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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 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 a Comunidade e os Estados-Membros partilham a responsabilidade dos 
serviços de interesse económico geral na União Europeia ,

B. Considerando a necessidade do respeito e aplicação do princípio da subsidiariedade no 
domínio dos serviços de interesse geral, consagrada no artigo 5º do Tratado CE,

C. Considerando que a expansão dos serviços sociais de interesse geral tem sido uma força 
motriz para trazer mais mulheres para a população activa,

D. Considerando que os serviços sociais de interesse geral constituem um contributo
essencial para os valores comunitários como a igualdade entre homens e mulheres e a 
coesão económica, social e territorial; que estão estreitamente associados aos direitos 
sociais fundamentais,

E. Considerando que os serviços sociais de interesse geral não estão isentos da aplicação das 
normas comunitárias em matéria de mercado interno e concorrência sempre que são 
prestados nas condições do mercado e que são profundamente afectados pelas alterações à 
forma como os serviços são prestados, financiados e regulamentados,

1. Salienta que os serviços sociais - como todos os serviços de interesse geral - formam um 
pilar central do modelo social europeu, que dá uma contribuição essencial para a coesão 
social, a inclusão social e a aplicação dos direitos fundamentais;

2. Salienta que em Fevereiro de 2006 o Parlamento votou a favor da exclusão dos serviços 
sociais da Directiva "Serviços";

3. Apoia o desenvolvimento de um instrumento jurídico específico destinado aos serviços de 
interesse geral a nível europeu; solicita à Comissão que apresente um instrumento jurídico 
relativo aos serviços sociais de interesse geral, a fim de clarificar a forma como os 
serviços sociais se relacionam com as normas jurídicas da UE, nomeadamente as normas 
comunitárias em matéria de concorrência e mercado interno;

4. Exorta a Comissão a criar uma maior certeza jurídica no domínio dos serviços sociais de 
interesse geral e a propor um quadro legislativo que clarifique o quadro regulamentar no 
qual funcionam e podem ser modernizados e que respeite a liberdade dos 
Estados-Membros para definir o que consideram como serviços sociais de interesse geral 
e como eles são organizados;

5. Reitera a importância da regulamentação do mercado no domínio dos serviços sociais de 
interesse geral por parte dos Estados-Membros e a sua liberdade para manter ou criar 
sistemas de autorizações para assegurar o acesso universal, a continuidade e a elevada 
qualidade dos serviços sociais de interesse geral;
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6. Recomenda que, na definição dos serviços sociais de interesse geral, os Estados-Membros
tenham em consideração serviços vocacionados para as necessidades específicas, quer das 
mulheres, quer dos homens, nomeadamente os serviços destinados mais especificamente 
às mulheres, bem como os serviços que contribuem para a qualidade de vida das 
mulheres, como os serviços de saúde e a educação;

7. Convida os Estados-Membros a garantir um acesso não discriminatório aos serviços 
sociais de interesse geral a todos os cidadãos e aos grupos desfavorecidos, nomeadamente 
as mulheres chefes de famílias monoparentais e as mulheres idosas;

8. Insta os Estados-Membros a tomar medidas no domínio dos serviços sociais de interesse 
geral que os aproximem mais rapidamente dos objectivos fixados em Lisboa e Barcelona 
respeitantes ao reforço das possibilidades de conciliação entre vida profissional e vida 
familiar;

9. Solicita à Comissão que, nos seus relatórios de acompanhamento, tenha em conta as 
questões da inclusão social e de género e a integração da problemática dos direitos das 
crianças nas políticas específicas;

10. Apela aos Estados-Membros para que levem a efeito uma avaliação do impacto em 
matéria de género nos diferentes serviços de interesse geral e para que assegurem o 
respeito pela legislação que combate a discriminação na prestação dos serviços sociais de 
interesse geral;

11. Recomenda que a Comissão e os Estados-Membros consultem todas as partes 
interessadas, nomeadamente representantes das organizações de mulheres e das 
organizações que representem os direitos das crianças e das pessoas deficientes.
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