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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional 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:

A. Considerando que o artigo 3.º, n.º 3, do TUE prevê o desenvolvimento da UE assente 
numa economia social de mercado, que o artigo 14.° do TFUE e o seu Protocolo 26 
reconhecem que os serviços de interesse geral são parte integrante do modelo social 
europeu, cabendo ao Parlamento e ao Conselho, sem prejuízo da competência das 
autoridades nacionais, regionais e locais, definir os seus princípios e condições, 

B. Considerando que os serviços sociais de interesse geral (SSIG), bem como a sua qualidade 
e a sua eficácia, são essenciais para a consecução dos objectivos da Estratégia UE 2020, 
tendo efeitos positivos em termos de crescimento económico, emprego e coesão social e 
territorial,

1. Recorda que a diversidade dos modelos de organização dos SSIG entre os vários Estados-
Membros deve ser respeitada ao abrigo do princípio da subsidiariedade; preconiza a 
disseminação e o intercâmbio das melhores práticas e do know-how dos Estados-
Membros e regiões com maior experiência no fornecimento de serviços no domínio dos 
SSIG, enquanto instrumento crucial para o seu desenvolvimento futuro;

2. Salienta o papel decisivo das autoridades regionais e locais na prestação de serviços 
sociais, devendo a sua opinião ser tida em conta aquando da definição destes serviços 
pelos Estados-Membros; 

3. Convida os Estados-Membros, numa altura em que os cidadãos recorrem ainda mais aos 
SSIG devido à grave crise económica, a assegurarem que a descentralização de poderes 
em prol das autoridades regionais ou locais seja acompanhada de recursos orçamentais 
suficientes;

4. Salienta que o carácter fundamentalmente estruturante e inclusivo dos SSIG contribui de 
forma pertinente, útil e eficaz para o desenvolvimento de todas as regiões, permitindo que 
o Estado e as colectividades locais ou regionais desempenhem um papel mediante a 
utilização de financiamentos públicos e privados; considera que é particularmente 
importante preservá-los nas zonas rurais e fragilizadas e insiste também no papel 
essencial dos SSIG para limitar os riscos de segregação das comunidades fragilizadas e 
marginalizadas;

5. Salienta que nos SSIG existem actividades não económicas que não estão, nem devem 
estar, submetidas às regras do mercado interno e que contribuem para o objectivo da 
coesão territorial da União Europeia;

6. Exorta a Comissão a dar resposta à necessidade de certeza jurídica sentida pelos 
prestadores e organizadores de SSIG no âmbito do actual quadro legislativo, aproveitando 
a revisão em curso do pacote Monti-Kroes para desenvolver soluções feitas à medida para 
os serviços sociais; solicita à Comissão que ponha à disposição das autoridades públicas 
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uma metodologia que precise as modalidades de correcta aplicação das normas europeias;

7. Solicita à Comissão que examine a exequibilidade de uma cooperação territorial em 
matéria de SSIG tendo em vista a eliminação dos eventuais obstáculos ligados às regras 
de financiamento;

8. Defende a aplicação de um Quadro Europeu de Qualidade Voluntário para os SSIG;

9. Considera que as autoridades nacionais, regionais e locais devem alargar a aplicação de 
parcerias público-privadas no domínio dos SSIG, a fim de aumentar a sua eficiência e 
disponibilidade.
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