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Proposta de resolução
N.º 1 – alínea b) – subalínea v)
Proposta de resolução

Alteração

(v) aumentar o acesso ao mercado dos
serviços, de acordo com a «abordagem de
lista híbrida», utilizando «listas positivas»
para o acesso ao mercado, com base nas
quais os serviços a abrir às empresas
estrangeiras serão expressamente
referidos e os novos serviços serão
excluídos, assegurando, simultaneamente,
que as eventuais cláusulas de suspensão e
de ajustamento se apliquem apenas às
disposições de não discriminação e
permitam uma flexibilidade suficiente,
quer para fazer regressar os serviços de
interesse económico geral ao controlo
público, quer para ter em conta o
aparecimento de serviços novos e
inovadores, e utilizando a «abordagem de
lista negativa» para o tratamento
nacional;

(v) assegurar que as negociações sobre a
liberalização dos serviços sejam
prosseguidas em plena conformidade com
a abordagem de «lista positiva», tanto em
matéria de acesso ao mercado como de
tratamento nacional, uma vez que a
mesma é aplicável no âmbito do ACL UECoreia; garantir por meio de uma
cláusula horizontal que as autoridades
públicas tenham a possibilidade de
recuperar o controlo público de serviços
liberalizados de interesse geral;
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