
PA\632063PT.doc PE 378.777v01-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

PROVISÓRIO
2006/2134(INI)

25.9.2006

PROJECTO DE PARECER
da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

dirigido à Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

sobre os serviços sociais de interesse geral na União Europeia
(2006/2134(INI))

Relator de parecer: Roberto Musacchio



PE 378.777v01-00 2/4 PA\632063PT.doc

PT

PA_NonLeg



PA\632063PT.doc 3/4 PE 378.777v01-00

PT

SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 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. Acolhe com satisfação a Comunicação sobre os Serviços Sociais de Interesse Geral, cujo 
objectivo é garantir um quadro jurídico na Comunidade, a fim de prestar serviços de 
elevado nível de qualidade, segurança e eficácia, respeitando os direitos dos consumidores 
e utilizadores e a dignidade dos pacientes no actual contexto caracterizado pela 
diversidade de tradições, estruturas e situações nos Estados-Membros;

2. Salienta que os serviços sociais de interesse geral são essenciais para a coesão económica, 
social e territorial da União Europeia, na medida em que respondem às obrigações de 
serviço público e aos objectivos de interesse geral e bem-estar nacional definidos pelas 
autoridades competentes de cada um dos Estados-Membros em conformidade com o
princípio de subsidiariedade;

3. Defende que os serviços sociais de interesse geral deveriam ser considerados direitos 
fundamentais dos cidadãos europeus porque dizem respeito a serviços primordiais para a 
vida diária; considera, por conseguinte, que é necessário vê-los como um sector específico 
que obedece sobretudo aos princípios da eficácia e da inclusão social;

4. Salienta que, ao avaliar as características da oferta dos serviços deste tipo, as autoridades 
públicas deveriam ter em conta como critério decisivo os benefícios provenientes da 
garantia da coesão social e de uma melhor inclusão social quando os utilizadores, com 
frequência de uma forma directa, são associados à prestação de serviços mediante 
organizações não lucrativas;

5. Observa que uma governança a nível europeu deveria contribuir para que os 
Estados-Membros garantam, aquando da prestação dos referidos serviços, os seguintes 
princípios:

• a igualdade de acesso universal;

• a total cobertura territorial, a acessibilidade geográfica e social a um serviço fiável de 
elevada qualidade a preços acessíveis e segundo normas de qualidade uniformes;

• encargos de prestação socialmente aceitáveis para as pessoas com deficiência e os 
grupos de rendimentos reduzidos e mecanismos destinados a combater a exclusão 
social;

• medidas destinadas a evitar as disparidades regionais, garantir a segurança jurídica, a 
transparência e a conformidade com as condições que enquadram a prestação de 
serviços;

6. Considera que, em conformidade com estes princípios, as autoridades competentes 
deveriam ter liberdade absoluta para criar regimes de autorização no que respeita ao 
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acesso à organização dos serviços sociais, desde que simultaneamente seja respeitado o 
princípio da não discriminação;
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