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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre os serviços de interesse geral
(2006/2101 (INI))

O Parlamento Europeu,

- Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões intitulada “Livro Branco sobre os 
serviços de interesse geral” (COM(2004)0374),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada “Realizar o programa comunitário 
de Lisboa - Os serviços sociais de interesse geral na União Europeia” (COM(2006)0177),

– Tendo em conta o artigo 36.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia 
sobre o acesso aos serviços de interesse económico geral,

– Tendo em conta os artigos 2.º, 5.º, 16.º, 73.º, 86.º, 87.º, 88.º e 295.º do Tratado CE,

– Tendo em conta os artigos I-3.º, I-5.º e III-122.º do Tratado que estabelece uma 
Constituição para a Europa,

– Tendo em conta as suas anteriores resoluções sobre os serviços de interesse geral, 
nomeadamente a sua resolução de 13 de Novembro de 2001 sobre a Comunicação da 
Comissão “Serviços de interesse geral na Europa” (COM(2000)0580)1 e a sua resolução 
de 14 de Janeiro de 2004 sobre o Livro Verde da Comissão sobre os serviços de interesse 
geral (COM(2003)0270)2, bem como a sua resolução de 22 de Fevereiro de 2005 sobre 
auxílios estatais sob a forma de compensação de serviço público3,

– Tendo em conta a sua resolução legislativa de 16 de Fevereiro de 2006 sobre uma 
proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos serviços no 
mercado interno (COM(2004)0002)4,

– Tendo em conta as conclusões da Presidência do Conselho Europeu de Lisboa de 15 e 16 
de Março de 2000, do Conselho Europeu de Nice de 7, 8 e 9 de Dezembro de 2000, do 
Conselho Europeu de Laeken de 14 e 15 de Dezembro de 2001 e do Conselho Europeu de 
Barcelona de 15 e 16 de Março de 2002 sobre os serviços de interesse geral,

– Tendo em conta a jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias em 
matéria de serviços de interesse geral, nomeadamente o acórdão Teckal proferido em 18 
de Novembro de 19995, o acórdão Chronopost proferido em 3 de Julho de 20036, o 

  
1 JO C 140 E de 13.6.2002, p. 153.
2 JO C 92 E de 16.4.2004, p. 294.
3 JO C 304 E de 1.12.2005, p. 117.
4 Textos aprovados, P6_TA(2006)0061.
5 Processo C-107/98, Teckal Srl/Comune di Viano e Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia, 

Col. 1999, I-8121.
6 Processos apensos C-83/01 P, C-93/01 P e C-94/01 P, Chronopost et al, Col. 2003, I-6993.

http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=de&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2004&DocNum=0002
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acórdão Altmark proferido em 24 de Julho de 20031, o acórdão Stadt Halle proferido em 
11 de Janeiro de 20052 e o acórdão proferido em 13 de Janeiro de 20053,

– Tendo em conta o artigo 45.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e os 
pareceres da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores, da 
Comissão da Cultura e da Educação, da Comissão dos Assuntos Jurídicos, da Comissão 
do Emprego e dos Assuntos Sociais, da Comissão dos Transportes e do Turismo, da 
Comissão do Comércio Internacional, da Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia e da Comissão do Desenvolvimento Regional (A6-0000/2006),

A. Considerando que a construção europeia tem três princípios como quadro de referência, 
nomeadamente: 

– a solidariedade, que favorece a convergência e assenta nos objectivos da coesão social, 
económica e territorial,

– a cooperação, que deverá permitir a concretização das aspirações transnacionais e 
europeias dos Tratados e dos programas da UE, e

– a concorrência, que deverá viabilizar a realização do mercado interno da UE com base 
nas regras da economia social de mercado e se rege por um direito de concorrência 
que representa um direito democrático essencial, de forma a limitar não apenas o 
poder do Estado, mas, acima de tudo, o abuso económico do mercado, assegurando a 
protecção jurídica dos consumidores,

B. Considerando que os serviços de interesse geral constituem um dos domínios nos quais as 
tensões entre estes três princípios exercem actualmente a maior pressão e onde mais se 
sente a necessidade de medidas políticas e legislativas,

C. Considerando que a disponibilidade de serviços de interesse geral eficientes é 
incontestável parte integrante dos modelos económicos, societários e sociais de todos os 
Estados-Membros, bem como do modelo social europeu, e que o objectivo da realização 
bem sucedida do mercado único deverá mobilizar a União Europeia no sentido de 
promover a introdução de serviços de interesse geral aptos e eficientes para todos os 
cidadãos,

D. Considerando que, à luz do princípio da subsidariedade consagrado no n.º 2 do artigo 5.º 
do Tratado CE, cabe exclusivamente aos Estados-Membros e às suas autoridades locais 
determinar quais dos respectivos serviços constituem serviços de interesse geral e qual é a 
forma de gestão mais adequada,

E. Considerando que, com vista à compatibilidade das regras do mercado interno e da 
concorrência com o correcto funcionamento dos serviços de interesse geral, será 
necessário criar maior segurança jurídica de modo a salvaguardar as competências das 

  
1 Processo C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft

Altmark GmbH, Col. 2003, I-7747.
2 Processo C-26/03, Stadt Halle e RPL Recyclingpark Lochau GmbH/Arbeitsgemeinschaft Thermische 

Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna, Col. 2005, I-1.
3 Processo C-84/03, Comissão/Espanha, Col. 2005, I-139.
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autoridades nacionais, regionais e locais em matéria de prestação de serviços de interesse 
geral,

F. Considerando que as directivas sectoriais da UE, relativas aos serviços de interesse geral 
em sectores económicos ligados em rede e noutros sectores, nos quais foi concretizado ou 
lançado um processo de abertura do mercado, constituem um enquadramento fiável, não 
proporcionando todavia suficiente segurança jurídica em todas as áreas dos serviços de 
interesse geral,

G. Considerando que as múltiplas iniciativas sectoriais para a abertura do mercado interno 
no domínio dos serviços de interesse geral, assim como as propostas para uma directiva 
dos serviços1 geram, em certa medida, confusão e revelam, por vezes, contradições 
conceptuais que, por sua vez, desencadeiam conflitos jurídicos e queixas judiciais, 

H. Considerando que no artigo 16.º e no n.º 2 do artigo 86.º do Tratado CE é, de facto, feita 
alusão aos serviços de interesse económico geral, sem contudo ser facultada qualquer 
definição destes serviços, não existindo qualquer referência aos serviços de interesse 
geral no Tratado CE – pois eles apenas foram introduzidos pela Comissão no âmbito de 
uma comunicação –, e que, na directiva dos serviços, de acordo com a resolução 
legislativa do Parlamento Europeu de 16 de Fevereiro de 2006, os serviços de interesse 
económico geral são excluídos do âmbito de aplicação do artigo 16.º do Tratado CE, bem 
como que os serviços de interesse geral são completamente excluídos da directiva dos 
serviços, não sendo possível uma distinção clara entre estes serviços por falta de 
definição dos mesmos,

I. Considerando que as diferentes formas de administração e de parceria entre os operadores 
económicos, aos quais são confiados estes serviços, são alvo de uma promoção cada vez 
maior e que nesse processo cumprirá salvaguardar a competência dos Estados-Membros 
em matéria de oferta e adjudicação destes serviços, no interesse da prestação de serviços, 
que deverão futuramente ser dotados de um nível mais elevado de eficiência e qualidade,

J. Considerando que o objectivo da Comunidade de um elevado grau de protecção dos 
consumidores deveria adquirir maior destaque, reforçando-se os direitos de informação e 
de contestação dos utentes dos serviços de interesse geral, tendo em consideração os seus 
interesses económicos em matéria das tarifas aplicáveis e reconhecendo-se o seu direito a 
um recurso judicial eficaz no caso de não observância destes direitos,

1. Constata que as suas anteriores resoluções sobre serviços de interesse geral de 13 de 
Novembro de 2001, de 14 de Janeiro de 2001 e de 22 de Fevereiro de 2005 não perderam 
relevância; 

2. Salienta que os serviços de interesse económico geral são prestados num mercado interno 
europeu, regendo-se, por conseguinte, pelas disposições do direito comunitário em 
matéria de mercado interno, adjudicação de contratos públicos, concorrência e auxílios 
estatais;

3. Propõe que, no caso dos serviços de interesse geral, se estabeleça uma distinção entre, por 
um lado, os serviços de carácter comercial, essencialmente financiados pelo beneficiário 

  
1 Proposta da Comissão de 25 de Fevereiro de 2004 para uma directiva do Parlamento Europeu e do Conselho 

sobre serviços no mercado interno (COM(2004)0002). Com a nova versão que lhe foi dada pela proposta de 4 
de Abril de 2006 (COM(2006)0160).
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dos serviços e referidos no Tratado CE como serviços de interesse económico geral, visto 
regerem-se por um regime de obrigações destinadas ao bem comum ou pelos critérios dos 
serviços universais (SIEG), e, por outro lado, os serviços sem carácter comercial, que são 
financiados por dinheiros públicos e se designam por serviços de interesse geral não 
económico (SIG);

4. Lamenta que o Tribunal de Justiça, com a sua jurisprudência, e a Comissão, através da 
sua interpretação em casos pontuais, determinem as regras aplicáveis a este sector;

5. Entende, por conseguinte, que, no interesse
– das autoridades locais, regionais e nacionais, para que estas possam oferecer e garantir 

serviços compatíveis no interesse de todos os cidadãos no seio de um enquadramento 
claramente definido de disposições legais em matéria de concorrência e de mercado 
interno,

– das empresas (públicas, com ou sem fins lucrativos) que prestam semelhantes serviços 
ou oferecem a respectiva prestação, para que estas saibam quais as condições e 
obrigações que lhes poderão ser impostas pelas autoridades ao abrigo da legislação 
aplicável por razões imperiosas do interesse geral, e

– dos utentes desses serviços, para que estes tenham a certeza de que as ofertas de 
serviços se processam em condições apropriadas em termos de acessibilidade, 
qualidade, facilidade de aquisição, etc.,

terá de ser criada mais segurança jurídica através de um enquadramento jurídico, com o 
objectivo de estabelecer modelos e princípios comuns;

6. Sublinha que não deverão ser postas em causa as disposições sectoriais da legislação 
comunitária existentes neste sector e que deve ser observada a necessidade de introdução 
de regras sectoriais específicas;

7. Insta a Comissão a criar maior segurança jurídica no domínio dos serviços sociais e dos 
serviços de saúde e a apresentar propostas nesse sentido;

8. Propõe que, sempre que uma autoridade competente pretenda atribuir a prestação de um 
serviço de interesse económico geral, essa autoridade adopte um acto oficial 
correspondente, no qual sejam indicadas e estipuladas obrigações de contribuição para o 
bem comum claramente definidas, a impor ao prestador desse serviço;

9. Propõe que, nos casos em que uma autoridade competente pretenda financiar serviços de 
interesse geral de outra forma que não através de um financiamento directo a partir do seu 
orçamento, essa autoridade opte por uma das formas de financiamento seguintes, sob 
observância das disposições do Tratado CE, nomeadamente do disposto no n.º 2 do seu 
artigo 86.º: atribuição de direitos exclusivos e especiais, concessão de uma compensação 
pela prestação de serviços públicos, criação de um fundo para a prestação de serviços 
públicos, criação de um sistema tarifário harmonizado;

10. Propõe que, caso uma autoridade competente tencione conceder uma compensação pela 
prestação de serviços públicos de modo a assegurar o financiamento de um serviço de 
interesse geral, essa compensação não seja considerada um auxílio estatal na acepção do 
artigo 87.º do Tratado CE, desde que 
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– a base ou a fórmula de cálculo da compensação tenha sido determinada através de um 
processo objectivo e transparente, e

– o montante da compensação respeite o princípio da cobertura dos custos;
11. Insiste, a este título, na necessidade de uma transposição clara da Decisão 2005/842/CE 

da Comissão de 28 de Novembro de 2005 relativa à aplicação do n.º 2 do artigo 86.º do 
Tratado CE aos auxílios estatais sob a forma de compensação de serviço público 
concedidos a certas empresas encarregadas da gestão de serviços de interesse económico 
geral 1;

12. Reitera que cabe à autoridade competente decidir se assume directamente a prestação de 
um serviço de interesse geral ou o adjudica a prestadores de serviços externos;

13. É da opinião que a prestação indirecta de um serviço de interesse geral implica para a 
autoridade a necessidade de adjudicar o serviço em causa com base num contrato de 
prestação de serviço público; não obstante, este princípio deveria permitir a qualquer 
autoridade competente adjudicar directamente um contrato de prestação de serviço
público a um prestador de serviços da sua preferência sem recorrer a semelhante 
procedimento em casos urgentes com fracas repercussões a nível das trocas comerciais 
intracomunitárias ou em função da especificidade de determinados serviços de interesse 
geral; para estes casos a Comissão, em conjunto com os Estados-Membros e o 
Parlamento Europeu, deveria prever esta excepção num regulamento, assim como as 
respectivas condições e critérios de forma análoga aos “critérios Altmark”;

14. Requer neste contexto que, com vista a eventuais ganhos de eficiência através da inclusão 
de novos tipos de prestadores e de novas formas de prestação de serviços de interesse 
geral, seja garantida urgentemente de mais segurança jurídica para as diferentes formas 
de organização a nível do poder local (cooperação entre autarquias, prestação directa no 
âmbito de uma adjudicação interna dos serviços, parceria público-privada, adjudicação a 
concessionários), sendo necessário esclarecer o âmbito de aplicação da legislação 
comunitária em matéria de concorrência, adjudicação de contratos públicos e auxílios 
estatais, assim como de critérios gerais válidos à escala comunitária;

15. Considera que, nos sectores em que tenha estipulado obrigações de contribuição para o 
bem comum ou de prestação de serviço universal, bem como objectivos específicos, a 
autoridade competente deverá zelar pela aplicação de formas e instrumentos de regulação 
adaptados ao sector em causa com base em regras transparentes;

16. Considera ainda que, para uma maior transparência e protecção dos consumidores, os 
instrumentos de regulação deveriam prever a adopção de disposições, pelo menos, nos 
seguintes domínios:

– definição das modalidades de acesso às redes existentes, na medida em que o acesso 
seja imprescindível ao fornecimento do serviço;

– definição das condições de preço e/ou tarifárias subjacentes à prestação do serviço;
– regime de resolução extrajudicial de litígios entre o prestador do serviço e o utente, 

sem prejuízo da possibilidade de recurso à via judicial; e

  
1 JO L 312 de 29.11.2005, p. 67.
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– consulta e eventual recurso às autoridades competentes em matéria de concorrência no 
caso de qualquer indício de infracção das disposições nacionais e das previstas no 
Tratado CE em matéria de concorrência;

17. Propõe ainda, em prol de serviços de interesse geral de elevada qualidade e eficientes, a 
definição voluntária de normas de qualidade objectivas e transparentes por forma a 
garantir o cumprimento das obrigações de contribuição para o bem comum, de prestação 
de serviço universal, ou dos objectivos específicos atribuídos ao prestador e/ou 
fornecedor de um serviço de interesse geral. Na definição de semelhantes normas de 
qualidade deverão ser considerados os seguintes aspectos:

– protecção e segurança do utente do serviço,
– adequabilidade e proporcionalidade da norma face aos objectivos e custos do serviço,
– divulgação e publicação da norma o mais amplas possível, e
– controlo fácil e eficaz do cumprimento da norma, o qual poderá ser estabelecido com 

base numa Carta ou num código de conduta;
18. Exorta a Comissão a apresentar uma proposta de enquadramento jurídico adequado com 

base na sua decisão de 14 de Janeiro de 2004, na sua decisão de 9 de Março de 2005 
sobre a avaliação intercalar da Estratégia de Lisboa1, na sua resolução de 15 de Março de 
2006 sobre a contribuição do Conselho Europeu da Primavera 2006 para a Estratégia de 
Lisboa2 e na presente resolução;

19. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.

  
1 JO C 320 E de 15.12.2005, p. 164.
2 Textos aprovados, P6_TA(2006)0092.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A importância dos serviços públicos 

O acesso a serviços públicos de elevada qualidade constitui uma questão política 
determinante. Escolas e hospitais com boas condições, água salubre, transportes e energia 
seguros e fiáveis, por exemplo, inscrevem-se na maioria das definições de uma boa qualidade 
de vida.

No entanto, os serviços públicos não constituem apenas um elemento essencial da qualidade 
de vida de cada cidadão. Deverão igualmente desempenhar um papel fundamental na 
emblemática Estratégia de Lisboa da União Europeia que, baseando-se nas virtudes do 
modelo social e económico europeu, visa criar a economia mais dinâmica, coesa e sustentável 
do mundo. Uma boa qualidade dos serviços públicos poderá contribuir para superar a 
estagnação económica, a exclusão e o isolamento social, para fortalecer a coesão social e 
territorial e para melhorar o funcionamento do mercado interno europeu e a sua capacidade 
concorrencial face ao exterior.

Serviços públicos de elevado nível de qualidade, abertos e transparentes, com condições de 
acesso iguais para todos, constituem, assim, elementos essenciais ao modelo europeu de 
sociedade. As forças de mercado por si só não conseguem responder sempre à natureza 
dinâmica dos serviços públicos. Eis a razão pela qual as autoridades públicas a todos os níveis 
se empenham tanto na prestação, regulação, organização, ou, em graus diferentes, no 
financiamento ou apoio a esses serviços. Não compete à UE interferir na prestação de tais 
serviços. Em vez disso, na perspectiva do relator, a UE deveria criar mais segurança jurídica 
que permita às autoridades públicas a todos os níveis realizar a sua missão de defesa do 
interesse público na prestação desses serviços. E a UE tem igualmente de garantir normas 
adequadas à escala europeia, tornando os serviços públicos de boa qualidade, eficientes e de 
elevado nível de qualificação uma expressão tangível de cidadania europeia.

O que são “serviços públicos”? 

Por “serviços públicos” cada um entende coisas diferentes. Alguns consideram que os 
serviços públicos são os serviços prestados ou financiados pelo sector público. Para outros, o 
critério principal é serem serviços prestados “no interesse público”... e, neste complicado 
debate, têm sido sugeridas muitas outras definições.

No entender do relator, é necessário começar a clarificar os diferentes conceitos de serviços 
públicos e distinguir entre os serviços de interesse geral que são, por um lado, os de natureza 
comercial e financiados sobretudo pelo utente, que o Tratado CE classifica como serviços de 
interesse económico geral (SIEG) de acordo com o artigo 16.º do Tratado UE, e, por outro, os 
que não têm natureza comercial e são financiados sobretudo por fundos públicos ou sociais 
que poderão ser considerados serviços de interesse geral não económico (SIG), tais como os 
serviços de interesse geral que exercem exclusivamente funções sociais ou prerrogativas dos 
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poderes públicos.

A ideia subjacente ao artigo 16.º consiste em individualizar os serviços que afectem de forma 
significativa o funcionamento do mercado interno, por possuírem um carácter comercial, dos 
serviços não económicos que não se revestem desse carácter. Os serviços não económicos, 
incluindo, por exemplo, os serviços policiais e de administração da justiça, são vistos como 
serviços que se inscrevem no âmbito de competência das autoridades nacionais e 
sub-nacionais, em relação aos quais a UE não possui quaisquer competências. Infelizmente, a 
actual legislação comunitária não dá qualquer orientação sobre a forma de distinguir entre os 
serviços de interesse económico geral, os serviços de interesse geral e outros serviços, o que 
significa que não é claro, em casos concretos, quando e em que medida se aplicam as 
disposições comunitárias em matéria de mercado interno. O relator gostaria, por conseguinte, 
de lançar um debate para um possível esclarecimento neste contexto.

Respeito pelas diferentes tradições nacionais

Em toda a Europa, serviços públicos de qualidade são considerados uma componente 
fundamental de uma sociedade civilizada. Todavia, variam imenso entre si as tradições 
nacionais no que se refere ao tipo de serviços, à forma como são prestados e à entidade que os 
presta, dando azo a equívocos e confusão sobre o que se entende exactamente por serviços 
públicos e a uma relutância a sequer tentar desenvolver critérios e directrizes à escala 
comunitária. 

As autoridades nacionais, regionais e locais atêm-se à sua autonomia para definir as suas 
políticas para os seus cidadãos à sua própria maneira. Mas, na prática, são muitas vezes 
confrontadas com alguma interferência por parte da Comissão Europeia ou do Tribunal de 
Justiça das Comunidades Europeias, que avaliam as actividades das autoridades nacionais à 
luz das disposições comunitárias em matéria de mercado interno como acontece, por exemplo, 
quando consideram as subvenções cruzadas incompatíveis com as regras dos auxílios estatais, 
quando impõem obrigações severas no domínio da adjudicação de contratos públicos ou 
quando encaram determinadas obrigações de serviço público como entraves ao bom 
funcionamento do mercado interno. 

Segundo o relator, não se encontram actualmente asseguradas nem salvaguardas eficazes para 
defesa da autonomia local, nem a segurança jurídica de que os prestadores dos serviços 
públicos, as autoridades públicas, as empresas privadas e os utentes dos serviços precisam. 

Desenvolver uma maior segurança jurídica servirá para clarificar a situação, de modo a 
salvaguardar a autonomia local e o princípio da subsidiariedade, definindo a relação entre, por 
um lado, as regras do mercado interno e, por outro, a prossecução dos objectivos de interesse 
público na prestação dos serviços de interesse geral de grande dimensão económica que 
poderiam afectar o funcionamento do mercado interno.

Confusão e incerteza na legislação em vigor

Embora o Tratado Constitucional proposto, uma vez ratificado, possa vir a proporcionar 
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salvaguardas constitucionais para os serviços de interesse geral, a legislação especializada, 
acumulada ao longo de anos, suscita incertezas de ordem prática, uma vez que o Tratado 
define apenas os princípios mais gerais pelos quais se regem os serviços públicos, existindo 
simultaneamente uma parte especializada da legislação comunitária que interpreta e dá 
aplicação às suas disposições em matéria de mercado interno.

Não é claro em que medida os serviços de interesse geral ou de interesse económico geral são 
cobertos, por exemplo, pelas regras da concorrência, pela legislação em matéria de mercado 
interno, ou pelas disposições destinadas a regulamentar subsídios ou concursos públicos. A 
legislação evolui através das posições, muitas vezes imprevisíveis, da Comissão ou do 
Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias. E a liberalização das diferentes redes de 
serviços públicos ao longo dos anos, tais como os serviços de telecomunicações, os serviços 
postais, os serviços de abastecimento de energia e os serviços de transporte ferroviário, 
baseou-se de cada vez em regras diferentes, aumentando a complexidade e insegurança 
jurídicas. Além disso, o financiamento e a gestão dos serviços públicos no espaço europeu 
depende do desenvolvimento imprevisível da jurisprudência e da interpretação judicial.

Os recentes Livro Verde e Livro Branco da Comissão sobre os serviços de interesse geral, 
bem como a nova comunicação da Comissão sobre serviços sociais de interesse geral, 
desiludiram todos os que esperavam uma situação nova e mais segura para os serviços 
públicos: os documentos da Comissão não proporcionam mais segurança jurídica em relação 
a todos os aspectos mencionados. Acresce que as propostas para uma directiva dos serviços 
suscitam novas questões no que se refere às condições que deverão favorecer o futuro 
dinamismo dos serviços públicos.

Apelo a medidas de acção: maior segurança jurídica para os serviços públicos 

Por forma a salvaguardar serviços de interesse geral e pôr cobro à insegurança jurídica, a 
União Europeia precisa, sem demora e paralelamente ao trabalho em curso no contexto da 
directiva de serviços alargada, de um enquadramento jurídico geral para os serviços públicos, 
em complemento das disposições sectoriais e nacionais existentes, que seja introduzido com 
base no processo de co-decisão com o Parlamento Europeu.

O novo enquadramento jurídico deverá:

§ clarificar a divisão de responsabilidades entre a UE e os Estados-Membros,
§ introduzir critérios para uma clara distinção entre serviços de interesse “económico” 

geral e serviços de interesse geral “não económico”, aos quais se aplicam disposições 
jurídicas diferentes,

§ salvaguardar a soberania das autoridades locais na concepção e gestão dos serviços 
públicos de que são responsáveis,

§ garantir o direito dos cidadãos a uma participação a nível local, garantindo que as suas 
necessidades, queixas e problemas são examinados pronta e directamente, sendo dada 
protecção aos direitos do consumidor e do cidadão,
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§ respeitar a necessidade de legislação sectorial específica para determinados serviços e 
estabelecer uma relação clara com essa legislação e com a directiva relativa aos
serviços que se encontra actualmente a ser examinada pelo Parlamento,

§ garantir o respeito pelos princípios de transparência, abertura, solidariedade, elevado 
nível de qualidade dos serviços, universalidade, igualdade de acesso, parceria com a 
sociedade civil e participação dos trabalhadores,

§ esclarecer os princípios pelos quais se regem as obrigações relativas ao financiamento 
e à adjudicação de contratos públicos de serviços públicos, nomeadamente no que se 
refere às diferentes e novas formas de prestação e gestão num sector de serviços 
públicos dinâmico. 

A tarefa concreta de definição, formulação, organização e financiamento dos serviços de 
interesse geral, com carácter económico ou não, deverá permanecer da competência dos 
Estados-Membros e das respectivas autoridades regionais e locais. Uma vez dada satisfação às 
normas e critérios fundamentais acima definidos, o relator prevê a mais ampla variedade de 
soluções para a prestação de serviços a nível local, dando resposta às necessidades locais.


