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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que os serviços sociais de interesse geral (SSIG) não estão sujeitos a 
nenhuma disposição específica nos Tratados, embora constituam um dos âmbitos mais 
importantes dos serviços de interesse geral,

B. Considerando, no entanto, que os SSIG participam na realização das missões da 
Comunidade tal como definidas nos artigos 2º e 3º do Tratado, nomeadamente num 
elevado nível de emprego e de protecção social, no aumento do nível e da qualidade de 
vida, na realização de um nível elevado de protecção da saúde, na igualdade entre homens 
e mulheres e no reforço da coesão económica e social,

C. Considerando que o princípio da subsidiariedade é plenamente aplicável neste caso, 
permitindo que os Estados-Membros definam os seus respectivos SSIG, as suas missões, a 
sua organização e o seu modo de financiamento, incluindo o acesso universal a estes 
serviços essenciais e vitais,

D. Considerando que, na sequência da aprovação pelo Parlamento Europeu, em segunda
leitura, da proposta alterada de directiva relativa aos serviços no mercado interno, os 
serviços de interesse geral, tal como definidos pelos Estados-Membros, foram excluídos 
do campo de aplicação da directiva, juntamente com os serviços sociais como, por 
exemplo, os serviços de alojamento social, de guarda de crianças e de assistência à 
família,

E. Considerando que, pelas suas especificidades, os SSIG podem ter uma incidência directa 
sobre o mercado interno dos serviços e se repercutem directamente, mas de modo 
diferenciado, nos cidadãos e nas cidadãs, segundo o grupo social a que pertencem; 
considerando que as mudanças da sociedade, incluindo as demográficas, exigem maiores 
intervenções das administrações públicas para não deixar às famílias e, 
consequentemente, às mulheres, o fardo principal da prestação de assistência,  

F. Considerando que o mercado interno dos serviços e as regras da concorrência podem ter 
um impacto no fornecimento dos SSIG, que exercem uma função essencial de 
solidariedade e de protecção do tecido social na globalidade do território da União 
Europeia,

1. Congratula-se com a publicação da comunicação da Comissão intitulada "Realizar o 
programa comunitário de Lisboa - Os serviços sociais de interesse geral na União 
Europeia" (COM(2006)0177), que já tinha sido anunciada no "Livro Branco sobre os 
serviços de interesse geral" (COM(2004)0374), e que resulta da exclusão dos serviços 
sociais do campo de aplicação da proposta alterada de directiva relativa aos serviços no 
mercado interno, em cujo quadro a proposta comum do Conselho foi aprovada, em 
segunda leitura, pelo Parlamento Europeu; congratula-se com os esforços da Comissão 
para levar a cabo um processo de consulta, tanto com os Estados-Membros como com 
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todos os sectores interessados, com o objectivo de encontrar um equilíbrio entre as 
características específicas destes serviços, que dificultam, por vezes, a utilização de uma 
definição geral que os englobe e a aplicação dos princípios da transparência, da livre 
concorrência e da não discriminação, que têm carácter vinculativo na UE, bem como do 
direito comunitário no domínio dos contratos públicos e das concessões;

2. Aprova a forma de agir da Comissão quando esta reconhece o carácter de interesse geral 
inerente aos serviços sociais; sublinha que estes serviços essenciais e vitais desempenham
uma especial função de protecção social e de solidariedade directamente prestada por 
colectividades locais e regionais ou que são confiados a agentes específicos; considera 
que as diferentes administrações públicas devem ser garantes da prestação destes 
serviços, tendo em conta os objectivos que lhes foram confiados no domínio social;

3. Considera que a tarefa de zelar pelo bom desempenho das suas missões pelos serviços de 
interesse geral, tal como definida no artigo 16º e no nº 2 do artigo 86º do Tratado, deve 
ser levada a bom termo;

4. Recorda a necessidade de coerência entre as posições adoptadas pela União no âmbito da 
sua regulamentação aplicável aos SSIG e as que irá adoptar no âmbito das negociações 
no seio da OMC, nomeadamente as relativas ao pacote "serviços sociais e de saúde" do 
Acordo Geral sobre o Comércio dos Serviços (AGCS);

5. Constata que existem actualmente nos Estados-Membros diferentes modelos para a 
concepção, a prestação e o financiamento dos SSIG, uma vez que, apesar de as 
administrações públicas garantirem a prestação dos serviços perante os seus cidadãos, 
nem sempre são elas quem directamente os executa;

6. Considera que, em aplicação do princípio da subsidiariedade, os Estados-Membros estão 
habilitados para definir em cada caso e de acordo com os seus usos e costumes as 
características e as missões dos SSIG, que constituem a essência do modelo social 
europeu; julga, no entanto, que seria conveniente definir, para além dos critérios clássicos 
de universalidade, transparência e acessibilidade, as modalidades e condições de 
organização que lhes são próprias;

7. Considera que o direito dos Estados de definir os seus SSIG deve ser compatível com a 
necessária segurança jurídica por forma a proteger quer as administrações públicas que 
asseguram os serviços sociais, quer os prestadores ou os utentes de serviços sociais, quer 
ainda todas as cidadãs e todos os cidadãos em todo o território da UE;

8. Considera que a ausência de fins lucrativos de alguns prestadores destes serviços deve ser 
compatível com a liberdade de estabelecimento garantida nos Tratados; considera ainda 
que, dadas as especificidades destes serviços, deve também ser considerado compatível o 
pagamento de eventuais compensações por parte das administrações responsáveis pelos 
referidos SSIG aos prestadores dos mesmos; considera que as referidas compensações 
não deveriam ser consideradas auxílios estatais desde que o princípio da compensação 
seja respeitado;

9. Considera que a extensão destes serviços, decorrente do aumento das necessidades, e a 
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criação de outros novos poderá potencialmente resultar numa criação de postos de 
trabalho com repercussões muito positivas na consecução dos objectivos da Estratégia de 
Lisboa, em particular para as trabalhadoras, dado que, por um lado, os serviços sociais 
são sobretudo uma ocupação feminina e que, por outro lado, o seu desenvolvimento 
permite, sobretudo às mulheres, manter o emprego e permanecer no mercado de trabalho 
profissional;

10. Assinala que, com base na experiência adquirida em alguns Estados-Membros, a abertura 
à concorrência, com as devidas garantias, de sectores específicos dos SSIG, será positiva 
tanto para o crescimento económico e a criação de emprego como para a melhoria da 
qualidade dos serviços prestados; 

11. Congratula-se com a possibilidade de a Comissão adoptar iniciativas no sentido não só de
clarificar as regras comunitárias aplicáveis a estes serviços como de definir a partilha de 
responsabilidades entre a UE e os Estados-Membros no caso de surgirem entraves e 
dificuldades à livre prestação de serviços no mercado interno.
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