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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 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 SIG são, não só, um elemento importante de coesão social e 
económica, mas que também contribuem consideravelmente para a competitividade da 
economia europeia,

B. Considerando que a jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias já é 
considerável, que está em constante evolução e que abarca vários aspectos dos SIG, entre 
os quais os auxílios estatais, a igualdade de tratamento e/ou a distorção da concorrência; 
considerando que os inúmeros litígios apresentados ao Tribunal de Justiça das 
Comunidades Europeias sobre a compatibilidade dos SIG com as regras do mercado 
interno evidenciam uma necessidade de resposta mediante a clarificação do direito 
positivo comunitário na matéria, conforme confirmado pela Comunicação da Comissão; 
considerando que as autoridades públicas e os operadores no domínio dos serviços sociais 
de interesse geral registam a evolução constante da jurisprudência do Tribunal de Justiça, 
em especial no tocante ao conceito de "actividade económica" enquanto fonte de 
incertezas; 

C. Considerando que, à luz do princípio da subsidiariedade consagrado no n.º 2 do artigo 5.º 
do Tratado CE, cabe aos Estados-Membros e às suas autoridades regionais e/ou locais 
decidir quais dos respectivos serviços constituem SIG e que serviços devem ser cobertos, 
e de que forma estes devem ser organizados, financiados, prestados, avaliados e 
controlados, e que este princípio deveria ser inteiramente respeitado aquando da 
elaboração de nova legislação,

1. Manifesta o seu desapontamento pelo facto de a Comissão ter informado na sua 
Comunicação sobre a sua intenção de prosseguir com o processo de consulta no tocante 
aos serviços sociais, embora reconheça a necessidade premente de aclarar a aplicação de 
certas normas comunitárias em matéria de serviços sociais; 

2. Salienta que os SIG devem ser de elevada qualidade, que a sua cobertura deve ser 
universal, que devem ser prestados a um custo óptimo e respeitar o equilíbrio social, bem 
como ser prestados na óptica da segurança sustentável do abastecimento; sublinha que a 
maioria dos SIG podem ser prestados em condições de concorrência leal, em 
conformidade com o princípio da igualdade de tratamento entre empresas privadas e 
públicas;

3. Recorda que as normas em vigor neste domínio são determinadas pela jurisprudência do 
Tribunal de Justiça e pela interpretação da Comissão de casos pontuais e que, por 
conseguinte, ainda não se alcançou quer a segurança jurídica necessária, quer uma 
transparência adequada; 

4. Sublinha a necessidade de regulamentação sectorial, existente ou futura, baseada nas 
regras do mercado interno e o respeito do princípio da subsidiariedade e salienta que a
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regulamentação sectorial não deve ser questionada; recorda o êxito dessa regulamentação 
sectorial e recomenda que a abordagem sectorial seja expandida a outros sectores;

5. Insta a Comissão, por conseguinte, a criar mais segurança jurídica no domínio dos 
serviços sociais e dos serviços de saúde de interesse geral e a formular uma proposta de 
directiva sectorial do Conselho e do Parlamento para os sectores em que seja oportuno 
fazê-lo.


