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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o futuro dos serviços sociais de interesse geral
(2009/2222(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Tratado da União Europeia, nomeadamente os artigos 2.° e 3.°, n.° 2, e 
o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente os artigos 9.°, 14.°, 
106.°, 151.°, 153.°, n.° 1, alínea j) e k), 159.°, 160.° e 161.°, e o Protocolo n.º 26,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, nomeadamente o 
seu artigo 36.º1,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1370/2007 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de Outubro de 2007, relativo aos serviços públicos de transporte 
ferroviário e rodoviário de passageiros2,

– Tendo em conta a Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de 
Dezembro de 2006, relativa aos serviços no mercado interno, nomeadamente, o seu artigo 
1.°, n.° 33,

– Tendo em conta a Decisão n.º 1098/2008/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
22 de Outubro de 2008, relativa ao Ano Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão 
Social (2010)4,

– 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) 177 final) e o Documento de Trabalho dos Serviços da Comissão que o acompanha 
sobre os serviços sociais de interesse geral na União Europeia (SEC(2006)0516),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Os serviços de interesse geral, 
incluindo os serviços sociais de interesse geral: um novo compromisso europeu" 
(COM(2007)0725),

– Tendo em conta os documentos de trabalho dos Serviços da Comissão contendo as 
perguntas frequentes relacionadas com a Decisão 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 e o enquadramento comunitário dos 
auxílios estatais sob a forma de compensação de serviço público (SEC(2007)1516) e as 
perguntas frequentes sobre as regras em matéria de contratos públicos aplicáveis aos 
serviços sociais de interesse geral, SEC(2007)1514),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Europa 2020: Estratégia para um 

                                               
1 JO C 303, 14.12.2007, p.1.
2 JO L 315 de 3.12.2007.
3 JO L 376 de 27/12/2006, pp. 36 a 68.
4 JO L 298 de 07/11/2008, pp. 20 a 29.
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crescimento inteligente, sustentável e inclusivo" (COM(2010)2020) e a sua Resolução de 
16 de Junho de 2010 sobre essa comunicação1,

– Tendo em conta o primeiro Relatório Bienal da Comissão sobre serviços sociais de 
interesse geral (SEC(2008)2179) e o seu segundo Relatório Bienal sobre os serviços 
sociais de interesse geral (SEC(2010)1284)2,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Um Acto para o Mercado Único 
- Para uma economia social de mercado altamente competitiva" (COM(2010)0608),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada ‘Para um melhor funcionamento 
do mercado único dos serviços – tirar proveito dos resultados do processo de avaliação 
mútua da Directiva Serviços’ (COM(2011)0020) e o Documento de Trabalho dos Serviços 
da Comissão que a acompanha (SEC(2011)0102) sobre o processo de avaliação mútua da 
Directiva “Serviços”, 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada "Análise anual do crescimento: 
uma resposta global da UE à crise" (COM(2011) 0011 final),

– Tendo em conta a declaração do Senhor Comissário László Andor sobre as disposições do 
Tratado de Lisboa em matéria social3,

– Tendo em conta o Relatório Monti, de 9 de Maio de 2010, “Uma nova estratégia para o 
mercado único – Ao serviço da economia e da sociedade europeias”4,

– Tendo em conta o “Report on the application of Community rules to SSGI” (relatório 
sobre a aplicação das regras comunitárias aos SSIG) elaborado pelo Comité da Protecção 
Social em 20085,

– Tendo em conta o relatório intitulado “A voluntary European quality framework for social 
services” (quadro voluntário europeu de qualidade dos serviços sociais) elaborado pelo 
Comité da Protecção Social em 20106,

– Tendo em conta o “Relatório Conjunto sobre Protecção Social e Inclusão Social,” 
preparado pelo Comité da Protecção Social em 20107,

– Tendo em conta as conclusões e recomendações dos Fóruns sobre Serviços Sociais de 
Interesse Geral realizados em Lisboa, em Setembro de 2007, Paris em Outubro de 2008 e 
Bruxelas em Outubro de 20108,

                                               
1 Textos Aprovados, P7_TA-PROV(2010)0223.
2 Documento de Trabalho dos Serviços da Comissão que acompanha a COM(2008)0418 - Relatório bienal sobre 
os serviços sociais de interesse geral.
3 Debates em sessão plenária de quarta-feira, 6 de Outubro de 2010 - Bruxelas, ponto 13, Disposições do Tratado 
de Lisboa em matéria social (debate), declaração de László Andor, Comissário.
4 Relatório apresentado ao Presidente da Comissão Europeia pelo Professor Mario Monti, 9 de Maio de 2010.
5 Conselho da UE, 16062/08, ADD1, 20 de Novembro de 2008.
6 SPC/2010/10/8 final.
7 Conselho da UE, 6500/10, 15 de Fevereiro de 2010.
8 1.º Fórum sobre Serviços Sociais de Interesse Geral, 17 de Setembro de 2007, Lisboa, Presidência Portuguesa;
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– Tendo em conta as conclusões das reuniões do Conselho EPSCO de 16 e 17 de Dezembro 
de 2008, de 8 e 9 de Junho de 2009 e de 6 e 7 de Dezembro de 2010,1

– Tendo em conta os seguintes acórdãos do Tribunal de Justiça das Comunidades 
Europeias:
- de 19 de Abril de 2007, C-295/05 Tragsa,
- de 18 de Dezembro de 2007, C-532/03, Comissão/Irlanda (Serviços de transporte de 

urgência em ambulância),
- de 13 de Novembro 2008, C-324/07, Coditel Brabant,
- de 9 de Junho de 2009, C-480/06, Comissão/Alemanha (Serviços municipais de 

Hamburgo),
- de 10 de Setembro de 2009, C-206/09, Eurawasser,
- de 9 de Outubro de 2009, C-573/07, Sea Srl,
- de 15 de Outubro de 2009, C-196/08, Acoset,
- de 15 de Outubro de 2009, C-275/08, Comissão/Alemanha (Central informática de 

Baden-Wurtenberg),
- de 25 de Março de 2010, C-451/08, Helmut Müller,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões de 6 de Dezembro de 2006 sobre a 
Comunicação da Comissão intitulada "Realizar o Programa Comunitário de Lisboa: os 
serviços sociais de interesse geral na União Europeia’2,

– Tendo em conta a sua Resolução de 6 de Setembro de 2006 sobre um modelo social 
europeu para o futuro3,

– Tendo em conta a sua resolução de 27 de Setembro de 2006 sobre o Livro Branco da 
Comissão sobre os serviços de interesse geral4,

– Tendo em conta a sua Resolução de 14 de Março de 2007 sobre os serviços sociais de 
interesse geral na União Europeia5,

– Tendo em conta a sua resolução de 9 de Outubro de 2008 sobre a promoção da inclusão 
social e o combate à pobreza, nomeadamente a pobreza infantil, na UE6,

– Tendo em conta a Resolução do Parlamento Europeu, de 19 de Fevereiro de 2009, sobre a 

                                                                                                                                                  
2.º Fórum sobre Serviços Sociais de Interesse Geral (SSGI), 28 e 29 de Outubro de 2008, Presidência Francesa;
3.º Fórum sobre Serviços Sociais de Interesse Geral (SSGI), 26 e 27 de Outubro, Bruxelas, Presidência Belga.
1 Conselho da UE, comunicado de imprensa (Press 358), 2916.ª Reunião do Conselho (Emprego, Política Social, 
Saúde e Consumidores), Bruxelas, 16 e 17 de Dezembro de 2008.
Conselho da UE, comunicado de imprensa, 9721/2/09 REV 2 (Press 124), 2947.ª Reunião do Conselho 
(Emprego, Política Social, Saúde e Consumidores), Luxemburgo, 8 a 9 de Junho de 2009.
Conselho da UE, comunicado de imprensa, 17323/1/10 REV (Press 331PR CO 43), 3053.ª Reunião do Conselho 
(Emprego, Política Social, Saúde e Consumidores), Bruxelas, 6 e 7 de Dezembro de 2010, Serviços Sociais de 
Interesse Geral, p. 18.
2 Parecer CdR 181/2006 fin sobre COM(2006)0177.
3 Textos aprovados, P6_TA(2006)0340.
4 Textos aprovados, T6-0380/2006.
5 Textos aprovados, P6_TA(2007)0070.
6 Textos aprovados, P6_TA(2008)0467.
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economia social1,

– Tendo em conta a sua resolução de 6 de Maio de 2009 sobre a inclusão activa das pessoas 
excluídas do mercado de trabalho2,

– Tendo em conta a sua resolução, de 18 de Maio de 2010, sobre os novos 
desenvolvimentos na adjudicação de contratos públicos3,

– Tendo em conta os resultados dos Inquéritos sobre a Qualidade de Vida na Europa da 
Eurofound de 2003 e 20074,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e os 
pareceres da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, da Comissão do Mercado 
Interno e da Protecção dos Consumidores, da Comissão do Desenvolvimento Regional e 
da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros (A7-0000/2011),

A. Considerando que os Tratados afirmam como objectivo dos Estados-Membros a constante 
melhoria das condições de vida e de trabalho, e como objectivo da União o bem-estar dos 
seus povos, a alcançar através do desenvolvimento sustentável da Europa, assente num 
crescimento económico equilibrado, numa economia social de mercado altamente 
competitiva que tenha como meta o pleno emprego e o progresso social, na protecção e 
melhoramento da qualidade do ambiente, no combate à exclusão social e às 
discriminações, e na promoção da justiça e da protecção sociais, na igualdade entre 
homens e mulheres, na solidariedade entre as gerações e na protecção dos direitos da 
criança,

B. Considerando que o artigo 14.º do TFUE e o seu protocolo 26 referem expressamente os 
serviços de interesse geral (SIG) que incluem os serviços sociais de interesse geral 
(SSIG), económicos e não económicos; e que é confirmado que as autoridades nacionais, 
regionais e locais têm o papel essencial e o amplo poder de apreciação para prestar, 
mandar executar e organizar serviços de interesse económico geral (SIEG), e que os 
Tratados não afectam a competência dos Estados-Membros para prestar, mandar executar 
e organizar serviços de interesse geral não económicos (SIGNE),

C. Considerando que a oferta de SSIG universais, de qualidade elevada, acessíveis e 
económicos poderá, por conseguinte, ser considerada um pilar essencial do modelo social 
europeu e a base para uma boa qualidade de vida e para a consecução dos objectivos 
económicos da UE,

D. Considerando que os artigos 4.º, n.º 2, e 5.º, n.º 3 do TUE englobam a subsidiariedade a 
nível local, reconhecendo formalmente a autonomia local e regional e atribuindo-lhe um 
papel mais forte,

                                               
1 Textos aprovados, P6_TA(2009)0062.
2 Textos aprovados, P6_TA(2009)0371.
3 Textos Aprovados, P7_TA-PROV(2010)0173.
4 http://www.eurofound.europa.eu/surveys/eqls/2007/index.htm.
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1. Considera que os SSIG e os seus utentes têm várias características especiais para além das 
características comuns dos SIG. Os SSIG abarcam, para além dos serviços de saúde, 
serviços universais legais e complementares, directamente prestados ao cidadão, que 
desempenham um papel preventivo e de inclusão e coesão social e concretizam os direitos 
sociais fundamentais;

2. Sublinha que o acesso aos SSIG deve ser universal e independente da riqueza ou do 
rendimento, e não se destinam apenas aos utentes vulneráveis;

3. Subscreve a recomendação contida no relatório Monti no sentido de que a Internet de 
banda larga e os serviços bancários devem ser novos serviços universais, o que deveria ser 
reconhecido na legislação europeia;

4. Destaca o facto de os SSIG constituírem uma contribuição económica importante em 
termos de emprego, actividade económica e poder de aquisição – sendo que o segundo 
Relatório Bienal da Comissão indica que o sector dos serviços sociais e de saúde 
representa 5% dos resultados da actividade económica e emprega 21,4 milhões de pessoas 
– e que nomeadamente as PME dependem da qualidade elevada dos SSIG;

5. Salienta que as autoridades locais desempenham um papel fundamental na definição, 
financiamento, prestação e atribuição de SSIG: estima-se que o sector da administração 
local e regional representa 15,9% do PIB da UE-27, sendo que só a administração local 
representa 12,9%, e a sua despesa com a protecção social 3% (378 100 milhões de euros);

6. Sublinha que o principal objectivo dos SSIG é alcançar objectivos de política social e 
concretizar os direitos sociais de indivíduos e de grupos e que os SSIG constituem, muitas 
vezes, uma parte integrante dos sistemas de segurança social; chama a atenção para o 
facto de os Inquéritos sobre a Qualidade de Vida na Europa da Eurofound1 terem 
verificado que uma das formas mais importantes de reforçar a qualidade de vida dos 
cidadãos, garantindo a plena inclusão na sociedade e produzindo coesão social e 
territorial, é através da oferta e desenvolvimento dos SIG que incluem os SSIG;

7. Considera que a experiência demonstra que o objectivo da maximização do lucro dos 
prestadores comerciais dos SSIG colide com os princípios e objectivos dos SSIG;

8. Salienta que as autoridades nacionais e locais que se dedicam à prestação ou delegação de 
SSIG necessitam de uma base jurídica clara para os seus serviços e despesas, e que 
embora o serviço de informação e de clarificação desenvolvido pela Comissão seja 
essencial, é insuficiente e não protege os prestadores de SSIG de problemas de ordem 
jurídica;

9. Considera que não é nem eficaz, nem democraticamente aceitável, esperar que o Tribunal 
de Justiça continue a decidir sobre questões que deviam ser clarificadas na legislação;

                                               
1 Eurofound - Quality of Life Surveys http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef09108.htm.
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10. Sublinha que os SSIG são um investimento indispensável para o futuro da Europa, e que 
estão sujeitos a fortes pressões devido às crises económicas e bancárias e aos programas 
de austeridade governamentais, que estão a provocar uma procura ainda mais considerável 
destes serviços;

11. Considera que o princípio da solidariedade e o reforço da União Europeia exigem que a 
crise, com o seu inerente aumento do desemprego e da pobreza, tenha como resposta um 
orçamento da UE consideravelmente reforçado, com fundos estruturais reforçados, 
nomeadamente o Fundo Social Europeu, e uma nova agência europeia para a dívida;

12. Entende que a prestação de SSIG de qualidade exige que os Governos dos Estados-
Membros assegurem um quadro financeiro para o efeito, que garanta a continuidade dos 
serviços e um financiamento estável, bem como rendimentos e condições de trabalho 
adequados e formação para os que prestam os serviços;

13. Considera que, para manter a prestação de SSIG de qualidade, os Estados-Membros 
necessitam de novos fluxos de receitas, como um imposto sobre as transacções 
financeiras;

14. Considera que existe um amplo consenso europeu de que os SSIG são essenciais para o 
bem-estar dos nossos povos e para uma economia eficiente, mas que não existe qualquer 
acordo no seio ou entre a Comissão e o Conselho sobre a implementação de medidas 
práticas para ultrapassar os obstáculos identificados à prestação e desenvolvimento dos 
SSIG;

15. Realça o facto de os Estados-Membros e as autoridades locais deverem ser livres de 
decidir o modo de financiamento e de prestação dos SSIG, independentemente de este ser 
directo, ou de outro tipo, utilizando todos os instrumentos disponíveis de forma a 
assegurar que os objectivos sociais da União não sejam enfraquecidos pelas regras do 
mercado único, apoiando simultaneamente um ambiente que promove a qualidade, a 
acessibilidade e a eficiência na prestação dos serviços;

16. Insta à adopção de uma legislação da UE que permita às sociedades mútuas, associações e 
fundações operarem numa base transnacional;

17. Insta a uma clarificação dos princípios básicos sobre o controlo das ajudas estatais, e a 
uma revisão dos critérios de cálculo da compensação das obrigações de serviço público;

18. Requer que a resposta Monti-Kroes de 2005 ao processo Altmark seja alargada de modo a 
simplificar as regras, melhorar a flexibilidade na sua aplicação e aumentar as derrogações. 
O limiar de minimis deve ser elevado para um montante não inferior a 500 000 euros num 
ciclo de três anos;

19. Solicita uma reforma dos critérios de classificação dos SSIG económicos e não 
económicos no quadro da actual legislação da UE;

20. Sublinha que é necessário simplificar e tornar mais flexíveis as regras em matéria de 
contratos públicos para que as obrigações de serviço público possam ser satisfeitas;
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21. Exorta a Comissão a reconhecer formalmente outras modalidades de selecção dos 
prestadores, tais como métodos “internos” (in-house) e de “concessão de serviços” e a 
atribuir expressamente valor idêntico a todas as opções de contratação e financiamento 
dos SSIG; insta à ampliação dos métodos “internos” para incluir os prestadores de 
serviços que satisfazem critérios de interesse geral específicos;

22. Apoia a consolidação normativa de uma opção prática de concurso ‘interno’ de SSIG, 
baseada no modelo do Regulamento (CE) n.º 1370/2007 revisto relativo aos serviços 
públicos de transporte ferroviário e rodoviário de passageiros, que prevê que qualquer 
autoridade competente a nível local pode decidir prestar ela própria serviços ou adjudicar 
por ajuste directo contratos de serviço público a uma entidade juridicamente distinta sobre 
a qual a autoridade competente a nível local exerça um controlo análogo ao que exerce 
sobre os seus próprios serviços;

23. Considera que as autoridades locais devem ser envolvidas num processo contínuo, 
constituído “da base para o topo”, de remodelação das regras em matéria de contratos 
públicos para evitar discrepâncias entre as regras e os modos de organização no terreno;

24. Insta a uma redefinição do conceito da “oferta economicamente mais vantajosa” de modo 
a tornar os critérios sociais e de qualidade locais e nacionais de prestação dos SSIG uma 
condição obrigatória dos contratos públicos, incluindo subcontratos;

25. Sublinha que os problemas que os prestadores de SSIG identificaram necessitam de 
soluções imediatas;

26. Solicita um programa de reformas, que inclua a adaptação e clarificação legislativas a 
nível europeu para suportar as características específicas dos SSIG;

27. Considera que o Comité da Protecção Social deu uma contribuição importante para a 
compreensão do papel dos SSIG, mas que não é suficientemente representativo ou 
transparente para ser o motor de um programa de reformas;

28. Propõe o estabelecimento de um grupo de trabalho de alto nível com vários intervenientes 
– inicialmente com um mandato de dois anos –, que seja aberto, flexível e transparente, 
para prosseguir a implementação das iniciativas políticas identificadas neste relatório e na 
recomendações do 3.º Fórum, no segundo Relatório Bienal da Comissão e nos relatórios 
do Comité da Protecção Social, assim como em quaisquer outras propostas relevantes; 
para iniciar uma revisão completa de todas as regras, em especial as regras em matéria de 
auxílios de Estado e de contratos públicos, que afectam os SSIG e para avaliar a 
necessidade da sua reformulação de modo a respeitar e a suportar as responsabilidades dos 
Estados-Membros na definição e prestação dos SSIG, tendo em conta a actual revisão das 
regras pela Comissão;

29. Considera que, no âmbito do seu mandato, o grupo de trabalho proposto também deveria 
considerar inovações como um centro de recursos europeu de SSIG, um registo por 
Estado-Membro dos SSIG, um projecto-piloto sobre a assistência aos idosos, e programas 
de acção baseados no Quadro de Qualidade Europeu Voluntário (QQV);

30. Insta à realização de um 4.º Fórum Europeu sobre SSIG, organizado pela Comissão do 
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Emprego e dos Assuntos Sociais do Parlamento Europeu, para dar continuidade à 
iniciativa do relatório Ferreira de 2007 e para rever o progresso das reformas; e solicita ao 
grupo de trabalho que apresente um relatório intercalar no 4.º Fórum, conferindo ao 
Fórum continuidade, direcção e conteúdo;

31. Insiste que o grupo de trabalho seja presidido pela DG Assuntos Sociais da Comissão; que 
os seus membros incluam a DG Concorrência, DG Mercado Único, DG Ambiente e a 
DG Sanco, o Conselho Europeu dos Assuntos Sociais (EPSCO), os parceiros sociais e as 
organizações da sociedade civil activas nos SSIG; que, tendo em conta o seu mandato 
democrático, tanto o Parlamento como o Comité das Regiões devem ser centralmente 
envolvidos; e que as empresas de economia social e as partes interessadas, incluindo 
associações voluntárias e autoridades locais, devem estar representadas;

32. Acolhe favoravelmente o QQV mas insiste que a aplicação dos princípios deve ser 
monitorizada utilizando os critérios de qualidade propostos e que as partes interessadas 
devem ser incluídas no processo;

33. Exorta os Estados-Membros a utilizarem o QQV para elaborarem sistemas de controlo e 
de certificação da qualidade, e que a implementação do QQV seja avaliada à luz da Carta 
dos Direitos Fundamentais e do protocolo 26 do TFUE;

34. Sublinha que as condições de trabalho dignas e estáveis e a formação de qualidade são 
essenciais para a prestação de serviços sociais de qualidade;

35. Considera que os princípios do QQV devem ser utilizados para ajudar a definir critérios 
de qualidade obrigatórios para aplicação às regras em matéria de contratos públicos 
revistas;

36. Propõe que seja remediada a ausência de menção no QQV do financiamento e do estatuto 
do prestador de serviços;

37. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
aos parlamentos e governos dos Estados-Membros e dos países candidatos e ao Comité 
das Regiões.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O mundo mudou desde que o Relatório Hasse Ferreira abordou os serviços sociais de 
interesse geral (SSIG) em 2007. Em primeiro lugar, o modelo económico de regulamentação 
ligeira, diligentemente promovido pela Comissão e pelo Conselho ao longo de muitos anos, 
sofreu um enorme colapso no final desse ano. Em segundo lugar, e de uma forma mais 
positiva, existe o novo ambiente político e regulamentar do Tratado de Lisboa para o apoio e 
desenvolvimento dos SSIG. Os SSIG são pilares sociais e económicos essenciais das nossas 
sociedades. Devem ser encontrados os meios para financiá-los de forma adequada. Este 
relatório identifica possibilidades de resposta às preocupações dos prestadores e utentes dos 
SSIG de uma forma progressiva e decisiva. Sobretudo, é fundamental estabelecer um 
organismo oficial constituído “da base para o topo”, que envolva todas as partes interessadas, 
para identificar e implementar as necessárias reformas.

Crise económica
Os custos económicos e sociais do colapso foram enormes, incluindo a estagnação económica 
e os aumentos significativos no desemprego e pobreza. Em alguns casos, a dívida do Estado-
Membro e os défices orçamentais atingiram níveis de crise através da socialização da dívida 
bancária privada. As pressões orçamentais geradas por esta situação estão a criar uma grande 
tensão no financiamento dos SSIG e acrescem às pressões sobre estes serviços decorrentes do 
novo modelo económico neo-liberal, que considera estes serviços extras opcionais. Isto veio 
agravar as preocupações de longa data dos prestadores de SSIG e dos cidadãos, relativamente 
às restrições impostas pelas interpretações que a Comissão faz dos Tratados, sobre os modos 
como os SSIG são financiados e prestados.

A actual política do Conselho e da Comissão acentua a consolidação fiscal - o 
restabelecimento dos critérios da dívida e do défice orçamental do Pacto de Estabilidade e de 
Crescimento (PEC), embora a crise tenha revelado a natureza totalmente inadequada do PEC 
como medida de saúde económica. O debate sobre a solução destes problemas incide também 
sobre a forma de salvar o Modelo Social Europeu de danos irrecuperáveis. Encontrar a 
combinação certa, para cada Estado-Membro, das despesas em SIG, fiscalidade, e estímulo 
para ajudar as nossas economias a crescer de uma forma sustentável, e, assim, conseguir 
reduzir a dívida e os défices para proporções controláveis num período de tempo razoável 
foram abandonados a favor de uma agenda ideologicamente cega. O papel fundamental que 
os SSIG podem desempenhar nesta altura, como rede de segurança e como impulsionadores 
do crescimento foram, até à data, essencialmente ignorados.

Tratado de Lisboa
No entanto, o novo potencial político e regulamentar do Tratado de Lisboa, se utilizado de 
forma inteligente, poderá ajudar a renovar este ingrediente essencial do nosso Modelo Social 
Europeu. A resposta à crise poderá ser uma oportunidade para um renovado empenhamento 
político no papel económico e social e dos SSIG universais.

As novas disposições do Tratado (artigo 3.º, n.º 3, TUE e 9.º do TFUE) dotam-nos de poderes 
para desenvolver uma Economia Social de Mercado moderno. O artigo 14.º TFUE reconhece 
que os Serviços de Interesse Económico Geral (SIEG) são uma parte intrínseca do modelo 
social europeu.  O protocolo 26 refere claramente as responsabilidades dos Estados-Membros 



PE438.251v02-00 12/15 PR\859444PT.doc

PT

na prestação desses serviços, ao passo que a Carta Europeia dos Direitos Fundamentais 
reconhece o direito dos cidadãos de acesso aos SIEG.

Este relatório identifica possibilidades de resposta às preocupações dos prestadores e utentes 
dos SSIG de uma forma progressiva e decisiva. Identifica a legislação e a política que poderão 
ser desenvolvidas para assegurar que os Serviços Sociais de Interesse Geral (SSIG), 
económicos e não económicos, possam desempenhar o seu papel normal, ao mesmo tempo 
que nos ajudam a sair da crise, e que contribuem para a realização da estratégia social e 
económica 2020, conforme reconhecido pelo Conselho Europeu “Assuntos Sociais” em 
Dezembro de 2010,

Papel social dos SSGI 
Os Serviços Sociais de Interesse Geral (SSIG) são subdivisões dos Serviços de Interesse Geral 
(SIG) e são, por vezes, ao abrigo das interpretações dominantes, erradamente classificados 
como serviços “económicos”. Os SSIG e os seus utentes apresentam várias características 
especiais para além das características comuns dos SIG. Os SSIG abarcam, para além dos 
serviços de saúde, serviços universais legais e complementares, directamente prestados ao 
cidadão, que desempenham um papel preventivo e de inclusão e coesão social e 
concretizam os direitos sociais fundamentais.

Os serviços universais de elevada qualidade como saúde, educação e serviços de apoio à 
criança, e os serviços de rede essenciais, como os transportes, a energia e as telecomunicações 
asseguram uma sociedade saudável, activa, coesa e inclusiva, e também são essenciais para 
níveis mais elevados de participação no mercado de trabalho e para o desenvolvimento de 
uma economia social de mercado competitiva.

Papel económico dos SSIG
Os SSIG no seu conjunto constituem uma contribuição muito importante para a economia, em 
termos de emprego, actividade económica e poder de aquisição. O segundo Relatório Bienal 
da Comissão sobre os SSIG indica que os Serviços Sociais & de Saúde representam 5% dos 
resultados da actividade económica e empregam cerca de 21,4 milhões de pessoas. 

O Centro Europeu das Empresas de Participação Pública e das Empresas de Interesse 
Económico Geral (CEEP)1 estima que os prestadores de serviços de interesse geral (SIG) na 
UE contribuem directamente com 26% (2412 mil milhões de euros) do PIB da UE e 
empregam 64 milhões de pessoas, um terço das quais nos serviços sociais e de saúde.

A investigação do Eurofound apurou, nos seus Inquéritos sobre a Qualidade de Vida2, que 
uma das formas mais importantes de reforçar a qualidade de vida dos cidadãos, assegurando a 
plena inclusão na sociedade e a coesão social e territorial, é através da oferta e 
desenvolvimento dos SIG/SSIG, independentemente de estes serem prestados por 

                                               
1 CEEP: Mapping of the Public services [Levantamento dos serviços públicos]:
http://www.ceep.eu/images/stories/pdf/Mapping/CEEP_mapping%20experts%20report.pdf.
2 Eurofound - Quality of Life Surveys http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef09108.htm.
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departamentos e agências nacionais, autoridades locais, ou por empresas de economia social e 
operadores como associações mútuas, cooperativas, e organizações voluntárias.

Financiamento
A abordagem comunitária da solidariedade, um orçamento da UE consideravelmente 
reforçado para assistir as economias mais frágeis, um papel mais importante para o Banco 
Europeu do Investimento, e na agência europeia para a dívida para estabilizar o custo da 
dívida poderiam garantir uma recuperação mais rápida e reforçar a União Europeia numa 
altura em que forças centrífugas crescentes estão a enfraquecer a União. Um imposto de nível 
europeu não superior a 0,5% sobre as transacções financeiras, conforme aceite no Relatório 
Berès, permitiria angariar 200 mil milhões de euros anuais.

INICIATIVA DE PROPOSTA DE REFORMAS
As autoridades públicas que se dedicam à prestação ou delegação de SSIG necessitam de uma 
base legal clara dos seus serviços e despesas. O serviço de informação e de clarificação 
desenvolvido pela Comissão é essencial para os prestadores e a actualização desses serviços 
deve ser acolhida favoravelmente. Mas os esclarecimentos da Comissão não removeram a 
insegurança jurídica. O Tribunal de Justiça depara-se com a tarefa de decidir sobre questões 
que deveriam ser clarificadas na legislação, o que não é satisfatório do ponto de vista 
democrático ou de um processo de decisão eficaz.
As empresas voluntárias e de economia social, com poucos recursos ou estruturas de gestão, 
que prestam SSIG, podem tornar-se insolventes devido ao peso dos requisitos burocráticos 
das regras em matéria de contratos públicos e de auxílios de Estado. Isto tem o efeito de 
limitar a sua capacidade e a vontade das autoridades locais de recorrerem a tais organizações 
para a prestação de serviços e para serviços inovadores experimentais.

O desafio consiste em conceber e fornecer um quadro seguro e flexível de SSIG, utilizando 
todos os instrumentos ao nosso dispor, para assegurar que os objectivos sociais da União são 
suportados e não impedidos pelas regras destinadas a regular as empresas comerciais. 

Na opinião do Relator, um pacote de reformas deveria incluir um Regulamento Quadro dos 
SIEG1, utilizando o artigo 14.º TFUE para definir serviços de interesse geral e delimitar o 
impacto das regras do mercado único. O Regulamento poderá distinguir entre os SIG 
económicos e não económicos, e consolidar e clarificar os princípios gerais e as condições 
comuns para o funcionamento adequado destes serviços. No entanto, a configuração política 
do Conselho e da Comissão tornam improvável a adopção de tal legislação num futuro 
próximo, e as soluções são necessárias agora.

Este relatório esboça um Programa de Reformas que responde às dificuldades criadas pelas 
normas em matéria de contratos públicos e de auxílios estatais à prestação dos SSIG, e outras 
questões e faz propostas para alcançar uma abordagem flexível para as autoridades nacionais 
e locais no financiamento e atribuição dos SSIG, ambos como serviços “internos”. As 
reformas também devem abordar, designadamente: O papel das empresas de economia social, 
                                               
1 Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas, Projecto de Regulamento dos SIEG: 
proinsias.derossa@europarl.europa.eu.
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dos operadores e das organizações voluntárias na prestação dos SSIG; Define como 
obrigatórios os critérios sociais e de qualidade locais e nacionais nos contratos públicos, 
incluindo sempre que são utilizados subempreiteiros; Aborda a questão do falso auto-emprego 
na oferta de SSIG; Um estatuto UE para permitir às Sociedades Mútuas operar numa base 
transnacional.

Grupo de trabalho com vários intervenientes
Sobretudo, um Programa de Reformas ambicioso dos SSIG necessita de um quadro oficial 
dedicado à implementação das necessárias reformas. Este relatório propõe o estabelecimento 
de um “Grupo de trabalho de alto nível com vários intervenientes”, que é apoiado nas 
Recomendações do 3.º Fórum Bienal sobre SSIG. O mandato do grupo de trabalho será o de 
procurar um amplo consenso sobre as diversas propostas, incluindo as do Parlamento 
Europeu, da Comissão, do CPS, dos parceiros sociais, e dos órgãos representativos dos 
prestadores e dos utentes; Identificar as adaptações políticas e jurídicas necessárias para 
estabelecer normas de qualidade elevada e a necessária segurança jurídica que garantam a 
realização completa do papel económico e social que os SSIG podem desempenhar na 
sociedade europeia. Os seus membros seriam constituídos pelas organizações acima referidas 
e deveria ser presidido pela DG Assuntos Sociais, devendo os membros incluir DG 
Concorrência, DG Mercado Único, DG Ambiente, e DG Sanco. Teria um mandato inicial de 
dois anos, com o objectivo de elaborar um relatório intercalar para o 4.º Fórum Bienal sobre 
os SSIG, que também é proposto por este relatório.

Uma ideia adicional, que merece ser considerada pelo proposto Grupo de Trabalho vem da  
UNIOPSS1 que propõe um “Centro de Recursos Europeu dos SSIG”. Este poderia ser um 
ponto de referência técnica entre Estados-Membros, a Comissão e a Sociedade Civil a nível 
da União. Este centro poderia promover um quadro legal europeu efectivo, facilitar o 
investimento, permitir o intercâmbio das melhores práticas, reunir estatísticas e organizar 
estudos comparativos. Poderia ser consultado sobre qualquer iniciativa legislativa com 
impacto nos SSIG. O relatório Monti sobre a realização do Mercado Único (Completing the 
Single Market (2010)) sustenta que os SIG têm um papel económico e social importante e 
conclui que há necessidade de novos direitos universais de acesso à banda larga e aos serviços 
bancários. Estes, a par das preocupações existentes sobre o impacto da legislação do mercado 
único nos SSIG, necessitam de ser objecto de legislação. 

Normas de Qualidade Europeias Voluntárias
O acesso a SSIG de qualidade elevada é um direito do cidadão. Sobre esta questão já foi 
realizado um trabalho considerável, também pela sociedade civil, e estamos muito perto de 
adoptar um Quadro de Qualidade Europeu Voluntário (QQV). Mas existem lacunas no QQV 
que o presente relatório procura abordar. O fundamental para a qualidade é: o respeito pela 
dignidade humana e pelos direitos fundamentais; os serviços devem ser participativos; devem 
permitir aos utentes tomar decisões por eles próprios; ser holísticos e contínuos; ser prestados 
em parceria com comunidades e outros actores; ser prestados por profissionais qualificados 
que trabalham em condições de trabalho e de emprego dignas; ser geridos de forma 
transparente e responsável. 

                                               
1 UNIOPSS:http://www.uriopss-
picardie.asso.fr/resources/trco/pdfs/2010/J_octobre_2010//57908EuropeaManifesto_SSGIoct2010.pdf.
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Conclusão
Existem muitas outras propostas da Federação Sindical Europeia dos Serviços Públicos 
(FSESP) e da Confederação Europeia dos Sindicatos (CES), e de prestadores de serviços 
como a CEEP, muitas organizações representativas das autoridades locais e organizações 
representativas da sociedade civil como Solidar, European Social Network, Social Platform, 
REVES, BAGFW, AIM, MEPLF, Eurodiaconia, CEDAG, REIF, e Eurocities. Considerei 
cuidadosamente todas estas propostas. Todas elas foram elaboradas a partir da própria 
experiência e merecem uma consideração activa e séria de uma forma estruturada e integrada, 
assim como pelo Grupo de Trabalho proposto.

Os problemas que os prestadores e utentes identificaram necessitam de soluções urgentes, e à 
luz da crise económica e do desemprego, os nossos cidadãos têm, mais do que nunca, 
necessidade de acesso a Serviços Sociais de Interesse Geral de elevada qualidade, enquanto as 
nossas economias e a nossa sociedade também necessitam dos benefícios que tais serviços 
podem produzir. 


