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Alteração 1
António Fernando Correia De Campos

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Considera que os serviços sociais de 
interesse geral (SSIG) participam 
plenamente na aplicação dos princípios 
enunciados no artigo 3.° do Tratado UE e 
nos artigos 9.° e 14.° do Tratado FUE, em 
particular no que se refere ao 
desenvolvimento de uma economia social 
de mercado altamente competitiva e à 
promoção da coesão social e territorial da 
União; salienta, neste contexto, que 
importa reforçar a dimensão social do 
mercado interno, tendo em maior 
consideração as especificidades dos SSIG, 
privilegiando uma abordagem pragmática 
que coloque em primeiro plano a 
acessibilidade, a universalidade, a 
qualidade e a eficácia desses serviços;

1. Considera que os serviços sociais de 
interesse geral (SSIG) participam 
plenamente na aplicação dos princípios 
enunciados no artigo 3.° do Tratado UE e 
nos artigos 9.° e 14.° do Tratado FUE, em 
particular 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; salienta, neste 
contexto, que importa reforçar a dimensão 
social do mercado interno, tendo em maior 
consideração as especificidades dos SSIG, 
privilegiando uma abordagem pragmática 
que coloque em primeiro plano a 
acessibilidade, a universalidade, a 
equidade, a qualidade e a eficácia desses 
serviços;

Or. pt

Alteração 2
Olle Schmidt

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Considera que os serviços sociais de 
interesse geral (SSIG) participam 
plenamente na aplicação dos princípios 
enunciados no artigo 3.° do Tratado UE e 
nos artigos 9.° e 14.° do Tratado FUE, em 
particular no que se refere ao 
desenvolvimento de uma economia social 
de mercado altamente competitiva e à 

1. Considera que os serviços sociais de 
interesse geral (SSIG) participam 
plenamente na aplicação dos princípios 
enunciados no artigo 3.° do Tratado UE e 
nos artigos 9.° e 14.° do Tratado FUE, em 
particular no que se refere ao 
desenvolvimento de uma economia social 
de mercado altamente competitiva e à 
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promoção da coesão social e territorial da 
União; salienta, neste contexto, que 
importa reforçar a dimensão social do 
mercado interno, tendo em maior 
consideração as especificidades dos SSIG, 
privilegiando uma abordagem pragmática 
que coloque em primeiro plano a 
acessibilidade, a universalidade, a 
qualidade e a eficácia desses serviços;

promoção da coesão social e territorial da 
União; salienta, neste contexto, que 
importa reforçar a dimensão social do 
mercado interno; põe a tónica numa
abordagem pragmática que coloque em 
primeiro plano a acessibilidade, a 
universalidade, a qualidade e a eficácia 
desses serviços;

Or. en

Alteração 3
Malcolm Harbour

Projecto de parecer
N.º 1 

Projecto de parecer Alteração

1. Considera que os serviços sociais de 
interesse geral (SSIG) participam 
plenamente na aplicação dos princípios 
enunciados no artigo 3.° do Tratado UE e 
nos artigos 9.° e 14.° do Tratado FUE, em 
particular no que se refere ao
desenvolvimento de uma economia social 
de mercado altamente competitiva e à 
promoção da coesão social e territorial da 
União; salienta, neste contexto, que 
importa reforçar a dimensão social do 
mercado interno, tendo em maior 
consideração as especificidades dos SSIG, 
privilegiando uma abordagem pragmática 
que coloque em primeiro plano a 
acessibilidade, a universalidade, a 
qualidade e a eficácia desses serviços;

1. Considera que os serviços sociais de 
interesse geral (SSIG) participam na 
aplicação dos princípios enunciados no 
artigo 3.° do Tratado UE e nos artigos 9.° e 
14.° do Tratado FUE, e no
desenvolvimento de uma economia social 
de mercado altamente competitivo;
salienta, neste contexto, que importa 
reconhecer a dimensão social do mercado 
único e dos SSIG;

Or. en
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Alteração 4
Andreas Mölzer

Projecto de parecer
N.º 1 

Projecto de parecer Alteração

1. Considera que os serviços sociais de 
interesse geral (SSIG) participam 
plenamente na aplicação dos princípios 
enunciados no artigo 3.° do Tratado UE e 
nos artigos 9.° e 14.° do Tratado FUE, em 
particular no que se refere ao
desenvolvimento de uma economia social 
de mercado altamente competitiva e à 
promoção da coesão social e territorial da 
União; salienta, neste contexto, que 
importa reforçar a dimensão social do 
mercado interno, tendo em maior 
consideração as especificidades dos SSIG, 
privilegiando uma abordagem pragmática 
que coloque em primeiro plano a 
acessibilidade, a universalidade, a 
qualidade e a eficácia desses serviços;

1. Considera que os serviços sociais de 
interesse geral (SSIG) participam 
plenamente na aplicação dos princípios 
enunciados no artigo 3.° do Tratado UE e 
nos artigos 9.° e 14.° do Tratado FUE, em 
particular no que se refere ao 
desenvolvimento de uma economia social 
de mercado altamente competitiva e à 
promoção da coesão social e territorial da 
União; salienta, neste contexto, que 
importa reforçar a dimensão social do 
mercado interno, tendo em maior 
consideração as especificidades dos SSIG, 
privilegiando uma abordagem pragmática 
que controle permanentemente a 
acessibilidade, a universalidade, a 
qualidade e a eficácia desses serviços;

Or. de

Alteração 5
Kyriacos Triantaphyllides

Projecto de parecer
N.º 1-A (novo) 

Projecto de parecer Alteração

1-A. Assinala que os serviços sociais são 
criados para responder a necessidades 
humanas vitais, em particular às 
necessidades de utentes em posição 
vulnerável, bem como pessoas portadoras 
de deficiência; salienta o papel preventivo 
e na coesão social dos serviços, que se 
destinam a toda a população 
independentemente da riqueza ou 
rendimento; considera, por conseguinte, 
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que a natureza dinâmica dos serviços 
exige a sua exclusão das regras do 
mercado interno;

Or. en

Alteração 6
Louis Grech

Projecto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

1-A. Reitera o facto de os SSIG estarem 
em permanente evolução como resposta 
aos novos desenvolvimentos económicos, 
sociais, institucionais e tecnológicos; 
exorta 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;

Or. en

Alteração 7
António Fernando Correia De Campos

Projecto de parecer
N.º 1 -A (novo) 

Projecto de parecer Alteração

1-A. Salienta a importância de envolver os 
agentes políticos e institucionais, a 
sociedade civil e os stakeholders 
promovendo uma abordagem holística dos 
serviços de interesse geral que tenha em 
conta os cidadãos europeus e as PME's, 
muitas vezes preteridas neste segmento da 
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economia europeia de características 
sociais;

Or. pt

Alteração 8
Pascal Canfin

Projecto de parecer
N.º 2 

Projecto de parecer Alteração

2. Considera que, por motivo da posição 
que ocupam esses serviços na Europa, 
nomeadamente num contexto de crise 
económica, a União Europeia deveria 
valorizar mais a sua importância; convida, 
neste contexto, a Comissão Europeia a 
explorar a ideia de criar um observatório 
europeu dos serviços sociais que colija 
informações provenientes de diferentes 
fontes dos Estados-Membros e valorize as 
boas práticas europeias, nacionais, 
regionais ou locais; convida igualmente a 
Comissão a actualizar o sítio Internet 
"perguntas/respostas sobre os SSIG", 
tornando-o disponível em todas as línguas 
oficiais da União;

2. Considera que, por motivo da posição 
que ocupam esses serviços na Europa, 
nomeadamente num contexto de crise 
económica, a União Europeia deveria 
valorizar mais a sua importância; convida, 
neste contexto, a Comissão Europeia a 
explorar a ideia de criar um observatório 
europeu dos serviços sociais que colija
informações provenientes de diferentes 
fontes dos Estados-Membros e valorize as 
boas práticas europeias, nacionais, 
regionais ou locais; convida igualmente a 
Comissão a actualizar o sítio Internet 
"perguntas/respostas sobre os SSIG" e 
também a elaborar uma metodologia mais 
direccionada para as autoridades 
organizadoras de serviços públicos, bem 
como operadores, que seja compreensível 
e directamente aplicável e esteja 
disponível em todas as línguas oficiais da 
União;

Or. fr

Alteração 9
Olle Schmidt

Projecto de parecer
N.º 2
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Projecto de parecer Alteração

2. Considera que, por motivo da posição 
que ocupam esses serviços na Europa, 
nomeadamente num contexto de crise 
económica, a União Europeia deveria 
valorizar mais a sua importância; convida, 
neste contexto, a Comissão Europeia a
explorar a ideia de criar um observatório 
europeu dos serviços sociais que colija 
informações provenientes de diferentes 
fontes dos Estados-Membros e valorize as 
boas práticas europeias, nacionais, 
regionais ou locais; convida igualmente a 
Comissão a actualizar o sítio Internet 
"perguntas/respostas sobre os SSIG", 
tornando-o disponível em todas as línguas 
oficiais da União;

2. Considera que, por motivo da posição 
que ocupam esses serviços na Europa, 
nomeadamente num contexto de crise 
económica, a União Europeia deveria 
valorizar mais a sua importância; convida, 
neste contexto, a Comissão Europeia a 
desenvolver a ideia de criar um 
observatório europeu dos serviços sociais 
que colija informações provenientes de 
diferentes fontes dos Estados-Membros e 
valorize as boas práticas europeias, 
nacionais, regionais ou locais; convida 
igualmente a Comissão a actualizar o sítio 
Internet "perguntas/respostas sobre os 
SSIG", tornando-o disponível em todas as 
línguas oficiais da União; solicita à 
Comissão que elabore um quadro 
voluntário europeu de qualidade com 
carácter geral para as empresas privadas 
e públicas que prestem SSIG, a fim de 
garantir uma concorrência leal e uma 
qualidade mais elevada;

Or. en

Alteração 10
Malcolm Harbour

Projecto de parecer
N.º 2 

Projecto de parecer Alteração

2. Considera que, por motivo da posição 
que ocupam esses serviços na Europa, 
nomeadamente num contexto de crise 
económica, a União Europeia deveria 
valorizar mais a sua importância; convida, 
neste contexto, a Comissão Europeia a 
explorar a ideia de criar um observatório 
europeu dos serviços sociais que colija
informações provenientes de diferentes 
fontes dos Estados-Membros e valorize as 

2. Considera que, por motivo da posição 
que ocupam esses serviços na Europa, 
nomeadamente num contexto de crise 
económica, a União Europeia deveria 
reconhecer a sua importância; convida, 
neste contexto, a Comissão Europeia a 
coligir informações provenientes de 
diferentes fontes dos Estados-Membros e 
valorizar as boas práticas europeias, 
nacionais, regionais ou locais; convida 
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boas práticas europeias, nacionais, 
regionais ou locais; convida igualmente a 
Comissão a actualizar o sítio Internet 
"perguntas/respostas sobre os SSIG", 
tornando-o disponível em todas as línguas 
oficiais da União;

igualmente a Comissão a actualizar o sítio 
Internet "perguntas/respostas sobre os 
SSIG", tornando-o disponível em todas as 
línguas oficiais da União;

Or. en

Alteração 11
Toine Manders

Projecto de parecer
N.º 2 

Projecto de parecer Alteração

2. Considera que, por motivo da posição 
que ocupam esses serviços na Europa, 
nomeadamente num contexto de crise 
económica, a União Europeia deveria 
valorizar mais a sua importância; convida, 
neste contexto, a Comissão Europeia a 
explorar a ideia de criar um observatório 
europeu dos serviços sociais que colija 
informações provenientes de diferentes 
fontes dos Estados-Membros e valorize as 
boas práticas europeias, nacionais, 
regionais ou locais; convida igualmente a 
Comissão a actualizar o sítio Internet 
"perguntas/respostas sobre os SSIG", 
tornando-o disponível em todas as línguas 
oficiais da União;

2. Considera que, por motivo da posição 
que ocupam esses serviços na Europa, 
nomeadamente num contexto de crise 
económica, a União Europeia deveria 
valorizar mais a sua importância; convida, 
neste contexto, a Comissão Europeia a 
analisar se seria adequado criar um 
instrumento como um observatório 
europeu dos serviços sociais que colija 
informações provenientes de diferentes 
fontes dos Estados-Membros e valorize as 
boas práticas europeias, nacionais, 
regionais ou locais; convida igualmente a 
Comissão a actualizar o sítio Internet 
"perguntas/respostas sobre os SSIG", 
tornando-o disponível em todas as línguas 
oficiais da União; com vista a contribuir 
para uma melhor compreensão do 
funcionamento das Instituições 
Europeias, realça, de um modo geral, a 
importância de os cidadãos europeus 
disporem da possibilidade de aceder a 
todo o tipo de informação em linha
adequadamente traduzida através de 
máquinas de tradução em linha acessíveis 
e de fácil utilização, de modo a poderem 
ler a informação desejada na sua própria 
língua;
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Or. en

Alteração 12
Andreas Mölzer

Projecto de parecer
N.º 2 

Projecto de parecer Alteração

2. Considera que, por motivo da posição 
que ocupam esses serviços na Europa, 
nomeadamente num contexto de crise 
económica, a União Europeia deveria 
valorizar mais a sua importância; convida, 
neste contexto, a Comissão Europeia a 
explorar a ideia de criar um observatório 
europeu dos serviços sociais que colija 
informações provenientes de diferentes 
fontes dos Estados-Membros e valorize as 
boas práticas europeias, nacionais, 
regionais ou locais; convida igualmente a 
Comissão a actualizar o sítio Internet 
"perguntas/respostas sobre os SSIG", 
tornando-o disponível em todas as línguas 
oficiais da União;

2. Considera que, por motivo da posição 
que ocupam esses serviços na Europa, 
nomeadamente num contexto de crise 
económica, a União Europeia deveria 
valorizar mais a sua importância; convida, 
neste contexto, a Comissão Europeia a 
explorar a ideia de criar um observatório 
europeu dos serviços sociais que colija 
informações provenientes de diferentes 
fontes dos Estados-Membros e valorize as 
boas práticas europeias, nacionais, 
regionais ou locais, e a elaborar uma 
avaliação dos custos respectivos; convida 
igualmente a Comissão a actualizar o sítio 
Internet "perguntas/respostas sobre os 
SSIG", tornando-o disponível em todas as 
línguas oficiais da União;

Or. de

Alteração 13
Pascal Canfin

Projecto de parecer
N.º 2-A (novo) 

Projecto de parecer Alteração

2-A. 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 
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coordenação com o objectivo de optimizar 
a utilização deste quadro voluntário e de 
proceder ao intercâmbio das melhores 
práticas tendo em vista a obtenção de 
indicadores de qualidade comparáveis;

Or. fr

Alteração 14
Louis Grech

Projecto de parecer
N.º 2-A (novo) 

Projecto de parecer Alteração

2-A. Exorta a Comissão a prosseguir os 
seus esforços no sentido de identificar as 
características específicas dos serviços 
sociais de interesse geral 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 diferenças e 
especificidades inerentes à criação destes 
serviços em toda a Europa;

Or. en

Alteração 15
António Fernando Correia De Campos

Projecto de parecer
N.º 3 

Projecto de parecer Alteração

3. Recorda a importância dos SSIG para o 
emprego global da União e para as finanças 
públicas dos Estados-Membros; considera 
necessário, num contexto de crise 
económica e orçamental, adoptar uma 
abordagem equilibrada, assente na 

3. Recorda a importância dos SSIG para o 
emprego global da União e para as finanças 
públicas dos Estados-Membros; considera 
necessário, num contexto de crise 
económica e orçamental, adoptar uma 
abordagem equilibrada, assente na 
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preservação da qualidade dos serviços 
sociais e numa melhoria da sua eficácia; 
considera, assim, que deve ser conduzida 
uma reflexão sobre a articulação das regras 
dos concursos públicos e os SSIG, 
nomeadamente em matéria de novos 
modos de gestão, como IN-HOUSE, ou o 
reforço dos critérios qualitativos na escolha 
das propostas submetidas à concorrência;

preservação da qualidade dos serviços 
sociais e numa melhoria da sua eficácia; 
considera, assim, que deve ser conduzida 
uma reflexão sobre a articulação das regras 
dos concursos públicos e os SSIG, 
nomeadamente em matéria de novos 
modos de gestão, como IN-HOUSE, ou o 
reforço dos critérios qualitativos na escolha 
das propostas submetidas à concorrência
assegurando às PME a participação em 
igualdade de circunstâncias;

Or. pt

Alteração 16
Pascal Canfin

Projecto de parecer
N.º 3 

Projecto de parecer Alteração

3. Recorda a importância dos SSIG para o 
emprego global da União e para as finanças 
públicas dos Estados-Membros; considera 
necessário, num contexto de crise 
económica e orçamental, adoptar uma 
abordagem equilibrada, assente na 
preservação da qualidade dos serviços 
sociais e numa melhoria da sua eficácia; 
considera, assim, que deve ser conduzida 
uma reflexão sobre a articulação das regras 
dos concursos públicos e os SSIG, 
nomeadamente em matéria de novos
modos de gestão, como IN-HOUSE, ou o
reforço dos critérios qualitativos na escolha 
das propostas submetidas à concorrência;

3. Recorda a importância dos SSIG para o 
emprego global da União e para as finanças 
públicas dos Estados-Membros; considera 
necessário, num contexto de crise 
económica e orçamental, adoptar uma 
abordagem equilibrada, assente na 
preservação da continuidade e da 
qualidade dos serviços sociais e numa 
melhoria da sua eficácia; considera, assim, 
que deve ser conduzida uma reflexão sobre
a clarificação dos conceitos, em especial 
no que se refere à noção de mandato, 
assim como sobre a articulação das regras 
dos concursos públicos e dos SSIG, 
nomeadamente em matéria de modos de 
gestão, como IN-HOUSE, cooperação 
entre municípios ou qualquer outra forma 
de parceria pública-pública, ou de reforço 
dos critérios qualitativos na escolha das 
propostas submetidas à concorrência;
deseja ver incentivar a inclusão nos 
concursos de tais critérios qualitativos, 
nomeadamente em matéria social, 
ambiental e de comércio equitativo; 
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solicita que seja tomada em conta e 
preservada a especificidade dos 
prestadores sem fins lucrativos; insta a 
que se encoraje e apoie mais a oferta de 
SSIG por parte de empresas de economia 
social;

Or. fr

Alteração 17
Olle Schmidt

Projecto de parecer
N.º 3 

Projecto de parecer Alteração

3. Recorda a importância dos SSIG para o 
emprego global da União e para as finanças 
públicas dos Estados-Membros; considera 
necessário, num contexto de crise 
económica e orçamental, adoptar uma 
abordagem equilibrada, assente na 
preservação da qualidade dos serviços 
sociais e numa melhoria da sua eficácia; 
considera, assim, que deve ser conduzida 
uma reflexão sobre a articulação das regras 
dos concursos públicos e os SSIG, 
nomeadamente em matéria de novos 
modos de gestão, como IN-HOUSE, ou o 
reforço dos critérios qualitativos na 
escolha das propostas submetidas à 
concorrência;

3. Recorda a importância dos SSIG para o 
emprego global da União e para as finanças 
públicas dos Estados-Membros; considera 
necessário, num contexto de crise 
económica e orçamental, adoptar uma 
abordagem equilibrada, assente na 
preservação da qualidade dos serviços 
sociais e numa melhoria da sua eficácia; 
considera, assim, que deve ser conduzida 
uma reflexão sobre a articulação das regras 
dos concursos públicos e os SSIG;

Or. en

Alteração 18
Malcolm Harbour

Projecto de parecer
N.º 3 
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Projecto de parecer Alteração

3. Recorda a importância dos SSIG para o 
emprego global da União e para as finanças 
públicas dos Estados-Membros; considera 
necessário, num contexto de crise 
económica e orçamental, adoptar uma 
abordagem equilibrada, assente na 
preservação da qualidade dos serviços 
sociais e numa melhoria da sua eficácia; 
considera, assim, que deve ser conduzida 
uma reflexão sobre a articulação das
regras dos concursos públicos e os SSIG, 
nomeadamente em matéria de novos 
modos de gestão, como IN-HOUSE, ou o 
reforço dos critérios qualitativos na escolha 
das propostas submetidas à concorrência;

3. Recorda a importância dos SSIG para o 
emprego global da União e para as finanças 
públicas dos Estados-Membros; considera 
necessário, num contexto de crise 
económica e orçamental, adoptar uma 
abordagem equilibrada, e as regras dos 
concursos públicos devem ser clarificadas, 
nomeadamente em matéria de novos 
modos de gestão, como IN-HOUSE, ou o 
reforço dos critérios qualitativos na escolha 
das propostas submetidas à concorrência;

Or. en

Alteração 19
Louis Grech

Projecto de parecer
N.º 3-A (novo) 

Projecto de parecer Alteração

3-A. Considera uma elevada qualidade 
dos serviços sociais é essencial para 
alcançar os que a existência de serviços 
sociais de elevada qualidade é essencial 
para a consecução dos objectivos 
fundamentais da União Europeia, pelo 
que solicita à Comissão que desenvolva 
um quadro que constituiria as orientações 
mínimas para padrões de alta qualidade, 
acessibilidade e preço acessível no 
domínio dos serviços sociais em benefício 
de todos os cidadãos europeus;

Or. en



AM\859198PT.doc 15/24 PE458.561v02-00

PT

Alteração 20
Olle Schmidt

Projecto de parecer
Subtítulo 3-A (novo) 

Projecto de parecer Alteração

Chama a atenção para as regras que 
regulam a concorrência entre os 
prestadores de serviços; salienta a 
importância de ter em conta estas regras 
ao aplicar as regras da concorrência às 
empresas públicas e privadas que prestam 
SSIG; lamenta que os SSIG não estejam 
incluídos no âmbito de aplicação da 
directiva relativa aos serviços;

Or. en

Alteração 21
Pascal Canfin

Projecto de parecer
N.º 4 

Projecto de parecer Alteração

4. Salienta a necessidade de clarificar as 
incertezas jurídicas que pesam sobre os 
SSIG; acolhe favoravelmente a 
actualização do guia referente à aplicação 
aos SSIG das regras em matéria de ajudas 
estatais, de concursos públicos e de 
mercado interno, publicado pela Comissão 
Europeia; toma conhecimento das 
propostas que figuram no relatório Monti, 
em particular as propostas tendentes a 
recorrer ao artigo 14.° do Tratado FUE 
numa base sectorial; considera 
fundamental avançar segundo uma 
abordagem pragmática que permita 
identificar as verdadeiras dificuldades e 
as soluções possíveis; convida a Comissão, 
em ligação com o Parlamento Europeu e o 
Conselho, a realizar um estudo profundo 

4. Salienta a necessidade de clarificar as 
incertezas jurídicas que pesam sobre os 
SSIG; acolhe favoravelmente a 
actualização do guia referente à aplicação 
aos SSIG das regras em matéria de ajudas 
estatais, de concursos públicos e de 
mercado interno, publicado pela Comissão 
Europeia, mas lembra que tal não é 
suficiente, pois as regras colocam 
dificuldades a vários agentes; convida a 
Comissão a simplificar estas regras; toma 
conhecimento das propostas que figuram 
no relatório Monti, em particular as
tendentes a aplicar o artigo 14.° e o 
Protocolo 26 do Tratado FUE; convida a 
Comissão a propor em breve legislação 
clara com vista à definição dos SSIG com
base nos direitos fundamentais e não em 
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sobre o funcionamento de um sector-piloto 
dos SSIG, como, por exemplo, o sector dos 
serviços às pessoas idosas, que deverá 
desempenhar futuramente um papel de 
grande importância;

considerações económicas e reforçando 
os princípios da subsidiariedade e da
autonomia local; solicita o alargamento
do domínio dos SSIG isentos de 
notificação em matéria de ajudas estatais 
sem aplicação de limiares, seguindo o 
exemplo dos sectores hospitalar e da
habitação social; sublinha o diálogo há 
muito levado a cabo com as partes 
interessadas sobre este assunto e convida 
a Comissão a actuar; solicita, no quadro 
de uma revisão das directivas relativas aos 
contratos públicos, uma clarificação 
quanto às disposições de que estão isentos 
os SSIG, assim como à noção "de 
interesse transfronteiriço certo", 
atendendo à dimensão frequentemente 
local das actividades dos SSIG; convida a 
Comissão, em ligação com o Parlamento
Europeu e o Conselho, a realizar um estudo 
profundo sobre o funcionamento de um 
sector-piloto dos SSIG, como, por 
exemplo, o sector dos serviços às pessoas 
idosas, que deverá desempenhar 
futuramente um papel de grande 
importância;

Or. fr

Alteração 22
Olle Schmidt

Projecto de parecer
N.º 4 

Projecto de parecer Alteração

4. Salienta a necessidade de clarificar as 
incertezas jurídicas que pesam sobre os 
SSIG; acolhe favoravelmente a 
actualização do guia referente à aplicação 
aos SSIG das regras em matéria de ajudas 
estatais, de concursos públicos e de 
mercado interno, publicado pela 
Comissão Europeia; toma conhecimento 
das propostas que figuram no relatório 

4. Salienta a necessidade de clarificar as 
incertezas jurídicas que pesam sobre os 
SSIG; toma conhecimento das propostas 
que figuram no relatório Monti, em 
particular as propostas tendentes a recorrer 
ao artigo 14.° do Tratado FUE numa base 
sectorial; considera fundamental avançar 
segundo uma abordagem pragmática que 
permita identificar as verdadeiras 
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Monti, em particular as propostas tendentes 
a recorrer ao artigo 14.° do Tratado FUE 
numa base sectorial; considera 
fundamental avançar segundo uma 
abordagem pragmática que permita 
identificar as verdadeiras dificuldades e as 
soluções possíveis; convida a Comissão, 
em ligação com o Parlamento Europeu e o 
Conselho, a realizar um estudo profundo 
sobre o funcionamento de um sector-piloto 
dos SSIG, como, por exemplo, o sector dos 
serviços às pessoas idosas, que deverá 
desempenhar futuramente um papel de 
grande importância;

dificuldades e as soluções possíveis; 
convida a Comissão, em ligação com o 
Parlamento Europeu e o Conselho, a 
realizar um estudo profundo sobre o 
funcionamento de um sector-piloto dos 
SSIG, como, por exemplo, o sector dos 
serviços às pessoas idosas, que deverá 
desempenhar futuramente um papel de 
grande importância; toma nota do facto de 
que a UE enfrentará mudanças 
demográficas substanciais no futuro 
próximo;

Or. en

Alteração 23
Kyriacos Triantaphyllides

Projecto de parecer
N.º 4 

Projecto de parecer Alteração

4. Salienta a necessidade de clarificar as 
incertezas jurídicas que pesam sobre os 
SSIG; acolhe favoravelmente a 
actualização do guia referente à aplicação 
aos SSIG das regras em matéria de ajudas 
estatais, de concursos públicos e de 
mercado interno, publicado pela 
Comissão Europeia; toma conhecimento 
das propostas que figuram no relatório 
Monti, em particular as propostas 
tendentes a recorrer ao artigo 14.° do 
Tratado FUE numa base sectorial; 
considera fundamental avançar segundo 
uma abordagem pragmática que permita 
identificar as verdadeiras dificuldades e as 
soluções possíveis; convida a Comissão, 
em ligação com o Parlamento Europeu e o 
Conselho, a realizar um estudo profundo 
sobre o funcionamento de um sector-piloto 
dos SSIG, como, por exemplo, o sector dos 
serviços às pessoas idosas, que deverá 

4. Salienta a necessidade de clarificar as 
incertezas jurídicas que pesam sobre os 
SSIG; considera fundamental avançar 
segundo uma abordagem pragmática que 
permita identificar as verdadeiras 
dificuldades e as soluções possíveis; 
convida a Comissão, em ligação com o 
Parlamento Europeu e o Conselho, a 
realizar um estudo profundo sobre o 
funcionamento de um sector-piloto dos 
SSIG, como, por exemplo, o sector dos 
serviços às pessoas idosas, que deverá 
desempenhar futuramente um papel de 
grande importância;



PE458.561v02-00 18/24 AM\859198PT.doc

PT

desempenhar futuramente um papel de 
grande importância;

Or. en

Alteração 24
Malcolm Harbour

Projecto de parecer
N.º 4 

Projecto de parecer Alteração

4. Salienta a necessidade de clarificar as
incertezas jurídicas que pesam sobre os 
SSIG; acolhe favoravelmente a 
actualização do guia referente à aplicação 
aos SSIG das regras em matéria de ajudas 
estatais, de concursos públicos e de 
mercado interno, publicado pela Comissão 
Europeia; toma conhecimento das 
propostas que figuram no relatório Monti, 
em particular as propostas tendentes a 
recorrer ao artigo 14.° do Tratado FUE 
numa base sectorial; considera 
fundamental avançar segundo uma 
abordagem pragmática que permita 
identificar as verdadeiras dificuldades e as 
soluções possíveis; convida a Comissão, 
em ligação com o Parlamento Europeu e o 
Conselho, a realizar um estudo profundo 
sobre o funcionamento de um sector-piloto
dos SSIG, como, por exemplo, o sector dos 
serviços às pessoas idosas, que deverá 
desempenhar futuramente um papel de 
grande importância;

4. Salienta a necessidade de clarificar a 
situação jurídica que pesa sobre os SSIG; 
acolhe favoravelmente a actualização do 
guia referente à aplicação aos SSIG das 
regras em matéria de ajudas estatais, de 
concursos públicos e de mercado único, 
publicado pela Comissão Europeia; toma 
conhecimento das propostas que figuram 
no relatório Monti, em particular as 
propostas tendentes a recorrer ao artigo 
14.° do Tratado FUE numa base sectorial; 
considera fundamental avançar segundo 
uma abordagem pragmática que permita 
identificar as verdadeiras dificuldades e as 
soluções possíveis; convida a Comissão, 
em ligação com o Parlamento Europeu e o 
Conselho, a realizar um estudo profundo 
sobre o funcionamento de um sector dos 
SSIG, como, por exemplo, o sector dos 
serviços às pessoas idosas, que deverá 
desempenhar futuramente um papel de 
grande importância;

Or. en

Alteração 25
Toine Manders

Projecto de parecer
N.º 4 
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Projecto de parecer Alteração

4. Salienta a necessidade de clarificar as 
incertezas jurídicas que pesam sobre os 
SSIG; acolhe favoravelmente a 
actualização do guia referente à aplicação 
aos SSIG das regras em matéria de ajudas 
estatais, de concursos públicos e de 
mercado interno, publicado pela Comissão 
Europeia; toma conhecimento das 
propostas que figuram no relatório Monti, 
em particular as propostas tendentes a 
recorrer ao artigo 14.° do Tratado FUE 
numa base sectorial; considera 
fundamental avançar segundo uma 
abordagem pragmática que permita 
identificar as verdadeiras dificuldades e as 
soluções possíveis; convida a Comissão, 
em ligação com o Parlamento Europeu e o 
Conselho, a realizar um estudo profundo 
sobre o funcionamento de um sector-piloto 
dos SSIG, como, por exemplo, o sector dos 
serviços às pessoas idosas, que deverá 
desempenhar futuramente um papel de 
grande importância;

4. Salienta a necessidade de clarificar as 
incertezas jurídicas que pesam sobre os 
SSIG; acolhe favoravelmente a 
actualização do guia referente à aplicação 
aos SSIG das regras em matéria de ajudas 
estatais, de concursos públicos e de 
mercado interno, publicado pela Comissão 
Europeia; toma conhecimento das 
propostas que figuram no relatório Monti, 
em particular as propostas tendentes a 
recorrer ao artigo 14.° do Tratado FUE 
numa base sectorial e as que solicitam um 
maior recurso a regulamentos em vez de 
directivas; considera fundamental avançar 
segundo uma abordagem pragmática que 
permita identificar as verdadeiras 
dificuldades e as soluções possíveis; 
convida a Comissão, em ligação com o 
Parlamento Europeu e o Conselho, a 
realizar um estudo profundo sobre o 
funcionamento de um sector-piloto dos 
SSIG, como, por exemplo, o sector dos 
serviços às pessoas idosas, que deverá 
desempenhar futuramente um papel de 
grande importância;

Or. en

Alteração 26
António Fernando Correia De Campos

Projecto de parecer
N.º 4-A (novo) 

Projecto de parecer Alteração

4-A. Considera necessário um pacote 
legislativo que inclua um quadro 
regulamentar para os Serviços 
Económicos de Interesse Geral com base 
no artigo 14º TFUE que defina os 
Serviços de Interesse geral e delimite o 
impacto das regras do Mercado. Esta 
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regulamentação deve distinguir 
claramente entre serviços de interesse 
geral de carácter económico e não 
económico e, simultaneamente, 
consolidar e clarificar os princípios gerais 
e as condições comuns para a 
operacionalidade desses serviços.

Or. pt

Alteração 27
Olle Schmidt

Projecto de parecer
N.º 4-A (novo) 

Projecto de parecer Alteração

4-A. 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;

Or. en

Alteração 28
Louis Grech

Projecto de parecer
N.º 4-A (novo) 

Projecto de parecer Alteração

4-A. Sublinha a necessidade de analisar 
de forma mais aprofundada a relação 
entre a aplicação da legislação 
comunitária no domínio do mercado 
interno, concorrência, ajudas de Estado e 
contratos públicos, e serviços sociais de 
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interesse geral, tendo em conta os 
objectivos sociais da União Europeia; 
considera que a reforma das regras 
relativas aos contratos públicos e às 
ajudas de Estado se impõe a fim de 
introduzir critérios de qualidade de ordem 
social, que não prejudiquem os legítimos 
objectivos sociais e económicos dos 
Estados-Membros e da União;

Or. en

Alteração 29
Louis Grech

Projecto de parecer
N.º 4-B (novo) 

Projecto de parecer Alteração

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

Or. en
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Alteração 30
António Fernando Correia De Campos

Projecto de parecer
N.º 5 

Projecto de parecer Alteração

5. Recorda, por último, que existem 
diversos modelos de serviços públicos na 
Europa e que, por consequência, o respeito 
do princípio da subsidiariedade deverá 
também servir de guia às reflexões 
tendentes a clarificar a relação entre a 
escala europeia e o nível nacional e local.

5. Recorda, por último, que existem 
diversos modelos de serviços públicos na 
Europa e que, por consequência, o respeito 
do princípio da subsidiariedade deverá 
também servir de guia às reflexões 
tendentes a clarificar a relação entre a 
escala europeia e o nível nacional, regional
e local.

Or. pt

Alteração 31
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong

Projecto de parecer
N.º 5 

Projecto de parecer Alteração

5. Recorda, por último, que existem 
diversos modelos de serviços públicos na 
Europa e que, por consequência, o respeito 
do princípio da subsidiariedade deverá 
também servir de guia às reflexões 
tendentes a clarificar a relação entre a 
escala europeia e o nível nacional e local.

5. Recorda, por último, que existem 
diversos modelos de serviços públicos na 
Europa e que, por consequência, o respeito 
do princípio da subsidiariedade deverá 
também servir de guia às reflexões 
tendentes a clarificar a relação entre a 
escala europeia e o nível nacional e local
no sentido de que os SSIG devem 
continuar a ser da competência das 
autoridades públicas nacionais e 
preservar o seu carácter universal.

Or. en
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Alteração 32
Malcolm Harbour

Projecto de parecer
N.º 5 

Projecto de parecer Alteração

5. Recorda, por último, que existem 
diversos modelos de serviços públicos na 
Europa e que, por consequência, o respeito 
do princípio da subsidiariedade deverá 
também servir de guia às reflexões 
tendentes a clarificar a relação entre a 
escala europeia e o nível nacional e local.

5. Recorda, por último, que existem 
diversos modelos de serviços públicos na 
Europa e que o respeito do princípio da 
subsidiariedade deverá estar no centro das
considerações adicionais respeitantes aos 
serviços sociais.

Or. en

Alteração 33
Pascal Canfin

Projecto de parecer
N.º 5-A (novo) 

Projecto de parecer Alteração

5-A. Salienta a importância de uma maior 
cooperação entre prestadores e partes 
interessadas no âmbito dos SSIG e de 
uma maior implicação do utente com vista 
a especificar melhor as expectativas e 
melhorar a qualidade;

Or. fr

Alteração 34
Pascal Canfin

Projecto de parecer
N.º 5-B (novo) 

Projecto de parecer Alteração

5-B. Lembra a exclusão de uma grande 
parte dos serviços sociais do âmbito de 
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aplicação da directiva relativa aos 
serviços no mercado interno; manifesta o 
desejo de que a Comissão realize
rapidamente um balanço da transposição 
destas disposições de exclusão, atribuindo 
especial importância à interpretação dos 
Estados-Membros das noções de 
"associações de beneficência", "pessoas 
carenciadas" e "prestadores mandatados 
pelo Estado";

Or. fr


