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SUGESTÕES

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 sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Salienta que o setor da aviação europeu emprega atualmente 5,1 milhões de pessoas e dá 
um contributo essencial para o crescimento económico e a coesão regional e social;

2. Faz notar que a indústria da aviação europeia teria um potencial de crescimento 
considerável se houvesse uma concorrência aberta e leal entre todos os países;

3. Considera que a imposição de diferentes impostos nacionais ao setor do tráfego aéreo, a 
sobrecarga dos aeroportos e do espaço aéreo no interior da UE e as diferentes e elevadas 
taxas pela prestação de serviços de navegação aérea e taxas aeroportuárias constituem 
obstáculos potenciais ao crescimento;

4. Exorta a Comissão a respeitar - nos seus esforços com vista a uma maior abertura do 
mercado do tráfego aéreo - as condições-quadro jurídicas, as normas de segurança, 
laborais e sociais, a proteção das condições e postos de trabalho, a segurança aérea, as 
normas ambientais e a melhoria das normas de qualidade, isto para que a concorrência não 
provoque um nivelamento por baixo das diversas normas;

5. Exorta a Comissão a zelar - aquando das negociações com vista ao alargamento das 
relações do tráfego aéreo - pelo envolvimento mais abrangente possível de todas as partes 
interessadas, incluindo os parceiros sociais, na definição das medidas e seguidamente nas 
negociações;

6. Exorta a Comissão a tomar acrescidamente em consideração o nível dos sistemas de 
segurança social e as normas laborais aplicados aos empregados aquando da revisão do 
Regulamento n.º 868/2004 relativo à defesa contra subvenções e práticas tarifárias 
desleais.


