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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. έχει σοβαρές αμφιβολίες ότι η θέσπιση ρυθμίσεων σε επίπεδο ΕΕ για τις κοινωνικές 
υπηρεσίες κοινής ωφελείας μπορεί να επιφέρει πραγματική βελτίωση της κατάστασης των 
πολιτών και της αποτελεσματικότητας αυτών των υπηρεσιών· 

2. ζητεί ως εκ τούτου από την Επιτροπή να λάβει, βασιζόμενη, μεταξύ άλλων, στα 
αποτελέσματα της μελέτης που αναφέρεται στην ανακοίνωση, λεπτομερή και 
στηριζόμενη σε αριθμούς θέση τόσο σχετικά με το ζήτημα της συγκεκριμένης ανάγκης 
για θέσπιση ρυθμίσεων σε επίπεδο ΕΕ όσο και σχετικά με το νόημα και τον σκοπό αυτών 
των ρυθμίσεων·  

3. καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει σε ποια νομική βάση προτίθεται να στηρίξει τη 
νομοθετική ρύθμιση που έχει ενδεχομένως προγραμματίσει· επισημαίνει ήδη σήμερα ότι 
το άρθρο16 της Συνθήκης ΕΚ δεν μπορεί να αποτελέσει την εν λόγω νομική βάση·

4. υπογραμμίζει, ότι σε περίπτωση θέσπισης των ρυθμίσεων που έχει ενδεχομένως 
προγραμματίσει η Επιτροπή, είναι αναγκαίο να τηρηθεί και να εφαρμοστεί στον τομέα 
των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφελείας η αρχή της επικουρικότητας που ορίζεται 
στο άρθρο 5 της Συνθήκης ΕΚ·

5. υπογραμμίζει ρητά ότι, με βάση τις αρμοδιότητες και την αρχή της επικουρικότητας,
υπάγεται στην αποκλειστική ευθύνη των κρατών μελών να ορίσουν τί είναι κοινωνικές 
υπηρεσίες κοινής ωφελείας· 

6. υπογραμμίζει ότι η μέριμνα για την οργάνωση, τη χρηματοδότηση και ανάπτυξη των 
επιμέρους κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφελείας εμπίπτει στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα και ευθύνη των κρατών μελών και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης·

7. κατά συνέπεια, απορρίπτει ήδη σήμερα οιαδήποτε (μεικτή) χρηματοδότηση έχει 
ενδεχομένως προγραμματίσει η Επιτροπή, ως παρέμβαση σε πρωτογενείς αρμοδιότητες 
των κρατών μελών. 
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