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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Na audiência da Comissão EMPL sobre serviços de assistência em escala, em 31 de maio de 
2012, participaram representantes dos sindicatos, operadores aeroportuários, empresas aéreas, 
bem como a Comissão da UE. Os resultados são considerados no presente relatório. 

Os serviços de assistência em escala são decisivos para o bom funcionamento das operações 
de voo. Existem onze categorias de serviços de assistência em escala: (1) assistência 
administrativa e supervisão em terra, (2) assistência a passageiros, (3) assistência a bagagem, 
(4) assistência a carga e correio, (5) assistência a operações em pista, (6) assistência de 
limpeza e serviço da aeronave, (7) assistência de combustível e óleo, (8) assistência de 
manutenção em linha, (9) assistência a operações aéreas e gestão das tripulações, (10) 
assistência de transporte em terra, bem como (11) assistência de restauração (catering). No 
que diz respeito às categorias 3, 4, 5 e 7, a entrada no mercado pode, presentemente, ser 
restrita. 

Relevância dos serviços de assistência em escala
De acordo com as estimativas da Comissão Europeia, as receitas da assistência em escala 
ascendem a 50 mil milhões de euros1. Estima-se que o setor emprega, pelo menos, 60 000 
pessoas na Europa2.  

Liberalização de 1996 e as suas consequências
O relator elaborou pareceres sobre os serviços de assistência em escala em 1996 e 2008. Em 
1996, o PE e o Conselho aprovaram a Diretiva 96/67/CE. Esta destina-se a abrir o mercado da 
assistência em escala e a permitir uma maior concorrência. O estudo Ecorys, repetidamente 
citado pela Comissão Europeia, conclui que «os postos de trabalho se tornaram mais 
inseguros na sequência da primeira abertura de mercado e que o número dos contratos de 
trabalho temporários aumentou»3. Além disso, metade dos sindicatos da UE salientou que os 
salários associados aos serviços de assistência em escala ficaram aquém da inflação e da 
evolução dos salários médios4. As despesas de pessoal perfazem cerca de 75 % dos custos de 
produção dos serviços de assistência em escala. De acordo com os dados da Comissão, houve 
uma redução significativa dos custos para as companhias aéreas5. Os serviços de assistência 
em escala perfazem 5 % a 12 % dos seus custos operacionais6.

Planos de liberalização de 2012 para a redução de atrasos
A Comissão Europeia apresentou, em 1 de dezembro de 2012, um projeto de regulamento que 
substitui a Diretiva 96/67/CE. O regulamento visa reduzir os atrasos e melhorar a qualidade 
dos serviços para passageiros. Para atingir esse objetivo, a Comissão tenciona liberalizar o 
mercado de assistência em escala, nomeadamente através da admissão de, pelo menos, uma 
terceira empresa independente de prestação de serviços de assistência em escala. 
                                               
1 Proposta de Regulamento COM(2011)0824, Exposição de Motivos, p. 2.
2 Proposta de Regulamento COM(2011)0824, Exposição de Motivos, p. 2.
3 Estudo Ecorys, 21 de dezembro de 2007: Desenvolvimentos sociais no transporte aéreo da UE: um estudo 
sobre os desenvolvimentos no emprego, nos salários e nas condições de trabalho no período de 1997 a 2007, 
p. 56.4Estudo Ecorys, 21 de dezembro de 2007: Desenvolvimentos sociais no transporte aéreo da UE: um estudo sobre 
os desenvolvimentos no emprego, nos salários e nas condições de trabalho no período de 1997 a 2007, p. 56.
5 Relatório da Comissão Europeia sobre os serviços de assistência em escala, de 24 de janeiro de 2007.
6 Proposta de Regulamento COM(2011)0824, Exposição de Motivos, p. 2.
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Os serviços de assistência em escala não são o motivo central dos atrasos 
O relator nega veementemente as afirmações da Comissão, segundo as quais três em quatro 
atrasos se devem aos serviços de assistência em escala. O relator tem à sua disposição 
informações válidas que indicam que, pelo menos nos aeroportos alemães, o número de 
atrasos causados pelos serviços de assistência em escala é muito reduzido, chegando, por 
vezes, a não ser significativo. O valor vai dos 0,6 % aos 4 %. 

Em resposta a uma pergunta escrita do relator, o Comissário europeu responsável pelos 
transportes e a mobilidade, Kallas, esclareceu que «a Comissão não dispõe, a nível da UE ou 
dos Estados-Membros, de dados que relacionem atrasos especificamente com os serviços de 
assistência em escala». À luz desta circunstância, o relator critica o facto de a Comissão ter 
escolhido o quadro legal do regulamento para as suas propostas. Na sua opinião, os Estados-
Membros ficam assim sem o espaço de manobra necessário. 

Rejeição da liberalização
O relator rejeita manifestamente uma maior liberalização. O mercado dos serviços em escala 
já atingiu um nível de produtividade elevado. A otimização dos processos está praticamente 
concluída. Muitos prestadores obtêm já lucros bastante reduzidos. 

Nestas circunstâncias, a admissão de prestadores de serviços adicionais levará a que a pressão 
dos custos se repercuta diretamente nos trabalhadores, nomeadamente através da redução das 
despesas de pessoal. Os resultados da última liberalização confirmam que tal situação deve 
ser evitada. Não é razoável que os salários no setor dos serviços em escala continuem a 
baixar, e que mais contratos permanentes sejam convertidos em contratos temporários. Os 
trabalhadores dos serviços de assistência em escala são responsáveis pela segurança do 
transporte aéreo e pela manutenção da segurança técnica, mas também pela defesa contra as 
ameaças terroristas.      

O aumento da pressão social sobre estes trabalhadores e a sua marginalização para condições 
precárias vão contra o interesse da população em matéria de segurança. O objetivo da 
melhoria de qualidade não será alcançado através do dumping salarial. As normas 
estabelecidas, o bom funcionamento dos procedimentos e a elevada motivação dos 
trabalhadores são, deste modo, postos em risco. 

Garantias de transferência
A Comissão da UE prevê no artigo 12.º que os trabalhadores dos serviços de assistência em 
escala podem receber garantias de transferência e direitos de proteção. As consequências de 
mais uma liberalização devem, assim, ser suavizadas. O relator congratula-se com esta 
abordagem. Mas se, apesar da forte oposição, houver outra liberalização, essa possibilidade 
vaga deve tornar-se uma obrigação. Esta deve ser concebida de acordo com amplos direitos 
de proteção e garantir o máximo nível de qualidade e segurança. As presentes solicitações 
constituem o pano de fundo para as alterações do relator.
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ALTERAÇÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão dos Transportes e do 
Turismo, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Existe ambiguidade quanto à 
margem de discrição de que dispõem os 
Estados-Membros para exigir a 
transferência do pessoal quando muda o 
prestador de serviços de assistência em 
escala de acesso limitado. A não 
continuidade do pessoal pode prejudicar a 
qualidade dos serviços de assistência em 
escala.
Por conseguinte, convém clarificar as 
regras relativas à transferência de pessoal 
além do que dispõe a Diretiva 2001/23/CE 
relativa à transferência de empresas, 
permitindo que os Estados-Membros 
assegurem condições de emprego e de 
trabalho adequadas.

(17) O legislador deve esclarecer e 
garantir de forma inequívoca que os 
Estados-Membros exijam a transferência 
do pessoal quando muda o prestador de 
serviços de assistência em escala de acesso 
limitado. A não continuidade do pessoal 
pode prejudicar a qualidade dos serviços de 
assistência em escala. Por conseguinte, é 
imperativo clarificar e, em caso de 
necessidade, alterar as regras relativas à 
transferência de pessoal além do que 
dispõe a Diretiva 2001/23/CE relativa à 
transferência de empresas, permitindo que 
os Estados-Membros assegurem condições 
de emprego e de trabalho adequadas.

Or. de

Justificação

A situação jurídica relativa à Diretiva 2001/23/CE não é clara, uma vez que o Tribunal de 
Justiça das Comunidades Europeias considerou que, por exemplo, as medidas de proteção a 
favor dos trabalhadores dos serviços de assistência em escala no âmbito da transferência de 
prestador de serviços, inseridas nas legislações alemã e italiana, são incompatíveis com os 
Tratados da União Europeia1. A Comissão deve envidar todos os esforços para que estes 
                                               
1 Nota de rodapé: ver acórdão do Tribunal de Justiça de 14 de julho de 2005 - C-386/03, 
COM/Alemanha, n.os 26 a 28, bem como o acórdão do Tribunal de Justiça de 9 de dezembro 
de 2004 – C460-2, COM/Itália, n.os 31 e 32.
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direitos de proteção sejam, realmente, concedidos. No caso de ter lugar uma liberalização, 
seria pérfido dar aos trabalhadores da UE uma expectativa de proteção que, no final de 
contas, não estivesse garantida.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Num setor com grande intensidade de 
mão de obra, como é a assistência em 
escala, a formação e o aperfeiçoamento 
contínuos do pessoal têm grande impacto 
na qualidade do serviço. Convém, por 
conseguinte, definir requisitos mínimos de 
formação, para assegurar a qualidade das 
operações em termos de fiabilidade, 
resiliência, segurança e proteção e criar 
condições de concorrência equitativas para 
os operadores.

(28) Num setor com grande intensidade de 
mão de obra, como é a assistência em 
escala, a formação e o aperfeiçoamento 
contínuos do pessoal têm grande impacto 
na qualidade do serviço. Convém, por 
conseguinte, definir os mais altos padrões
correntes na União como padrões
mínimos de formação de todos os 
trabalhadores envolvidos nos serviços de 
assistência em escala, para assegurar a 
qualidade das operações em termos de 
fiabilidade, resiliência, segurança e 
proteção e criar condições de concorrência 
equitativas para os operadores. No caso de 
as autoridades competentes verificarem 
que os padrões mínimos não são 
cumpridos, a admissão de prestadores de 
serviços adicionais deve ser suspensa até 
que os padrões necessários sejam 
restabelecidos. Este procedimento deve 
destinar-se à preservação da segurança 
no tráfego aéreo europeu. 

Or. de

Justificação
O relator apoia a definição de padrões mínimos. Estes devem guiar-se pelo mais alto nível de 
formação da UE, a fim de assegurar por toda a Europa um grau máximo de qualidade no 
domínio dos serviços de assistência em escala. As autoridades de supervisão dos Estados-
Membros devem controlar esta situação. Em caso de incumprimento, a defesa dos 
trabalhadores deve ter prioridade sobre liberalizações adicionais, a fim de continuar a ser 
garantido o atual nível de segurança no tráfego aéreo europeu.
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Os Estados-Membros deverão 
conservar a possibilidade de garantir um 
nível adequado de proteção social ao 
pessoal das empresas que prestam serviços 
de assistência em escala.

(31) Os Estados-Membros devem 
assegurar um nível adequado de proteção 
social ao pessoal das empresas que prestam 
serviços de assistência em escala. No caso 
de as autoridades competentes de um 
Estado-Membro verificarem falhas de 
proteção ou incumprimentos, a admissão 
de prestadores de serviços adicionais deve 
ser suspensa até que o nível adequado 
seja restabelecido. Este procedimento deve 
destinar-se à preservação da segurança 
no tráfego aéreo europeu. 

Or. de

Justificação

O relator deseja especificar a abordagem da Comissão, que é positiva, mas vaga. A 
Comissão EMPL deve identificar, de forma concreta, os responsáveis pela supervisão dos 
direitos e estipular o que deve acontecer quando há falhas na proteção. Nesse caso, a defesa 
dos trabalhadores deve ser posta acima de quaisquer liberalizações adicionais, a fim de 
continuar a ser garantido o atual nível de segurança no tráfego aéreo europeu. Esse é um 
bem que deve prevalecer sobre considerações de competitividade. 

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que, na sequência do processo 
de seleção previsto nos artigos 7.º a 10.º, 
um prestador de serviços de assistência em 
escala a que se refere o n.º 1 perca a sua 
autorização para prestar esses serviços, o 
Estado-Membro pode exigir que o 
prestador ou prestadores que lhe sucedam 

2. Sempre que, na sequência do processo 
de seleção previsto nos artigos 7.º a 10.º, 
um prestador de serviços de assistência em 
escala a que se refere o n.º 1 perca a sua 
autorização para prestar esses serviços, ou 
um prestador de serviços deixe de prestar 
serviços a um utilizador do aeroporto, ou 
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proporcionem ao pessoal anteriormente 
contratado para a prestação dos serviços os 
direitos de que beneficiaria caso se tivesse 
verificado uma transferência na aceção da 
Diretiva 2001/23/CE do Conselho. 

um utilizador do aeroporto que pratica a 
auto-assistência decida suspender essa 
auto-assistência, o Estado-Membro deve 
exigir que o prestador ou prestadores ou os 
utilizadores do aeroporto que praticam a 
auto-assistência que lhe sucedam 
proporcionem ao pessoal anteriormente 
contratado para a prestação dos serviços os 
direitos de que beneficiaria caso se tivesse 
verificado uma transferência na aceção da 
Diretiva 2001/23/CE do Conselho. A 
segunda frase do parágrafo 1 do n.º 1 do 
artigo 4.º da Diretiva 2001/23/CE não se 
aplica aos casos listados na primeira frase 
do presente número. Os despedimentos 
motivados por razões económicas, 
técnicas ou administrativas não são 
permitidos.

Or. de

Justificação

As garantias de transferência que a Comissão promete aos trabalhadores como 
contrapartida pelas liberalizações devem ser vinculativas e extensivas. Caso contrário, a 
contrapartida transforma-se num embuste. Além disso, pretende-se simplificar o artigo 12.º 
através da consideração dos três casos (o prestador de serviços perde a licença, o prestador 
de serviços cessa os serviços de assistência em escala, o utilizador do aeroporto que pratica 
a auto-assistência contrata serviços de assistência em escala) referidos no respetivo n.º 2. O 
n.º 6 do artigo 12.º pode, assim, ser suprimido, bem como o n.º 7 e o n.º 8 deste mesmo artigo.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Estado-Membro deve limitar a 
exigência prevista no n.º 2 aos 
trabalhadores do prestador anterior 
envolvidos na prestação dos serviços para 
os quais o referido prestador perdeu a 
autorização e que aceitem voluntariamente 
a transferência para o novo ou novos 
prestadores. 

3. O Estado-Membro deve limitar a 
exigência prevista no n.º 2 aos 
trabalhadores do prestador anterior 
envolvidos na prestação dos serviços para 
os quais o referido prestador perdeu a 
autorização e que aceitem voluntariamente 
a transferência para o novo ou novos 
prestadores. Os custos para a criação de 
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um plano social para os trabalhadores 
que abdicam voluntariamente são 
suportados pelos utilizadores dos 
aeroportos, em função da sua 
percentagem de tráfego.

Or. de

Justificação

As garantias de transferência que a Comissão promete aos trabalhadores como 
contrapartida pelas liberalizações devem aplicar-se igualmente ao grupo dos trabalhadores 
que se desvinculam. Estes últimos devem ser protegidos por planos sociais. A distribuição 
dos custos pelos utilizadores dos aeroportos cria um incentivo no sentido de manter, 
preferencialmente, todos os trabalhadores. A rotatividade do pessoal deve ser evitada no 
setor dos serviços de assistência em escala, uma vez que a mesma põe em perigo a segurança 
do tráfego aéreo europeu.  

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O Estado-Membro deve limitar a 
exigência prevista no n.º 2 de modo a que 
seja proporcional ao volume de atividade 
efetivamente transferido para o outro ou 
outros prestadores.

Suprimido

Or. de

Justificação

O artigo 4.º do presente Regulamento pretende diluir a aplicação da Diretiva (2001/23/CE) 
sobre as transferências de empresas, através da introdução de um pretexto de 
proporcionalidade. As garantias de transferência que a Comissão promete aos trabalhadores 
como contrapartida pelas liberalizações devem ser vinculativas e extensivas. Caso contrário, 
a contrapartida transforma-se num embuste. Por esse motivo, o relator gostaria de suprimir 
a utilização de tal pretexto.  
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Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se o Estado-Membro impuser a 
exigência prevista no n.º 2, os documentos 
relativos ao concurso para o processo de 
seleção previsto nos artigos 7.º a 10.º 
devem incluir a lista dos membros do 
pessoal em causa e fornecer as informações 
relevantes relativas aos direitos contratuais 
dos trabalhadores e às condições nas quais 
os trabalhadores são considerados 
vinculados aos serviços em questão.

5. Os documentos relativos ao concurso 
para o processo de seleção previsto nos 
artigos 7.º a 10.º devem incluir a lista dos 
membros do pessoal em causa e fornecer as 
informações relevantes relativas aos 
direitos contratuais dos trabalhadores e às 
condições nas quais os trabalhadores são 
considerados vinculados aos serviços em 
questão. 

Or. de

Justificação

O n.º 5 do artigo 12.º do presente Regulamento pretende dar a conhecer às empresas 
interessadas em proceder a uma transferência a estrutura dos contratos dos trabalhadores, 
mas apenas sob condição de que os direitos estabelecidos pela diretiva sobre transferências 
de empresas sejam garantidos. O relator apela a uma ampla proteção social e à obrigação de 
transferir os trabalhadores. Todos os concursos para serviços de assistência em escala de 
acesso limitado devem, por conseguinte, ser conduzidos segundo o princípio da 
transparência.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Se, em casos distintos do previsto no n.º 
2, um prestador de serviços de assistência 
em escala deixar de prestar a um 
utilizador do aeroporto serviços que 
representem parte importante da sua 
atividade de assistência em escala, ou se 
um utilizador do aeroporto que pratica a 
auto-assistência decida cessar essa 
atividade, o Estado-Membro pode exigir 
que o prestador ou prestadores ou o 

Suprimido
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utilizador que lhes sucedam 
proporcionem ao pessoal anteriormente 
contratado para a prestação dos serviços 
os direitos de que beneficiaria caso se 
tivesse verificado uma transferência na 
aceção da Diretiva 2001/23/CE do 
Conselho.

Or. de

Justificação

Pretende-se simplificar o artigo 12.º através da consideração destes três casos (o prestador 
de serviços perde a licença, o prestador de serviços contrata serviços de assistência em 
escala, o utilizador do aeroporto que pratica a auto-assistência contrata serviços de 
assistência em escala) no n.º 2 do mesmo. O n.º 6 do artigo 12.º pode, assim, ser suprimido.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O Estado-Membro deve limitar a 
exigência prevista no n.º 6 aos 
trabalhadores do prestador anterior 
envolvidos na prestação dos serviços de 
assistência de escala que o referido 
prestador deixe de prestar e que aceitem 
voluntariamente a transferência para o 
novo ou novos prestadores ou utilizador.

Suprimido

Or. de

Justificação

Pretende-se simplificar o artigo 12.º através da consideração destes três casos (o prestador 
de serviços perde a licença, o prestador de serviços contrata serviços de assistência em 
escala, o utilizador do aeroporto que pratica a auto-assistência contrata serviços de 
assistência em escala) no n.º 2 do mesmo. O n.º 6 e o n.º 7 do artigo 12.º podem, assim, ser 
suprimidos, uma vez que passam a ser automaticamente considerados no n.º 3 do mesmo.
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Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. O Estado-Membro deve limitar a 
exigência prevista no n.º 6 aos 
trabalhadores do utilizador do aeroporto 
que pratica a auto-assistência envolvidos 
na prestação dos serviços de assistência 
de escala que este decida deixar de prestar 
a si próprio e que aceitem 
voluntariamente a transferência para o 
novo ou novos prestadores ou utilizador.

Suprimido

Or. de

Justificação

Pretende-se simplificar o artigo 12.º através da consideração destes três casos (o prestador 
de serviços perde a licença, o prestador de serviços contrata serviços de assistência em 
escala, o utilizador do aeroporto que pratica a auto-assistência contrata serviços de 
assistência em escala) no n.º 2 do mesmo. O n.º 6, o n.º 7 e o n.º 8 do artigo 12.º podem, 
assim, ser suprimidos, uma vez que passam a ser automaticamente considerados no n.º 3 do 
mesmo.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. O Estado-Membro deve limitar a 
exigência prevista no n.º 6 de modo a que 
seja proporcional ao volume de atividade 
efetivamente transferido para o outro 
prestador ou o outro utilizador do 
aeroporto que pratica a auto-assistência.

Suprimido

Or. de
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Justificação

O artigo 9.º do presente Regulamento pretende diluir a aplicação da Diretiva (2001/23/CE) 
sobre as transferências de empresas, através da introdução de um pretexto de 
proporcionalidade. As garantias de transferência que a Comissão promete aos trabalhadores 
como contrapartida pelas liberalizações devem ser vinculativas e extensivas. Caso contrário, 
a contrapartida transforma-se num embuste. Por esse motivo, o relator gostaria de suprimir 
a utilização de tal pretexto.  

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 20

Texto da Comissão Alteração

As empresas que requerem uma licença 
devem demonstrar que os seus 
trabalhadores possuem a qualificação, a 
experiência profissional e a antiguidade de 
serviço necessárias para o desempenho da 
atividade a que se candidatam.

As empresas que requerem uma licença 
devem demonstrar que os seus 
trabalhadores possuem a qualificação, a 
experiência profissional e a antiguidade de 
serviço necessárias para o desempenho da 
atividade a que se candidatam. A 
qualificação, a experiência profissional e 
a antiguidade de serviço devem ser 
elaboradas localmente pelos operadores 
dos aeroportos e estipuladas e controladas 
pelas autoridades de supervisão dos 
Estados-Membros.

Or. de

Justificação

A fim de garantir o nível de qualificação, todas as empresas que requerem uma licença para 
a prestação de serviços de assistência em escala junto das entidades de admissão dos 
Estados-Membros devem comprovar que os seus trabalhadores cumprem um alto nível de 
requisitos. O relator congratula-se com esta iniciativa que visa assegurar a qualidade. No 
entanto, os critérios permanecem, a seu ver, demasiado vagos e carecem de especificação. 
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Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de assistência 
em escala e os utilizadores do aeroporto 
que praticam a auto-assistência devem 
assegurar que todos os seus trabalhadores 
envolvidos na prestação desses serviços, 
incluindo os quadros dirigentes e os 
supervisores, frequentam regularmente 
sessões de formação específica e recorrente 
que lhes permitam desempenhar as tarefas 
que lhes forem confiadas.

1. Os prestadores de serviços de assistência 
em escala e os utilizadores do aeroporto 
que praticam a auto-assistência asseguram
que todos os seus trabalhadores envolvidos 
na prestação desses serviços, incluindo os 
quadros dirigentes e os supervisores, 
frequentam regularmente sessões de 
formação específica e recorrente que lhes 
permitam desempenhar as tarefas que lhes 
forem confiadas. As autoridades de 
supervisão controlam o cumprimento dos 
padrões de formação com os meios 
apropriados.  No caso de as autoridades 
competentes verificarem que os padrões 
mínimos não são cumpridos, a admissão 
de prestadores de serviços adicionais deve 
ser suspensa até que os padrões 
necessários sejam restabelecidos. Podem 
ser solicitadas ações de formação 
contínua, cujos custos devem ser 
suportados pelos respetivos prestadores de 
serviços de assistência em escala e pelos 
utilizadores de aeroportos que praticam a 
auto-assistência.

Or. de

Justificação

O n.º 1 do artigo 34.º pretende incentivar os prestadores de serviços de assistência em escala 
e os utilizadores de aeroportos que praticam a auto-assistência a efetuarem ações de 
formação regulares destinadas aos seus trabalhadores. O relator congratula-se com esta 
ideia, mas gostaria de a concretizar, formulando-a, de forma inequívoca, como obrigação 
sujeita a supervisão. 
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Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Todos os trabalhadores envolvidos na 
prestação de serviços de assistência em 
escala devem ter, no mínimo, dois dias de
formação adequada às tarefas que lhes 
estão confiadas. Cada trabalhador que vá 
exercer uma nova função ou a quem seja 
confiada uma nova tarefa deve frequentar a 
formação adequada.

2. Todos os trabalhadores envolvidos na 
prestação de serviços de assistência em 
escala devem ter uma formação-base 
teórica e prática, bem como uma 
formação específica para o cargo que 
preenchem. As autoridades competentes 
dos Estados-Membros estabelecem, em 
cooperação com os operadores dos 
aeroportos, as condições específicas 
relativas à localização e ao prazo mínimo 
de duração da formação. As capacidades 
e os conhecimentos obtidos no âmbito 
dessas formações são comprovados 
mediante aprovação num exame prático e 
um teórico. Os empregadores assumem a 
totalidade dos custos de formação. 
Cada trabalhador que vá exercer uma nova 
função ou a quem seja confiada uma nova 
tarefa deve frequentar a formação 
adequada.

Or. de

Justificação

O n.º 2 do artigo 34.º obriga os trabalhadores a frequentarem formações. O relator pretende 
concretizar essa obrigação. Afigura-se-lhe importante que o número de dias de formação não 
seja estipulado à escala da UE, mas sim a nível regional.   A realização de exames deve 
comprovar se os conteúdos das formações foram transmitidos de forma bem-sucedida. Além 
disso, deve ficar claramente regulado que as formações são financiadas pelos empregadores. 

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que necessário para os serviços 
de assistência em escala em causa, a 

3. Os conteúdos específicos dos exames e 
das formações, bem como a sua correta 
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formação deve abranger, pelo menos: execução, são estabelecidos através de 
regulamentações específicas a cada 
Estado-Membro. Sempre que necessário 
para os serviços de assistência em escala 
em causa, as formações e os exames 
devem abranger, pelo menos: 

Or. de

Justificação

O n.º 3 do artigo 34.º do presente Regulamento estabelece as áreas de formação. Isso é 
louvável, uma vez que permite aplicar padrões europeus comuns. O relator considera, além 
disso, importante que a correta realização dos exames e das formações seja garantida 
através de regulamentações específicas a cada Estado-Membro. 

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3 – alínea n)

Texto da Comissão Alteração

(n) medidas de emergência e gestão de 
contingências; 

(n) medidas de emergência, cursos de 
primeiros socorros e gestão de 
contingências;

Or. de

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3 – alínea p-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

p-A) medidas de proteção contra riscos de 
saúde ligados ao perfil profissional do 
pessoal de assistência em escala.

Or. de
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Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre a execução do presente 
regulamento o mais tardar cinco anos após 
a data de aplicação do regulamento. O 
relatório deve, em especial, analisar toda e 
qualquer incidência significativa na 
qualidade dos serviços de assistência em 
escala, no emprego e nas condições de 
trabalho. O relatório deve conter o 
conjunto seguinte de indicadores e 
critérios para uma amostragem de 
aeroportos: 

1. A Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre a execução do presente 
regulamento o mais tardar três anos após a 
data de aplicação do regulamento. O 
relatório deve, em especial, analisar as
incidências na qualidade dos serviços de 
assistência em escala, no emprego e nas 
condições de trabalho. O relatório deve 
analisar os seguintes indicadores e 
critérios:

Or. de

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

(l) normas mínimas de qualidade para as 
empresas de prestação de serviços de 
assistência em escala;  

(l) normas mínimas de qualidade para as 
empresas de prestação de serviços de 
assistência em escala em todos os 
aeroportos da União e nas 11 categorias 
de serviços; verificação da ligação entre 
os atrasos causados pelos serviços de 
assistência em escala e as normas 
mínimas de qualidade;

Or. de
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Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

(m) características da formação; (m) o nível de formação, de acordo com as 
áreas listadas nas alíneas a) a q) do n.º 3 
do artigo 34.º; verificação da ligação 
entre os atrasos causados pelos serviços 
de assistência em escala e o nível de 
formação;

Or. de

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea n)

Texto da Comissão Alteração

(n) transferências de pessoal e seu impacto 
na proteção dos trabalhadores; 

(n) transferências de pessoal e seu impacto 
na proteção dos trabalhadores, sobretudo, 
no caso de transferência de empresas, o 
número de trabalhadores destacados, o 
número de trabalhadores que se despedem 
voluntariamente, o valor dos cortes ou 
aumentos salariais dos trabalhadores 
destacados; o número de processos nos 
tribunais de trabalho relacionados com 
transferências; o número de 
trabalhadores que se despedem 
voluntariamente e estão dependentes dos 
fundos dos sistemas nacionais de 
segurança social;

Or. de
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Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea o)

Texto da Comissão Alteração

(o) condições de emprego e de trabalho no 
setor da assistência em escala.

(o) condições de emprego e de trabalho no 
setor da assistência em escala, sobretudo a 
evolução dos salários e das remunerações 
em comparação com a evolução dos 
preços de assistência, bem como com a 
evolução da produtividade do conjunto 
dos serviços de assistência em escala nos 
aeroportos e de cada prestador de serviços 
de assistência em escala.

Or. de

Justificação

O relatório deve ser apresentado uma vez logo decorridos três anos, a fim de possibilitar a 
deteção antecipada de possíveis consequências negativas associadas ao regulamento. A 
restrição a uma incidência «significativa» dá margem a uma interpretação demasiado 
extensa. Os indicadores devem ser especificados, de forma a esclarecer, com recurso a dados 
válidos, a articulação entre os serviços de assistência em escala e os atrasos. 

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. À luz do relatório, a Comissão decidirá 
da necessidade de revisão do presente 
regulamento.

3. À luz do relatório, a Comissão decidirá, 
em estreita colaboração com o 
Parlamento Europeu, sobre a necessidade 
de revisão do presente regulamento.

Or. de

Justificação

Através do n.º 3 do artigo 39.º, a Comissão pretende atribuir a si própria a competência 
exclusiva para decidir sobre a necessidade de revisão do regulamento. O Parlamento 
Europeu deve estar intimamente envolvido nesta questão.
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Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 40

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo da aplicação do presente 
regulamento, e no respeito das demais 
disposições do direito da União, os 
Estados-Membros podem adotar as 
medidas necessárias para assegurar a 
proteção dos direitos dos trabalhadores.

Os Estados-Membros devem assegurar um 
nível adequado de proteção social ao 
pessoal das empresas que prestam 
serviços de assistência em escala. No caso 
de as autoridades competentes de um 
Estado-Membro verificarem falhas de 
proteção ou incumprimentos, a admissão 
de prestadores de serviços adicionais deve 
ser suspensa até que o nível adequado 
seja restabelecido.

Or. de

Justificação

O relator deseja especificar a abordagem da Comissão, que é positiva, mas vaga. A 
Comissão EMPL deve identificar, de forma concreta, os responsáveis pela supervisão dos 
direitos e estipular o que deve acontecer quando há falhas na proteção. Nesse caso, a defesa 
dos trabalhadores deve ser posta acima de quaisquer liberalizações adicionais, a fim de 
continuar a ser garantido o atual nível de segurança no tráfego aéreo europeu. Esse é um 
bem que deve prevalecer sobre considerações de competitividade. 


