papel dos fundos estruturais e outros 
instrumentos de financiamento no 
fornecimento de acesso e na garantia da 
disponibilidade de infra-estruturas como os 
transportes, as telecomunicações e a 
investigação e a inovação, na oferta de 
acesso aos bens e serviços públicos nas 
regiões, particularmente em áreas pouco 
atractivas para os investidores, mediante a 
criação e oferta de incentivos destinados a 
atrair os investidores a estas regiões, e na 
ajuda ao fomento do intercâmbio de boas 
práticas em matéria de oferta de serviços 
essenciais; solicita, neste contexto, uma 
maior coerência e coordenação entre todas 
as políticas;

Or. ro

Alteração 12
Sophie Auconie; Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Alain Cadec

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Espera que os objectivos da directiva 
possam começar a ser realizados num 
futuro próximo e que toda a UE e as suas 
regiões possam beneficiar, contribuindo 
assim para uma verdadeira coesão 
económica, social e territorial; realça o 
papel dos fundos estruturais e outros 
instrumentos de financiamento no 
fornecimento de acesso e na garantia da 
disponibilidade de infra-estruturas como os 
transportes, as telecomunicações e a 

3. Espera que os objectivos da directiva 
possam começar a ser realizados num 
futuro próximo e que toda a UE e as suas 
regiões possam beneficiar, contribuindo 
assim para uma verdadeira coesão 
económica, social e territorial; realça o 
papel dos fundos estruturais e outros 
instrumentos de financiamento no 
fornecimento de acesso e na garantia da 
disponibilidade de infra-estruturas como os 
transportes, as telecomunicações e a 
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investigação e a inovação, na oferta de 
acesso aos bens e serviços públicos nas 
regiões, particularmente em áreas pouco 
atractivas para os investidores, e na ajuda 
ao fomento do intercâmbio de boas práticas 
em matéria de oferta de serviços 
essenciais; solicita, neste contexto, uma 
maior coerência e coordenação entre todas 
as políticas;

investigação e a inovação, na oferta de 
acesso aos bens e serviços públicos nas 
regiões, particularmente em áreas menos 
atractivas para os investidores, e na ajuda 
ao fomento do intercâmbio de boas práticas 
em matéria de oferta de serviços 
essenciais; solicita, neste contexto, uma 
maior coerência e coordenação entre todas 
as políticas;

Or. fr

Alteração 13
Petru Constantin Luhan

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Espera que os objectivos da directiva 
possam começar a ser realizados num 
futuro próximo e que toda a UE e as suas 
regiões possam beneficiar, contribuindo 
assim para uma verdadeira coesão 
económica, social e territorial; realça o 
papel dos fundos estruturais e outros 
instrumentos de financiamento no 
fornecimento de acesso e na garantia da 
disponibilidade de infra-estruturas como os 
transportes, as telecomunicações e a 
investigação e a inovação, na oferta de 
acesso aos bens e serviços públicos nas 
regiões, particularmente em áreas pouco 
atractivas para os investidores, e na ajuda 
ao fomento do intercâmbio de boas práticas 
em matéria de oferta de serviços 
essenciais; solicita, neste contexto, uma 
maior coerência e coordenação entre todas 
as políticas;

3. Espera que os objectivos da directiva 
possam começar a ser realizados num 
futuro próximo e que toda a UE e as suas 
regiões possam beneficiar, contribuindo 
assim para uma verdadeira coesão 
económica, social e territorial; realça o 
papel dos fundos estruturais e outros 
instrumentos de financiamento no 
fornecimento de acesso e na garantia da 
disponibilidade de infra-estruturas como os 
transportes, as telecomunicações e a 
investigação, a inovação e a formação, na 
oferta de acesso aos bens e serviços 
públicos nas regiões, particularmente em 
áreas pouco atractivas para os investidores, 
e na ajuda ao fomento do intercâmbio de 
boas práticas em matéria de oferta de 
serviços essenciais; solicita, neste contexto, 
uma maior coerência e coordenação entre 
todas as políticas;

Or. ro
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Alteração 14
Sabine Verheyen

Projecto de parecer
N.º 4 

Projecto de parecer Alteração

4. É de opinião que, para tornar os 
procedimentos administrativos mais 
eficientes, as autoridades públicas devem 
ser obrigadas a aderir ao princípio do 
multilinguismo, utilizando, além da sua 
própria língua, uma das línguas de 
trabalho oficiais da UE e, se possível, uma 
língua do país parceiro mais próximo em 
termos de cooperação económica ou – se 
a sua identificação não for possível – em 
termos de cooperação territorial;

Suprimido

Or. de

Alteração 15
Jens Geier, Heide Rühle

Projecto de parecer
N.º 4 

Projecto de parecer Alteração

4. É de opinião que, para tornar os 
procedimentos administrativos mais 
eficientes, as autoridades públicas devem 
ser obrigadas a aderir ao princípio do 
multilinguismo, utilizando, além da sua 
própria língua, uma das línguas de 
trabalho oficiais da UE e, se possível, uma 
língua do país parceiro mais próximo em 
termos de cooperação económica ou – se 
a sua identificação não for possível – em 
termos de cooperação territorial;

Suprimido

Or. de
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Alteração 16
Joachim Zeller

Projecto de parecer
N.º 4 

Projecto de parecer Alteração

4. É de opinião que, para tornar os 
procedimentos administrativos mais 
eficientes, as autoridades públicas devem 
ser obrigadas a aderir ao princípio do 
multilinguismo, utilizando, além da sua 
própria língua, uma das línguas de 
trabalho oficiais da UE e, se possível, uma 
língua do país parceiro mais próximo em 
termos de cooperação económica ou – se 
a sua identificação não for possível – em 
termos de cooperação territorial;

Suprimido

Or. de

Alteração 17
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. É de opinião que, para tornar os 
procedimentos administrativos mais 
eficientes, as autoridades públicas devem
ser obrigadas a aderir ao princípio do 
multilinguismo, utilizando, além da sua 
própria língua, uma das línguas de trabalho 
oficiais da UE e, se possível, uma língua 
do país parceiro mais próximo em termos 
de cooperação económica ou – se a sua 
identificação não for possível – em termos 
de cooperação territorial;

4. É de opinião que, para tornar os 
procedimentos administrativos mais 
eficientes, as autoridades públicas devem
fomentar e reforçar o princípio do 
multilinguismo, utilizando, além da sua 
própria língua, uma das línguas de trabalho 
oficiais da UE e, se possível, uma língua 
do país parceiro mais próximo em termos 
de cooperação económica ou – se a sua 
identificação não for possível – em termos 
de cooperação territorial;

Or. fr
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Alteração 18
Seán Kelly

Projecto de parecer
N.º 4 

Projecto de parecer Alteração

4. É de opinião que, para tornar os 
procedimentos administrativos mais 
eficientes, as autoridades públicas devem 
ser obrigadas a aderir ao princípio do 
multilinguismo, utilizando, além da sua 
própria língua, uma das línguas de trabalho 
oficiais da UE e, se possível, uma língua 
do país parceiro mais próximo em termos 
de cooperação económica ou – se a sua 
identificação não for possível – em termos 
de cooperação territorial;

4. É de opinião que, para tornar os 
procedimentos administrativos mais 
eficientes, as autoridades públicas devem 
aderir ao princípio do multilinguismo, 
utilizando, além da sua própria língua, uma 
das línguas de trabalho oficiais da UE e, se 
possível, uma língua do país parceiro mais 
próximo em termos de cooperação 
económica ou – se a sua identificação não 
for possível – em termos de cooperação 
territorial, através de plataformas de apoio 
estabelecidas;

Or. en

Alteração 19
Georgios Stavrakakis

Projecto de parecer
N.º 4 

Projecto de parecer Alteração

4. É de opinião que, para tornar os 
procedimentos administrativos mais 
eficientes, as autoridades públicas devem 
ser obrigadas a aderir ao princípio do 
multilinguismo, utilizando, além da sua 
própria língua, uma das línguas de trabalho 
oficiais da UE e, se possível, uma língua 
do país parceiro mais próximo em termos 
de cooperação económica ou – se a sua 
identificação não for possível – em termos 
de cooperação territorial;

4. É de opinião que, para tornar os 
procedimentos administrativos mais 
eficientes, as autoridades públicas devem 
ser encorajadas a aderir ao princípio do 
multilinguismo, utilizando, além da sua 
própria língua, uma das línguas de trabalho 
oficiais da UE e, se possível, uma língua 
do país parceiro mais próximo em termos 
de cooperação económica ou – se a sua 
identificação não for possível – em termos 
de cooperação territorial;

Or. en
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Alteração 20
Iosif Matula

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. É de opinião que, para tornar os 
procedimentos administrativos mais 
eficientes, as autoridades públicas devem 
ser obrigadas a aderir ao princípio do 
multilinguismo, utilizando, além da sua 
própria língua, uma das línguas de trabalho 
oficiais da UE e, se possível, uma língua 
do país parceiro mais próximo em termos 
de cooperação económica ou – se a sua 
identificação não for possível – em termos 
de cooperação territorial;

4. É de opinião que, para tornar os 
procedimentos administrativos mais 
eficientes, as autoridades públicas devem 
ser obrigadas a aderir ao princípio do 
multilinguismo, utilizando, além da sua 
própria língua, uma das línguas de trabalho 
oficiais da UE e, se possível, uma língua 
do país parceiro mais próximo em termos 
de cooperação económica ou – se a sua 
identificação não for possível – em termos 
de cooperação territorial, com o objectivo 
de facilitar uma comunicação eficaz, 
directa e célere;

Or. ro

Alteração 21
Jens Geier, Heide Rühle

Projecto de parecer
N.º 4-A (novo) 

Projecto de parecer Alteração

4-A. É de opinião que os procedimentos 
administrativos têm de se tornar mais 
eficientes; considera, neste contexto, 
conveniente que se estabeleça uma 
estreita cooperação entre os balcões 
únicos para que possam trocar 
experiências com os serviços 
transfronteiriços nas diversas regiões da 
Europa;

Or. de
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Alteração 22
Joachim Zeller

Projecto de parecer
N.º 5 

Projecto de parecer Alteração

5. Convida a Comissão a controlar mais 
eficazmente, e a avaliar desde o início, o 
impacto da directiva sobre as regiões e a 
garantir uma efectiva coordenação de todas 
as políticas, especialmente dos 
instrumentos da política de coesão, 
identificando as necessidades em termos
de infra-estruturas, formação, 
investigação e inovação, e a proceder aos 
ajustamentos necessários a nível regional 
e local;

5. Convida a Comissão a controlar mais 
eficazmente, e a avaliar desde o início, o 
impacto da directiva sobre as regiões e a 
garantir uma efectiva coordenação de todas 
as políticas relacionadas com a aplicação 
desta directiva;

Or. de

Alteração 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração

5. Convida a Comissão a controlar mais 
eficazmente, e a avaliar desde o início, o 
impacto da directiva sobre as regiões e a 
garantir uma efectiva coordenação de todas 
as políticas, especialmente dos 
instrumentos da política de coesão, 
identificando as necessidades em termos de 
infra-estruturas, formação, investigação e 
inovação, e a proceder aos ajustamentos 
necessários a nível regional e local;

5. Convida a Comissão a controlar mais 
eficazmente, e a avaliar desde o início, o 
impacto da directiva sobre as regiões e a 
garantir uma efectiva coordenação de todas 
as políticas, especialmente dos 
instrumentos da política de coesão,
identificando as necessidades em termos de 
infra-estruturas, formação, investigação e 
inovação, e a proceder aos ajustamentos 
necessários a nível regional e local; insta a 
Comissão a apoiar a realização de 
campanhas de informação destinadas aos 
organismos locais e regionais sobre a 
execução da directiva, a fim de contribuir 
para a realização dos objectivos nela 
fixados; 
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Or. ro

Alteração 24
Sabine Verheyen

Projecto de parecer
N.º 6 

Projecto de parecer Alteração

6. Espera que a directiva consiga, de facto, 
reduzir os encargos administrativos, 
especialmente os que afectam as PME, que 
são predominantes no sector dos serviços;

6. Insta a Comissão e os 
Estados-Membros a eliminar a carga 
burocrática que pesa sobre as autoridades 
locais e regionais no que diz respeito à 
obrigação de notificação em caso de 
modificação dos estatutos; espera que a 
directiva consiga, de facto, reduzir os 
encargos administrativos, especialmente os 
que afectam as PME, que são 
predominantes no sector dos serviços;

Or. de

Alteração 25
Vasilica Viorica Dăncilă

Projecto de parecer
N.º 6

Projecto de parecer Alteração

6. Espera que a directiva consiga, de facto, 
reduzir os encargos administrativos, 
especialmente os que afectam as PME, que 
são predominantes no sector dos serviços;

6. Espera que a directiva consiga, de facto, 
reduzir os encargos administrativos, 
especialmente os que afectam as PME, que 
são predominantes no sector dos serviços, 
a fim de desenvolver serviços adicionais 
nas zonas rurais, remotas ou periféricas, 
em particular os serviços de interesse 
geral que visam promover a integração 
social;

Or. ro
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Alteração 26
Petru Constantin Luhan

Projecto de parecer
N.º 6

Projecto de parecer Alteração

6. Espera que a directiva consiga, de facto, 
reduzir os encargos administrativos, 
especialmente os que afectam as PME, que 
são predominantes no sector dos serviços;

6. Espera que a directiva consiga, de facto, 
reduzir os encargos administrativos, 
especialmente os que afectam as PME, que 
são predominantes no sector dos serviços;
apela à implementação de estratégias 
nacionais de apoio às PME inovadoras, 
que são as mais afectadas pelos efeitos da 
crise económica e financeira;

Or. ro

Alteração 27
Seán Kelly

Projecto de parecer
N.º 6 

Projecto de parecer Alteração

6. Espera que a directiva consiga, de facto, 
reduzir os encargos administrativos, 
especialmente os que afectam as PME, que 
são predominantes no sector dos serviços;

6. Espera que a directiva consiga, de facto, 
reduzir os encargos administrativos e os 
casos de incerteza jurídica, especialmente 
os que afectam as PME, que são 
predominantes no sector dos serviços;

Or. en

Alteração 28
Jens Geier, Heide Rühle

Projecto de parecer
N.º 6-A (novo) 

Projecto de parecer Alteração

6-A. Assinala que os serviços de interesse 
geral podem e devem ser regulados no 
local onde são oferecidos e servem os 
cidadãos e as cidadãs; solicita, por isso, 
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que seja deixada suficiente margem de 
manobra aos municípios;

Or. de

Alteração 29
Jens Geier

Projecto de parecer
N.º 6-B (novo) 

Projecto de parecer Alteração

6-B. Solicita aos organismos responsáveis 
que velem por um efectivo controlo do 
financiamento dos prestadores de serviços 
nas regiões; salienta, neste contexto, que, 
para que o sistema de controlo seja eficaz, 
é necessária uma declaração por cada 
trabalhador enviado para outro Estado-
Membro;

Or. de

Alteração 30
Alain Cadec

Projecto de parecer
N.º 7

Projecto de parecer Alteração

7. Apela ao controlo adequado e minucioso 
da aplicação das restrições previstas na 
directiva no que diz respeito aos serviços 
de interessa económico geral, respeitando a 
repartição de competências com os 
Estados-Membros.

7. Apela ao controlo adequado e minucioso 
da aplicação das restrições previstas na 
directiva no que diz respeito aos serviços 
de interessa económico geral, respeitando a 
repartição de competências com os 
Estados-Membros; recorda que a presente 
directiva não afecta a liberdade de os 
Estados-Membros definirem, em 
conformidade com a legislação da União, 
o que entendem por serviços de interesse 
económico geral, o modo como esses 
serviços devem ser organizados e 
financiados, em conformidade com as 
regras em matéria de auxílios estatais, e 
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as obrigações específicas a que devem 
estar sujeitos;

Or. fr

Alteração 31
Sabine Verheyen

Projecto de parecer
N.º 7-A (novo) 

Projecto de parecer Alteração

7-A. Apela a que seja prestada mais 
atenção ao princípio básico da autonomia 
da administração local no quadro da 
aplicação da directiva sobre serviços e a 
que seja evitada, na medida do possível, a 
carga burocrática e as restrições ao poder 
de decisão a nível local no que se refere 
aos serviços de interesse económico geral.

Or. de


