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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 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;

Valorizar a importância política dos SSIG

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; 

Ter em conta a dimensão económica dos serviços sociais

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; 

Definir um enquadramento para os SSIG

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; 
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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. 


