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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 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:

1. Acolhe com satisfação a Comunicação sobre os Serviços Sociais de Interesse Geral, cujo 
objectivo é promover a modernização dos serviços sociais na Comunidade, a fim de 
prestar serviços de elevado nível de qualidade, segurança e eficácia, respeitando os 
direitos dos consumidores e utilizadores, a dignidade dos pacientes e a liberdade de 
prestar serviços transfronteiriços; considera oportuno criar maior segurança jurídica no 
sector dos serviços de interesse geral, em particular nos serviços sociais e na assistência 
medico-medicamentosa, se necessário, através de uma proposta de directiva sectorial 
específica do Parlamento Europeu e do Conselho;

2. Salienta que os serviços sociais de interesse geral são essenciais para a coesão 
económica, social e territorial da União Europeia, na medida em que respondem aos 
objectivos de interesse geral definidos pelas autoridades competentes de cada um dos 
Estados-Membros em conformidade com o princípio de subsidiariedade; salienta a 
importância da transparência na definição destes objectivos, nomeadamente devido ao 
facto de esses serviços serem cada vez mais prestados por terceiros, mediante parcerias 
público-privadas e externalização, estando, como tal, abrangidos pelo Direito 
comunitário;

3. Considera que a liberdade de prestar serviços sociais de interesse geral e a liberdade de 
estabelecimento dos prestadores de serviços deveriam implicar o respeito dos objectivos 
de acesso igual e universal e respectiva implementação, assim como a igualdade de 
condições na prestação desses serviços no âmbito dos requisitos de carácter geral, tal 
como definidos pelos Estados-Membros; 

4. Defende que os serviços sociais de interesse geral deveriam ser considerados direitos 
fundamentais dos cidadãos europeus porque dizem respeito a serviços primordiais para a 
vida quotidiana; considera, por isso, que é necessário encará-los como um sector 
específico que obedece, sobretudo, aos princípios da eficácia, da inclusão social e da 
sustentabilidade financeira; reconhece o papel do sector privado nesta matéria;

5. Salienta que, ao avaliar as características da oferta dos serviços deste tipo, as autoridades 
públicas deveriam ter em conta como critério decisivo os benefícios provenientes da 
garantia da coesão social e de uma melhor inclusão social, sempre que os utilizadores, 
com frequência de uma forma directa, estejam associados à prestação de serviços através 
de organizações não lucrativas;

6. Salienta, a este respeito, que, no quadro da assunção dos riscos da existência, tal como os 
relativos à saúde, aos acidentes de trabalho, etc., deve ser concedida uma atenção especial 
às pessoas dependentes, quer a sua dependência se deva a uma deficiência, quer à idade;

7. Observa que uma governação a nível europeu deveria contribuir para que os 
Estados-Membros garantam, aquando da prestação dos referidos serviços, os seguintes 
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princípios:

• a igualdade de acesso universal;

• a total cobertura territorial, o acesso geográfico e social a um serviço fiável de elevada 
qualidade a preços acessíveis e segundo normas de qualidade uniformes;

• encargos de prestação socialmente aceitáveis para as pessoas com deficiência e os 
grupos de rendimentos reduzidos e mecanismos destinados a combater a exclusão 
social;

• medidas destinadas a evitar as disparidades regionais, garantir a segurança jurídica, a 
transparência e a conformidade com as condições que enquadram a prestação de 
serviços;

8. Considera que, em conformidade com estes princípios, as autoridades competentes 
deveriam ter liberdade absoluta para criar regimes de autorização que rejam o acesso à 
organização dos serviços sociais, desde que, simultaneamente, seja respeitado o princípio 
da não discriminação;

9. Apela, por conseguinte, a que se prossiga a consulta e a cooperação entre todos os agentes 
interessados, a fim de formular o quadro necessário ao funcionamento e à realização dos 
objectivos dos serviços sociais de interesse geral em conformidade com os princípios e 
valores que os enformam.
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