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4.9.2013 A7-0273/1 

Alteração  1 

Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt 

em nome do Grupo S&D 

Thomas Händel 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Mercado interno dos serviços 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 2-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 2-A. Recorda que a aplicação de políticas 
de austeridade e a recessão sentida em 
muitos Estados-Membros impedem-nos de 
usufruir dos benefícios gerados pela 
Diretiva Serviços; 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0273/2 

Alteração  2 

Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt 

em nome do Grupo S&D 

Thomas Händel 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Mercado interno dos serviços 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 4-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  4-A. Recorda que a Diretiva Serviços tem 
de ser interpretada à luz das novas 
disposições dos Tratados, e, em especial, 
do artigo 3.º do Tratado da União 
Europeia, da cláusula social horizontal 
prevista no artigo 9.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
(TFUE), do artigo 14.º do TFUE, do 
Protocolo n.º 26 anexo aos Tratados e da 
Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia; 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0273/3 

Alteração  3 

Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt 

em nome do Grupo S&D 

Thomas Händel 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Mercado interno dos serviços 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 5-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  5-A. Reitera a necessidade de ter em conta 
os efeitos a médio e longo prazo, bem 
como o impacto quantitativo (criação e 
destruição de postos de trabalho) e 
qualitativo (qualidade do emprego, 
condições de trabalho) da Diretiva 
Serviços no setor laboral da UE; 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0273/4 

Alteração  4 

Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt 

em nome do Grupo S&D 

Thomas Händel 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Mercado interno dos serviços 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 8-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  8-A. Assinala a nova Comunicação da 
Comissão intitulada "Ato para o Mercado 
Único II - Juntos para um novo 
crescimento", que visa fortalecer a 
integração do mercado único no seio da 
UE, fomentar o crescimento e favorecer a 
criação de empregos de elevada 
qualidade, especialmente para os jovens; 
congratula-se com o apoio que a 
Comunicação presta ao 
empreendedorismo social; apela para que 
esta iniciativa seja seguida por outras que 
apoiem as PME no seu conjunto; 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0273/5 

Alteração  5 

Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt 

em nome do Grupo S&D 

Thomas Händel 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Mercado interno dos serviços 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 12-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  12-A. Observa que as principais partes 
interessadas se devem comprometer a 
aplicar devida e plenamente a legislação 
relativa ao mercado único, assegurando, 
igualmente, que a sua dimensão social 
seja tida em conta; observa, além disso, 
que a Diretiva Serviços não se aplica ao 
Direito do trabalho e tão-pouco afeta as 
legislações dos Estados-Membros em 
matéria de segurança social; considera 
que o aprofundamento do mercado 
interno de serviços deve ser encarado 
como uma oportunidade para reforçar a 
proteção social, os direitos dos 
trabalhadores e a dignidade das condições 
de trabalho de todos os cidadãos da UE, 
mormente através da aplicação do 
princípio de salário igual para trabalho 
igual, consagrado no artigo 157.º do 
TFUE; defende igualmente que as 
disposições relativas à proteção social, à 
saúde e à segurança no trabalho não 
podem ser entendidas como restrições 
desproporcionadas; 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0273/6 

Alteração  6 

Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt 

em nome do Grupo S&D 

Thomas Händel 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Mercado interno dos serviços 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 15-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  15-A. Acolhe com agrado os esforços com 
vista a proporcionar segurança jurídica às 
empresas e aos consumidores através de 
instrumentos como a Diretiva relativa aos 
direitos dos consumidores, a Diretiva 
relativa à resolução alternativa de litígios 
e o Regulamento sobre a resolução de 
litígios de consumo em linha; recorda a 
necessidade do estabelecimento de um 
mecanismo coerente de ressarcimento 
coletivo no domínio da proteção do 
consumidor à escala da UE, instrumento 
crucial para sustentar uma concorrência 
saudável; 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0273/7 

Alteração  7 

Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt 

em nome do Grupo S&D 

Thomas Händel 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Mercado interno dos serviços 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 33-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  33-A. Recomenda a realização de uma 
avaliação «ex post» do impacto da 
liberalização dos serviços nos domínios 
dos direitos dos consumidores, do 
emprego e das condições de vida e 
trabalho, bem como de um estudo de 
impacto relativamente aos efeitos 
esperados aquando da adoção da diretiva; 

Or. en 

 

 


