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5.12.2012 A7-0364/96 

Alteração  96 

Saïd El Khadraoui 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União e revogação da Diretiva 96/67/CE 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Considerando 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

(5) O prosseguimento da abertura 
progressiva do mercado da assistência em 
escala e a introdução de requisitos 
harmonizados para a prestação de serviços 

de assistência em escala poderão melhorar 
a eficiência e a qualidade global destes 

serviços, em benefício das transportadoras 

aéreas, e também dos passageiros e dos 
transitários. Melhorar-se-ia, assim, a 
qualidade das operações gerais nos 
aeroportos. 

(5) A introdução de requisitos 
harmonizados e normas de qualidade para 
a prestação de serviços de assistência em 

escala melhorará a eficiência e a qualidade 
global destes serviços, em benefício das 

transportadoras aéreas, dos passageiros e 

dos transitários, bem como dos 
trabalhadores do setor. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/97 

Alteração  97 

Saïd El Khadraoui 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União e revogação da Diretiva 96/67/CE 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Considerando 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (5-A) Quanto maior for o número de 
prestadores, tanto maior será a pressão 
sobre os trabalhadores. É, por 
conseguinte, essencial harmonizar as 
condições-quadro sociais no setor e 
conferir caráter obrigatório à observância 
dos acordos coletivos. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/98 

Alteração  98 

Saïd El Khadraoui 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União e revogação da Diretiva 96/67/CE 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Considerando 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

(6) Tendo em conta a necessidade de 
definir normas de qualidade mínimas 
harmonizadas nos aeroportos, para 
implementar a abordagem porta-a-porta 
com vista à construção do céu único 
europeu, e a necessidade de maior 
harmonização, a fim de se explorarem 
completamente os benefícios da abertura 
progressiva do mercado da assistência em 
escala em termos de qualidade e 
eficiência acrescidas dos serviços, a 
Diretiva 96/67/CE deverá ser substituída 
por um regulamento. 

Suprimido 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/99 

Alteração  99 

Saïd El Khadraoui 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União e revogação da Diretiva 96/67/CE 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Considerando 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

(7) O livre acesso ao mercado da 
assistência em escala é compatível com o 

bom funcionamento dos aeroportos da 

União, desde que sejam previstas medidas 
de salvaguarda apropriadas. O livre acesso 
ao mercado da assistência em escala 
deverá efetuar-se de forma progressiva e 
adaptada às exigências do setor. 

(7) Uma maior abertura do mercado da 
assistência em escala é compatível com o 

bom funcionamento dos aeroportos da 

União, desde que sejam garantidas 
medidas de salvaguarda e normas laborais 
apropriadas. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/100 

Alteração  100 

Saïd El Khadraoui 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União e revogação da Diretiva 96/67/CE 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Considerando 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

(8) A abertura progressiva do mercado em 
virtude da Diretiva 96/67/CE já produziu 
resultados positivos em termos de melhoria 
da eficiência e da qualidade. Por 
conseguinte, é apropriado prosseguir com 
esta abertura. 

(8) A abertura progressiva do mercado em 
virtude da Diretiva 96/67/CE produziu 

resultados variáveis em termos de melhoria 
da eficiência, da qualidade e das condições 
de emprego. 

Or. en 



 

AM\921590PT.doc  PE493.736v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

 

5.12.2012 A7-0364/101 

Alteração  101 

Saïd El Khadraoui 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União e revogação da Diretiva 96/67/CE 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Considerando 10 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) No que respeita a determinadas 
categorias de serviços de assistência em 

escala, o acesso ao mercado pode 

confrontar-se com condicionalismos de 

segurança, capacidade ou disponibilidade 

de espaço. Importa, assim, poder limitar o 
número de prestadores autorizados a 

prestar esses serviços. 

(10) No que respeita a determinadas 
categorias de serviços de assistência em 

escala e utilizadores do aeroporto que 
praticam a autoassistência, o acesso ao 
mercado pode confrontar-se com 

condicionalismos de segurança, capacidade 

ou disponibilidade de espaço. Importa, 
assim, poder limitar o número de 

prestadores autorizados a prestar esses 

serviços e utilizadores do aeroporto que 
praticam a autoassistência. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/102 

Alteração  102 

Saïd El Khadraoui 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União e revogação da Diretiva 96/67/CE 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Considerando 13-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (13-A) Todos os prestadores de serviços de 
assistência em escala, utilizadores do 
aeroporto que praticam a autoassistência 
e subcontratantes que operam num 
aeroporto devem aplicar os acordos 
coletivos representativos relevantes, a fim 
de permitir a leal concorrência entre 
prestadores de serviços de assistência em 
escala através da qualidade e eficiência. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/103 

Alteração  103 

Saïd El Khadraoui 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União e revogação da Diretiva 96/67/CE 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Considerando 13-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (13-B) Um acordo coletivo deve ser 
considerado representativo caso seja 
substantivamente aplicável aos serviços de 
assistência em escala e a sua 
aplicabilidade territorial num 
Estado-Membro seja extensiva ao 
aeroporto em que o prestador de serviços 
de assistência em escala opera. Nos 
aeroportos em que existe mais do que um 
acordo coletivo, o acordo que deve ser 
considerado representativo é o que se 
aplica ao maior número de trabalhadores. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/104 

Alteração  104 

Saïd El Khadraoui 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União e revogação da Diretiva 96/67/CE 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Considerando 23 

 

Texto da Comissão Alteração 

(23) A entidade gestora do aeroporto pode 
também prestar ela própria serviços de 

assistência em escala. Uma vez que, com 
as suas decisões, a entidade gestora do 

aeroporto poder exercer influência 
considerável na concorrência entre os 

prestadores destes serviços, os aeroportos 

deverão estar obrigados a confiar os 
serviços de assistência em escala que 
prestem a uma entidade jurídica distinta 
da entidade que gere as infraestruturas. 

(23) A entidade gestora do aeroporto pode 
também prestar ela própria serviços de 

assistência em escala. Uma vez que, com 
as suas decisões, a entidade gestora do 

aeroporto pode exercer influência 
considerável na concorrência entre os 

prestadores destes serviços, os aeroportos 

deverão estar obrigados a manter contas 
estritamente separadas para, por um lado, 
os seus serviços de assistência em escala e, 
por outro, a sua gestão das infraestruturas. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/105 

Alteração  105 

Saïd El Khadraoui 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União e revogação da Diretiva 96/67/CE 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Considerando 24-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (24-A) Se a entidade gestora do aeroporto 
presta ela própria serviços de assistência 
em escala ou controla direta ou 
indiretamente uma empresa de serviços de 
assistência em escala, a autoridade de 
supervisão competente deve controlar a 
devida coordenação dos serviços de 
assistência em escala, a fim de garantir a 
igualdade de tratamento. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/106 

Alteração  106 

Saïd El Khadraoui 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União e revogação da Diretiva 96/67/CE 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

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 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. Compete aos empregadores 
suportar os custos do desenvolvimento e 
da formação contínuos do pessoal. Devem 
ser determinados, nas especificações 
relativas a uma profissão regulamentada 
de «operador de assistência em escala 
certificado», requisitos em matéria de 
formação mínima e formação 
complementar. 

Or. en 

 

 

 


