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7.12.2016 A8-0373/5 

Alteração  5 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Marina Albiol Guzmán 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Recomendação para segunda leitura A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Mercado nacional de serviços de transporte ferroviário de passageiros 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Posição do Conselho 

Considerando 7 

 

 

Posição do Conselho Alteração 

(7) As autoridades competentes 

deverão definir as especificações das 

obrigações de serviço público a cumprir 

pelo transporte público de passageiros. 

Tais especificações deverão estar em 

consonância com os objetivos estratégicos 

enunciados em documentos sobre a política 

de transportes públicos nos 

Estados-Membros. 

(7) As autoridades competentes 

deverão definir as especificações das 

obrigações de serviço público a cumprir 

pelo transporte público de passageiros. 

Tais especificações deverão estar em 

consonância com os objetivos estratégicos 

enunciados em documentos sobre a política 

de transportes públicos nos 

Estados-Membros e aprovados nos 

respetivos planos de transportes adotados 

pelas autoridades competentes 

responsáveis pela área em que os serviços 

de transporte são necessários. 

Or. en 

Justificação 

Os Estados-Membros são responsáveis pelas orientações das suas políticas de transportes, 

ao passo que a competência para definir as obrigações de serviço público necessárias em 

conformidade com os respetivos planos de transportes cabe às autoridades competentes que 

podem adjudicar contratos de serviço público para os serviços ferroviários. 
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7.12.2016 A8-0373/6 

Alteração  6 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, 

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Recomendação para segunda leitura A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Mercado nacional de serviços de transporte ferroviário de passageiros 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Posição do Conselho 

Considerando 13 

 

 

Posição do Conselho Alteração 

(13) Tendo em vista a integração 

adequada dos requisitos sociais e laborais 

nos procedimentos de adjudicação de 

contratos de serviço público para a 

prestação de serviços públicos de 

transporte de passageiros, os operadores de 

serviço público deverão cumprir, no 

âmbito da execução de contratos de serviço 

público, as obrigações no domínio da 

legislação social e laboral que se apliquem 

no Estado-Membro em que o contrato de 

serviço público é adjudicado e que 

decorram de disposições legislativas e 

regulamentares e de decisões, tanto a nível 

nacional como a nível da União, bem como 

de acordos coletivos aplicáveis, desde que 

essas regras nacionais e a sua aplicação 

respeitem o direito da União. 

(13) Tendo em vista a integração 

adequada dos requisitos sociais e laborais 

nos procedimentos de adjudicação de 

contratos públicos de serviços públicos de 

transporte de passageiros, os operadores de 

serviço público deverão, no âmbito da 

execução de contratos de serviço público, 

cumprir as obrigações no domínio da 

legislação social e laboral que se apliquem 

no Estado-Membro em que o contrato de 

serviço público é adjudicado e que 

decorram de disposições legislativas e 

regulamentares e de decisões, tanto a nível 

nacional como a nível da União, bem como 

de acordos coletivos aplicáveis. 

Or. en 

Justificação 

O respeito pelo direito da União já é mencionado no texto, bem como em todas as 

disposições legislativas e regulamentares, decisões e acordos coletivos nacionais, nos 

respetivos domínios de aplicação: não é necessário colocar mais condições, de resto já 

respeitadas em cada Estado-Membro. 
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7.12.2016 A8-0373/7 

Alteração  7 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Marina Albiol Guzmán 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Recomendação para segunda leitura A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Mercado nacional de serviços de transporte ferroviário de passageiros 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Posição do Conselho 

Considerando 14 

 

 

Posição do Conselho Alteração 

(14) Caso os Estados-Membros exijam 

que o pessoal contratado pelo operador 

anterior seja transferido para o novo 

operador de serviço público, deverão ser 

conferidos ao referido pessoal os direitos 

de que beneficiariam se tivesse sido 

realizada uma transferência na aceção da 

Diretiva 2001/23/CE do Conselho4. Os 

Estados-Membros deverão ter a liberdade 

de adotar essas disposições. 

(14) Caso os Estados-Membros exijam 

que o pessoal contratado pelo operador 

anterior seja transferido para o novo 

operador de serviço público, deverão ser 

conferidos ao referido pessoal os mesmos 

direitos de que beneficiariam se tivesse 

sido realizada uma transferência na aceção 

da Diretiva 2001/23/CE do Conselho4. Os 

Estados-Membros não deverão ser 

impedidos de manter as condições de 

transferência dos direitos dos 

trabalhadores que não sejam abrangidos 

pela Diretiva 2001/23/CE e de tomar 

assim em consideração, se for caso disso, 

as normas sociais estabelecidas pelas 

disposições legislativas, regulamentares 

ou administrativas nacionais ou por 

acordos coletivos ou acordos celebrados 

entre os parceiros sociais. 

__________________ __________________ 

4 Diretiva 2001/23/CE do Conselho, de 12 

de março de 2001, relativa à aproximação 

das legislações dos Estados¬ Membros 

respeitantes à manutenção dos direitos dos 

trabalhadores em caso de transferência de 

empresas ou de estabelecimentos, ou de 

4 Diretiva 2001/23/CE do Conselho, de 12 

de março de 2001, relativa à aproximação 

das legislações dos Estados¬ Membros 

respeitantes à manutenção dos direitos dos 

trabalhadores em caso de transferência de 

empresas ou de estabelecimentos, ou de 
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partes de empresas ou de estabelecimentos 

(JO L 82 de 22.3.2001, p. 16). 

partes de empresas ou de estabelecimentos 

(JO L 82 de 22.3.2001, p. 16). 

Or. en 

Justificação 

O considerando correspondente no Regulamento (CE) n.º 1370/2007 é mais claro e 

salvaguarda as prerrogativas dos Estados-Membros no que se refere às normas sociais e à 

legislação laboral. 
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7.12.2016 A8-0373/8 

Alteração  8 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Marina Albiol Guzmán 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Recomendação para segunda leitura A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Mercado nacional de serviços de transporte ferroviário de passageiros 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Posição do Conselho 

– 

 

 Proposta de rejeição 

 O Parlamento Europeu rejeita a posição 

do Conselho em primeira leitura. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0373/9 

Alteração  9 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Marina Albiol Guzmán 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Recomendação para segunda leitura A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Mercado nacional de serviços de transporte ferroviário de passageiros 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Posição do Conselho 

Artigo 1 – ponto 4 – alínea c)Regulamento (CE) n.º 1370/2007 

Artigo 4 – n.º 6 

 

Posição do Conselho Alteração 

6. Sempre que as autoridades 

competentes, nos termos da legislação 

nacional, exijam dos operadores de 

serviço público o cumprimento de 

determinados padrões de qualidade e 

sociais ou estabeleçam critérios sociais e 

qualitativos, esses padrões e critérios 

devem ser incluídos nos documentos 

relativos aos concursos e nos contratos de 

serviço público. Nos termos da Diretiva 

2001/23/CE, esses documentos e contratos 

de serviço público apresentam também, se 

necessário, informações sobre os direitos 

e obrigações relacionados com a 

transferência de pessoal contratado pelo 

operador anterior; 

6. Sem prejuízo do direito nacional e 

da União, incluindo os acordos coletivos 

representativos celebrados entre os 

parceiros sociais, as autoridades 

competentes devem exigir aos operadores 

selecionados que proporcionem ao 

pessoal condições de trabalho baseadas 

nos padrões sociais vinculativos, a nível 

nacional, regional e local, e/ou que 

efetuem a transferência obrigatória do 

pessoal em caso de mudança do operador. 

Se esta transferência ocorrer, o pessoal 

previamente contratado pelo operador 

anterior para a prestação dos serviços tem 

os mesmos direitos que teriam sido 

concedidos a esse pessoal caso tivesse sido 

efetuada uma transferência na aceção da 

Diretiva 2001/23/CE. Sempre que as 

autoridades competentes exijam dos 

operadores de serviços públicos o 

cumprimento de determinados padrões 

sociais, os documentos relativos aos 

concursos e os contratos de serviço 

público devem abranger uma lista dos 

membros do pessoal em causa e fornecer, 

de forma transparente, informações 

relativas aos seus direitos contratuais e às 
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condições nas quais os trabalhadores são 

considerados vinculados aos serviços. 

Or. en 

Justificação 

Reposição do texto adotado pelo Parlamento Europeu em primeira leitura (P7 TA (2014) 

0148). 
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7.12.2016 A8-0373/10 

Amendment  10 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Marina Albiol Guzmán 

em nome do Grupo GUE/NGL 

  

Recomendação para segunda leitura A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Mercado nacional de serviços de transporte ferroviário de passageiros 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Posição do Conselho 

Artigo 1 – ponto 9 – alínea b)Regulamento (CE) n.º 1370/2007 

Artigo 8 – n.º 2-A (novo) 

 

Posição do Conselho Alteração 

2-A. Os contratos de serviço público 

relativos aos serviços públicos de 

transporte ferroviário de passageiros que 

tenham sido adjudicados por ajuste direto 

com base num processo que não seja um 

processo concorrencial equitativo, a partir 

da data de entrada em vigor do presente 

regulamento e até segunda-feira, 2 de 

dezembro de 2019, podem manter-se em 

vigor até à sua data de fim de validade. Em 

derrogação do artigo 4.º, n.º 3, a duração 

desses contratos não pode ser superior 

a dez anos, exceto em caso de aplicação 

do artigo 4.º, n.º 4; 

2-A. Os contratos de serviço público 

relativos aos serviços públicos de 

transporte ferroviário de passageiros que 

tenham sido adjudicados por ajuste direto 

com base num processo que não seja um 

processo concorrencial equitativo, a partir 

da data de entrada em vigor do presente 

regulamento e até segunda-feira, 2 de 

dezembro de 2019, podem manter-se em 

vigor até à sua data de fim de validade. 

Or. en 

Justificação 

As disposições do artigo 4.º, n.ºs 3 e 4, têm de ser mantidas, uma vez que dizem respeito aos 

contratos multimodais em que, aliás, os transportes ferroviários e outros sistemas guiados 

representam mais de 50% do valor dos serviços em causa, em conformidade com os objetivos 

de proteção ambiental. 

 

 


