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Alteração  8 

Heide Rühle 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Mercado interno dos serviços 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando A 

 

Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que o nosso mercado 

interno é uma pedra angular da construção 

europeia e que o seu bom funcionamento 

é essencial para a boa execução das 

políticas da UE, constituindo uma das 

bases para a recuperação; 

A. Considerando que o nosso mercado 

interno é uma pedra angular da construção 

europeia, mas não será, por si só, uma via 

para a saída da crise, se não for 

acompanhado por uma estratégia 

coerente para a transformação ecológica 

da economia europeia, em consonância 

com a Estratégia Europa 2020; 

Or. en 
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Alteração  9 

Heide Rühle 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Mercado interno dos serviços 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Frisa que, caso os Estados-Membros 

estejam dispostos a aplicar correta e 

plenamente a Diretiva Serviços e a 

remover restrições desnecessárias, a UE 

poderia obter ganhos económicos de 2,6% 

do PIB dentro de 5 a 10 anos, de acordo 

com o cenário ambicioso da Comissão; 

2. Frisa que o cenário ambicioso da 

Comissão de um ganho económico de 

2,6% do PIB dentro de 5 a 10 anos só 

poderia ser alcançado num contexto 

próximo da abolição de quase todas as 

restrições, o que não é nem realista, nem 

compatível com a necessidade de as 

autoridades públicas regularem o 

mercado de serviços por razões de 

interesse geral; 

Or. en 
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Alteração  10 

Heide Rühle 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Mercado interno dos serviços 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Incentiva também a abertura 

progressiva do mercado interno aos 

serviços no setor social, no respeito pleno 

pelas disposições constantes da Diretiva 

Serviços; 

7. Considera que as disposições que 

excluem partes do setor social do âmbito 

de aplicação da presente Diretiva devem 

imperativamente ser mantidas; 

Or. en 
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Alteração  11 

Heide Rühle 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Mercado interno dos serviços 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Lamenta a existência de um número 

significativo de casos identificados em que 

os Estados-Membros recorrem de forma 

desapropriada a razões imperiosas de 

interesse geral (artigo 15.º da Diretiva 

Serviços) única e exclusivamente para 

protegerem e favorecerem os respetivos 

mercados nacionais; considera que a 

utilização de razões imperiosas de interesse 

público deve ser sempre justificada de 

modo objetivo e em termos rigorosamente 

proporcionados em relação ao objetivo 

prosseguido, em consonância com a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça 

Europeu (TJE); sublinha o facto de os 

requisitos pesados em termos de forma 

jurídica e de acionariado, as restrições 

territoriais, os testes de necessidade 

económica e as tarifas fixas criarem 

obstáculos injustificados a um 

estabelecimento desimpedido no 

estrangeiro e lesarem o Mercado Interno 

dos Serviços; 

10. Considera que a utilização de razões 

imperiosas de interesse público deve ser 

sempre possível, se for justificada de modo 

objetivo e em termos rigorosamente 

proporcionados em relação ao objetivo 

prosseguido, em consonância com a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça 

Europeu (TJE);  

Or. en 
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Alteração  12 

Heide Rühle 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Mercado interno dos serviços 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 27 

 

Proposta de resolução Alteração 

27. Salienta que as competentes 

autoridades regionais e locais devem 

também assumir as suas 

responsabilidades partilhadas de uma 

aplicação completa e de qualidade do 

espírito e da letra da Diretiva, com o 

objetivo geral de estimular a atividade 

económica e o emprego; salienta, a este 

propósito, a importância da redução dos 

encargos administrativos;  

27. Salienta que a aplicação da Diretiva 

Serviços tem acarretado significativos 

encargos administrativos para as 

competentes autoridades regionais e locais; 

salienta, a este propósito, a importância da 

redução dos encargos administrativos;  

Or. en 

 

 


