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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores 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. Considera que os serviços sociais de interesse geral (SSIG) participam plenamente na 
aplicação dos princípios enunciados no artigo 3.° do Tratado da União Europeia (TUE) e 
nos artigos 9.° e 14.° do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), em 
especial no que se refere ao desenvolvimento de uma economia social de mercado 
altamente competitiva e à promoção da coesão económica, social e territorial da União; 

2. Salienta, neste contexto, que importa reforçar a dimensão social do mercado único e ter 
melhor em conta as especificidades dos SSIG, privilegiando uma abordagem pragmática 
que coloque em primeiro plano a acessibilidade, universalidade, equidade, qualidade e 
eficiência desses serviços; 

3. Chama a atenção para a diversidade de modelos existentes na Europa no domínio dos 
serviços públicos e para o facto de que a observância do princípio da subsidiariedade deve 
estar no centro dos aspectos adicionais a considerar no debate tendente a clarificar a 
relação entre o nível europeu e os níveis local, regional e nacional;

4. Reitera o facto de os SSIG estarem em permanente evolução em resposta à evolução 
económica, social, institucional e tecnológica; convida a Comissão e os Estados-Membros 
a continuar o processo de modernização das infra-estruturas, da organização e do 
financiamento dos serviços de interesse geral à luz das constantes mudanças que se 
operam no mercado interno e das necessidades essenciais dos cidadãos europeus;

Valorizar a importância política dos SSIG

5. Considera que, atendendo ao lugar destes serviços na Europa, em especial num contexto 
de crise económica, a UE deve reconhecer a sua importância; solicita, pois, à Comissão 
que examine se um observatório europeu dos serviços sociais, se fosse criado, seria um 
instrumento adequado para a recolha de informações junto de várias fontes nos Estados-
Membros e a promoção de boas práticas a nível europeu, nacional, regional e local; 

6. Convida também a Comissão a actualizar o sítio Web de perguntas e respostas sobre os 
SSIG e a elaborar uma metodologia que seja melhor adaptada às autoridades que gerem 
serviços públicos e aos operadores e que seja compreensível, directamente aplicável e 
acessível em todas as línguas oficiais da UE; 

7. Salienta o interesse, para uma melhor compreensão de conceitos comuns sobre a 
qualidade dos SSIG, do quadro voluntário europeu de qualidade dos serviços sociais 
adoptado em 2010 pelo Comité da Protecção Social; deseja que sejam definidos 
instrumentos comuns de coordenação com o objectivo de optimizar a utilização deste 
quadro voluntário e de proceder ao intercâmbio das melhores práticas tendo em vista a 
determinação de indicadores de qualidade comparáveis;
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8. Convida a Comissão a prosseguir os seus esforços no sentido de identificar as 
características específicas dos SSIG e a encontrar uma definição comummente aceite de 
serviços de interesse geral, respeitando simultaneamente e na íntegra as responsabilidades 
dos Estados-Membros e tendo em conta as formas distintas e específicas como estes 
serviços estão concebidos através da Europa;

Ter em conta a dimensão económica dos serviços sociais

9. Chama a atenção para o peso substancial dos SSIG no emprego total da União e nas 
finanças públicas dos Estados-Membros; pensa que num contexto de crise económica e 
orçamental é necessário adoptar uma abordagem equilibrada, assente na preservação da 
continuidade e qualidade dos serviços sociais e numa melhoria da sua eficiência; 

10. Considera, assim, que é necessária uma reflexão, primeiro, sobre uma clarificação de 
conceitos – em especial a noção de mandato – e sobre a articulação entre o necessário 
cumprimento das regras da contratação pública e os SSIG – nomeadamente em matéria de 
novos modos de gestão, tais como adjudicações a entidades internas e cooperações entre 
autoridades locais – e, segundo, sobre um reforço da importância dos critérios qualitativos 
no processo de selecção das propostas que assegure às PME e outras organizações uma 
participação em pé de igualdade; 

11. Chama a atenção, neste contexto, para as regras que regulam a concorrência aplicáveis aos 
prestadores de serviços e recorda os princípios gerais do Tratado (não discriminação, 
igualdade de tratamento, proporcionalidade) tendentes a assegurar uma concorrência leal 
entre empresas públicas e privadas que prestem SSIG;

Definir um enquadramento para os SSIG

12. Salienta a necessidade de clarificar as incertezas jurídicas que afectam os SSIG; 
congratula-se com a actualização do guia da Comissão referente à aplicação aos SSIG das 
regras da UE relativas às ajudas de Estado, à contratação pública e ao mercado único, mas 
lembra que tal não é suficiente, pois as regras põem problemas a vários agentes; convida a 
Comissão a simplificar estas regras; 

13. Toma nota das propostas do relatório Monti, em especial as relativas à aplicação do artigo 
14.° do TFUE e do Protocolo N.º 26; considera fundamental avançar segundo uma 
abordagem pragmática que permita identificar os problemas reais e as soluções possíveis; 
convida a Comissão, em articulação com o Parlamento Europeu e o Conselho, a realizar 
um estudo profundo sobre o funcionamento de um sector dos SSIG como o sector dos 
serviços às pessoas idosas, que terá um papel importante a desempenhar, visto que a UE 
enfrentará alterações demográficas substanciais no futuro próximo; 

14. Solicita aos Estados-Membros que assegurem o cumprimento dos requisitos de qualidade 
por parte das empresas públicas e privadas que prestam SSIG; solicita à Comissão que 
colija informações sobre os requisitos de qualidade nacionais, para além de informações 
relativas às boas práticas nos Estados-Membros;

15. Saúda a iniciativa da Comissão no sentido de melhorar a transparência e a informação no 
domínio das ajudas de Estado, contratação pública, parcerias público-privadas e 
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concessões, desenvolvendo instrumentos de comunicação no domínio dos serviços 
sociais; assinala, contudo, que há ainda uma série de questões pendentes e que as regras 
têm de ser adaptadas segundo as necessidades das autoridades locais e dos pequenos 
prestadores, pelo que a Comissão deve continuar a fornecer uma base legal clara e 
informação sobre a aplicação das regras da UE, com o objectivo de que os serviços de 
interesse geral sejam capazes de cumprir a sua missão e contribuam para uma melhor 
qualidade de vida dos cidadãos europeus;

16. Chama a atenção para a diversidade de modelos existentes na Europa no domínio dos 
serviços públicos e para o facto de que a observância do princípio da subsidiariedade é 
portanto um aspecto adicional a considerar no debate tendente a clarificar a relação entre o 
nível europeu e os níveis local e nacional;

17. Salienta a importância de uma cooperação mais estreita entre os prestadores e os 
interessados no âmbito dos SSIG e de uma maior implicação dos utentes no intuito de 
especificar melhor as expectativas e melhorar a qualidade;

18. Assinala que uma vasta gama de serviços sociais foi excluída do âmbito de aplicação da 
directiva relativa aos serviços no mercado interno; espera que a Comissão faça 
rapidamente um balanço da transposição destas disposições de exclusão. 
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