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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

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

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Realizar o programa comunitário 
de Lisboa – Os serviços sociais de interesse geral na União Europeia " (COM(2006)0177) 
e o documento de trabalho dos serviços da Comissão anexo à supracitada Comunicação 
(SEC(2006)0516),

– Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, e em especial os seus 
artigos 2.º, 5.º, 16.º, 86., 136.º, alíneas j) e k), do n.º 1 do artigo 137.º, 143.º, 144.º e 145.º,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e, em especial, o 
seu artigo 36.º,

– Tendo em conta o Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa, assinado pelos 
Chefes de Estado e de Governo em 29 de Outubro de 2004, em Roma, e, em particular, os 
seus artigos II-94.º e III-122.º,

– Tendo em conta a sua posição… de Novembro de 2006, sobre a posição comum do 
Conselho tendo em vista a adopção da directiva do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa aos serviços no mercado interno1,

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho Europeu de Bruxelas de 23 e 24 de Março de 
2006,

– Tendo em conta a sua Resolução 14 de Janeiro de 2004 referente ao Livro Verde da 
Comissão sobre os serviços de interesse geral2,

– Tendo em conta a sua Resolução de 15 de Março de 2006 sobre a protecção social e 
inclusão social3,

– Tendo em conta a sua Resolução de 6 de Setembro de 2006 sobre um modelo social 
europeu para o futuro4,

– Tendo em conta a sua Resolução de 27 de Setembro de 2006 sobre o Livro Branco da 
Comissão sobre os serviços de interesse geral5,

– Tendo em conta o artigo 45.º do Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e os 

  
1 Relatório A6-0375/2006, previsto para a ordem do dia da sessão de 15.11.2006.
2 JO C 92 E, 16.4.2004, p. 294.
3 Textos Aprovados da mesma data, P6_TA(2006)0089.
4 Textos Aprovados da mesma data, P6_TA(2006)0340.
5 Textos Aprovados da mesma data, P6_TA(2006)0380.
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pareceres da Comissão dos Assuntos Jurídicos, da Comissão do Mercado Interno e da 
Protecção dos Consumidores, da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
Géneros, da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar e da 
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários (A6-0000/2006), 

A. Considerando que os serviços sociais de interesse geral (SSIG) constituem um dos pilares 
fundamentais no qual assenta o modelo social europeu, um dos elementos essenciais para 
a consecução da paz social e da coesão económica, social e territorial da União Europeia, 
e um dos instrumentos para atingir os objectivos da Estratégia de Lisboa,

B. Considerando, além disso, que os referidos serviços têm por objectivo a aplicação de 
valores partilhados ao nível europeu, designadamente, a justiça social, a igualdade, a 
solidariedade e o desenvolvimento da democracia e da liberdade; que o fim último dos 
SSIG é a garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos e o respeito da dignidade 
humana,

C. Considerando que os SSIG não podem ser considerados como um fardo para os poderes 
públicos, mas que, pelo contrário, são fonte de externalidades positivas em termos de 
crescimento económico, de prosperidade, de emprego e de coesão social,

D. Considerando que a prestação de SSIG ocorre num ambiente dinâmico, ao qual devem 
continuamente adaptar-se, com o objectivo de manter níveis elevados de qualidade e de 
eficácia,

E. Considerando que a disponibilidade dos serviços sociais primários varia 
consideravelmente de um Estado-Membro para outro; que, não obstante, os referidos 
serviços devem ser assegurados em todo o território da União, a fim de garantir a sua 
coesão económica, social e territorial,

F. Considerando que se verifica uma certa ambiguidade conceptual quanto a certas noções 
fundamentais neste domínio, como as de "serviço público", "serviço de interesse geral", 
"serviço de interesse económico geral", "serviço social de interesse geral"; que esta 
ambiguidade subsiste em actos comunitários recentes, o que contribui para a insegurança 
jurídica que se observa neste sector,

G. Considerando que a falta de regulamentação normativa nesta matéria deu lugar a uma 
vasta interpretação jurisprudencial, nem sempre coerente; que todos os sectores 
interessados solicitam um quadro operacional claro que limite ao mínimo a necessidade de 
uma interpretação jurisprudencial, tendo como objectivo obter uma segurança jurídica 
máxima,

H. Considerando, por conseguinte, que é urgente e indispensável uma clarificação dos 
conceitos em jogo e do quadro jurídico no qual operam os SSIG, em especial uma 
clarificação do princípio de interesse geral e das normas em matéria de concorrência e de 
ajudas públicas,

I. Considerando que os serviços sociais não podem, em caso algum, ser reduzidos a uma 
categoria residual definida pela sua não-assimilação aos serviços comerciais ou aos
serviços de interesse económico geral; que, pelo contrário, devido ao segmento da 
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sociedade à qual se destinam, e às suas particularidades em termos de organização, de 
financiamento e de missão, devem ser considerados como uma categoria específica de 
serviços, fundamental para a sociedade, 

J. Considerando que o sector dos SSIG dá trabalho a um número crescente de pessoas, que o 
aumento do emprego neste sector é superior à média dos outros sectores de actividade, 
que se trata de um sector com uma grande participação das mulheres e que nele se 
encontram modelos interessantes de flexibilidade profissional, como o trabalho a tempo 
parcial, o horário flexível ou o voluntariado, que devem ser promovidos e ter uma 
protecção adequada no âmbito do Direito laboral; considerando igualmente que, no sector 
dos SSIG, existem casos preocupantes de precariedade profissional que devem ser 
evitados,

K. Considerando que os serviços de saúde, excluídos da Comunicação da Comissão acima 
referida, são também serviços sociais de interesse geral e partilham, por conseguinte, as 
mesmas características e os mesmos objectivos que estes serviços; reconhecendo, no 
entanto, as suas particularidades em termos de complexidade de organização e de 
encargos financeiros para as administrações públicas dos Estados-Membros,

1. Congratula-se com a iniciativa da Comissão, a qual se inscreve na aplicação do Livro 
Branco sobre os serviços de interesse geral e tem por objectivo atribuir um quadro 
conceptual e legal próprio a estes serviços; considera, não obstante, que a referida 
Comunicação da Comissão não dá esclarecimentos suficientes sobre a classificação e a 
definição dos SSIG, e que adia a decisão sobre o quadro jurídico que lhes deveria ser 
aplicável; 

2. Reafirma o seu empenhamento em serviços sociais de interesse geral modernos e de 
qualidade, centrados nos valores da igualdade, da solidariedade, da legalidade e do 
respeito da dignidade humana, bem como nos princípios do acesso, do serviço universal, 
da eficácia, da gestão económica dos recursos, da continuidade, da proximidade do utente 
e da transparência, que contribuem para a aplicação das missões da Comunidade, tal como 
foi definida nos artigos 2.º e 3.º do Tratado;

3. Está persuadido de que os SSIG constituem um meio adequado para reforçar a dimensão 
social da estratégia de Lisboa, atingir os objectivos da Agenda social e para abordar 
desafios como a globalização, as mutações industriais, o progresso tecnológico, a 
mudança demográfica, as migrações ou a mudança dos modelos sociais e do trabalho, 
contribuindo, assim, para o desenvolvimento de uma Europa social;

4. Congratula-se com o reconhecimento pela Comissão do carácter específico dos principais 
elementos que definem os SSIG e que os tornam diferentes dos outros tipos de serviços; 
considera, não obstante, que os critérios de organização que, segundo a comunicação 
supracitada, caracterizam os SSIG, só podem ser aceites a título provisório e indicativo, 
enquanto se esperam conclusões mais definitivas, na sequência do processo de consulta 
que a Comissão se comprometeu a iniciar com os Estados-Membros, os prestadores e os 
utentes dos SSIG;

5. Considera errada uma abordagem dos SSIG que opõe, por um lado, as normas relativas à 
concorrência, às ajudas públicas e ao mercado e, por outro, os conceitos de serviço 
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público, de interesse geral e de coesão social; considera, pelo contrário, que é necessário 
conciliá-los, promovendo uma sinergia positiva entre as vertentes económica e social; 
afirma no entanto que, no caso dos SSIG, as normas em matéria de concorrência, ajudas 
públicas e mercado interno devem ser compatíveis com as obrigações de serviço público, 
e não o inverso;

6. Reconhece que, no âmbito dos SSIG, entram em concorrência dois factores cuja 
conciliação é indispensável: por um lado, o princípio da subsidiariedade, que afirma a 
liberdade dos poderes públicos nacionais de definir, organizar e financiar os SSIG como o 
entenderem, bem como o princípio da proporcionalidade e, por outro lado, a 
co-responsabilidade que o Tratado atribui à Comunidade, nomeadamente em virtude do 
seu artigo 16.º, e a existência de valores e de princípios fundamentais partilhados a nível 
europeu que devem ser respeitados por todos, regulamentando os SSIG de forma a que 
estes estejam ao serviço dos Direitos do Homem e da dignidade do ser humano;

7. Considera no entanto que, tendo em conta as características particulares dos SSIG, que se 
prendem com a natureza destes serviços e a situação dos seus beneficiários, a missão de 
interesse geral que lhes é atribuída e as carências do mercado para satisfazer certos 
pedidos de prestações sociais, é a defesa do interesse geral, elemento característico e 
primordial dos SSIG, que deve prevalecer em caso de conflito; 

8. Neste contexto, nota com preocupação as tentativas recentes de aplicar a certos SSIG uma 
regulamentação e princípios próprios aos serviços comerciais e ao serviço de interesse 
económico general sem ter em conta os elementos e os princípios que distinguem os SSIG 
dos outros serviços; 

9. Considera necessário pôr termo, com carácter de urgência, à situação actual de 
insegurança jurídica que existe no âmbito dos serviços de interesse geral, quer estes sejam 
económicos, quer sociais; consequentemente, solicita à Comissão que estude sem demora, 
a bem da segurança jurídica e da transparência, todas as possibilidades para clarificar o 
contexto legal dos SSIG e para lhes dar um quadro jurídico de referência, nomeadamente 
através da adopção de instrumentos legislativos, incluindo, eventualmente, uma 
directiva-quadro;

10. Apela à Comissão e aos Estados-Membros para que protejam e promovam modalidades 
de emprego recorrentes no sector dos serviços sociais, como o trabalho das mulheres, a 
flexibilidade da organização do tempo de trabalho, o trabalho a tempo parcial e o recurso 
ao voluntariado, evitando, ao mesmo tempo, situações de fraude e de precariedade, e sem 
que tal provoque uma deterioração das condições de trabalho dos trabalhadores do sector 
ou uma utilização de pessoal não qualificado ou pouco qualificado; solicita igualmente à 
Comissão que inclua em todo o processo de consulta e no seu relatório as questões 
relativas à integração da dimensão do género;

11. Insta a Comissão, aos Estados-Membros e aos prestadores de SSIG, tendo em conta o 
stress, o tipo de horário de trabalho (trabalho por turnos ou trabalho nocturno), o carácter 
perigoso ou penoso característico de certos tipos de actividades de serviço social, a 
desenvolver acções de formação profissional orientadas para a adaptação a estas 
circunstâncias e a capacidade de as superar, tendo em vista uma melhor qualidade da 
prestação e melhores condições de trabalho e de vida dos trabalhadores deste sector; 
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considera, paralelamente, que o carácter evolutivo das necessidades de prestações sociais 
exige que os poderes públicos garantam um nível elevado de formação profissional dos 
trabalhadores sociais; 

12. Felicita a Comissão pela sua iniciativa de consultar todos os intervenientes interessados no 
processo de definição e de organização dos SSIG; considera que este diálogo conduzirá a 
uma maior transparência e uma maior qualidade destes serviços, bem como ao reforço dos 
princípios e dos valores que os inspiram; 

13. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que respeitem a diversidade das modalidades 
de organização e de gestão dos SSIG, assim como os recursos e os métodos de 
financiamento destes serviços; apela, igualmente, à criação de parcerias público-privadas
que facultem este financiamento, no intuito de velar pelo interesse geral e por prestações 
eficazes e de qualidade;

14. Considera que os diferentes poderes públicos competentes dos Estados-Membros são 
livres de decidir se a prestação de SSIG é feita por mutualidades, outras organizações 
sociais ou empresas privadas, desde que a prestação pelo sector privado seja compatível 
com o respeito do princípio de interesse geral, mas considera que a autoridade pública 
deve poder verificar, em qualquer altura, se os prestadores de serviços respeitam os 
princípios e os valores inerentes aos SSIG, e se a prestação se desenrola em conformidade 
com as exigências impostas previamente pelos poderes públicos;

15. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que promovam a participação das empresas, 
no âmbito da responsabilidade social das empresas, no financiamento, no apoio e na 
prestação de SSIG;

16. Regista que, em alguns Estados-Membros, a descentralização de poderes em prol das 
autoridades regionais ou locais para a prestação de SSIG não foi acompanhada de recursos 
orçamentais suficientes que permitam um nível quantitativo e qualitativo óptimo de 
prestação destes serviços; por esta razão, insta os Estados-Membros a assegurarem que 
toda a transferência de competências em prol dos poderes regionais ou locais para a 
prestação de SSIG é acompanhada de recursos orçamentais adequados;

17. Solicita à Comissão que apresente uma comunicação sobre os serviços de saúde na União 
Europeia, que, ao considerá-los serviços sociais, tenha em conta as suas particularidades, e 
na qual se examine a necessidade e a possibilidade jurídica de uma proposta legislativa, 
que poderia incluir os valores e os princípios comuns que inspiram estes serviços, as 
regras essenciais ao seu funcionamento e o papel das organizações sociais, dos 
profissionais da saúde e das organizações privadas, bem como os direitos e as obrigações 
dos doentes, deixando a cada Estado-Membro a possibilidade de determinar as regras 
precisas da organização destes serviços; 

18. Recomenda a criação de um fórum, animado pelo Parlamento Europeu, que reúna 
organizações sociais europeias e representantes da Comissão e do Conselho, que possa 
acompanhar a condução deste processo; 

19. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. Os Serviços Sociais de Interesse Geral são uma componente essencial do modelo social 
europeu. Se é necessário desenvolver o mercado interno e fortalecer a competitividade 
externa para garantir o crescimento económico em todo o espaço da União, não menos 
relevante é garantir o bom funcionamento dos serviços sociais em todo o espaço da 
União. Desta forma se contribuirá para garantir a coesão social em toda a União Europeia 
e para concretizar, no terreno, a vertente social da Estratégia de Lisboa.

2. A Europa vive hoje num quadro demográfico completamente alterado. O aumento da 
esperança média de vida em todo o território da União e a redução da taxa de natalidade 
na esmagadora maioria dos Estados-Membros desenharam um quadro social 
significativamente modificado. Todo este processo influencia as políticas nos domínios 
da segurança e da protecção social, da solidariedade inter-geracional, das políticas de 
família, da flexibilidade dos horários de trabalho e até da participação das mulheres no 
mercado de trabalho.

3. Muitas cidadãs e cidadãos da União Europeia são extremamente sensíveis à vertente 
social do processo de construção europeia. O processo referendário desencadeado a 
respeito do Tratado Constitucional Europeu, em diferentes Estados-Membros, 
evidenciou-o com clareza. O confronto foi frequentemente feito entre o texto inicial da 
Directiva relativa aos Serviços, o qual suscitou tantos receios em diversas zonas e 
sectores, especialmente no ocidente europeu, e uma aparente ou real menor atenção da 
União aos aspectos sociais da construção Europeia. Também neste contexto político, o 
processo visando a clarificação do papel específico dos SSIG e dos SSIG no seu 
conjunto, pode ser não só muito útil como esclarecedor para os desenvolvimentos futuros 
do processo de construção europeia, em toda a União.

4. A comunicação apresentada por Vladimír Špidla, em nome da Comissão Europeia, sobre 
os Serviços Sociais de Interesse Geral na União Europeia abre espaço para uma 
clarificação do papel dos SSIG em toda a Europa, nos aspectos sociais e no domínio da 
segurança jurídica. Abre também certamente o espaço para um debate alargado que deve 
prosseguir para além da elaboração, discussão e votação deste relatório parlamentar. 
Debate alargado que deve envolver as organizações sociais actuantes no plano europeu, 
os poderes regionais e locais, o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia e o Conselho 
Europeu.

5. Um dos aspectos que deverá ser analisado é o da eventual criação de um instrumento 
jurídico que, na área dos serviços sociais, cobrindo também a saúde, garanta clareza 
política nos procedimentos e segurança jurídica às organizações sociais envolvidas. E que 
estabeleça, além disso, princípios gerais relativos à actuação nestas áreas dos poderes 
públicos envolvidos, sejam eles locais, regionais, nacionais, de Estados Federados ou de 
Comunidades Autónomas.

6. Aparece como absolutamente necessário que, onde os poderes locais ou regionais 
assumem funções diferenciadas de apoio e financiamento dos SSIG, os recursos 
atribuídos no quadro nacional sejam os adequados para que os poderes locais e regionais 
possam cumprir, em extensão e com qualidade, a sua função social, nomeadamente no 
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apoio aos SSIG. E é absolutamente necessário garantir sempre a completa transparência 
das relações financeiras entre os poderes públicos e as organizações sociais.

7. Os modelos de organização e da gestão dos SSIG são muito diferentes nos diversos 
Estados-Membros. E é necessário respeitar essa diversidade e verificar, em qualquer dos 
casos, a qualidade dos serviços prestados e a boa utilização dos recursos públicos 
eventualmente fornecidos, sejam esses recursos nacionais ou de origem comunitária.

8. Em qualquer caso, esta Comunicação da Comissão caminha no sentido de se poder dar 
um claro estatuto legal aos SSIG. O desenvolvimento do processo alargado que preconiza 
poderá contribuir para que as mutualidades e outras organizações intervenientes no 
terreno social vejam o seu estatuto legal definido e clarificado no espaço da União, o que 
parece necessário, justo e útil.

9. Os SSIG têm todas as condições para reforçar a concretização da dimensão social da 
Estratégia de Lisboa. Pelo volume de emprego que podem criar e pela coesão social que 
ajudam a garantir. Mas essencialmente pelo papel social que desempenham, de forma 
diferenciada, na Europa da União.

10. O facto é que as políticas sociais activas são indissociáveis das políticas económicas. 
Uma política económica que promova o desenvolvimento e a criação de empregos 
ajudará, de forma decisiva, à elaboração e concretização de uma política social mais 
activa. Assim se poderá associar o crescimento económico e a coesão social.

11. É necessário que seja clara e alargadamente reconhecido, em todo o espaço da União 
Europeia, o trabalho dos que prestam voluntariamente a sua colaboração às organizações 
que, no terreno, desenvolvem os SSIG. Neste contexto, devem ser desenvolvidas 
actividades de formação profissional que permitam aumentar a qualificação das 
prestações sociais por parte dos voluntários e dos trabalhadores remunerados dos SSIG.

12. Por outro lado, é preciso encarar de frente o papel dos Serviços Económicos de Interesse 
Geral em toda a União Europeia, clarificando globalmente os conceitos de serviço de 
interesse geral, de SSIG e de Serviço Económico de Interesse Geral, a bem da segurança 
jurídica de todos os intervenientes na área social e da clareza dos processos 
desenvolvidos.

13. A diversidade de modelos de organização e de sistemas de gestão dos SSIG deverá ser 
respeitada em todo o espaço da União Europeia. Em qualquer caso, os processos e as 
regras de financiamento dos serviços devem obedecer a princípios comuns de 
transparência e de acompanhamento pelos poderes públicos da adequação das tarefas 
desenvolvidas às missões sociais de interesse público, que incumbem aos SSIG em toda a 
Europa. Assim, se deverá também garantir não só o respeito pelo interesse geral, como a 
prestação de serviços eficazes e de qualidade, no respeito pelas missões definidas pelos 
poderes públicos.

14. As empresas conscientes das suas responsabilidades sociais terão todo o interesse em 
contribuir para o financiamento e o apoio á prestação dos SSIG, podendo mesmo 
dinamizar o seu aparecimento ou o seu reforço, onde tal se justifique.
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15. As preocupações com o funcionamento dos serviços de saúde na Europa podem justificar 
a elaboração de uma directiva específica, a qual, partindo dos princípios e valores que 
devem nortear globalmente a prestação de serviços no espaço da União Europeia, 
estabeleça regras comuns mínimas que os Estados desenvolverão e aplicarão, no respeito 
pelas especificidades e condições particulares existentes em cada país ou região. Uma 
directiva sectorial desse tipo será compatível com a existência de uma directiva-quadro 
global sobre os SSIG, englobando a Saúde e com a aprovação de directivas orientadas 
para a resolução de problemas específicos, como o da mobilidade dos pacientes.

16. Em qualquer caso, no que respeita aos SSIG, é necessário garantir também toda a 
transparência nas concessões ou adjudicações de subcontratos de fornecimentos de bens 
ou serviços às organizações sociais.

17. Neste contexto, é imprescindível não só clarificar o princípio de interesse geral, como as 
normas em matéria de concorrência e ajudas públicas. Tendo obviamente em conta o 
princípio da subsidiariedade, o qual garante aos poderes públicos nacionais a liberdade de 
definir, organizar e financiar os SSIG, e respeitando o princípio da proporcionalidade, na 
observância dos valores europeus fundamentais.

18. Esta exposição de motivos e o relatório apresentado pretendem contribuir para o reforço 
da vertente social do processo de construção europeia, garantindo a necessária segurança 
jurídica aos actores sociais e aos poderes públicos, assegurando a transparência 
financeira, a necessária compatibilização com as regras aplicáveis do mercado interno, a 
melhoria da qualidade dos serviços prestados, no respeito pelo princípio da 
subsidiariedade e tendo em conta a necessidade de concretização da Estratégia de Lisboa, 
no terreno social.


