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Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 3

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και ιδίως τα άρθρα 34 και 36,

Or. de

Τροπολογία: Milan Cabrnoch

Τροπολογία 2
Αιτιολογική αναφορά 4

διαγράφεται

Or. cs
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Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη A

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας (ΚΥΚΩ) συνιστούν 
(διαγραφή) το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο στα κράτη μέλη και διασφαλίζουν την 
(διαγραφή) κοινωνική ειρήνη και την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι συνιστούν ένα από τα μέσα για την επίτευξη των στόχων 
της στρατηγικής της Λισαβόνας,

Or. de

Τροπολογία: Bernard Lehideux

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη A

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας (ΚΥΚΩ) 
αποτελούν έναν από τους θεμελιώδεις πυλώνες στους οποίους στηρίζεται το 
ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, ένα από τα ουσιώδη στοιχεία για (διαγραφή) την 
κοινωνική ειρήνη και για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ένα από τα μέσα για την επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής της Λισαβόνας,

Or. fr

Τροπολογία: Jean Louis Cottigny

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη B

B. λαμβάνοντας υπόψη, εξάλλου, ότι στόχος των εν λόγω υπηρεσιών που παρέχονται 
κατά κύριο λόγο από τους παράγοντες της κοινωνικής οικονομίας είναι η εφαρμογή 
αξιών που είναι κοινές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως, μεταξύ άλλων, η κοινωνική 
δικαιοσύνη, η ισότητα, η αλληλεγγύη, η ανάπτυξη της δημοκρατίας και της 
ελευθερίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι απώτατος στόχος των ΚΥΚΩ είναι η 
κατοχύρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών και ο σεβασμός της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας,

Or. fr
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Τροπολογία: Harlem Désir

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη B

B. λαμβάνοντας υπόψη, εξάλλου, ότι στόχος των εν λόγω υπηρεσιών που παρέχονται 
κατά κύριο λόγο από τους παράγοντες της κοινωνικής οικονομίας είναι η εφαρμογή 
αξιών που είναι κοινές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως, μεταξύ άλλων, η κοινωνική 
δικαιοσύνη, η ισότητα, η αλληλεγγύη, η ανάπτυξη της δημοκρατίας και της 
ελευθερίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι απώτατος στόχος των ΚΥΚΩ είναι η 
κατοχύρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών και ο σεβασμός της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας,

Or. fr

Τροπολογία: Françoise Castex, Alain Hutchinson

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη B

B. λαμβάνοντας υπόψη, εξάλλου, ότι στόχος των εν λόγω υπηρεσιών που παρέχονται 
κατά κύριο λόγο από τους παράγοντες της κοινωνικής οικονομίας είναι η εφαρμογή 
αξιών που είναι κοινές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως, μεταξύ άλλων, η κοινωνική 
δικαιοσύνη, η ισότητα, η αλληλεγγύη, η ανάπτυξη της δημοκρατίας και της 
ελευθερίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι απώτατος στόχος των ΚΥΚΩ είναι η 
κατοχύρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών και ο σεβασμός της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας,

Or. fr

Τροπολογία: Bernard Lehideux

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη B

B. λαμβάνοντας υπόψη, εξάλλου, ότι στόχος των εν λόγω υπηρεσιών που παρέχονται 
κατά κύριο λόγο από τους παράγοντες της κοινωνικής οικονομίας είναι η εφαρμογή 
αξιών που είναι κοινές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως, μεταξύ άλλων, η κοινωνική 
δικαιοσύνη, η ισότητα, η αλληλεγγύη, η ανάπτυξη της δημοκρατίας και της 
ελευθερίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι απώτατος στόχος των ΚΥΚΩ είναι η 
κατοχύρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών και ο σεβασμός της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας,

Or. fr
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Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη B

B. λαμβάνοντας υπόψη, εξάλλου, ότι στόχος των εν λόγω υπηρεσιών είναι η εφαρμογή 
αξιών που είναι κοινές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως, μεταξύ άλλων, η κοινωνική 
δικαιοσύνη, η ισότητα, η αλληλεγγύη, η ανάπτυξη της δημοκρατίας και της 
ελευθερίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι απώτατος στόχος των ΚΥΚΩ είναι η 
κατοχύρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών και ο σεβασμός της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ενδέχεται να υπάρχει ασυμμετρία 
μεταξύ των παρόχων και των χρηστών των ΚΥΚΩ, καθώς πολλοί χρήστες 
βρίσκονται σε ευάλωτη θέση και εξαρτώνται από τις παρεχόμενες ΚΥΚΩ·
λαμβάνοντας υπόψη, συνεπώς, ότι οι ΚΥΚΩ θα πρέπει να σέβονται την αρχή μιας 
προσέγγισης βασισμένης στα δικαιώματα,

Or. en

Τροπολογία: Joel Hasse Ferreira

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Ba. λαμβάνοντας υπόψη ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχει αυξηθεί η ζήτηση δημόσιων 
υπηρεσιών εκ μέρους των ευρωπαίων πολιτών, λόγω των νέων αναγκών και 
προσδοκιών της κοινωνίας έναντι των καθηκόντων των δημόσιων αρχών στο 
πλαίσιο του κράτους πρόνοιας,

Or. fr

Τροπολογία: Harlem Désir

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Ba. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΚΥΚΩ διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο 
στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο λόγω της εξέλιξης της δημογραφικής και 
οικογενειακής διάρθρωσης και λόγω της ανάγκης ανάπτυξης νέων υπηρεσιών 
συγκεκριμένα για τους ηλικιωμένους και για τη φύλαξη των παιδιών,

Or. fr
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Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Ba. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 136 της Συνθήκης ΕΚ, το κοινοτικό 
δίκαιο δεσμεύεται έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη του Συμβουλίου της 
Ευρώπης και του δικαιώματος στην προστασία της υγείας, στην κοινωνική 
ασφάλεια και στην κοινωνική και ιατρική βοήθεια,

Or. de

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΚΥΚΩ (διαγραφή) αποτελούν πηγή θετικών εξωτερικών 
αποτελεσμάτων από την άποψη της οικονομικής ανάπτυξης, της ευημερίας, της 
απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής και ότι οι εν λόγω υπηρεσίες συχνά 
παρέχονται από παράγοντες της κοινωνικής οικονομίας,

Or. en

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Γa. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΚΥΚΩ είναι εκ φύσεως μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
και στοχεύουν στη διατήρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας,

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή ΚΥΚΩ πραγματοποιείται σε ένα δυναμικό 
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περιβάλλον στο οποίο οι ΚΥΚΩ θα πρέπει να προσαρμόζονται συνεχώς προκειμένου 
να διατηρούν υψηλό επίπεδο ποιότητας και αποτελεσματικότητας, χωρίς να 
υπόκεινται στους κανόνες του ανταγωνισμού ή στους μηχανισμούς της 
κερδοφορίας της αγοράς. 

Or. el

Τροπολογία: Joel Hasse Ferreira

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Δa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή κοινωνία αντιμετωπίζει σήμερα κοινωνικές 
και οικονομικές προκλήσεις όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι επιπτώσεις της 
παγκοσμιοποίησης, οι δημογραφικές μεταβολές, η τεχνολογική ανάπτυξη, οι 
βιομηχανικές μεταλλαγές, η μετανάστευση ή οι αλλαγές της οικογενειακής και 
επαγγελματικής διάρθρωσης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αυτό το πλαίσιο οι ΚΥΚΩ 
παρέχουν ανεκτίμητη βοήθεια για την αντιμετώπιση των ανωτέρω προκλήσεων,

Or. fr

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Δa. λαμβάνοντας υπόψη ότιο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας βρίσκεται στο 
επίκεντρο των κοινωνικών υπηρεσιών, ότι οι εν λόγω υπηρεσίες εκ φύσεως 
εστιάζονται στον στόχο αυτόν και για τον λόγο αυτόν εντάσσονται σε ένα πιο 
περίπλοκο πλαίσιο και δεν πρέπει να εξετάζονται μεμονωμένα,

Or. de

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Δa. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια οι ΚΥΚΩ έχουν αναπτυχθεί σε μεγάλο 
βαθμό χάρη στις νέες μορφές οργάνωσης της κοινωνίας και της παραγωγής, όπως 
είναι οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί, οι εταιρείες κοινωνικού χαρακτήρα, οι 
συνεταιριστικές εταιρείες συλλογικής ωφελείας και, τέλος, οι κοινωνικές 
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επιχειρήσεις,

Or. it

Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη E

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαθεσιμότητα βασικών κοινωνικών υπηρεσιών ποικίλλει 
σημαντικά ανάλογα με τα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη, εντούτοις, την 
αναγκαιότητα αναγνώρισης και εφαρμογής κάποιων κοινωνικών υπηρεσιών οι 
οποίες, επειδή ακριβώς αποτελούν τον πυρήνα του ευρωπαϊκού κοινωνικού 
μοντέλου, θα πρέπει να παρέχονται σε ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης 
προκειμένου να διασφαλιστεί η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της,

Or. el

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Ea. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αναγνωριστεί το γεγονός ότι ορισμένοι πάροχοι 
ΚΥΚΩ παρέχουν ζωτικής σημασίας υπηρεσίες στην κοινωνία των πολιτών χωρίς 
να έχουν λάβει εντολή από το κράτος,

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει εννοιολογική ασάφεια όσον αφορά ορισμένες 
θεμελιώδεις έννοιες στον τομέα αυτόν, όπως οι έννοιες της «δημόσιας υπηρεσίας», 
της «υπηρεσίας κοινής ωφελείας», της «υπηρεσίας γενικού οικονομικού 
συμφέροντος», της «κοινωνικής υπηρεσίας κοινής ωφέλειας»· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η ασάφεια αυτή διατηρείται σε πρόσφατες κοινοτικές πράξεις, πράγμα που συμβάλλει 
στην ανασφάλεια δικαίου που παρατηρείται στον τομέα αυτόν,

Or. el



PE 378.585v01-00 8/61 AM\629928EL.doc

Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

ΣΤa. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις αρχές που αναφέρονται στην ως άνω 
ανακοίνωσή της, η Επιτροπή βασίζεται στην αρχή ότι όλες οι κοινωνικές 
υπηρεσίες, άνευ διεξοδικότερης εξέτασης, μπορούν λόγω του προσανατολισμού 
τους να χαρακτηριστούν ουσιαστικά ως «οικονομικές δραστηριότητες» κατά την 
έννοια των άρθρων 43 και 49 της Συνθήκης ΕΚ· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι 
δεν λαμβάνεται επαρκώς υπόψη το άρθρο 86, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ,
λόγω του ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο κοινωνικούς 
σκοπούς,

Or. de

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 23
Αιτιολογική σκέψη H

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Harald Ettl

Τροπολογία 24
Αιτιολογική σκέψη H

H. λαμβάνοντας υπόψη, κατά συνέπεια, ότι είναι επείγον και απαραίτητο να 
διευκρινιστούν οι συναφείς έννοιες και το νομικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν 
οι ΚΥΚΩ, και ιδίως να αποσαφηνιστεί η αρχή της κοινής ωφελείας και των κανόνων 
στον τομέα του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων,

Or. de
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Τροπολογία: Bernard Lehideux

Τροπολογία 25
Αιτιολογική σκέψη H

H. λαμβάνοντας υπόψη, κατά συνέπεια, ότι είναι επείγον και απαραίτητο να 
διευκρινιστούν οι συναφείς έννοιες και το νομικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν οι 
ΚΥΚΩ, και ιδίως να αποσαφηνιστεί η αρχή της κοινής ωφελείας και των κανόνων 
στον τομέα του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων που εφαρμόζονται ή όχι
σε αυτές,

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 26
Αιτιολογική σκέψη H

H. λαμβάνοντας υπόψη, κατά συνέπεια, ότι είναι επείγον και απαραίτητο να 
διευκρινιστούν οι συναφείς έννοιες και το νομικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν οι 
ΚΥΚΩ, και ιδίως να αποσαφηνιστεί η αρχή της κοινής ωφελείας και των κανόνων 
στον τομέα του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων, ώστε να μην 
καταστρατηγηθεί ο κοινωνικός χαρακτήρας παροχής των ΚΥΚΩ.

Or. el

Τροπολογία: Joel Hasse Ferreira

Τροπολογία 27
Αιτιολογική σκέψη H α (νέα)

Ha. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε κανονιστική ρύθμιση των ΚΥΚΩ θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τους περιορισμούς που επιβάλλονται από την αρχή της 
επικουρικότητας, η οποία συνεπάγεται την ελευθερία των εθνικών δημόσιων αρχών 
να ορίζουν, να οργανώνουν και να χρηματοδοτούν τις ΚΥΚΩ κατά τον τρόπο που οι 
ίδιες θεωρούν ως τον πιο κατάλληλο, και από την αρχή της αναλογικότητας, αλλά 
ότι παράλληλα υπάρχουν κοινές θεμελιώδεις αξίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι οποίες 
πρέπει να γίνονται σεβαστές από όλους κατά την κανονιστική ρύθμιση των ΚΥΚΩ,

Or. fr
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Τροπολογία: Françoise Castex

Τροπολογία 28
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Θa. λαμβάνοντας υπόψη επίσης ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες αποτελούν ξεχωριστό 
τομέα των υπηρεσιών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίες δεν υπακούν στη 
λογική της αγοράς και του ανταγωνισμού· πρέπει δε να αναγνωριστεί η ύπαρξη 
ενός τομέα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στον οποίο οι διάφοροι 
παράγοντες χαίρουν ειδικού νομικού καθεστώτος,

Or. fr

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 29
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Θa. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απεφάνθη
ότι οι περιορισμοί των ελευθεριών δικαιολογούνται όταν οφείλονται σε λόγους 
υπέρτερου γενικού συμφέροντος και όταν χαρακτηρίζονται από αναλογικότητα· 
λαμβάνοντας υπόψη επίσης ότι μεταξύ των λόγων υπέρτερου γενικού συμφέροντος 
συγκαταλέγεται η διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας και η διασφάλιση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, 
καθώς και η διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών αυτών,

Or. de

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 30
Αιτιολογική σκέψη Θ β (νέα)

Θβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οργάνωση των δραστηριοτήτων των κοινωνικών 
υπηρεσιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εθελοντική εργασία και τις δωρεές 
και ότι αυτό αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στοιχείο αυτών των υπηρεσιών και 
ότι ακόμη και εάν επιβάλλονται τέλη για τις κοινωνικές υπηρεσίες, δεν μπορεί να 
γίνει λόγος για αρχή της αμοιβαιότητας, αλλά μάλλον πρόκειται για δραστηριότητες 
που στηρίζονται στην αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης,

Or. de
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Τροπολογία: Iles Braghetto

Τροπολογία 31
Αιτιολογική σκέψη Ι

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των ΚΥΚΩ παρέχει εργασία σε ολοένα και 
μεγαλύτερο αριθμό ατόμων· ότι η αύξηση της απασχόλησης στον τομέα αυτόν είναι 
ανώτερη από τον μέσον όρο άλλων κλάδων δραστηριότητας με μεγάλη συμμετοχή 
των γυναικών και ότι στο εσωτερικό του εν λόγω τομέα συναντώνται ενδιαφέροντα 
μοντέλα επαγγελματικής ευελιξίας, όπως η εργασία με μειωμένο ωράριο, το ελαστικό 
ωράριο ή η εθελοντική απασχόληση, τα οποία πρέπει να προωθούνται και να 
προστατεύονται κατάλληλα στο πλαίσιο του εργατικού δικαίου·(διαγραφή),

Or. de

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 32
Αιτιολογική σκέψη Ι

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των ΚΥΚΩ παρέχει εργασία σε ολοένα και 
μεγαλύτερο αριθμό ατόμων· ότι η αύξηση της απασχόλησης στον τομέα αυτόν είναι 
ανώτερη από τον μέσον όρο άλλων κλάδων δραστηριότητας με μεγάλη συμμετοχή 
των γυναικών και ότι στο εσωτερικό του εν λόγω τομέα συναντώνται ενδιαφέροντα 
μοντέλα επαγγελματικής ευελιξίας, όπως η εργασία με μειωμένο ωράριο, το ελαστικό 
ωράριο ή η εθελοντική απασχόληση, τα οποία πρέπει να προωθούνται και να 
προστατεύονται κατάλληλα στο πλαίσιο του εργατικού δικαίου· λαμβάνοντας επίσης 
υπόψη ότι στον τομέα των ΚΥΚΩ παρουσιάζονται και ανησυχητικές περιπτώσεις 
επαγγελματικής ανασφάλειας που πρέπει να καταπολεμούνται μεριμνώντας ώστε
όλα τα άτομα που απασχολούνται στους τομείς των ΚΥΚΩ χαίρουν επαρκούς 
προστασίας στο πλαίσιο του εργατικού δικαίου,

Or. en

Τροπολογία: Ana Mato Adrover

Τροπολογία 33
Αιτιολογική σκέψη Ι

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των ΚΥΚΩ παρέχει εργασία σε ολοένα και 
μεγαλύτερο αριθμό ατόμων· ότι η αύξηση της απασχόλησης στον τομέα αυτόν σε 
ορισμένες χώρες είναι ανώτερη από τον μέσον όρο άλλων κλάδων δραστηριότητας με 
μεγάλη συμμετοχή των γυναικών και ότι στο εσωτερικό του εν λόγω τομέα 
συναντώνται ενδιαφέροντα μοντέλα επαγγελματικής ευελιξίας, όπως η εργασία με 



PE 378.585v01-00 12/61 AM\629928EL.doc

Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

μειωμένο ωράριο, το ελαστικό ωράριο ή η εθελοντική απασχόληση, τα οποία πρέπει 
να προωθούνται και να προστατεύονται κατάλληλα στο πλαίσιο του εργατικού 
δικαίου και της κοινωνικής ασφάλισης· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι στον τομέα 
των ΚΥΚΩ παρουσιάζονται και ανησυχητικές περιπτώσεις επαγγελματικής 
ανασφάλειας που πρέπει να αποφεύγονται,

Or. es

Τροπολογία: Françoise Castex

Τροπολογία 34
Αιτιολογική σκέψη Ι

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των ΚΥΚΩ παρέχει εργασία σε ολοένα και 
μεγαλύτερο αριθμό ατόμων· ότι η αύξηση της απασχόλησης στον τομέα αυτόν είναι 
ανώτερη από τον μέσον όρο άλλων κλάδων δραστηριότητας με μεγάλη συμμετοχή 
των γυναικών και ότι στο εσωτερικό του εν λόγω τομέα συναντώνται ενδιαφέροντα 
μοντέλα έμμισθης και άμισθης επαγγελματικής απασχόλησης. Πρέπει να 
αναγνωριστούν και να αξιοποιηθούν οι ποικίλες μορφές εθελοντικής εργασίας. Η 
εργασία με μειωμένο ωράριο και το ελαστικό ωράριο θα πρέπει να προωθηθούν και 
να προστατεύονται κατάλληλα στο πλαίσιο του εργατικού δικαίου· λαμβάνοντας 
επίσης υπόψη ότι στον τομέα των ΚΥΚΩ παρουσιάζονται και ανησυχητικές 
περιπτώσεις επαγγελματικής ανασφάλειας που πρέπει να αποφεύγονται,

Or. fr

Τροπολογία: Harlem Désir

Τροπολογία 35
Αιτιολογική σκέψη Ι

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των ΚΥΚΩ παρέχει εργασία σε ολοένα και 
μεγαλύτερο αριθμό ατόμων· ότι η αύξηση της απασχόλησης στον τομέα αυτόν είναι 
ανώτερη από τον μέσον όρο άλλων κλάδων δραστηριότητας με μεγάλη συμμετοχή 
των γυναικών και ότι στο εσωτερικό του εν λόγω τομέα συναντώνται ενδιαφέροντα 
μοντέλα επαγγελματικής ευελιξίας, όπως η εκούσια εργασία με μειωμένο ωράριο, το 
ελαστικό ωράριο ή η εθελοντική απασχόληση, τα οποία πρέπει να προωθούνται και 
να προστατεύονται κατάλληλα στο πλαίσιο του εργατικού δικαίου· λαμβάνοντας 
επίσης υπόψη ότι στον τομέα των ΚΥΚΩ παρουσιάζονται και ανησυχητικές 
περιπτώσεις επαγγελματικής ανασφάλειας που πρέπει να αποφεύγονται και πρέπει να 
εξευρεθούν λύσεις στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου,

Or. fr
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Τροπολογία: Harald Ettl

Τροπολογία 36
Αιτιολογική σκέψη Ι

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των ΚΥΚΩ παρέχει εργασία σε ολοένα και 
μεγαλύτερο αριθμό ατόμων· ότι η αύξηση της απασχόλησης στον τομέα αυτόν είναι 
ανώτερη από τον μέσον όρο άλλων κλάδων δραστηριότητας με μεγάλη συμμετοχή 
των γυναικών και ότι στο εσωτερικό του εν λόγω τομέα συναντώνται συχνά μορφές 
άτυπης εργασίας, όπως η εργασία με μειωμένο ωράριο, το ελαστικό ωράριο και 
επιπλέον η εθελοντική απασχόληση, τα οποία πρέπει να προωθούνται και να 
προστατεύονται κατάλληλα στο πλαίσιο του εργατικού δικαίου· λαμβάνοντας επίσης 
υπόψη ότι στον τομέα των ΚΥΚΩ παρουσιάζονται και ανησυχητικές περιπτώσεις 
επαγγελματικής ανασφάλειας που πρέπει να αποφεύγονται,

Or. de

Τροπολογία: Joel Hasse Ferreira

Τροπολογία 37
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Ιa. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί απαραίτητο μέσο για τη 
βελτίωση της ποιότητας των ΚΥΚΩ και ότι σε αυτόν θα πρέπει να συμμετέχουν οι 
αρμόδιες δημόσιες αρχές σε όλα τα επίπεδα, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και 
των επιχειρήσεων, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλοι εκπρόσωποι της 
κοινωνίας των πολιτών, καθώς και οι ίδιοι οι χρήστες των υπηρεσιών,

Or. fr

Τροπολογία: Joel Hasse Ferreira

Τροπολογία 38
Αιτιολογική σκέψη Ι β (νέα)

Ιβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Κοινότητα και οι 
υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές πρέπει να συνάδουν με τα πρότυπα και τις 
εσωτερικές πολιτικές της Κοινότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ίδια τα 
χαρακτηριστικά των ΚΥΚΩ πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη στις διεθνείς 
εμπορικές συμφωνίες όπως η GATS του ΠΟΕ,

Or. fr
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Τροπολογία: Milan Cabrnoch

Τροπολογία 39
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

διαγράφεται

Or. cs

Τροπολογία: Harald Ettl

Τροπολογία 40
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 41
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 42
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες υγείας, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην 
προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής, είναι και αυτές ΚΥΚΩ και συνεπώς 
διαθέτουν τα χαρακτηριστικά και τους στόχους των ΚΥΚΩ· αναγνωρίζοντας, 
εντούτοις, την ιδιαιτερότητά τους από άποψη οργανωτικής πολυπλοκότητας
(διαγραφή),

Or. en
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Τροπολογία: Harlem Désir

Τροπολογία 43
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες υγείας, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην 
προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής,  είναι και αυτές ΚΥΚΩ και συνεπώς 
διαθέτουν τα χαρακτηριστικά και τους στόχους των ΚΥΚΩ· αναγνωρίζοντας, 
εντούτοις, την ιδιαιτερότητά τους από άποψη οργανωτικής πολυπλοκότητας και 
οικονομικής επιβάρυνσης για τις δημόσιες διοικήσεις των κρατών μελών που 
εντάσσονται στις ευρύτερες πολιτικές δημόσιας υγείας,

Or. fr

Τροπολογία: Ana Mato Adrover

Τροπολογία 44
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες υγείας, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην 
προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής, είναι και αυτές ΚΥΚΩ και συνεπώς 
διαθέτουν, ορισμένα χαρακτηριστικά και στόχους των ΚΥΚΩ· αναγνωρίζοντας, 
εντούτοις, την ιδιαιτερότητά τους από άποψη οργανωτικής πολυπλοκότητας και 
οικονομικής βιωσιμότητας για τις δημόσιες διοικήσεις των κρατών μελών,

Or. es

Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 45
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες υγείας, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην 
προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής, είναι και αυτές ΚΥΚΩ, και συνεπώς 
διαθέτουν τα χαρακτηριστικά και τους στόχους των ΚΥΚΩ· αναγνωρίζοντας, 
εντούτοις, την ιδιαιτερότητά τους από άποψη οργανωτικής πολυπλοκότητας του 
μεγέθους της οικονομικής συμμετοχής για τις δημόσιες διοικήσεις των κρατών 
μελών,

Or. el
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Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 46
Παράγραφος 1

1. χαιρετίζει με ικανοποίηση την πρωτοβουλία της Επιτροπής, η οποία εντάσσεται στην 
υλοποίηση του Λευκού Βιβλίου για τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας και έχει ως στόχο 
τη δημιουργία ενός ιδιαίτερου εννοιολογικού και νομικού πλαισίου για τις υπηρεσίες 
αυτές· (διαγραφή)

Or. en

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 47
Παράγραφος 1

1. χαιρετίζει με ικανοποίηση την πρωτοβουλία της Επιτροπής, η οποία εντάσσεται στην 
υλοποίηση του Λευκού Βιβλίου για τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας και έχει ως στόχο 
τη διασφάλιση ενός ιδιαίτερου εννοιολογικού και νομικού πλαισίου για τις υπηρεσίες 
αυτές· εκτιμά, εντούτοις, ότι η προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής δεν 
προσφέρει επαρκείς διευκρινίσεις όσον αφορά την ταξινόμηση και τον ορισμό των 
ΚΥΚΩ και ότι αναβάλλει τη λήψη απόφασης όσον αφορά το νομικό πλαίσιο στο 
οποίο θα πρέπει να υπαχθούν·

Or. de

Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 48
Παράγραφος 1

1. χαιρετίζει με ικανοποίηση την πρωτοβουλία της Επιτροπής, η οποία εντάσσεται στην 
υλοποίηση του Λευκού Βιβλίου για τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας και έχει ως στόχο 
τη δημιουργία ενός ιδιαίτερου εννοιολογικού και νομικού πλαισίου για τις υπηρεσίες 
αυτές· εκτιμά, εντούτοις, ότι η προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής δεν 
προσφέρει επαρκείς διευκρινίσεις όσον αφορά την ταξινόμηση και τον ορισμό των 
ΚΥΚΩ και ότι αναβάλλει τη λήψη απόφασης όσον αφορά το νομικό πλαίσιο στο 
οποίο θα πρέπει να υπαχθούν· εκφράζει, παράλληλα τη λύπη του για το γεγονός ότι, 
σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, οι υπηρεσίες υγείας δεν 
περιλαμβάνονται στις ΚΥΚΩ·

Or. el
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Τροπολογία: Iles Braghetto

Τροπολογία 49
Παράγραφος 1

1. χαιρετίζει με ικανοποίηση την πρωτοβουλία της Επιτροπής, η οποία εντάσσεται στην 
υλοποίηση του Λευκού Βιβλίου για τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας και έχει ως στόχο 
τη δημιουργία ενός ιδιαίτερου εννοιολογικού και νομικού πλαισίου για τις υπηρεσίες 
αυτές· εκτιμά, εντούτοις, ότι η προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής δεν 
προσφέρει επαρκείς διευκρινίσεις όσον αφορά την ταξινόμηση και τον ορισμό των 
ΚΥΚΩ και εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι αναβάλλει τη λήψη απόφασης 
όσον αφορά το νομικό πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να υπαχθούν, έως ότου 
ολοκληρωθεί η διαδικασία διαβουλεύσεων·

Or. de

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 50
Παράγραφος 1

1. σημειώνει την πρωτοβουλία της Επιτροπής, η οποία εντάσσεται στην υλοποίηση του 
Λευκού Βιβλίου για τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας και έχει ως στόχο τη δημιουργία 
ενός ιδιαίτερου εννοιολογικού και νομικού πλαισίου για τις υπηρεσίες αυτές· εκτιμά, 
εντούτοις, ότι η προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής δεν προσφέρει επαρκείς 
διευκρινίσεις όσον αφορά την ταξινόμηση και τον ορισμό των ΚΥΚΩ και ότι 
αναβάλλει τη λήψη απόφασης όσον αφορά το νομικό πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να 
υπαχθούν·

Or. en

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 51
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. απορρίπτει κατηγορηματικά τη θέση στην ανακοίνωση της Επιτροπής ότι «όλες 
σχεδόν οι υπηρεσίες που παρέχονται στον κοινωνικό τομέα μπορούν να θεωρούνται 
ως «οικονομικές δραστηριότητες» με την έννοια των άρθρων 43 και 49 της 
συνθήκης ΕΚ»· προειδοποιεί για τις σοβαρές συνέπειες μιας τέτοιας προσέγγισης, η 
οποία θα έφερνε ένα ευρύ φάσμα ΚΥΚΩ εντός του πεδίου εφαρμογής της πρόσφατα 
εγκριθείσας οδηγίας σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, καθώς μόνο 
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οι «μη οικονομικού χαρακτήρα υπηρεσίες κοινής ωφελείας» δεν καλύπτονται από 
αυτή· επιμένει δε ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες δεν πρέπει να ισχύσει για τις 
κοινωνικές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία: Iles Braghetto

Τροπολογία 52
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. επαναλαμβάνει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν αυτόνομα τι εννοούν με 
τον όρο ΚΥΚΩ·

Or. de

Τροπολογία: Iles Braghetto

Τροπολογία 53
Παράγραφος 1 β (νέα)

1β. επισημαίνει ωστόσο ότι οι ΚΥΚΩ δεν πρέπει να είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
ότι πρέπει να είναι προσβάσιμες από όλους και να παρέχονται σε προσιτές τιμές·

Or. de

Τροπολογία: José Albino Silva Peneda

Τροπολογία 54
Παράγραφος 2

2. επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για σύγχρονες και ποιοτικές ΚΥΚΩ, που αποτελούν 
μέσα πραγμάτωσης πολλών αξιών που κατοχυρώνονται στο ευρωπαϊκό σχέδιο, 
όπως η ισότητα, η αλληλεγγύη, η νομιμότητα και ο σεβασμός της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, καθώς και οι αρχές της προσβασιμότητας, της καθολικής υπηρεσίας, 
της αποτελεσματικότητας, της χρηστής διαχείρισης των πόρων, της συνέχειας, της 
εγγύτητας προς τον χρήστη και της διαφάνειας, που συμβάλλουν στην υλοποίηση των 
αποστολών της Κοινότητας, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης·

Or. pt
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Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 55
Παράγραφος 2

2. επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για σύγχρονες και ποιοτικές ΚΥΚΩ, εστιασμένες 
στις αξίες της ισότητας, της αλληλεγγύης, της νομιμότητας και του σεβασμού της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, καθώς και στις αρχές της διασφάλισης των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων για όλους, της προσβασιμότητας, της εξασφάλισης προσιτών τιμών, 
της καθολικής υπηρεσίας, της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας, της χρηστής 
διαχείρισης των πόρων, της συνέχειας, της εγγύτητας προς τον χρήστη και της 
διαφάνειας, της συμμετοχής του χρήστη, της αειφόρου ανάπτυξης και των υψηλής 
ποιότητας κοινωνικών και εργασιακών προδιαγραφών, που συμβάλλουν στην 
υλοποίηση των αποστολών της Κοινότητας, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 2 και 3 
της Συνθήκης·

Or. en

Τροπολογία: Harlem Désir

Τροπολογία 56
Παράγραφος 2

2. επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για σύγχρονες και ποιοτικές ΚΥΚΩ, εστιασμένες 
στις αξίες της ισότητας, της αλληλεγγύης, της νομιμότητας και του σεβασμού της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, καθώς και στις αρχές της προσβασιμότητας, της καθολικής 
υπηρεσίας, της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας, της χρηστής διαχείρισης των 
πόρων, της συνέχειας, της εγγύτητας προς τον χρήστη και της διαφάνειας, που 
συμβάλλουν στην υλοποίηση των αποστολών της Κοινότητας, όπως αυτές ορίζονται 
στα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης·

Or. fr

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 57
Παράγραφος 2 α (νέα)

2a. εκφράζει βάσιμες αμφιβολίες, όσον αφορά την αρχή της επικουρικότητας, για το 
κατά πόσο μια κανονιστική ρύθμιση για τις ΚΥΚΩ σε επίπεδο ΕΕ θα επιφέρει 
ουσιαστική βελτίωση για τους πολίτες και θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα 
αυτών των υπηρεσιών·

Or. de
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Τροπολογία: Milan Cabrnoch

Τροπολογία 58
Παράγραφος 3

διαγράφεται

Or. cs

Τροπολογία: Roberto Musacchio

Τροπολογία 59
Παράγραφος 3

3. έχει την πεποίθηση ότι οι ΚΥΚΩ αποτελούν ένα μέσο που μπορεί να ενισχύσει την 
κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διασφαλίσει την κοινωνική
αειφορία, την επίτευξη των στόχων της κοινωνικής ατζέντας και την αντιμετώπιση 
προκλήσεων όπως η παγκοσμιοποίηση, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός, η 
εξάλειψη των διακρίσεων και η ισότητα των φύλων, οι βιομηχανικές μεταλλάξεις, η 
τεχνολογική πρόοδος, η δημογραφική αλλαγή, οι μεταναστεύσεις ή η αλλαγή των 
κοινωνικών και εργασιακών μοντέλων, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη μιας 
κοινωνικής Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 60
Παράγραφος 3

3. έχει την πεποίθηση ότι οι ΚΥΚΩ αποτελούν, μεταξύ άλλων, ένα μέσο που μπορεί να 
ενισχύσει την κοινωνική διάσταση της στρατηγικής της Λισαβόνας, την επίτευξη των 
στόχων της κοινωνικής ατζέντας και την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η 
παγκοσμιοποίηση, οι βιομηχανικές μεταλλάξεις, η τεχνολογική πρόοδος, η 
δημογραφική αλλαγή, οι μεταναστεύσεις ή η αλλαγή των κοινωνικών και εργασιακών 
μοντέλων, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη μιας κοινωνικής Ευρώπης·

Or. en
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Τροπολογία: Ana Mato Adrover

Τροπολογία 61
Παράγραφος 3

3. έχει την πεποίθηση ότι οι ΚΥΚΩ αποτελούν ένα μέσο που μπορεί να ενισχύσει την 
κοινωνική διάσταση της στρατηγικής της Λισαβόνας, την επίτευξη των στόχων της 
κοινωνικής ατζέντας και την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η παγκοσμιοποίηση, οι 
οικονομικές μεταλλάξεις, η τεχνολογική πρόοδος, η δημογραφική αλλαγή, οι 
μεταναστεύσεις ή η αλλαγή των κοινωνικών και εργασιακών μοντέλων, 
συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη μιας κοινωνικής Ευρώπης·

Or. es

Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 62
Παράγραφος 3

3. έχει την πεποίθηση ότι οι ΚΥΚΩ αποτελούν ένα μέσο που μπορεί να ενισχύσει την 
κοινωνική διάσταση της στρατηγικής της Λισαβόνας, την επίτευξη των στόχων της 
κοινωνικής ατζέντας και την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η παγκοσμιοποίηση, οι 
βιομηχανικές μεταλλάξεις, η τεχνολογική πρόοδος, η δημογραφική αλλαγή, οι 
μεταναστεύσεις ή η αλλαγή των κοινωνικών και εργασιακών μοντέλων, 
συμβάλλοντας έτσι όχι μόνο στην ανάπτυξη μιας κοινωνικής Ευρώπης, αλλά και στην 
ανάδειξη νέου  αναπτυξιακού οικονομικού μοντέλου διεθνώς·

Or. el

Τροπολογία: Joel Hasse Ferreira

Τροπολογία 63
Παράγραφος 3 α (νέα)

3a. θεωρεί ότι η κοινωνική πολιτική, με την ανάλογη παροχή των ΚΥΚΩ, αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών πολιτικών, ο συντονισμός των οποίων θα 
πρέπει να αποσκοπεί στην επίτευξη υψηλών επιπέδων ανάπτυξης, ευημερίας, 
αλληλεγγύης και οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής·

Or. fr
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Τροπολογία: Jean Louis Cottigny

Τροπολογία 64
Παράγραφος 3 α (νέα)

3a. θεωρεί ότι αυτές οι υπηρεσίες, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της 
Λισαβόνας, δεν μπορούν να αφεθούν μόνο στα χέρια της αγοράς. Οι αξιώσεις τους 
για καθολικότητα, προσβασιμότητα, ποιότητα, μη διάκριση και χωροταξικό 
προγραμματισμό δεν μπορούν να καλυφθούν αυθόρμητα από την αγορά και 
απαιτούν δημόσια παρέμβαση εκ μέρους των κρατών μελών, συγκεκριμένα όσον 
αφορά τα συστήματα προσφοράς και τιμολόγησης·

Or. fr

Τροπολογία: Gilles Savary

Τροπολογία 65
Παράγραφος 4

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναγνώριση από την πλευρά της Επιτροπής του 
ιδιόμορφου χαρακτήρα των κύριων στοιχείων που χαρακτηρίζουν τις ΚΥΚΩ και τις 
διαφοροποιούν από τους υπόλοιπους τύπους υπηρεσιών· επιδοκιμάζει τα κριτήρια 
που έχει θεσπίσει η Επιτροπή για τον καθορισμό των ΚΥΚΩ:
– λειτουργούν με βάση την αρχή της αλληλεγγύης που απαιτείται ιδίως από τη μη 
επιλογή κινδύνων ή την έλλειψη, σε ατομική βάση, αντιστοιχίας μεταξύ εισφορών 
και παροχών,
– είναι συνεκτικές και εξατομικευμένες και ανταποκρίνονται σε διαφορετικές 
ανάγκες για την εξασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου και για 
την προστασία των πιο ευάλωτων προσώπων,
– έχουν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και ιδίως για να αντιμετωπίσουν τις πιο 
δύσκολες καταστάσεις και είναι συχνά αποτέλεσμα ιστορικής κληρονομιάς,
– περιλαμβάνουν την εθελοντική και προαιρετική συμμετοχή ως έκφραση μιας 
ικανότητας της κοινωνίας των πολιτών,
– είναι βαθιά ριζωμένες σε πολιτιστικές παραδόσεις (τοπικές). Αυτό οφείλεται 
κυρίως στην εγγύτητα μεταξύ του φορέα παροχής υπηρεσιών και του δικαιούχου 
καθιστώντας έτσι δυνατό να λαμβάνονται υπόψη οι συγκεκριμένες ανάγκες του,
– οι ασύμμετρες σχέσεις μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών και των 
δικαιούχων δεν μπορούν να εξομοιωθούν με τις «κανονικές» σχέσεις 
προμηθευτών/καταναλωτών και απαιτούν τη συμμετοχή χρηματοδότησης από 
τρίτους·

Or. fr
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Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 66
Παράγραφος 4

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναγνώριση από την πλευρά της Επιτροπής του 
ιδιόμορφου χαρακτήρα των κύριων στοιχείων που χαρακτηρίζουν τις ΚΥΚΩ και τις 
διαφοροποιούν από τους υπόλοιπους τύπους υπηρεσιών· εκτιμά, εντούτοις, ότι τα 
οργανωτικά κριτήρια τα οποία, σύμφωνα με την προαναφερθείσα ανακοίνωση, 
χαρακτηρίζουν τις ΚΥΚΩ μπορούν να γίνουν δεκτά μόνον προσωρινά και ενδεικτικά, 
εν αναμονή πιο οριστικών συμπερασμάτων μετά τη διαδικασία διαβουλεύσεων που 
ανέλαβε να εγκαινιάσει η Επιτροπή με τα κράτη μέλη, τους παρόχους και τους 
χρήστες ΚΥΚΩ· τονίζει το γεγονός ότι οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα 
πρέπει να είναι ελεύθερες να καθορίζουν τι θεωρούν υπηρεσία γενικού οικονομικού
συμφέροντος και ότι θα πρέπει να έχουν μεγάλη διακριτική ευχέρεια λήψης 
αποφάσεων όσον αφορά την οργάνωση, τη ρύθμιση καιτη χρηματοδότηση αυτών 
των υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία: Gilles Savary

Τροπολογία 67
Παράγραφος 4 α (νέα)

4a. λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη καταστατική και οργανική ποικιλομορφία των 
ΚΥΚΩ, θα ήταν χρήσιμο να υπάρξει μια αναγνώριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο της
έννοιας του οργανισμού κοινής ωφελείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που 
χαρακτηρίζεται από την ικανοποίηση των κριτηρίων που έχει ορίσει η Επιτροπή 
και από τη μη ιδιωτική οικειοποίηση των κερδών·

Or. fr

Τροπολογία: Roberto Musacchio

Τροπολογία 68
Παράγραφος 4 α (νέα)

4a. υπογραμμίζει ότι οι ΚΥΚΩ διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην αποτροπή μείζονων 
ασθενειών και ότι συνδέονται με το πιο περίπλοκο έργο που επιτελούν οι φορείς 
παροχής υγειονομικής περίθαλψης· εκτιμά συνεπώς ότι θα πρέπει να αποφεύγεται 
κάθε είδους διαχωρισμός μεταξύ κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας, 
ενώ αντίθετα θα πρέπει να ενισχύονται οι θετικές αλληλοσυνδεόμενες δράσεις
αυτών, προωθώντας έτσι μια πιο συνεκτική πολιτική πρόνοιας, τα κατάλληλα 
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μέτρα πρόληψης και τον σεβασμό της αξιοπρέπειας των ενδιαφερόμενων ασθενών·

Or. en

Τροπολογία: Harald Ettl

Τροπολογία 69
Παράγραφος 5

5. επαναλαμβάνει ότι, στην περίπτωση των ΚΥΚΩ, οι κανόνες για τον ανταγωνισμό, τις 
κρατικές ενισχύσεις και την εσωτερική αγορά πρέπει να είναι συμβατές με τις 
υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας και όχι το αντίστροφο·

Or. de

Τροπολογία: Gabriele Zimmer

Τροπολογία 70
Παράγραφος 5

5. θεωρεί εσφαλμένη μια προσέγγιση για τις ΚΥΚΩ η οποία αντιπαραθέτει, αφενός, 
τους κανόνες για τον ανταγωνισμό, τις κρατικές ενισχύσεις και την αγορά και, 
αφετέρου, τις έννοιες της δημόσιας υπηρεσίας, της κοινής ωφελείας και της 
κοινωνικής συνοχής· εκτιμά, αντιθέτως, ότι είναι απαραίτητο να αντισταθμιστεί η 
υφιστάμενη ανασφάλεια δικαίου όσον αφορά τις ΚΥΚΩ με την ενσωμάτωση στη 
Συνθήκη ενός κεφαλαίου για τα δημόσια αγαθά και τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας 
που θα διευκρινίζει ότι τα δημόσια αγαθά, οι δημόσιες υπηρεσίες, οι υπηρεσίες 
κοινής ωφελείας και ο μη κερδοσκοπικός τομέας δεν υπόκεινται στους κανόνες 
περί ανταγωνισμού, κρατικών ενισχύσεων, δημόσιων συμβάσεων και εσωτερικής 
αγοράς, αλλά αποτελούν έναν τομέα που καθοδηγείται αποκλειστικά από το 
δημόσιο συμφέρον και που είναι οργανωμένος βάσει της αρχής της 
επικουρικότητας στο πλαίσιο των αποκλειστικών αρμοδιοτήτων των κρατών
μελών και των εκάστοτε περιφερειακών και τοπικών αρχών τους για τη 
διασφάλιση της ορθής λειτουργίας αυτών·

Or. en
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Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 71
Παράγραφος 5

5. θεωρεί εσφαλμένη μια προσέγγιση για τις ΚΥΚΩ η οποία αντιπαραθέτει, αφενός, 
τους κανόνες για τον ανταγωνισμό, τις κρατικές ενισχύσεις και την αγορά και, 
αφετέρου, τις έννοιες της δημόσιας υπηρεσίας, της κοινής ωφελείας και της 
κοινωνικής συνοχής· εκτιμά, αντιθέτως, ότι είναι απαραίτητο οι προσεγγίσεις αυτές να 
συμφιλιωθούν με την προώθηση μιας θετικής συνέργειας μεταξύ της οικονομικής και 
της κοινωνικής πτυχής· (διαγραφή)

Or. en

Τροπολογία: Jacek Protasiewicz

Τροπολογία 72
Παράγραφος 5

5. θεωρεί εσφαλμένη μια προσέγγιση για τις ΚΥΚΩ η οποία αντιπαραθέτει, αφενός, 
τους κανόνες για τον ανταγωνισμό, τις κρατικές ενισχύσεις και την αγορά και, 
αφετέρου, τις έννοιες της δημόσιας υπηρεσίας, της κοινής ωφελείας και της 
κοινωνικής συνοχής· εκτιμά, αντιθέτως, ότι είναι απαραίτητο οι προσεγγίσεις αυτές να 
συμφιλιωθούν με την προώθηση μιας θετικής συνέργειας μεταξύ της οικονομικής και 
της κοινωνικής πτυχής· (διαγραφή)

Or. pl

Τροπολογία: Roberto Musacchio

Τροπολογία 73
Παράγραφος 5 α (νέα)

5a. έχει την πεποίθηση ότι η χορήγηση της ελευθερίας παροχής ΚΥΚΩ, καθώς και της 
ελευθερίας εγκατάστασης των ενδιαφερόμενων παρόχων υπηρεσιών για την 
παροχή τέτοιου είδους υπηρεσιών, πρώτα θα πρέπει να συμμορφώνεται και να 
συνεισφέρει προς την υλοποίηση των στόχων της ισότιμης και δίκαιης καθολικής 
πρόσβασης στο πλαίσιο των γενικών προϋποθέσεων που έχουν ορίσει τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας·

Or. en
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Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 74
Παράγραφος 6

6. αναγνωρίζει ότι στο πλαίσιο των ΚΥΚΩ ανταγωνίζονται δύο παράγοντες οι οποίοι 
είναι απαραίτητο να συμφιλιωθούν: αφενός, η αρχή της επικουρικότητας η οποία 
επιτάσσει την ελευθερία των εθνικών δημόσιων αρχών να ορίζουν, να οργανώνουν 
και να χρηματοδοτούν τις ΚΥΚΩ κατά την κρίση τους, καθώς και η αρχή της 
αναλογικότητας και, αφετέρου, η ευθύνη την οποία αναθέτει η Συνθήκη στην 
Κοινότητα και στα κράτη μέλη για το αντίστοιχο πεδίο αρμοδιοτήτων τους και 
ιδίως το άρθρο 16, και η ύπαρξη κοινών θεμελιωδών αξιών και αρχών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, οι οποίες πρέπει να τηρούνται από όλους κατά τη θέσπιση ρυθμίσεων για τις 
ΚΥΚΩ στην υπηρεσία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του 
ατόμου·

Or. de

Τροπολογία: Gabriele Zimmer

Τροπολογία 75
Παράγραφος 6

6. αναγνωρίζει ότι στο πλαίσιο των ΚΥΚΩ ανταγωνίζονται δύο συμπληρωματικοί 
παράγοντες οι οποίοι είναι απαραίτητο να γίνουν σεβαστοί: αφενός, η αρχή της 
επικουρικότητας η οποία επιτάσσει την ελευθερία των εθνικών δημόσιων αρχών να 
ορίζουν, να οργανώνουν και να χρηματοδοτούν τις ΚΥΚΩ κατά την κρίση τους, 
(διαγραφή) και, αφετέρου, η συντρέχουσα ευθύνη την οποία αναθέτει η Συνθήκη 
στην Κοινότητα όσον αφορά τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, και 
ιδίως το άρθρο 16 το οποίο ορίζει ότι «η Κοινότητα και τα κράτη μέλη, εντός των 
πλαισίων των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, και εντός του πεδίου εφαρμογής 
της παρούσας συνθήκης, μεριμνούν ούτως ώστε οι υπηρεσίες αυτές να λειτουργούν 
βάσει αρχών και προϋποθέσεων οι οποίες να επιτρέπουν την εκπλήρωση του 
σκοπού τους», και επίσης η ύπαρξη κοινών θεμελιωδών αξιών και αρχών σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες πρέπει να τηρούνται από όλους κατά τη θέσπιση 
ρυθμίσεων για τις ΚΥΚΩ στην υπηρεσία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
αξιοπρέπειας του ατόμου·

Or. en
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Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 76
Παράγραφος 6

6. αναγνωρίζει ότι στο πλαίσιο των ΚΥΚΩ συνυπάρχουν δύο αρχές, η ισότιμη σημασία 
των οποίων πρέπει να επαναβεβαιωθεί: αφενός, η αρχή της επικουρικότητας η οποία 
επιτάσσει την ελευθερία των δημόσιων αρχών των κρατών μελών να ορίζουν, να 
οργανώνουν και να χρηματοδοτούν τις ΚΥΚΩ κατά την κρίση τους, καθώς και η 
αρχή της αναλογικότητας και, αφετέρου, η συντρέχουσα ευθύνη την οποία αναθέτει 
στην Κοινότητα η Συνθήκη, και ιδίως το άρθρο 16, και το άρθρο 86, παράγραφος 2,
και η ύπαρξη κοινών θεμελιωδών αξιών και αρχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες 
πρέπει να τηρούνται από όλους κατά τη θέσπιση ρυθμίσεων για τις ΚΥΚΩ στην 
υπηρεσία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου·

Or. fr

Τροπολογία: Françoise Castex, Alain Hutchinson

Τροπολογία 77
Παράγραφος 6

6. αναγνωρίζει ότι στο πλαίσιο των ΚΥΚΩ συνυπάρχουν δύο αρχές, η ισότιμη σημασία 
των οποίων πρέπει να επαναβεβαιωθεί: 

αφενός, η αρχή της επικουρικότητας η οποία επιτάσσει την ελευθερία των δημόσιων 
αρχών των κρατών μελών να ορίζουν, να οργανώνουν και να χρηματοδοτούν τις 
ΚΥΚΩ κατά την κρίση τους, καθώς και η αρχή της αναλογικότητας

και, αφετέρου, η συντρέχουσα ευθύνη την οποία αναθέτει στην Κοινότητα η Συνθήκη, 
και ιδίως το άρθρο 16, και το άρθρο 86, παράγραφος 2, και η ύπαρξη κοινών 
θεμελιωδών αξιών και αρχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες πρέπει να τηρούνται 
από όλους κατά τη θέσπιση ρυθμίσεων για τις ΚΥΚΩ στην υπηρεσία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου·

Or. fr

Τροπολογία: Roselyne Bachelot-Narquin

Τροπολογία 78
Παράγραφος 6

6. αναγνωρίζει ότι στο πλαίσιο των ΚΥΚΩ συνυπάρχουν δύο αρχές, η ισότιμη σημασία 
των οποίων πρέπει να επαναβεβαιωθεί: 
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αφενός, η αρχή της επικουρικότητας η οποία επιτάσσει την ελευθερία των δημόσιων 
αρχών των κρατών μελών να ορίζουν, να οργανώνουν και να χρηματοδοτούν τις ΚΥΚΩ 
κατά την κρίση τους, καθώς και η αρχή της αναλογικότητας

και, αφετέρου, η συντρέχουσα ευθύνη την οποία αναθέτει στην Κοινότητα η Συνθήκη, 
και ιδίως το άρθρο 16, και το άρθρο 86, παράγραφος 2, και η ύπαρξη κοινών 
θεμελιωδών αξιών και αρχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες πρέπει να τηρούνται από 
όλους κατά τη θέσπιση ρυθμίσεων για τις ΚΥΚΩ στην υπηρεσία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου·

Or. fr

Τροπολογία: Bernard Lehideux

Τροπολογία 79
Παράγραφος 6

6. αναγνωρίζει ότι στο πλαίσιο των ΚΥΚΩ συνυπάρχουν δύο αρχές, η ισότιμη σημασία 
των οποίων πρέπει να επαναβεβαιωθεί: 

αφενός, η αρχή της επικουρικότητας η οποία επιτάσσει την ελευθερία των δημόσιων 
αρχών των κρατών μελών να ορίζουν, να οργανώνουν και να χρηματοδοτούν τις ΚΥΚΩ 
κατά την κρίση τους, καθώς και η αρχή της αναλογικότητας

και, αφετέρου, η συντρέχουσα ευθύνη την οποία αναθέτει στην Κοινότητα η Συνθήκη, 
και ιδίως το άρθρο 16, και το άρθρο 86, παράγραφος 2, και η ύπαρξη κοινών 
θεμελιωδών αξιών και αρχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες πρέπει να τηρούνται από 
όλους κατά τη θέσπιση ρυθμίσεων για τις ΚΥΚΩ στην υπηρεσία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου·

Or. fr

Τροπολογία: Jean Louis Cottigny

Τροπολογία 80
Παράγραφος 6

6. αναγνωρίζει ότι δύο παράγοντες χαρακτηρίζουν τις ΚΥΚΩ: αφενός, η αρχή της 
επικουρικότητας η οποία επιτάσσει την ελευθερία των εθνικών δημόσιων αρχών να 
ορίζουν, να οργανώνουν και να χρηματοδοτούν τις ΚΥΚΩ κατά την κρίση τους, 
καθώς και η αρχή της αναλογικότητας και, αφετέρου, η συντρέχουσα ευθύνη την 
οποία αναθέτει στην Κοινότητα η Συνθήκη, και ιδίως το άρθρο 16, και η ύπαρξη 
κοινών θεμελιωδών αξιών και αρχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες πρέπει να 
τηρούνται από όλους κατά τη θέσπιση ρυθμίσεων για τις ΚΥΚΩ στην υπηρεσία των 
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ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου·

Or. fr

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 81
Παράγραφος 6

6. αναγνωρίζει ότι στο πλαίσιο των ΚΥΚΩ ανταγωνίζονται δύο παράγοντες οι οποίοι 
είναι απαραίτητο να συμφιλιωθούν: αφενός, η αρχή της επικουρικότητας η οποία 
επιτάσσει την ελευθερία των εθνικών δημόσιων αρχών να ορίζουν, να οργανώνουν 
και να χρηματοδοτούν τις ΚΥΚΩ (διαγραφή), καθώς και η αρχή της αναλογικότητας 
και, αφετέρου, η συντρέχουσα ευθύνη την οποία αναθέτει στην Κοινότητα η Συνθήκη, 
και ιδίως το άρθρο 16, και η ύπαρξη κοινών θεμελιωδών αξιών και αρχών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες πρέπει να τηρούνται από όλους κατά τη θέσπιση 
ρυθμίσεων για τις ΚΥΚΩ στην υπηρεσία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
αξιοπρέπειας του ατόμου·

Or. en

Τροπολογία: Françoise Castex, Alain Hutchinson

Τροπολογία 82
Παράγραφος 6 α (νέα)

6a. θεωρεί εν προκειμένω ότι ο ορισμός της κοινωνικής στέγασης που περιέχεται στην 
ανακοίνωση: «η κοινωνική στέγαση, με την οποία παρέχεται στέγαση σε 
μειονεκτούντα άτομα ή σε λιγότερο ευνοούμενες κοινωνικές ομάδες» συμβάλλει, με 
αυτή τη διατύπωση, στον εκ των προτέρων καθορισμό και περιορισμό της 
αποστολής της κοινωνικής στέγασης, που αφενός είναι αποκλειστική αρμοδιότητα
των κρατών μελών σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας και αφετέρου δεν 
λαμβάνει υπόψη την ποικιλομορφία των αντιλήψεων και των αποστολών της 
κοινωνικής στέγασης στα κράτη μέλη καθώς και την ένταξη αυτών στις αρχές της 
καθολικότητας του δικαιώματος στη στέγη και της κοινωνικής σύμμειξης όπως 
προκύπτουν από τις διεθνείς τους δεσμεύσεις·

Or. fr
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Τροπολογία: Roselyne Bachelot-Narquin

Τροπολογία 83
Παράγραφος 6 α (νέα)

6a. θεωρεί εν προκειμένω ότι ο ορισμός της κοινωνικής στέγασης που περιέχεται στην 
ανακοίνωση: «η κοινωνική στέγαση, με την οποία παρέχεται στέγαση σε 
μειονεκτούντα άτομα ή σε λιγότερο ευνοούμενες κοινωνικές ομάδες» συμβάλλει, με 
αυτή τη διατύπωση, στον εκ των προτέρων καθορισμό και περιορισμό της 
αποστολής της κοινωνικής στέγασης, που αφενός είναι αποκλειστική αρμοδιότητα
των κρατών μελών σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας και αφετέρου δεν 
λαμβάνει υπόψη την ποικιλομορφία των αντιλήψεων και των αποστολών της 
κοινωνικής στέγασης στα κράτη μέλη καθώς και την ένταξη αυτών στις αρχές της 
καθολικότητας του δικαιώματος στη στέγη και της κοινωνικής σύμμειξης όπως 
προκύπτουν από τις διεθνείς τους δεσμεύσεις·

Or. fr

Τροπολογία: Bernard Lehideux

Τροπολογία 84
Παράγραφος 6 α (νέα)

6a. θεωρεί εν προκειμένω ότι ο ορισμός της κοινωνικής στέγασης που περιέχεται στην 
ανακοίνωση: «η κοινωνική στέγαση, με την οποία παρέχεται στέγαση σε 
μειονεκτούντα άτομα ή σε λιγότερο ευνοούμενες κοινωνικές ομάδες» συνιστά 
σφετερισμό της αποκλειστικής αρμοδιότητας των κρατών μελών σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας να καθορίζουν τις ΚΥΚΩ και τείνει να περιορίζει υπέρ 
του δέοντος την αποστολή της κοινωνικής στέγασης, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη 
την ποικιλομορφία των αντιλήψεων και των αποστολών στα κράτη μέλη·

Or. fr

Τροπολογία: Anne Van Lancker

Τροπολογία 85
Παράγραφος 6 α (νέα)

6a. θεωρεί εν προκειμένω ότι ο ορισμός της κοινωνικής στέγασης που παρέχεται στην 
ανακοίνωση δεν λαμβάνει υπόψη την ποικιλομορφία των αντιλήψεων και των 
αποστολών κοινωνικής στέγασης στα κράτη μέλη καθώς και την ένταξή τους στις 
αρχές της καθολικότητας του δικαιώματος στη στέγη και της κοινωνικής 
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σύμμειξης όπως προκύπτουν από τις διεθνείς τους δεσμεύσεις·

Or. fr

Τροπολογία: Françoise Castex

Τροπολογία 86
Παράγραφος 6 α (νέα)

6a. θεωρεί εν προκειμένω ότι η κοινωνική στέγαση δεν πρέπει να ορίζεται εκ των 
προτέρων, προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η ποικιλομορφία των αντιλήψεων 
και των αποστολών που ανατίθενται στα προγράμματα κοινωνικής στέγασης·
εφιστά συγκεκριμένα την προσοχή στην ανάπτυξη της κοινωνικής σύμμειξης·
υποστηρίζει στον τομέα αυτό την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας·

Or. fr

Τροπολογία: Roselyne Bachelot-Narquin

Τροπολογία 87
Παράγραφος 6 β (νέα)

6β. στο όνομα της αρχής της επικουρικότητας, εναπόκειται στους κατόχους δημόσιας 
εξουσίας να ορίσουν τις αποστολές κοινής ωφελείας που αναθέτουν στις ΚΥΚΩ. Οι 
φορείς παροχής υπηρεσιών όμως δεν μπορούν να τις παρέχουν εκτός και εάν έχουν 
λάβει τη δέουσα εντολή στο πλαίσιο συμβατικών υποχρεώσεων που έχουν ορίσει οι 
δημόσιες αρχές·

Or. fr

Τροπολογία: Thomas Mann

Τροπολογία 88
Παράγραφος 7

7. εκτιμά, εντούτοις, ότι, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των 
ΚΥΚΩ, τα οποία αφορούν τον χαρακτήρα των υπηρεσιών αυτών και την κατάσταση 
των δικαιούχων τους, την αποστολή κοινής ωφελείας που τους έχει ανατεθεί, 
(διαγραφή) αυτό που πρέπει να υπερισχύει σε περίπτωση σύγκρουσης είναι η 
προάσπιση του γενικού συμφέροντος, που αποτελεί χαρακτηριστικό και πρωταρχικό 
στοιχείο των ΚΥΚΩ·
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Or. de

Τροπολογία: Roberto Musacchio

Τροπολογία 89
Παράγραφος 7 α (νέα)

7a. επισημαίνει ότι για την υπεράσπιση αυτής της κοινής ωφελείας σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, η ορθή διακυβέρνηση θα πρέπει να συνδράμει ώστε να διασφαλιστεί ότι 
κατά την παροχή αυτών των υπηρεσιών τα κράτη μέλη θα εγγυώνται τη 
συμμόρφωση προς τις εξής αρχές:
• ισότιμη καθολική πρόσβαση για όλους·
• πλήρης εδαφική κάλυψη, γεωγραφική και κοινωνική προσβασιμότητα σε 
αξιόπιστες υπηρεσίας υψηλής ποιότητας σε προσιτές τιμές και ενιαίες 
προδιαγραφές ποιότητας·
• κοινωνικά αποδεκτές μειωμένες χρεώσεις για τα ΑΜΕΑ, τις ομάδες χαμηλού 
εισοδήματος και ειδικοί μηχανισμοί για την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού ανεξάρτητα από τη μορφή των παρεχόμενων υπηρεσιών·
• μέτρα για την αποφυγή περιφερειακών ανισοτήτων, τη διασφάλιση ασφάλειας
δικαίου, διαφάνειας και συμμόρφωσης προς τις συνθήκες πλαίσιο για την παροχή 
υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία: Milan Cabrnoch

Τροπολογία 90
Παράγραφος 8

διαγράφεται

Or. cs

Τροπολογία: Jacek Protasiewicz

Τροπολογία 91
Παράγραφος 8

διαγράφεται

Or. pl
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Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 92
Παράγραφος 8

8. επισημαίνει εν προκειμένω με ανησυχία τις πρόσφατες προσπάθειες να εφαρμοστεί σε 
ορισμένες ΚΥΚΩ νομοθεσία και αρχές που προσιδιάζουν στις εμπορικές υπηρεσίες
(διαγραφή), χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία και οι αρχές που 
διαφοροποιούν τις ΚΥΚΩ από αυτές·

Or. en

Τροπολογία: Iles Braghetto

Τροπολογία 93
Παράγραφος 8

8. επισημαίνει εν προκειμένω με ανησυχία τις πρόσφατες προσπάθειες να εφαρμοστεί σε 
ορισμένες ΚΥΚΩ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομοθεσία και αρχές που 
προσιδιάζουν στις εμπορικές υπηρεσίες και στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία και οι αρχές που 
διαφοροποιούν τις ΚΥΚΩ από τις άλλες υπηρεσίες·

Or. de

Τροπολογία: Ana Mato Adrover

Τροπολογία 94
Παράγραφος 8 α (νέα)

8a. επισημαίνει τις πρόσφατες προσπάθειες που έχουν σημειωθεί σε ορισμένα κράτη 
μέλη να ανοίξουν ορισμένες ΚΥΚΩ στον ανταγωνισμό με τις δέουσες εγγυήσεις και 
οι οποίες αποδείχθηκαν θετικές όσον αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση, 
χωρίς να ζημιώσουν ωστόσο τα στοιχεία και τις αρχές που διακρίνουν τις ΚΥΚΩ 
από τις λοιπές υπηρεσίες·

Or. es
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Τροπολογία: Jean Louis Cottigny

Τροπολογία 95
Παράγραφος 8 α (νέα)

8a. ζητεί από την Επιτροπή να αντισταθμίσει αυτή την ανασφάλεια δικαίου
προτείνοντας μια τομεακή οδηγία ειδικά για τις ΚΥΚΩ με την παράλληλη ανάληψη 
των κατάλληλων νομικών πρωτοβουλιών, όπως προβλέπεται από το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Λευκό Βιβλίο της Επιτροπής για τις 
υπηρεσίες κοινής ωφελείας (2006/2101(INI)) το οποίο υπενθυμίζει ότι τα 
δικαιώματα συναπόφασης, στις περιπτώσεις τις οποίες προβλέπει η Συνθήκη, 
πρέπει να ασκούνται πλήρως από όλα τα μέρη που εμπλέκονται στον τομέα των 
ΥΚΩ και των ΥΓΟΣ·

Or. fr

Τροπολογία: Milan Cabrnoch

Τροπολογία 96
Παράγραφος 9

διαγράφεται

Or. cs

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 97
Παράγραφος 9

9. θεωρεί απαραίτητο να τεθεί επειγόντως τέλος στην υφιστάμενη κατάσταση 
ανασφάλειας δικαίου που παρουσιάζεται στο πλαίσιο των υπηρεσιών κοινής 
ωφελείας, είτε είναι οικονομικές είτε κοινωνικές· κατά συνέπεια, ζητεί από την 
Επιτροπή να μελετήσει χωρίς καθυστέρηση και με στόχο να επιτευχθεί ασφάλεια 
δικαίου και διαφάνεια, όλες τις δυνατότητες προκειμένου να διευκρινιστεί το νομικό 
πλαίσιο των ΚΥΚΩ· (διαγραφή)

Or. de
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Τροπολογία: Iles Braghetto

Τροπολογία 98
Παράγραφος 9

9. θεωρεί απαραίτητο να τεθεί επειγόντως τέλος στην υφιστάμενη κατάσταση 
ανασφάλειας δικαίου που παρουσιάζεται στο πλαίσιο των υπηρεσιών κοινής 
ωφελείας, είτε είναι οικονομικές είτε κοινωνικές· κατά συνέπεια, ζητεί από την 
Επιτροπή να μελετήσει χωρίς καθυστέρηση και με στόχο να επιτευχθεί ασφάλεια 
δικαίου και διαφάνεια, όλες τις δυνατότητες προκειμένου να διευκρινιστεί το νομικό 
πλαίσιο των ΚΥΚΩ· (διαγραφή)

Or. de

Τροπολογία: Iles Braghetto

Τροπολογία 99
Παράγραφος 9

9. θεωρεί απαραίτητο να τεθεί επειγόντως τέλος στην υφιστάμενη κατάσταση 
ανασφάλειας δικαίου που παρουσιάζεται στο πλαίσιο των υπηρεσιών κοινής 
ωφελείας, είτε είναι οικονομικές είτε κοινωνικές· κατά συνέπεια, ζητεί από την 
Επιτροπή να μελετήσει χωρίς καθυστέρηση και με στόχο να επιτευχθεί ασφάλεια 
δικαίου και διαφάνεια, όλες τις δυνατότητες προκειμένου να διευκρινιστεί το νομικό 
πλαίσιο των ΚΥΚΩ και να αποκτήσουν ένα νομικό πλαίσιο αναφοράς, ιδίως με την 
έκδοση νομοθετικών πράξεων· (διαγραφή)

Or. it

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 100
Παράγραφος 9

9. θεωρεί απαραίτητο να τεθεί επειγόντως τέλος στην υφιστάμενη κατάσταση 
ανασφάλειας δικαίου που παρουσιάζεται στο πλαίσιο των υπηρεσιών κοινής 
ωφελείας, είτε είναι οικονομικές είτε κοινωνικές· κατά συνέπεια, ζητεί από την 
Επιτροπή να μελετήσει χωρίς καθυστέρηση και με στόχο να επιτευχθεί ασφάλεια 
δικαίου και διαφάνεια, όλες τις δυνατότητες προκειμένου να διευκρινιστεί το νομικό 
πλαίσιο των ΚΥΚΩ· (διαγραφή)

Or. en
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Τροπολογία: Ana Mato Adrover

Τροπολογία 101
Παράγραφος 9

9. θεωρεί απαραίτητο να τεθεί επειγόντως τέλος στην υφιστάμενη κατάσταση 
ανασφάλειας δικαίου που παρουσιάζεται στο πλαίσιο των υπηρεσιών κοινής 
ωφελείας, είτε είναι οικονομικές είτε κοινωνικές· κατά συνέπεια, ζητεί από την 
Επιτροπή να μελετήσει χωρίς καθυστέρηση και με στόχο να επιτευχθεί ασφάλεια 
δικαίου και διαφάνεια, όλες τις δυνατότητες προκειμένου να διευκρινιστεί το νομικό 
πλαίσιο των ΚΥΚΩ (διαγραφή) με την έκδοση των κατάλληλων νομοθετικών 
πράξεων·

Or. es

Τροπολογία: Roberto Musacchio

Τροπολογία 102
Παράγραφος 9

9. θεωρεί απαραίτητο να τεθεί επειγόντως τέλος στην υφιστάμενη κατάσταση 
ανασφάλειας δικαίου που παρουσιάζεται στο πλαίσιο των υπηρεσιών κοινής 
ωφελείας, είτε είναι οικονομικές είτε κοινωνικές· κατά συνέπεια, ζητεί από την 
Επιτροπή να μελετήσει χωρίς καθυστέρηση και με στόχο να επιτευχθεί ασφάλεια 
δικαίου και διαφάνεια, όλες τις δυνατότητες προκειμένου να διευκρινιστεί το νομικό 
πλαίσιο των ΚΥΚΩ και να αποκτήσουν ένα νομικό πλαίσιο αναφοράς εκτός κανόνων 
περί εσωτερικής αγοράς, κρατικών ενισχύσεων, δημόσιων συμβάσεων και 
ανταγωνισμού (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 103
Παράγραφος 9

9. θεωρεί απαραίτητο να τεθεί επειγόντως τέλος στην υφιστάμενη κατάσταση 
ανασφάλειας δικαίου που παρουσιάζεται στο πλαίσιο των υπηρεσιών κοινής ωφελείας
(διαγραφή)· κατά συνέπεια, ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει χωρίς καθυστέρηση 
και με στόχο να επιτευχθεί ασφάλεια δικαίου και διαφάνεια, όλες τις δυνατότητες 
προκειμένου να διευκρινιστεί το νομικό πλαίσιο των ΚΥΚΩ και να αποκτήσουν ένα 
νομικό πλαίσιο αναφοράς, ιδίως με την έκδοση νομοθετικών πράξεων με τη 
διαδικασία συναπόφασης συμπεριλαμβανομένης (διαγραφή) μιας οδηγίας-πλαισίου 
και των κατάλληλων τομεακών μέτρων για τις υπηρεσίες υγείας, τις κοινωνικές 
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υπηρεσίες και λοιπούς συναφείς τομείς·

Or. en

Τροπολογία: Bernard Lehideux

Τροπολογία 104
Παράγραφος 9

9. θεωρεί απαραίτητο να τεθεί επειγόντως τέλος στην υφιστάμενη κατάσταση 
ανασφάλειας δικαίου που παρουσιάζεται στο πλαίσιο των υπηρεσιών κοινής 
οικονομικής ωφελείας· κατά συνέπεια, ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει χωρίς 
καθυστέρηση και με στόχο να επιτευχθεί ασφάλεια δικαίου και διαφάνεια, όλες τις 
δυνατότητες προκειμένου να διευκρινιστεί το νομικό πλαίσιο των ΚΥΚΩ και να 
αποκτήσουν ένα νομικό πλαίσιο αναφοράς, ιδίως με την έκδοση νομοθετικών 
πράξεων με τη διαδικασία της συναπόφασης, συμπεριλαμβανομένης μιας οδηγίας 
για τις ΚΥΚΩ·

Or. fr

Τροπολογία: Roselyne Bachelot-Narquin

Τροπολογία 105
Παράγραφος 9

9. θεωρεί απαραίτητο να τεθεί επειγόντως τέλος στην υφιστάμενη κατάσταση 
ανασφάλειας δικαίου που παρουσιάζεται στο πλαίσιο των υπηρεσιών κοινής 
οικονομικής ωφελείας· κατά συνέπεια, ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει χωρίς 
καθυστέρηση και με στόχο να επιτευχθεί ασφάλεια δικαίου και διαφάνεια, όλες τις 
δυνατότητες προκειμένου να διευκρινιστεί το νομικό πλαίσιο των ΚΥΚΩ και να 
αποκτήσουν ένα νομικό πλαίσιο αναφοράς, ιδίως με την έκδοση νομοθετικών 
πράξεων με τη διαδικασία της συναπόφασης, συμπεριλαμβανομένης μιας οδηγίας 
για τις ΚΥΚΩ·

Or. fr

Τροπολογία: Harlem Désir

Τροπολογία 106
Παράγραφος 9

9. θεωρεί απαραίτητο να τεθεί επειγόντως τέλος στην υφιστάμενη κατάσταση 
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ανασφάλειας δικαίου που παρουσιάζεται στο πλαίσιο των υπηρεσιών κοινής 
ωφελείας· κατά συνέπεια, ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει χωρίς καθυστέρηση 
και με στόχο να επιτευχθεί ασφάλεια δικαίου και διαφάνεια, όλες τις δυνατότητες 
προκειμένου να διευκρινιστεί το νομικό πλαίσιο των ΚΥΚΩ και να αποκτήσουν ένα 
νομικό πλαίσιο αναφοράς, ιδίως με την έκδοση νομοθετικών πράξεων με τη 
διαδικασία της συναπόφασης, συμπεριλαμβανομένης μιας οδηγίας για τις ΚΥΚΩ·

Or. fr

Τροπολογία: Anne Van Lancker

Τροπολογία 107
Παράγραφος 9

9. θεωρεί απαραίτητο να τεθεί επειγόντως τέλος στην υφιστάμενη κατάσταση 
ανασφάλειας δικαίου που παρουσιάζεται στο πλαίσιο των κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής οικονομικής ωφελείας (διαγραφή)· κατά συνέπεια, ζητεί από την Επιτροπή να 
μελετήσει χωρίς καθυστέρηση και με στόχο να επιτευχθεί ασφάλεια δικαίου και 
διαφάνεια, όλες τις δυνατότητες προκειμένου να διευκρινιστεί το νομικό πλαίσιο των 
ΚΥΚΩ και να αποκτήσουν ένα νομικό πλαίσιο αναφοράς, ιδίως με την έκδοση 
νομοθετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένης (διαγραφή) μιας οδηγίας-πλαισίου·

Or. fr

Τροπολογία: Jean Louis Cottigny

Τροπολογία 108
Παράγραφος 9

9. θεωρεί απαραίτητο να τεθεί επειγόντως τέλος στην υφιστάμενη κατάσταση 
ανασφάλειας δικαίου που παρουσιάζεται στο πλαίσιο των υπηρεσιών κοινής 
ωφελείας, είτε είναι οικονομικές είτε κοινωνικές· κατά συνέπεια, ζητεί από την 
Επιτροπή να μελετήσει χωρίς καθυστέρηση και με στόχο να επιτευχθεί ασφάλεια 
δικαίου και διαφάνεια, όλες τις δυνατότητες προκειμένου να διευκρινιστεί το νομικό 
πλαίσιο των ΚΥΚΩ και να αποκτήσουν ένα νομικό πλαίσιο αναφοράς, ιδίως με την 
έκδοση νομοθετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένης (διαγραφή) μιας οδηγίας-
πλαισίου·

Or. fr
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 109
Παράγραφος 9

9. θεωρεί απαραίτητο να τεθεί επειγόντως τέλος στην υφιστάμενη κατάσταση 
ανασφάλειας δικαίου που παρουσιάζεται στο πλαίσιο των υπηρεσιών κοινής 
ωφελείας, είτε είναι οικονομικές είτε κοινωνικές· κατά συνέπεια, ζητεί από την 
Επιτροπή να μελετήσει χωρίς καθυστέρηση και με στόχο να επιτευχθεί ασφάλεια 
δικαίου, διαφάνεια και μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των χαρακτηριστικών των 
υπηρεσιών κοινής ωφελείας και της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας υπηρεσιών 
και αγαθών· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει όλες τις δυνατότητες προκειμένου 
να υπάρξει πλήρης εννοιολογική αποσαφήνιση των θεμελιωδών εννοιών στον τομέα 
αυτό και σεβασμός της ποικιλομορφίας, να διευκρινιστεί το νομικό πλαίσιο των 
ΚΥΚΩ και να αποκτήσουν ένα νομικό πλαίσιο αναφοράς, ιδίως με την έκδοση 
νομοθετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως μελλοντικά της θέσπισης
οδηγίας-πλαισίου·

Or. el

Τροπολογία: Harald Ettl

Τροπολογία 110
Παράγραφος 9

9. θεωρεί απαραίτητο να τεθεί επειγόντως τέλος στην υφιστάμενη κατάσταση 
ανασφάλειας δικαίου που παρουσιάζεται στο πλαίσιο των κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφελείας καθώς και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος· κατά συνέπεια, ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει χωρίς 
καθυστέρηση και με στόχο να επιτευχθεί ασφάλεια δικαίου και διαφάνεια, όλες τις 
δυνατότητες προκειμένου να διευκρινιστεί το νομικό πλαίσιο των ΚΥΚΩ και να 
αποκτήσουν ένα νομικό πλαίσιο αναφοράς, ιδίως με την έκδοση νομοθετικών 
πράξεων, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως μιας οδηγίας-πλαισίου·

Or. de

Τροπολογία: Iles Braghetto

Τροπολογία 111
Παράγραφος 9 α (νέα)

9a. εκτιμά ότι, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας που παρέχεται στα κράτη μέλη να 
καθορίζουν τους όρους της υλοποίησης των στόχων και των αρχών των ΚΥΚΩ 
έχοντας ως ειδική αποστολή την αρωγή και την κοινωνική ένταξη, είναι 
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απαραίτητο να προβλέπεται η δυνατότητα προσφυγής σε νομικά μέσα, όπως 
προβλέπονται από τις εθνικές κανονιστικές διατάξεις, που επιτρέπουν την 
υπέρβαση της έννοιας της «οικονομικής δραστηριότητας» όπως ορίζεται για τους 
σκοπούς της Συνθήκης·

Or. it

Τροπολογία: Françoise Castex

Τροπολογία 112
Παράγραφος 9 α (νέα)

9a. καλεί την Επιτροπή να προαγάγει τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και να 
εκδώσει ανακοίνωση για τον εν λόγω τομέα για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού μοντέλου· υπενθυμίζει τον επείγοντα χαρακτήρα της θέσπισης 
καταστατικού για την ευρωπαϊκή ένωση κοινωνικής αλληλεγγύης και το ευρωπαϊκό 
σωματείο·

Or. fr

Τροπολογία: Anne Van Lancker

Τροπολογία 113
Παράγραφος 9 α (νέα)

9a. θεωρεί ότι ένα νομικό πλαίσιο για τις ΚΥΚΩ θα πρέπει να αποσαφηνίζει τους 
διάφορους τρόπους διαχείρισης, λειτουργίας, χρηματοδότησης και κανονιστικής 
ρύθμισης αυτών των υπηρεσιών και να διασφαλίζει ότι οι αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών θα θεσπίσουν πρότυπα προστασίας των χρηστών, ποιότητας και 
αξιολόγησης·

Or. fr

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 114
Παράγραφος 9 α (νέα)

9a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν επαρκώς τις νέες μορφές 
κοινωνικής εταιρείας που συμμετέχουν στην παραγωγή ΚΥΚΩ, ρυθμίζοντας 
κατάλληλα την κοινωνική τους διάσταση καθώς και την επιχειρηματικής τους 
διάσταση και τους όρους της παρουσίας τους στην αγορά·



AM\629928EL.doc 41/61 PE 378.585v01-00

Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Or. it

Τροπολογία: Milan Cabrnoch

Τροπολογία 115
Παράγραφος 10

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προστατεύσουν και να προωθήσουν όρους 
απασχόλησης που παρουσιάζονται κατά κόρον στον τομέα των κοινωνικών 
υπηρεσιών, όπως η εργασία των γυναικών, η ελαστική ρύθμιση του χρόνου εργασίας, 
η εργασία με μειωμένο ωράριο και η προσφυγή στην εθελοντική εργασία, με αποφυγή 
των καταστάσεων απάτης και ανασφάλειας και χωρίς αυτό να συνεπάγεται 
υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας των απασχολουμένων στον κλάδο ή 
χρησιμοποίηση ανειδίκευτου ή ελάχιστα ειδικευμένου προσωπικού· (διαγραφή)

Or. cs

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 116
Παράγραφος 10

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να (διαγραφή) προωθήσουν όρους 
απασχόλησης που παρουσιάζονται κατά κόρον στον τομέα των κοινωνικών 
υπηρεσιών, όπως (διαγραφή) η ελαστική ρύθμιση του χρόνου εργασίας, η εργασία με 
μειωμένο ωράριο και η προσφυγή στην εθελοντική εργασία, με αποφυγή των 
καταστάσεων απάτης και ανασφάλειας και χωρίς αυτό να συνεπάγεται υποβάθμιση 
των συνθηκών εργασίας των απασχολουμένων στον κλάδο ή χρησιμοποίηση 
ανειδίκευτου ή ελάχιστα ειδικευμένου προσωπικού· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να 
περιλάβει στην όλη διαδικασία διαβουλεύσεων και στην έκθεσή της τα ζητήματα που 
αφορούν την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου·

Or. en

Τροπολογία: Iles Braghetto

Τροπολογία 117
Παράγραφος 10

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προστατεύσουν και να προωθήσουν όρους 
απασχόλησης που παρουσιάζονται κατά κόρον στον τομέα των κοινωνικών 
υπηρεσιών, όπως η εργασία των γυναικών, η ελαστική ρύθμιση του χρόνου εργασίας, 
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η εργασία με μειωμένο ωράριο και η προσφυγή στην εθελοντική εργασία· (διαγραφή)
ζητεί επίσης από την Επιτροπή να περιλάβει στην όλη διαδικασία διαβουλεύσεων και 
στην έκθεσή της τα ζητήματα που αφορούν την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου·

Or. de

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 118
Παράγραφος 10

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προστατεύσουν και να προωθήσουν όρους 
απασχόλησης που παρουσιάζονται κατά κόρον στον τομέα των κοινωνικών 
υπηρεσιών, όπως η εργασία των γυναικών, η ελαστική ρύθμιση του χρόνου εργασίας, 
η εργασία με μειωμένο ωράριο και η προσφυγή στον εθελοντισμό, όχι μόνο σε 
επίπεδο παροχής υπηρεσιών, αλλά και στο επίπεδο των διοικήσεων, με αποφυγή 
των καταστάσεων απάτης και ανασφάλειας και χωρίς αυτό να συνεπάγεται 
υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας των απασχολουμένων στον κλάδο ή 
χρησιμοποίηση ανειδίκευτου ή ελάχιστα ειδικευμένου προσωπικού· ζητεί επίσης από 
την Επιτροπή να περιλάβει στην όλη διαδικασία διαβουλεύσεων και στην έκθεσή της 
τα ζητήματα που αφορούν στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, τις ανάγκες 
των μειονεκτούντων ατόμων και των ατόμων της τρίτης ηλικίας·

Or. el

Τροπολογία: Harlem Désir

Τροπολογία 119
Παράγραφος 10

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προστατεύσουν και να προωθήσουν όρους 
απασχόλησης που παρουσιάζονται κατά κόρον στον τομέα των κοινωνικών 
υπηρεσιών, όπως η εργασία των γυναικών, η ελαστική ρύθμιση του χρόνου εργασίας, 
η εργασία με μειωμένο ωράριο και η προσφυγή στην εθελοντική εργασία, η οποία,
εφόσον υπάρχει, πρέπει να εντάσσεται σε ένα πλαίσιο ώστε να διασφαλίζεται η 
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, με αποφυγή των καταστάσεων απάτης και 
ανασφάλειας και χωρίς αυτό να συνεπάγεται υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας 
των απασχολουμένων στον κλάδο ή χρησιμοποίηση ανειδίκευτου ή ελάχιστα 
ειδικευμένου προσωπικού· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να περιλάβει στην όλη 
διαδικασία διαβουλεύσεων και στην έκθεσή της τα ζητήματα που αφορούν την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου·
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Or. fr

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 120
Παράγραφος 10

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προστατεύσουν και να προωθήσουν όρους 
απασχόλησης που παρουσιάζονται κατά κόρον στον τομέα των κοινωνικών 
υπηρεσιών, όπως η εργασία των γυναικών, η ελαστική ρύθμιση του χρόνου εργασίας, 
η εργασία με μειωμένο ωράριο και η προσφυγή στην εθελοντική εργασία, με στόχο 
τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών στον τομέα αυτόν, για την καταπολέμηση
των καταστάσεων απάτης και ανασφάλειας (διαγραφή) χωρίς αυτό να συνεπάγεται 
υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας των απασχολουμένων στον κλάδο ή 
χρησιμοποίηση ανειδίκευτου ή ελάχιστα ειδικευμένου προσωπικού· ζητεί επίσης από 
την Επιτροπή να περιλάβει στην όλη διαδικασία διαβουλεύσεων και στην έκθεσή της 
τα ζητήματα που αφορούν την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου·

Or. en

Τροπολογία: Iles Braghetto

Τροπολογία 121
Παράγραφος 11

11. ζητεί από την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους φορείς παροχής 
ΚΥΚΩ να ορίσει ένα επαγγελματικό προφίλ το οποίο θα τυγχάνει γενικής 
αναγνώρισης σε όλα τα κράτη μέλη·

Or. de

Τροπολογία: Iles Braghetto

Τροπολογία 122
Παράγραφος 11

11. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους παρόχους ΚΥΚΩ, (διαγραφή) να 
αναπτύξει δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης προσανατολισμένες στην προσαρμογή 
σε αυτές τις εργασιακές συνθήκες (διαγραφή), οι οποίες να αποβλέπουν σε καλύτερη 
ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και σε καλύτερες συνθήκες εργασίας και ζωής 
των απασχολουμένων (διαγραφή)· εκτιμά επίσης ότι ο εξελικτικός χαρακτήρας των 
αναγκών κοινωνικών παροχών απαιτεί τη διασφάλιση από τις δημόσιες αρχές ενός 



PE 378.585v01-00 44/61 AM\629928EL.doc

Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

υψηλού επιπέδου επαγγελματικής κατάρτισης των απασχολουμένων στον κοινωνικό 
τομέα·

Or. it

Τροπολογία: Ana Mato Adrover

Τροπολογία 123
Παράγραφος 11

11. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους παρόχους ΚΥΚΩ, δεδομένου του 
άγχους, των ειδικών απαιτήσεων του τύπου ωραρίου εργασίας (εργασία με βάρδιες ή 
νυκτερινή εργασία), του επικίνδυνου ή επίπονου χαρακτήρα ορισμένων τύπων 
δραστηριοτήτων κοινωνικής υπηρεσίας, να αναπτύξει δράσεις συνεχούς 
επαγγελματικής κατάρτισης προσανατολισμένες στην προσαρμογή στις περιστάσεις 
αυτές και στην ικανότητα αντιμετώπισής τους, οι οποίες να αποβλέπουν σε καλύτερη 
ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και σε καλύτερες συνθήκες εργασίας και ζωής 
των απασχολουμένων στον συγκεκριμένο κλάδο· εκτιμά επίσης ότι ο εξελικτικός 
χαρακτήρας των αναγκών κοινωνικών παροχών απαιτεί τη διασφάλιση από τις 
δημόσιες αρχές ενός υψηλού επιπέδου κατάρτισης (πανεπιστημιακής και 
επαγγελματικής) των απασχολούμενων στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών·

Or. es

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 124
Παράγραφος 11

11. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους παρόχους ΚΥΚΩ, δεδομένου του 
άγχους, του τύπου ωραρίου εργασίας (εργασία με βάρδιες ή νυκτερινή εργασία), του 
επικίνδυνου ή επίπονου χαρακτήρα ορισμένων τύπων δραστηριοτήτων κοινωνικής 
υπηρεσίας, να αναπτύξει και να αναβαθμίσει τις δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης
και δια βίου μάθησης προσανατολισμένες στην προσαρμογή στις περιστάσεις αυτές 
και στην ικανότητα αντιμετώπισής τους, οι οποίες να αποβλέπουν σε καλύτερη 
ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και σε καλύτερες συνθήκες εργασίας και ζωής 
των απασχολουμένων στον συγκεκριμένο κλάδο· εκτιμά επίσης ότι ο εξελικτικός 
χαρακτήρας των αναγκών κοινωνικών παροχών απαιτεί τη διασφάλιση από τις 
δημόσιες αρχές ενός υψηλού επιπέδου επαγγελματικής κατάρτισης των 
απασχολουμένων στον κοινωνικό τομέα·

Or. en
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Τροπολογία: Harlem Désir

Τροπολογία 125
Παράγραφος 11

11. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους παρόχους ΚΥΚΩ, δεδομένου του 
άγχους, του τύπου ωραρίου εργασίας (εργασία με βάρδιες ή νυκτερινή εργασία), του 
επικίνδυνου ή επίπονου χαρακτήρα ορισμένων τύπων δραστηριοτήτων κοινωνικής 
υπηρεσίας, να αναπτύξει δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης προσανατολισμένες 
στην προσαρμογή στις περιστάσεις αυτές και στην ικανότητα αντιμετώπισής τους, οι 
οποίες να αποβλέπουν σε καλύτερη ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και σε 
καλύτερες συνθήκες εργασίας και ζωής των απασχολουμένων στον συγκεκριμένο 
κλάδο· εκτιμά επίσης ότι ο εξελικτικός χαρακτήρας των αναγκών κοινωνικών 
παροχών απαιτεί τη διασφάλιση από τις δημόσιες αρχές ενός υψηλού επιπέδου 
επαγγελματικής κατάρτισης των απασχολουμένων στον κοινωνικό τομέα·καθώς και 
την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου στον εν λόγω τομέα·

Or. fr

Τροπολογία: Harald Ettl

Τροπολογία 126
Παράγραφος 11

11. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους παρόχους ΚΥΚΩ, δεδομένου του 
άγχους, του τύπου ωραρίου εργασίας (εργασία με βάρδιες ή νυκτερινή εργασία), του 
επικίνδυνου ή επίπονου χαρακτήρα ορισμένων τύπων δραστηριοτήτων κοινωνικής 
υπηρεσίας, να αναπτύξει δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης προσανατολισμένες 
στην προσαρμογή στις περιστάσεις αυτές και στην ικανότητα αντιμετώπισής τους, οι 
οποίες να αποβλέπουν σε καλύτερη ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και σε 
καλύτερες συνθήκες εργασίας και ζωής των απασχολουμένων στον συγκεκριμένο 
κλάδο· εκτιμά επίσης ότι ο εξελικτικός χαρακτήρας των αναγκών κοινωνικών 
παροχών απαιτεί τη διασφάλιση από τις δημόσιες αρχές ενός υψηλού επιπέδου 
επαγγελματικής κατάρτισης των απασχολουμένων ·(διαγραφή)

Or. de

Τροπολογία: Françoise Castex

Τροπολογία 127
Παράγραφος 11 α (νέα)

11a. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους παρόχους ΚΥΚΩ να αξιοποιήσουν τα 
διάφορα είδη επαγγελματικής απασχόλησης των οποίων απολαύει ο εν λόγω τομέας
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δηλαδή την άμισθη εργασία, την εθελοντική εργασία, εφαρμόζοντας διαδικασίες 
αναγνώρισης των περιόδων εθελοντικής εργασίας και επικύρωσης των άτυπων 
μαθητειών στις οποίες παρέχει πρόσβαση·

Or. fr

Τροπολογία: Joel Hasse Ferreira

Τροπολογία 128
Παράγραφος 11 α (νέα)

11a. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν πιλοτικές δράσεις για 
την εθελοντική συμμετοχή, συμπεριλαμβανομένης μιας περιόδου ευρωπαϊκής 
κοινωνικής υπηρεσίας στο πλαίσιο της υπερεθνικής κινητικότητας·

Or. fr

Τροπολογία: Joel Hasse Ferreira

Τροπολογία 129
Παράγραφος 11 β (νέα)

11b. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν επαρκώς την εργασία των 
εθελοντών στην παροχή ΚΥΚΩ, ιδίως όσον αφορά τον ακαδημαϊκό τομέα, την 
απασχόληση και την κοινωνική ασφάλιση·

Or. fr

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 130
Παράγραφος 12

12. συγχαίρει την Επιτροπή για την πρωτοβουλία της να διεξαγάγει διαβουλεύσεις με 
όλους τους εμπλεκομένους στο πλαίσιο του ορισμού και της οργάνωσης των ΚΥΚΩ· 
εκτιμά ότι ο διάλογος αυτός θα καταλήξει σε μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερη 
ποιότητα των υπηρεσιών αυτών, καθώς και στην ενίσχυση των αρχών και των αξιών 
που τις εμπνέουν· αναμένει δε ότι η συμμετοχή των ενδιαφερομένων επίσης θα 
διατηρηθεί όταν δημιουργηθούν τα νομοθετικά μέσα·

Or. en
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Τροπολογία: Bernard Lehideux

Τροπολογία 131
Παράγραφος 12

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. fr

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 132
Παράγραφος 13

13. προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η κοινή ωφέλεια θα υπερισχύει σε περίπτωση 
δημιουργίας εντάσεων όσον αφορά τους κανόνες περί ανταγωνισμού και να 
διασφαλιστεί η παροχή υπηρεσιών αποδοτικών και υψηλής ποιότητας, καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να σεβαστούν την ποικιλομορφία των τρόπων 
οργάνωσης και διαχείρισης των ΚΥΚΩ και των πόρων και μεθόδων χρηματοδότησής 
τους· συνιστά στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή να αξιοποιήσουν τις 
αρμοδιότητές τους στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων για την προαγωγή των 
αξιών και της ανάπτυξης του κλάδου, όπως ρητώς επιτρέπεται από τις οδηγίεςγια 
τις δημόσιες συμβάσεις 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ· συνιστά να καταβληθούν 
σημαντικές προσπάθειες από την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις της ΕΕ σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ώστε να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που παρείχε η 
αναθεώρηση των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις το 2004 προκειμένου να 
εφαρμοστούν κοινωνικές και περιβαλλοντικές ρήτρες στις συμβάσεις τους·

Or. en

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 133
Παράγραφος 13

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να σεβαστούν την ποικιλομορφία των τρόπων 
οργάνωσης και διαχείρισης των ΚΥΚΩ και των πόρων και μεθόδων χρηματοδότησής 
τους· ζητεί επίσης τα κράτη μέλη να επανέλθουν σε ‘μεταρρυθμίσεις’ που 
θεσμοθέτησαν τα μοντέλα της αγοράς στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, 
μοντέλα υποκείμενα στον ανταγωνισμό και τις υποχρεώσεις πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών, και να μην προωθούν πλέον συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα ή να 
εξωτερικοποιούν τις κοινωνικές υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα, καθώς πρόκειται 
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για παραπλανητικές στρατηγικές ‘εκσυγχρονισμού των κοινωνικών υπηρεσιών· σε 
μια προσπάθεια κατοχύρωσης της κοινής ωφελείας και της αποτελεσματικότητας και 
της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών τόσο ο δημόσιος τομέας όσο και ο μη 
κερδοσκοπικός ‘τρίτος τομέας’ της κοινωνικής οικονομίας αποτελούν την 
καταλληλότερη στρατηγική για τη διασφάλιση κοινωνικών υπηρεσιών υψηλής 
ποιότητας, ολοκληρωμένων και καθολικών·

Or. en

Τροπολογία: Françoise Castex, Alain Hutchinson

Τροπολογία 134
Παράγραφος 13

13. σε μια προσπάθεια κατοχύρωσης της κοινής ωφελείας και της 
αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να σεβαστούν την ποικιλομορφία των τρόπων 
οργάνωσης και διαχείρισης των ΚΥΚΩ και των πόρων και μεθόδων χρηματοδότησής 
τους· ζητεί επίσης να δημιουργηθούν συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για την 
παροχή τους (διαγραφή)·

Or. fr

Τροπολογία: Bernard Lehideux

Τροπολογία 135
Παράγραφος 13

13. σε μια προσπάθεια κατοχύρωσης της κοινής ωφελείας και της 
αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να σεβαστούν την ποικιλομορφία των τρόπων 
οργάνωσης και διαχείρισης των ΚΥΚΩ και των πόρων και μεθόδων χρηματοδότησής 
τους· ζητεί επίσης να δημιουργηθούν συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για την 
παροχή τους (διαγραφή)·

Or. fr
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Τροπολογία: Jean Louis Cottigny

Τροπολογία 136
Παράγραφος 13

13. σε μια προσπάθεια κατοχύρωσης της κοινής ωφελείας και της 
αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να σεβαστούν την ποικιλομορφία των τρόπων 
οργάνωσης και διαχείρισης των ΚΥΚΩ και των πόρων και μεθόδων χρηματοδότησής 
τους· ζητεί επίσης να δημιουργηθούν συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για την 
παροχή τους (διαγραφή)· και μη διάκρισης·

Or. fr

Τροπολογία: Roberto Musacchio

Τροπολογία 137
Παράγραφος 13

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να σεβαστούν την ποικιλομορφία των τρόπων 
οργάνωσης και διαχείρισης των ΚΥΚΩ και των πόρων και μεθόδων χρηματοδότησής 
τους (διαγραφή) σε μια προσπάθεια κατοχύρωσης της κοινής ωφελείας και της 
αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 138
Παράγραφος 13

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να σεβαστούν την ποικιλομορφία των τρόπων 
οργάνωσης και διαχείρισης των ΚΥΚΩ και των πόρων και μεθόδων χρηματοδότησής 
τους· ζητεί επίσης να δημιουργηθούν συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για την 
παροχή τους και να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια μεταξύ των χρηματοδοτικών 
οργανισμών και των παρόχων υπηρεσιών, σε μια προσπάθεια κατοχύρωσης της 
κοινής ωφελείας και της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των παρεχομένων 
υπηρεσιών·

Or. el
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Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 139
Παράγραφος 13

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να σεβαστούν την ποικιλομορφία των τρόπων 
οργάνωσης και διαχείρισης των ΚΥΚΩ και των πόρων και μεθόδων χρηματοδότησής 
τους· ζητεί επίσης να δημιουργηθούν συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για την 
παροχή τους, σε μια προσπάθεια κατοχύρωσης της κοινής ωφελείας και της 
αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών· τονίζει επίσης 
τον ρόλο των προεμπορικών δημόσιων συμβάσεων ως ένα χρήσιμο εργαλείο για 
την προαγωγή της ποιότητας, της καινοτομίας, της αποτελεσματικότητας και του 
εκσυγχρονισμού σε αυτόν τον τομέα·

Or. en

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 140
Παράγραφος 14

14. εκτιμά ότι οι διάφορες αρμόδιες δημόσιες αρχές των κρατών μελών είναι ελεύθερες 
να αποφασίζουν ότι οι ΚΥΚΩ θα παρέχονται από ταμεία αλληλασφάλισης, άλλους 
κοινωνικούς οργανισμούς ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, εφόσον η παροχή από τον ιδιωτικό 
τομέα είναι συμβατή με τον σεβασμό της αρχής της κοινής ωφελείας, αλλά εκτιμά ότι 
οι δημόσιες αρχές πρέπει να μπορούν να ελέγχουν ανά πάσα στιγμή ότι οι παρέχοντες 
τις υπηρεσίες σέβονται τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τις ΚΥΚΩ και το 
γεγονός ότι η υπηρεσία παρέχεται σύμφωνα με αυτές·

Or. en

Τροπολογία: Ana Mato Adrover

Τροπολογία 141
Παράγραφος 14

14. εκτιμά ότι οι διάφορες αρμόδιες δημόσιες αρχές των κρατών μελών είναι ελεύθερες 
να αποφασίζουν ότι οι ΚΥΚΩ θα παρέχονται από ταμεία αλληλασφάλισης, άλλους 
κοινωνικούς οργανισμούς ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, εφόσον η παροχή από τον ιδιωτικό 
τομέα είναι συμβατή με τον σεβασμό της αρχής της κοινής ωφελείας, αλλά εκτιμά ότι 
οι δημόσιες αρχές πρέπει να μπορούν να ελέγχουν ανά πάσα στιγμή ότι οι παρέχοντες 
τις υπηρεσίες σέβονται τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τις ΚΥΚΩ και το 
γεγονός ότι η υπηρεσία παρέχεται σύμφωνα με τους όρους που έχουν νόμιμα 
θεσπίσει οι δημόσιες αρχές·
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Or. es

Τροπολογία: Bernard Lehideux

Τροπολογία 142
Παράγραφος 14

14. εκτιμά ότι οι διάφορες αρμόδιες δημόσιες αρχές των κρατών μελών είναι ελεύθερες 
να αποφασίζουν ότι οι ΚΥΚΩ θα παρέχονται από ταμεία αλληλασφάλισης, άλλους 
κοινωνικούς οργανισμούς ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, εφόσον η παροχή από τον ιδιωτικό 
τομέα είναι συμβατή με τον σεβασμό της αρχής της κοινής ωφελείας, αλλά εκτιμά ότι 
οι δημόσιες αρχές πρέπει να μπορούν να ελέγχουν ανά πάσα στιγμή ότι οι παρέχοντες 
τις υπηρεσίες σέβονται τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τις ΚΥΚΩ και το 
γεγονός ότι η υπηρεσία παρέχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις τις οποίες έχουν θέσει 
εκ των προτέρων οι δημόσιες αρχές μέσω επίσημης πράξης εντολής και ενός 
καθεστώτος αδειοδότησης·

Or. fr

Τροπολογία: Anne Van Lancker

Τροπολογία 143
Παράγραφος 14

14. εκτιμά ότι οι διάφορες αρμόδιες δημόσιες αρχές των κρατών μελών είναι ελεύθερες 
να αποφασίζουν ότι οι ΚΥΚΩ θα παρέχονται από ταμεία αλληλασφάλισης, άλλους 
κοινωνικούς οργανισμούς ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, εφόσον η παροχή από τον ιδιωτικό 
τομέα είναι συμβατή με τον σεβασμό της αρχής της κοινής ωφελείας, αλλά εκτιμά ότι 
οι δημόσιες αρχές πρέπει να μπορούν να ελέγχουν ανά πάσα στιγμή ότι οι παρέχοντες 
τις υπηρεσίες σέβονται τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τις ΚΥΚΩ και το 
γεγονός ότι η υπηρεσία παρέχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις τις οποίες έχουν θέσει 
εκ των προτέρων οι δημόσιες αρχές μέσω επίσημης πράξης εντολής και ενός 
καθεστώτος αδειοδότησης·

Or. fr

Τροπολογία: Jean Louis Cottigny

Τροπολογία 144
Παράγραφος 14

14. εκτιμά ότι οι διάφορες αρμόδιες δημόσιες αρχές των κρατών μελών είναι ελεύθερες 
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να αποφασίζουν ότι οι ΚΥΚΩ θα παρέχονται από ταμεία αλληλασφάλισης, άλλους 
κοινωνικούς οργανισμούς ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, εφόσον η παροχή από τον ιδιωτικό 
τομέα είναι συμβατή με τον σεβασμό της αρχής της κοινής ωφελείας, αλλά εκτιμά ότι 
οι δημόσιες αρχές πρέπει να μπορούν να ελέγχουν ανά πάσα στιγμή ότι οι παρέχοντες 
τις υπηρεσίες σέβονται τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τις ΚΥΚΩ και το 
γεγονός ότι η υπηρεσία παρέχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις τις οποίες έχουν θέσει 
εκ των προτέρων οι δημόσιες αρχές μέσω επίσημης πράξης εντολής και ενός 
καθεστώτος αδειοδότησης·

Or. fr

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 145
Παράγραφος 14

14. εκτιμά ότι οι διάφορες αρμόδιες δημόσιες αρχές των κρατών μελών είναι ελεύθερες 
να αποφασίζουν ότι οι ΚΥΚΩ θα παρέχονται από ταμεία αλληλασφάλισης, άλλους 
κοινωνικούς οργανισμούς ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, εφόσον η παροχή από τον ιδιωτικό 
τομέα είναι συμβατή με τον σεβασμό της αρχής της κοινής ωφελείας, αλλά εκτιμά ότι 
οι δημόσιες αρχές πρέπει να μπορούν να ελέγχουν ανά πάσα στιγμή ότι οι παρέχοντες 
τις υπηρεσίες σέβονται τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τις ΚΥΚΩ και το 
γεγονός ότι η υπηρεσία παρέχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις τις οποίες έχουν θέσει 
εκ των προτέρων οι δημόσιες αρχές, δεδομένου ότι είναι συμβατές με τις αρχές της 
αναλογικότητας και της μη εισαγωγής διακρίσεων·

Or. en

Τροπολογία: Jean Louis Cottigny

Τροπολογία 146
Παράγραφος 14

14. εκτιμά ότι οι διάφορες αρμόδιες δημόσιες αρχές των κρατών μελών είναι ελεύθερες 
να αποφασίζουν ότι οι ΚΥΚΩ θα παρέχονται από ταμεία αλληλασφάλισης, άλλους 
κοινωνικούς οργανισμούς (επί παραδείγματι: ενώσεις, συνεταιρισμοί, ιδρύματα, 
ομοσπονδίες…) ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, εφόσον η παροχή από τον ιδιωτικό τομέα 
είναι συμβατή με τον σεβασμό της αρχής της κοινής ωφελείας, αλλά εκτιμά ότι οι 
δημόσιες αρχές πρέπει να μπορούν να ελέγχουν ανά πάσα στιγμή ότι οι παρέχοντες τις 
υπηρεσίες σέβονται τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τις ΚΥΚΩ και το 
γεγονός ότι η υπηρεσία παρέχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις τις οποίες έχουν θέσει 
εκ των προτέρων οι δημόσιες αρχές·
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Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 147
Παράγραφος 14

14. εκτιμά ότι οι διάφορες αρμόδιες δημόσιες αρχές των κρατών μελών είναι ελεύθερες 
να αποφασίζουν ότι οι ΚΥΚΩ θα παρέχονται από ταμεία αλληλασφάλισης, άλλους 
κοινωνικούς οργανισμούς ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, εφόσον η παροχή από τον ιδιωτικό 
τομέα είναι συμβατή με τον σεβασμό της αρχής της κοινής ωφελείας και κατά κανένα 
τρόπο δεν αλλοιώνεται ο κοινωνικός χαρακτήρας των ΚΥΚΩ, αλλά εκτιμά ότι οι 
δημόσιες αρχές πρέπει να μπορούν να ελέγχουν ανά πάσα στιγμή ότι οι παρέχοντες τις 
υπηρεσίες σέβονται τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τις ΚΥΚΩ και το 
γεγονός ότι η υπηρεσία παρέχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις τις οποίες έχουν θέσει 
εκ των προτέρων οι δημόσιες αρχές·

Or. el

Τροπολογία: José Albino Silva Peneda

Τροπολογία 148
Παράγραφος 14 α (νέα)

14-A. συνηγορεί υπέρ του να μπορούν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, σύμφωνα με 
την αρχή της επικουρικότητας, να προσφύγουν σε εναλλακτικούς τρόπους 
χρηματοδότησης των ΚΥΚΩ, όπως η χορηγία και η κοινωνική ευθύνη των 
επιχειρήσεων και προτρέπει εντόνως τα κράτη μέλη να προβούν σε μεταρρυθμίσεις 
για τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας των εθνικών συστημάτων 
κοινωνικής πρόνοιας, στο πλαίσιο μιας κοινωνίας και μιας αγοράς εργασίας που 
αλλάζουν, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τις δημογραφικές μεταβολές που απαιτούν 
ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών·

Or. pt

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 149
Παράγραφος 15

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία: Gabriele Zimmer

Τροπολογία 150
Παράγραφος 15

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 151
Παράγραφος 15

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Iles Braghetto

Τροπολογία 152
Παράγραφος 15

15. ενθαρρύνει τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της κοινωνικής τους ευθύνης
στη χρηματοδότηση, τη στήριξη και την παροχή ΚΥΚΩ·

Or. de

Τροπολογία: Harald Ettl

Τροπολογία 153
Παράγραφος 15

15. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη συμμετοχή των 
επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της κοινωνικής τους ευθύνης, στη χρηματοδότηση, τη 
στήριξη και την παροχή ΚΥΚΩ και να συμπεριλάβουν περισσότερο τους 
κοινωνικούς εταίρους στην επεξεργασία τέτοιων ιδεών·

Or. de
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 154
Παράγραφος 16

16. επισημαίνει ότι σε μερικά κράτη μέλη η αποκέντρωση εξουσιών υπέρ των 
περιφερειακών ή τοπικών αρχών για την παροχή ΚΥΚΩ δεν συνοδεύτηκε από 
επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους που να επιτρέπουν ένα βέλτιστο ποσοτικό και 
ποιοτικό επίπεδο παροχής των υπηρεσιών αυτών για τον λόγο αυτόν, καλεί τα κράτη 
μέλη και τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας στο πλαίσιο της κοινωνικής τους 
ευθύνης να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια (διαγραφή) ώστε, αφενός, να 
υπάρχει γεωγραφική κάλυψη από πλευράς παροχής υπηρεσιών και, αφετέρου, η 
οποιαδήποτε μεταφορά αρμοδιοτήτων υπέρ των περιφερειακών ή τοπικών αρχών για 
την παροχή ΚΥΚΩ να συνοδεύεται από επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους·

Or. el

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 155
Παράγραφος 16 α (νέα)

16a. επαναλαμβάνει ότι οι αντισταθμίσεις για παροχή δημόσιας υπηρεσίας δεν 
συνιστούν κρατική ενίσχυση εάν οι υποχρεώσεις χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, 
αντικειμενικότητα και είναι σαφώς καθορισμένες, εάν η αντιστάθμιση υπολογίζεται 
κατά αντικειμενικό και διαφανή τρόπο και δεν υπερβαίνει το απαραίτητο ποσό για 
την κάλυψη του κόστους· εκτιμά ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διαβιβάσουν αυτή την πληροφορία σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη·

Or. en

Τροπολογία: Milan Cabrnoch

Τροπολογία 156
Παράγραφος 17

διαγράφεται

Or. cs
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Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 157
Παράγραφος 17

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Iles Braghetto

Τροπολογία 158
Παράγραφος 17

17. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει ανακοίνωση για τις υπηρεσίες υγείας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία, βάσει του χαρακτηρισμού τους ως κοινωνικών 
υπηρεσιών, να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους, στην οποία θα λαμβάνονται 
υπόψη οι κοινές αξίες και αρχές οι οποίες εμπνέουν τις εν λόγω υπηρεσίες, καθώς και 
οι βασικοί κανόνες λειτουργίας τους και ο ρόλος των κοινωνικών οργανώσεων, των 
επαγγελματιών της υγείας και των ιδιωτικών οργανισμών, καθώς επίσης και τα 
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασθενών, επιτρέποντας σε κάθε κράτος μέλος να 
καθορίζει τους συγκεκριμένους κανόνες οργάνωσης των υπηρεσιών αυτών·

Or. de

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 159
Παράγραφος 17

17. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει ανακοίνωση για τις υπηρεσίες υγείας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία, βάσει του χαρακτηρισμού τους ως κοινωνικών 
υπηρεσιών, να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους και να εξετάζει την ανάγκη ή 
τη νομική δυνατότητα υποβολής πρότασης κριτηρίων διαχωρισμού των κοινωνικών 
υπηρεσιών οικονομικού χαρακτήρα από τις κοινωνικές υπηρεσίες μη οικονομικού 
χαρακτήρα που να περιλαμβάνει τις κοινές αξίες και αρχές οι οποίες εμπνέουν τις εν 
λόγω υπηρεσίες, καθώς και τους βασικούς κανόνες λειτουργίας τους και τον ρόλο των 
κοινωνικών οργανώσεων, των επαγγελματιών της υγείας και των ιδιωτικών 
οργανισμών, καθώς επίσης και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ασθενών, 
επιτρέποντας σε κάθε κράτος μέλος να καθορίζει τους συγκεκριμένους κανόνες 
οργάνωσης των υπηρεσιών αυτών·

Or. de
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Τροπολογία: Jacek Protasiewicz

Τροπολογία 160
Παράγραφος 17

17. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει ανακοίνωση για τις υπηρεσίες υγείας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία, βάσει του χαρακτηρισμού τους ως κοινωνικών 
υπηρεσιών, να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους (διαγραφή) που να 
περιλαμβάνει τις κοινές αξίες και αρχές οι οποίες εμπνέουν τις εν λόγω υπηρεσίες, 
καθώς και τους βασικούς κανόνες λειτουργίας τους και τον ρόλο των κοινωνικών 
οργανώσεων, των επαγγελματιών της υγείας και των ιδιωτικών οργανισμών και 
επιχειρήσεων, καθώς επίσης και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ασθενών, 
επιτρέποντας σε κάθε κράτος μέλος να καθορίζει τους συγκεκριμένους κανόνες 
οργάνωσης των υπηρεσιών αυτών·

Or. pl

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 161
Παράγραφος 17

17. ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει τη θέση ότι οι υπηρεσίες υγείας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (διαγραφή) θα πρέπει να θεωρούνται κοινωνικές υπηρεσίες·
παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους και (διαγραφή) τις 
κοινές αξίες και αρχές οι οποίες εμπνέουν τις εν λόγω υπηρεσίες, καθώς και τους 
βασικούς κανόνες λειτουργίας τους και τον ρόλο των κοινωνικών οργανώσεων, των 
επαγγελματιών της υγείας και των ιδιωτικών οργανισμών, καθώς επίσης και τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ασθενών, επιτρέποντας σε κάθε κράτος μέλος να 
καθορίζει τους συγκεκριμένους κανόνες οργάνωσης των υπηρεσιών αυτών·

Or. en

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 162
Παράγραφος 17

17. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει ανακοίνωση για τις υπηρεσίες υγείας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία, βάσει του ρόλου τους ως κοινωνικών υπηρεσιών, να 
λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους και να εξετάζει την ανάγκη ή τη νομική 
δυνατότητα υποβολής νομοθετικής πρότασης που να περιλαμβάνει τις κοινές αξίες 
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και αρχές οι οποίες εμπνέουν τις εν λόγω υπηρεσίες, καθώς και τους βασικούς 
κανόνες λειτουργίας τους και τον ρόλο των κοινωνικών οργανώσεων, των 
επαγγελματιών της υγείας και των ιδιωτικών οργανισμών, καθώς επίσης και τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ασθενών, επιτρέποντας σε κάθε κράτος μέλος να 
καθορίζει τους συγκεκριμένους κανόνες οργάνωσης των υπηρεσιών αυτών·

Or. en

Τροπολογία: Ana Mato Adrover

Τροπολογία 163
Παράγραφος 17

17. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει ανακοίνωση για τις υπηρεσίες υγείας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία, βάσει του χαρακτηρισμού τους ως κοινωνικών 
υπηρεσιών, να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους και να εξετάζει την ανάγκη 
μέτρων ανάλογων των αξιών και αρχών οι οποίες εμπνέουν τις εν λόγω υπηρεσίες, 
καθώς και τους βασικούς κανόνες λειτουργίας τους και τον ρόλο των κοινωνικών 
οργανώσεων, των επαγγελματιών της υγείας και των ιδιωτικών οργανισμών, καθώς 
επίσης και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ασθενών, επιτρέποντας σε κάθε 
κράτος μέλος να καθορίζει τους συγκεκριμένους κανόνες οργάνωσης των υπηρεσιών 
αυτών·

Or. es

Τροπολογία: Joel Hasse Ferreira

Τροπολογία 164
Παράγραφος 17 α (νέα)

17a. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης του άρθρου 1, 
παράγραφος 3, εδάφιο γ) της συμφωνίας GATS, προκειμένου η έννοια της κοινής 
ωφελείας να οριστεί μονοσήμαντα και κατά τρόπο που θα αποκλείει τις ΚΥΚΩ από 
το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω συμφωνίας·

Or. fr
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Τροπολογία: Jean Louis Cottigny

Τροπολογία 165
Παράγραφος 17 α (νέα)

17a. θεωρεί ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται σε άτομα με αναπηρία (50 εκατομμύρια 
πολίτες) αποτελούν σημαντική συνιστώσα των ΚΥΚΩ, λαμβάνοντας υπόψη την 
απασχόληση στην οποία αναλογούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη φύση της 
παρεχόμενης κοινωνικής υπηρεσίας. Για τον λόγο αυτό, οφείλει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση να διασφαλίσει τη μη διάκριση, προωθώντας το υψηλό ποιοτικό επίπεδο 
των υπηρεσιών μέσω προγράμματος ανταλλαγής και αξιολόγησης βέλτιστων 
πρακτικών·

Or. fr

Τροπολογία: Jean Louis Cottigny

Τροπολογία 166
Παράγραφος 17 β (νέα)

17β. ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει το ενδεχόμενο σύστασης υπηρεσίας για τη 
σήμανση και αξιολόγηση της ποιότητας των ΚΥΚΩ στην Ευρώπη·

Or. fr

Τροπολογία: Milan Cabrnoch

Τροπολογία 167
Παράγραφος 18

διαγράφεται

Or. cs

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 168
Παράγραφος 18

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία: Iles Braghetto

Τροπολογία 169
Παράγραφος 18

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Harald Ettl

Τροπολογία 170
Παράγραφος 18

18. συνιστά τη δημιουργία ενός φόρουμ, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
στο οποίο να συμμετέχουν ευρωπαϊκοί κοινωνικοί οργανισμοί, οι ευρωπαίοι 
κοινωνικοί εταίροι και εκπρόσωποι της Επιτροπής και του Συμβουλίου και το οποίο 
να παρακολουθεί την καθοδήγηση της διαδικασίας αυτής·

Or. de

Τροπολογία: Thomas Mann

Τροπολογία 171
Παράγραφος 18

18. συνιστά τη δημιουργία ενός φόρουμ, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
στο οποίο να συμμετέχουν ευρωπαϊκοί κοινωνικοί οργανισμοί και ει δυνατόν οι 
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, καθώς και εκπρόσωποι της 
Επιτροπής και του Συμβουλίου και το οποίο να παρακολουθεί την καθοδήγηση της 
διαδικασίας αυτής·

Or. de

Τροπολογία: Harlem Désir

Τροπολογία 172
Παράγραφος 18

18. συνιστά τη δημιουργία ενός φόρουμ, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
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στο οποίο να συμμετέχουν ευρωπαϊκοί κοινωνικοί οργανισμοί και εκπρόσωποι της 
Επιτροπής και του Συμβουλίου και το οποίο να παρακολουθεί την καθοδήγηση της 
διαδικασίας αυτής χωρίς ωστόσο να απαλλάσσει την Επιτροπή από την κύρια 
ευθύνη της ως κατόχου του μονοπωλίου της νομοθετικής πρωτοβουλίας. Η 
Επιτροπή είναι αρμόδια για την πρόταση ενός νομικού πλαισίου που θα 
ανταποκρίνονται στην αυξανόμενη ανάγκη για σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου 
όπως έχει εκφραστεί από τους φορείς παροχής ΚΥΚΩ·

Or. fr

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 173
Παράγραφος 19

19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, 
(διαγραφή) στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Or. en


