
AD\1166736PT.docx PE627.001v02-00

PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu
2014-2019

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

2018/0162(COD)

27.11.2018

PARECER

da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

dirigido à Comissão dos Transportes e do Turismo

sobre a proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a 
Diretiva 2008/106/CE relativa ao nível mínimo de formação dos marítimos e 
que revoga a Diretiva 2005/45/CE 
(COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD))

Relatora de parecer: Sofia Ribeiro



PE627.001v02-00 2/13 AD\1166736PT.docx

PT

PA_Legam



AD\1166736PT.docx 3/13 PE627.001v02-00

PT

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A melhoria do ensino e da formação está no topo das prioridades da União Europeia e dos 
seus decisores políticos. Dotar os cidadãos europeus de competências é um desígnio que 
garante a sustentabilidade de muitos setores de atividade e o transporte marítimo não é 
exceção.

A via marítima assegura 90 % das trocas de mercadorias da União Europeia com o exterior e 
40 % das trocas internas. Os transportes marítimos são, por conseguinte, um meio 
fundamental para o avanço do comércio europeu, com enorme impacto económico e 
consequente criação de emprego. É necessário garantir a formação, especialização e 
certificação dos marítimos, a fim de reduzir ao máximo potenciais ameaças à segurança de 
vidas humanas e de bens no mar, ou ao meio marinho, durante as operações a bordo de 
navios. Importa também que a regulamentação europeia relativa a níveis mínimos de 
formação e a condições mínimas de trabalho e segurança a bordo sejam coerentes com as 
normas e convenções internacionais, atendendo a que o setor dos transportes marítimos é, por 
definição, globalizado.

O atual quadro normativo da UE já contribuiu muito para a resolução do problema da 
existência de tripulações insuficientemente qualificadas a bordo de navios que arvoram 
pavilhão de um Estado-Membro da União, através da melhoria do ensino, da formação e da 
certificação de marítimos. Simultaneamente, os marítimos formados na União e os 
provenientes de países terceiros beneficiam de condições equitativas graças à criação do 
mecanismo centralizado da UE, em conformidade com as obrigações assumidas pelos 
Estados-Membros no âmbito da convenção STCW. No entanto, tendo em consideração os 
recentes desenvolvimentos legislativos, é necessário adaptar, reformular e simplificar a 
legislação europeia.

A presente revisão da Diretiva 2008/106/CE, relativa ao nível mínimo de formação dos 
marítimos e que revoga a Diretiva 2005/45/CE, vai ao encontro desta necessidade e deve, por 
isso, tentar eliminar as lacunas existentes já identificadas, bem como alcançar a simplificação 
e racionalização do atual quadro normativo europeu nestes domínios.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão dos Transportes e do 
Turismo, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 5
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Texto da Comissão Alteração

(5) A Diretiva 2008/106/CE prevê, 
igualmente, um mecanismo centralizado 
para o reconhecimento dos certificados dos 
marítimos emitidos por países terceiros. A 
avaliação do Programa para a Adequação e 
a Eficácia da Regulamentação (REFIT)14

revelou que a introdução do mecanismo 
centralizado permitiu aos Estados-
Membros realizar uma economia de custos 
significativa.  No entanto, a avaliação 
revelou igualmente que, em relação a 
alguns dos países terceiros reconhecidos, 
apenas um número muito limitado de 
marítimos foi subsequentemente 
contratado para prestar serviço a bordo de 
navios da União. Por conseguinte, para 
poder utilizar os recursos humanos e 
financeiros disponíveis de uma forma 
mais eficiente, o procedimento de 
reconhecimento de países terceiros deve 
basear-se numa análise da necessidade 
desse reconhecimento, incluindo uma 
estimativa do número de comandantes e 
oficiais provenientes dos países em causa 
que são suscetíveis de trabalhar em navios 
da União.

(5) A Diretiva 2008/106/CE prevê, 
igualmente, um mecanismo centralizado 
para o reconhecimento dos certificados dos 
marítimos emitidos por países terceiros. A 
avaliação do Programa para a Adequação e 
a Eficácia da Regulamentação (REFIT)14

revelou que a introdução do mecanismo 
centralizado permitiu aos Estados-
Membros realizar uma economia de custos 
significativa. No entanto, a avaliação 
revelou igualmente que, em relação a 
alguns dos países terceiros reconhecidos, 
apenas um número muito limitado de 
autenticações que atestam o 
reconhecimento de certificados foi 
emitido pelos Estados-Membros para os 
certificados de competência ou 
certificados de qualificação atribuídos por 
esses países terceiros.

_______________________________ _________________________________

14 SWD(2018)19 14 SWD(2018)19

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de reforçar a eficiência do 
sistema centralizado de reconhecimento de 
países terceiros, a reavaliação dos países 
terceiros que fornecem um reduzido 
número de marítimos à frota da União deve 
ser efetuada com uma periodicidade mais 
longa, que deve ser aumentada para dez 
anos. Todavia, esse período mais longo de 

(7) A fim de reforçar a eficiência do 
sistema centralizado de reconhecimento de 
países terceiros, a reavaliação dos países 
terceiros que fornecem um reduzido 
número de marítimos à frota da União deve 
ser efetuada com uma periodicidade mais 
longa, que deve ser aumentada para dez 
anos. Além disso, estes marítimos deverão 
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reavaliação do sistema desses países 
terceiros deve ser combinado com critérios 
de prioridade que tenham em conta as 
preocupações em matéria de segurança e 
que preservem o equilíbrio entre a 
necessidade de eficiência e um mecanismo 
de salvaguarda eficaz em caso de 
deterioração da qualidade de formação dos 
marítimos nos países terceiros em causa.

ser alvo de avaliação por parte dos 
Estados-Membros e, se necessário, 
sujeitos a formação. Todavia, esse período 
mais longo de reavaliação do sistema 
desses países terceiros deve ser combinado 
com critérios de prioridade que tenham em 
conta as preocupações em matéria de 
segurança e que preservem o equilíbrio 
entre a necessidade de eficiência e um 
mecanismo de salvaguarda eficaz em caso 
de deterioração da qualidade de formação 
dos marítimos nos países terceiros em 
causa.

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) As informações sobre os marítimos 
contratados provenientes de países 
terceiros passaram a estar disponíveis a 
nível da União, graças à comunicação 
pelos Estados-Membros dos dados 
pertinentes conservados nos registos 
nacionais sobre os certificados e 
autenticações emitidos. Estas informações 
devem ser utilizadas não apenas para fins 
estatísticos e elaboração de políticas, mas 
também com o objetivo de melhorar a 
eficiência do sistema centralizado de 
reconhecimento de países terceiros. Com 
base nas informações comunicadas pelos 
Estados-Membros, os países terceiros
reconhecidos, que não tenham fornecido 
marítimos à frota da União durante um 
período de, pelo menos, cinco anos devem
ser retirados da lista de países terceiros 
reconhecidos. Além disso, estas 
informações devem ser igualmente 
utilizadas para priorizar a reavaliação dos 
países terceiros reconhecidos.

(8) As informações sobre os marítimos 
contratados provenientes de países 
terceiros passaram a estar disponíveis a 
nível da União, graças à comunicação 
pelos Estados-Membros dos dados 
pertinentes conservados nos registos 
nacionais sobre os certificados e 
autenticações emitidos. Estas informações 
devem ser utilizadas não apenas para fins 
estatísticos e elaboração de políticas, mas 
também com o objetivo de melhorar a 
eficiência do sistema centralizado de 
reconhecimento de países terceiros. Com 
base nas informações comunicadas pelos 
Estados-Membros, o reconhecimento de
países terceiros que não tenham fornecido 
marítimos à frota da União durante um 
período de, pelo menos, 10 anos deve ser 
reexaminado. O processo de reexame deve 
abranger a possibilidade de manter ou 
retirar o reconhecimento do país terceiro 
em causa, em conformidade com o 
procedimento de exame. Além disso, estas 
informações devem ser igualmente 
utilizadas para priorizar a reavaliação dos 
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países terceiros reconhecidos.

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) É necessário um amplo debate que 
envolva os parceiros sociais, os 
Estados-Membros, as instituições de 
formação e outras partes interessadas 
para analisar a possibilidade de criar um 
sistema voluntário de certificados 
harmonizados que vá além do previsto na 
Convenção STCW ao nível da formação, 
a fim de aumentar a vantagem 
competitiva dos marítimos europeus. Tal 
Convenção STCW+ poderia instaurar 
«certificados marítimos de excelência» 
baseados em cursos náuticos europeus de 
pós-graduação, o que dotaria os 
marítimos europeus de competências para 
além das exigidas a nível internacional. A 
digitalização crescente do setor marítimo 
deverá contribuir para melhorar e 
desenvolver essas competências e 
qualificações.

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 10-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-B) O ensino dos marítimos europeus 
como comandantes e oficiais deve ser 
apoiado por intercâmbios de estudantes 
entre as instituições de ensino e formação 
de marítimos em toda a União. A fim de 
cultivar e desenvolver as competências e 
qualificações dos marítimos que 
trabalham a bordo de navios que arvoram 
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pavilhão europeu, é necessário um 
intercâmbio de boas práticas entre os 
Estados-Membros. A formação de 
marítimos deve beneficiar plenamente das 
oportunidades oferecidas pelo Programa 
Erasmus+.

Alteração 6

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Diretiva 2008/106/CE
Artigo 5-B – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros deverão, na 
medida do possível, manter atualizada a 
lista das suas necessidades e ofertas de 
trabalho no que respeita a marítimos.

Alteração 7

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Diretiva 2008/106/CE
Artigo 5-B – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Até ... [cinco anos após a entrada 
em vigor da presente diretiva], a Comissão 
deve apresentar uma avaliação do 
impacto do reconhecimento mútuo de 
certificados emitidos pelos 
Estados-Membros sobre o emprego dos 
marítimos europeus.

Alteração 8

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea a)
Diretiva 2008/106/CE
Artigo 12 – n.º 1 – alínea a)



PE627.001v02-00 8/13 AD\1166736PT.docx

PT

Texto da Comissão Alteração

a) Satisfaz as normas de aptidão 
médica previstas no artigo 11.º; e

a) Satisfaz as normas de aptidão 
médica previstas no artigo 11.º, tanto física 
como mental; e

Alteração 9

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6 – alínea a)
Diretiva 2008/106/CE
Artigo 19 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Qualquer Estado-Membro que pretenda 
reconhecer, mediante autenticação, os 
certificados de competência ou os 
certificados de qualificação a que se refere 
o n.º 1, emitidos por um país terceiro a um 
comandante, oficial ou operador 
radiotécnico, para a prestação de serviço a 
bordo de navios que arvorem o seu 
pavilhão, deve apresentar à Comissão um 
pedido de reconhecimento desse país 
terceiro, acompanhado de uma análise 
preliminar da sua conformidade com as 
prescrições da Convenção STCW, 
reunindo as informações referidas no 
anexo II, incluindo uma estimativa do 
número de comandantes e oficiais 
provenientes desse país suscetível de ser 
contratado.

Qualquer Estado-Membro que pretenda 
reconhecer, mediante autenticação, os 
certificados de competência ou os 
certificados de qualificação a que se refere 
o n.º 1, emitidos por um país terceiro a um 
comandante, oficial ou operador 
radiotécnico, para a prestação de serviço a 
bordo de navios que arvorem o seu 
pavilhão, deve apresentar à Comissão um 
pedido de reconhecimento desse país 
terceiro, acompanhado de uma análise 
preliminar da sua conformidade com as 
prescrições da Convenção STCW, 
reunindo as informações referidas no 
anexo II e, sempre que possível, uma 
estimativa do número de comandantes e 
oficiais provenientes desse país suscetível 
de ser contratado.

Alteração 10

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6 – alínea a)
Diretiva 2008/106/CE
Artigo 19 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Na sequência da apresentação do pedido 
por um Estado-Membro, a Comissão 

Na sequência da apresentação do pedido 
por um Estado-Membro, a Comissão dá
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decide sobre o início do procedimento de 
reconhecimento para o país terceiro em 
causa. Esses atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 28.º, n.º 2.

início ao procedimento de reconhecimento 
para o país terceiro em causa.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6 – alínea a)
Diretiva 2008/106/CE
Artigo 19 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Em caso de decisão favorável sobre o 
início do procedimento de 
reconhecimento, a Comissão, assistida 
pela Agência Europeia da Segurança 
Marítima e com a eventual participação 
dos Estado-Membro que apresentou o 
pedido, procede à recolha das informações 
referidas no anexo II e avalia os sistemas 
de formação e certificação vigentes no país 
terceiro objeto do pedido de 
reconhecimento, a fim de verificar se esse 
país cumpre todas as prescrições da 
Convenção STCW e se foram adotadas 
medidas adequadas para evitar a emissão 
de certificados fraudulentos.»

A Comissão, assistida pela Agência 
Europeia da Segurança Marítima e com a 
eventual participação dos Estado-Membro 
que apresentou o pedido, procede à recolha 
das informações referidas no anexo II e 
avalia os sistemas de formação e 
certificação vigentes no país terceiro objeto 
do pedido de reconhecimento, a fim de 
verificar se esse país cumpre todas as 
prescrições da Convenção STCW e se 
foram adotadas medidas adequadas para 
evitar a emissão de certificados 
fraudulentos.

Alteração 12

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6 – alínea b)
Diretiva 2008/106/CE
Artigo 19 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O Estado-Membro requerente pode decidir 
reconhecer o país terceiro 
unilateralmente, até que seja tomada uma 
decisão ao abrigo do presente número. 
Nesse caso, o Estado-Membro deve 

O Estado-Membro requerente pode 
solicitar à Comissão uma autorização 
provisória de reconhecimento do país 
terceiro até que seja tomada uma decisão 
ao abrigo do presente número. Nesse caso, 
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comunicar à Comissão o número de 
autenticações que atestam o 
reconhecimento emitidas para os 
certificados de competência e certificados 
de qualificação referidos no n.º 1, 
atribuídos pelo país terceiro, até que seja 
adotada uma decisão sobre o seu 
reconhecimento.»

o Estado-Membro deve fornecer à 
Comissão toda a informação e 
documentação necessária e justificativa 
desse pedido, até que seja adotada uma 
decisão sobre o seu reconhecimento.

Alteração 13

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6 – alínea b)
Diretiva 2008/106/CE
Artigo 19 – n.º 3 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Na falta da referida documentação, a 
Comissão, fundamentando a sua decisão, 
indefere o pedido de reconhecimento 
provisório.

Alteração 14

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7
Diretiva 2008/106/CE
Artigo 20 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Se não existirem autenticações que 
atestem o reconhecimento emitidas por um 
Estado-Membro para os certificados de 
competência ou certificados de 
qualificação, como referido no artigo 19.º, 
n.º 1, atribuídos por um país terceiro 
durante um período superior a cinco anos, 
o reconhecimento dos certificados desse 
país deve ser retirado. Para o efeito, a 
Comissão adotará decisões de execução, 
em conformidade com o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 28.º, n.º 2, 
após notificação dos Estados-Membros e 
do país terceiro em causa, pelo menos, 

8. Se não existirem autenticações que 
atestem o reconhecimento emitidas por um 
Estado-Membro para os certificados de 
competência ou certificados de 
qualificação, como referido no artigo 19.º, 
atribuídos por um país terceiro durante um 
período superior a 10 anos, o 
reconhecimento dos certificados desse país 
deve ser reexaminado em consulta com 
os Estados-Membros e as partes 
interessadas pertinentes. Para o efeito, na 
sequência do procedimento de reexame 
supracitado, a Comissão adotará decisões 
de execução, em conformidade com o 
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com dois meses de antecedência. procedimento de exame a que se refere o 
artigo 28.º, após notificação dos 
Estados-Membros e do país terceiro em 
causa, pelo menos, com dois meses de 
antecedência.

Alteração 15

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8 – alínea b)
Diretiva 2008/106/CE
Artigo 21 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) A emissão de certificados 
fraudulentos;
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