
A Comissão Europeia, com o apoio dos Governos de alguns Estados
Membros, entre os quais o português, pretende impôr a liberalização total dos
Serviços Postais em Janeiro de 2009.

A liberalização total dos Serviços Postais implica o fim do que resta do serviço
público de correios, que é um direito de todos os cidadãos, em condições de
igualdade e a preços acessíveis independentemente do local em que vivam ou
trabalhem.

Se a Comissão Europeia e os seus apoiantes conseguirem levar avante os
seus intentos veremos o nosso direito à comunicação por via postal
transformado num produto comercial, pago de acordo com a vontade dos
operadores em nome da rentabilidade das suas empresas.

Até hoje estão reservados aos Operadores Tradicionais (em Portugal os CTT)
um conjunto de serviços que lhes permitem gerar recursos que financiam a
prestação dos serviços postais em todo o território. Com a sua proposta a
Comissão Europeia pretende a liberalização total, extinguir os serviços
reservados e deixar aos Estados o pagamento da prestação do serviço público
de correios.

Básicamente a Comissão Europeia pretende que o cidadão pague duas vezes
o seu serviços de correios; paga o selo e depois, através dos seus impostos
vais pagá-lo uma segunda vez como forma de financiamento do serviço
público.

Esta proposta de Directiva Europeia, a ser adoptada, terá
consequências nefastas para os cidadãos: importantes
perdas de emprego no sector, aumento dos preços e
exclusão dos mais desfavorecidos que nunca serão
clientes "rentáveis" para as empresas privadas

Dia 8 de Junho o Parlamento Europeu vai pronunciar-se
sobre a proposta da Comissão Europeia.

Até lá faça chegar aos nossos Deputados Europeus, à
Comissão Europeia e ao Governo Português o seu Não a
esta proposta lesiva dos seus interesses.
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