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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos 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. Manifesta sérias dúvidas que uma regulação, à escala da UE, relativa aos serviços sociais
de interesse geral constitua uma melhoria efectiva para os cidadãos e seja potenciadora da 
eficiência desses serviços;

2. Insta pois a Comissão, tendo em conta os resultados do estudo mencionado na 
comunicação, a assumir um posição circunstanciada e escorada em dados numéricos 
quanto à questão da necessidade concreta de uma regulação à escala da UE, bem como 
sobre o sentido e o objectivo de tal regulação:

3. Exorta a Comissão a revelar, relativamente à eventual regulação jurídica que preconiza, 
qual é a pertinente base jurídica e chama desde logo a atenção para o facto de o artigo 16º 
do Tratado CE não poder ser tomado como base jurídica;

4. Sublinha a necessidade de a eventual regulação jurídica preconizada pela Comissão 
respeitar e aplicar, no domínio dos serviços sociais, o princípio da subsidiariedade
consagrado no artigo 5º do Tratado CE;

5. Sublinha expressamente que, atendendo às pertinentes competências e ao princípio da 
subsidiariedade, compete exclusivamente aos Estados-Membros a definição de serviços 
sociais de interesse geral;

6. Sublinha que se inscreve no domínio da competência e da responsabilidade exclusiva dos 
Estados-Membros e das colectividades territoriais prover individualmente a organização, 
o financiamento e a configuração dos serviços sociais de interesse geral;

7. Rejeita desde já qualquer eventual financiamento (misto) preconizado pela Comissão 
considerando-o uma ingerência nas competências intrínsecas dos Estados-Membros.


