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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. έχοντας υπόψη ότι οι Κοινωνικές Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΚΥΚΩ) δεν υπάγονται σε 
ειδική διάταξη των Συνθηκών, μολονότι αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα πεδία των 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας,

Β. έχοντας ωστόσο υπόψη ότι οι ΚΥΚΩ συμβάλλουν στην εκπλήρωση του έργου της 
Κοινότητας όπως ορίζεται στα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης, και ειδικότερα στην επίτευξη 
υψηλού επιπέδου απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, στην άνοδο του βιοτικού 
επιπέδου, στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας, στην ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής,

Γ. έχοντας υπόψη ότι η αρχή της επικουρικότητας ισχύει απολύτως στην περίπτωση αυτή 
και επιτρέπει στα κράτη μέλη να θεσπίσουν ορισμό των δικών τους κοινωνικών 
υπηρεσιών, των στόχων τους, της οργάνωσής τους και του τρόπου χρηματοδότησής τους, 
συμπεριλαμβανομένης της καθολικής πρόσβασης σε αυτές τις θεμελιώδεις και ζωτικής 
σημασίας υπηρεσίες,

Δ. έχοντας υπόψη ότι μετά από την έγκριση σε δεύτερη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της τροποποιημένης πρότασης οδηγίας σχετικά με τις υπηρεσίες στην 
εσωτερική αγορά, οι υπηρεσίες γενικού συμφέροντος μη οικονομικής φύσεως όπως 
ορίστηκαν από τα κράτη μέλη εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας καθώς 
και οι κοινωνικές υπηρεσίες, όπως οι υπηρεσίες κοινωνικής στέγασης, παιδικής μέριμνας 
και οικογενειακής αρωγής·

Ε. δεδομένου ότι, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, οι ΚΥΚΩ μπορεί να έχουν 
άμεση επίπτωση επί της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών και έχουν άμεση αλλά 
διαφοροποιημένη επίπτωση στους πολίτες, άνδρες και γυναίκες, ανάλογα με την 
κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκουν· ότι οι αλλαγές της κοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομένων των δημογραφικών, απαιτούν μεγαλύτερες παρεμβάσεις των 
δημόσιων αρχών ώστε να μην αφήνεται στις οικογένειες, και κατά συνέπεια στις 
γυναίκες, το μεγαλύτερο βάρος της εργασίας μέριμνας,

ΣΤ.έχοντας υπόψη ότι η εσωτερική αγορά υπηρεσιών και οι κανόνες ανταγωνισμού μπορεί 
να έχουν αντίκτυπο στην παροχή των ΚΥΚΩ οι οποίες επωμίζονται θεμελιώδες 
λειτούργημα αλληλεγγύης και προστασίας του κοινωνικού ιστού σε ολόκληρο το έδαφος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της Επιτροπής με 
τίτλο «Εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος της Λισαβόνας: κοινωνικές υπηρεσίες 
κοινής ωφελείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2006)0177), η οποία είχε ήδη 
αναγγελθεί στο «Λευκό βιβλίο σχετικά με τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας» 
(COM(2004)0374) και είναι απόρροια του αποκλεισμού των κοινωνικών υπηρεσιών από 
το πεδίο εφαρμογής της τροποποιημένης πρότασης οδηγίας σχετικά με τις υπηρεσίες στην 
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εσωτερική αγορά, στο πλαίσιο της οποίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την κοινή 
θέση του Συμβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση· χαιρετίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής 
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης των κρατών μελών και όλων των 
ενδιαφερομένων τομέων, με στόχο να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών των υπηρεσιών αυτών, που καθιστούν ενίοτε δυσχερή το γενικό ορισμό 
τους, και της εφαρμογής των υποχρεωτικών στην ΕΕ αρχών της διαφάνειας, του 
ελεύθερου ανταγωνισμού και της μη διάκρισης, καθώς και του σεβασμού του κοινοτικού 
δικαίου σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και τις παραχωρήσεις·

2. επιδοκιμάζει την προσέγγιση της Επιτροπής που συνίσταται στην αναγνώριση του 
κοινωφελούς χαρακτήρα των κοινωνικών υπηρεσιών· υπενθυμίζει ότι αυτές οι 
θεμελιώδεις και ζωτικής σημασίας υπηρεσίες επιτελούν ιδιαίτερη αποστολή κοινωνικής 
προστασίας και αλληλεγγύης και παρέχονται απευθείας από τους οργανισμούς τοπικής 
και περιφερειακής διοίκησης ή ανατίθενται σε ειδικούς φορείς οι οποίοι τις επωμίζονται· 
θεωρεί ότι οι δημόσιες διοικήσεις πρέπει να εγγυώνται την παροχή των υπηρεσιών αυτών, 
στο πλαίσιο των στόχων που τους έχουν ανατεθεί στον κοινωνικό τομέα·

3. θεωρεί ότι πρέπει να εφαρμόζεται η απαίτηση για την πλήρη εκπλήρωση της αποστολής 
τους, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 16 και στο άρθρο 86, παράγραφος 2, της Συνθήκης·

4. υπενθυμίζει την ανάγκη συνέπειας ανάμεσα στις θέσεις που ενέκρινε η Ένωση στο 
πλαίσιο των ρυθμίσεών της για τις ΚΥΚΩ και τις θέσεις που θα υποστηρίξει στο πλαίσιο 
των διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ, ιδίως μάλιστα εκείνες που αφορούν την πτυχή 
"κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας" της γενικής συμφωνίας για το εμπόριο 
υπηρεσιών·

5. επισημαίνει ότι επί του παρόντος υπάρχουν στα κράτη μέλη διαφορετικά πρότυπα 
σχεδίασης, παροχής και χρηματοδότησης των κοινωνικών υπηρεσιών, επειδή οι δημόσιες 
αρχές δεν αποτελούν πάντα τους άμεσους παρόχους, παρότι είναι οι αρμόδιες για την 
παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στους πολίτες τους·

6. πιστεύει ότι κατ’ εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας, τα κράτη μέλη έχουν το 
δικαίωμα να ορίζουν, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τα ήθη και έθιμά τους, τα 
χαρακτηριστικά και τους σκοπούς των κοινωνικών υπηρεσιών· θεωρεί ότι αποτελούν την 
καρδιά του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου· πιστεύει όμως ότι, πέραν των 
παραδοσιακών κριτηρίων της καθολικότητας, διαφάνειας και προσβασιμότητας, πρέπει 
να υπάρχει ένας ορισμός της δομής και της οργάνωσης των κοινωνικών υπηρεσιών·

7. πιστεύει ότι το δικαίωμα των κρατών μελών να ορίζουν τις δικές τους κοινωνικές 
υπηρεσίες πρέπει να είναι συμβατό με την απαιτούμενη ασφάλεια δικαίου, κατά τρόπο 
ώστε να προστατεύονται οι δημόσιες αρχές που εγγυώνται τις κοινωνικές υπηρεσίες, οι 
πάροχοι και οι χρήστες των κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και όλοι οι πολίτες σε 
ολόκληρη την ΕΕ·

8. πιστεύει ότι ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας μερικών παρόχων τέτοιων υπηρεσιών 
πρέπει να θεωρηθεί συμβατός προς την ελευθερία εγκατάστασης που θεσπίζουν οι 
Συνθήκες· παρομοίως, πιστεύει ότι λόγω της ειδικής φύσεως των υπηρεσιών αυτών, η 
καταβολή τυχόν αποζημίωσης εκ μέρους των αρμοδίων για την παροχή κοινωνικών 
υπηρεσιών διοικήσεων προς τους πραγματικούς παρόχους πρέπει επίσης να θεωρείται 
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συμβατή· είναι της γνώμης ότι οι αποζημιώσεις αυτές δεν θα έπρεπε να θεωρούνται 
κρατικές ενισχύσεις εφόσον τηρείται η αρχή της αντιστάθμισης·

9. πιστεύει ότι η επέκταση των υπηρεσιών αυτών, λόγω αυξημένων αναγκών, και η 
δημιουργία νέων προσφέρουν δυνατότητες δημιουργίας απασχόλησης που θα έχει 
θετικότατη επίπτωση όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της 
Λισαβόνας, ιδίως για τις εργαζόμενες καθώς, αφενός, οι κοινωνικές υπηρεσίες έχουν 
κυρίως γυναικείο προσωπικό και, αφετέρου, η ανάπτυξή τους επιτρέπει πρωτίστως στις 
γυναίκες να διατηρήσουν την απασχόλησή τους και να παραμείνουν στην αγορά 
εργασίας·

10. επισημαίνει ότι η παρελθούσα εμπειρία διαφόρων κρατών μελών καταδεικνύει ότι το 
άνοιγμα στον ανταγωνισμό, με δέουσες διασφαλίσεις, των τομέων των κοινωνικών 
υπηρεσιών, συνιστά θετικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία 
απασχόλησης και για τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών·

11. χαιρετίζει τη δυνατότητα ανάληψης από την Επιτροπή πρωτοβουλιών προς διασαφήνιση 
των κοινοτικών κανόνων που διέπουν τις υπηρεσίες αυτές, αλλά και προς ορισμό της 
κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών σε περίπτωση 
δυσχερειών και εμποδίων όσον αφορά την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην εσωτερική 
αγορά.
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