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Ι. Το σχέδιο οδηγίας 

Στις 13.1.2004 η Επιτροπή υπέβαλε οδηγία σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. 
∆ηµιουργεί ένα νοµικό πλαίσιο για την εγκατάσταση παρόχων υπηρεσιών και για την 
ελεύθερη παροχή υπηρεσιών µεταξύ κρατών µελών. Η εν λόγω οδηγία θα άρει τα εµπόδια για 
τη διασυνοριακή ανάπτυξη του τοµέα των υπηρεσιών και θα ενισχύσει την εµπιστοσύνη στη 
διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών. Η οδηγία καλύπτει ευρύ φάσµα οικονοµικών 
δραστηριοτήτων. Πρόκειται για το 50% όλων των οικονοµικών δραστηριοτήτων και πάνω 
από το 70% περίπου του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και της απασχόλησης. ∆εν εφαρµόζεται για τις 
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες µεταφορών, τις υπηρεσίες και τα δίκτυα 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τη φορολογία. 

1. Για το δικαίωµα εγκατάστασης η Επιτροπή προτείνει µια διοικητική απλοποίηση η οποία 
θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως την 31η ∆εκεµβρίου 2008, στο πλαίσιο της οποίας οι πάροχοι 
υπηρεσιών µπορούν να προσαρµόσουν τη σχετική διαδικασία. Η Επιτροπή επιθυµεί να 
καταργήσει και να περιορίσει ορισµένες διαδικασίες και απαιτήσεις για τη χορήγηση αδειών. 
Αυτές οι απαιτήσεις πρέπει να αξιολογούνται µε βάση την αρχή της αναλογικότητας και την 
αρχή της µη πρόκλησης διακρίσεων και δικαιολογούνται για λόγους γενικού ενδιαφέροντος. 
Πολλά κράτη µέλη µεταχειρίζονται τέτοιες απαιτήσεις για τη χορήγηση αδειών ως θεµελιώδη 
πυλώνα για το σύστηµα υγειονοµικής περίθαλψης ή στην κοινωνική οικονοµία. Επίσης θα 
πρέπει να τεθούν ερωτήµατα σχετικά µε απαιτήσεις ποιότητας, κριτήρια για τη χορήγηση 
αδειών, και απαιτήσεις χορήγησης αδειών πρόσβασης στον τοµέα των νοµοθετικώς 
ρυθµιζόµενων επαγγελµάτων. Ποιες συνέπειες θα έχει αυτό στην ποιότητα της παροχής 
υπηρεσιών; 

2. Σε ό,τι αφορά την ελευθερία της παροχής υπηρεσιών το σχέδιο οδηγίας έχει ως σηµείο 
εκκίνησης την αρχή της προέλευσης: ένας πάροχος υπηρεσιών υπόκειται µόνο στη νοµοθεσία 
του κράτους µέλους προέλευσης, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση και την άσκηση µιας 
δραστηριότητας υπηρεσιών, κυρίως οι κανόνες σχετικά µε την συµπεριφορά του παρόχου 
υπηρεσιών, την ποιότητα ή το περιεχόµενο της υπηρεσίας, τη διαφήµιση, τις συµβάσεις, και 
την ευθύνη του παρόχου υπηρεσίας (άρθρο 16). Το κράτος µέλος προέλευσης επιβαρύνεται 
µε τον έλεγχο του παρόχου της υπηρεσίας. Η ελευθέρωση των υπηρεσιών µε βάση την αρχή 
της προέλευσης, µε την επιφύλαξη της εφαρµογής της αρχής της αµοιβαίας εµπιστοσύνης, 
χωρίς εναρµόνιση των βασικών προϋποθέσεων θα έχει πολύ αποδιοργανωτικά αποτελέσµατα 
για την παροχή των υπηρεσιών. 
Θα µπορούσε γίνει επίκκληση ασυµβατότητας µε τη Συνθήκη σύµφωνα µε το άρθρο 50 
(ΕΟΚ). Ωστόσο, η διάταξη αυτή έχει χάσει τη σηµασία της από την νοµολογία του 
∆ικαστηρίου, η οποία δίδει ευρεία ερµηνεία στην ελευθερία της παροχής υπηρεσιών. 
Επιπλέον, το ∆ικαστήριο αναγνωρίζει τον κανόνα της λογικής (rule of reason): επειδή, εν 
αναµονή της εναρµόνισης της νοµοθεσίας των κρατών µελών, µπορούν να υπάρξουν µεγάλες 
διαφορές µεταξύ των εθνικών νοµοθεσιών, επιτρέπεται στο κράτος µέλος προορισµού να 
θέσει τους δικούς του νοµοθετικούς κανόνες στο βαθµό που το γενικό ενδιαφέρον δεν 
διασφαλίζεται από τους κανόνες της χώρας προέλευσης. Ωστόσο, αυτές οι προϋποθέσεις δεν 
πρέπει να είναι περιττή επανάληψη ανάλογων νοµικών προϋποθέσεων τις οποίες πληροί ήδη 
το κράτος προέλευσης. Οι αρχές του κράτους µέλους προορισµού πρέπει επιπλέον να 
λαµβάνουν υπόψη τους ελέγχους που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί στη χώρα εγκατάστασης. 
Γεννάται το ερώτηµα αν αυτός ο «κανόνας λογικής» µπορεί να εξακολουθήσει να 
εφαρµόζεται µετά την έγκριση της παρούσας οδηγίας. 
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3. Επειδή εξακολουθούν να υπάρχουν µεγάλες διαφορές µεταξύ των νοµοθετικών κανόνων 
σε ό,τι αφορά την πρόσβαση και την άσκηση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων στο επίπεδο 
της προστασίας του καταναλωτή η οδηγία περιλαµβάνει ορισµένα µέτρα τα οποία ενισχύουν 
την αµοιβαία εµπιστοσύνη µεταξύ των κρατών µελών. Αυτά τα µέτρα αφορούν την 
εναρµόνιση ορισµένων κανόνων σχετικά µε την υποχρέωση ενηµέρωσης των παρόχων 
υπηρεσιών (άρθρο 26), την υποχρέωση επαγγελµατικής ασφάλισης (άρθρο 27), τη 
διευθέτηση διαφορών (άρθρο 32), την ανταλλαγή πληροφοριών για τον προµηθευτή 
υπηρεσιών (άρθρο 33). Τα άρθρα 34 έως 38 προβλέπουν αµοιβαία αρωγή και συµφωνίες 
µεταξύ εθνικών αρχών προκειµένου να καταστεί δυνατός ο αποτελεσµατικός έλεγχος. Το 
άρθρο 31 αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών η οποία πρέπει να ενθαρρύνεται µε την 
προαιρετική πιστοποίηση δραστηριοτήτων ή την κατάρτιση χαρτών ποιότητας, καθώς και 
µέσω συνεργασίας των επαγγελµατικών επιµελητηρίων. Το άρθρο 39 ρυθµίζει την κατάρτιση 
κοινοτικών κωδίκων δεοντολογίας. 
Το ερώτηµα είναι αν αυτά τα µέτρα επαρκούν. ∆ιασφαλίζουν οι προαιρετικές ρυθµίσεις 
(αυτορυθµίσεις) επαγγελµατικών οµάδων ένα επαρκώς υψηλό ποιοτικό περιεχόµενο; Μπορεί 
το κράτος µέλος προέλευσης να ελέγχει αποτελεσµατικά την ποιότητα µιας υπηρεσίας η 
οποία προσφέρεται σε µια άλλη χώρα; Επαρκεί η υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών να 
απαντούν σε καταγγελίες; 

4. Το σχέδιο οδηγίας περιλαµβάνει προσωρινές ή γενικές εξαιρέσεις από την αρχή της 
χώρας προέλευσης ή παρεκκλίσεις σε ειδικές περιπτώσεις. Ορισµένες εξαιρέσεις 
δικαιολογούνται από το ισχύον κοινοτικό κεκτηµένο που προβλέπει το δίκαιο της χώρας 
προορισµού. Πρόκειται για την οδηγία σχετικά µε την απόσπαση (96/71/ΕΚ), τον κανονισµό 
σχετικά µε το συντονισµό της κοινωνικής ασφάλισης διακινούµενων εργαζοµένων (ΕΟΚ 
1408/71), τον κανονισµό για τη µεταφορά αποβλήτων (ΕΟΚ 259/93) και ορισµένες 
αποφάσεις σε σχέση µε την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Οι ταχυδροµικές 
υπηρεσίες, το φυσικό αέριο, το ηλεκτρικό ρεύµα, και τα δικαιώµατα βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας εξαιρούνται επειδή τα εν λόγω θέµατα ρυθµίζονται από άλλο νοµικό µέσο. Άλλες 
εξαιρέσεις αφορούν πτυχές όπου οι εθνικές ρυθµίσεις ή προσεγγίσεις εξακολουθούν να 
διαφέρουν κατά πολύ ή όπου εξακολουθεί να γίνεται σχετική συζήτηση (άρθρα 17, 18 και 
19). 

ΙΙ. Προβληµατικοί τοµείς 

Οι προτάσεις έχουν µεγάλες επιπτώσεις σε ορισµένους κοινωνικούς τοµείς. Η εισηγήτρια 
εξετάζει εδώ µερικούς τοµείς που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της επιτροπής της. 

1. Απόσπαση 

Το σχέδιο οδηγίας αναγνωρίζει την εφαρµογή της αρχής της χώρας εργασίας στις 
προϋποθέσεις εργασίας και απασχόλησης στην περίπτωση της απόσπασης, όπως προβλέπεται 
στην οδηγία για την απόσπαση (96/71/ΕΟΚ) και επιβάλει τη µεγαλύτερη ευθύνη για τον 
έλεγχο και την παρακολούθηση στη χώρα προέλευσης. Ωστόσο, πρόσφατη αξιολόγηση αυτής 
της οδηγίας από την Επιτροπή1 και από το Κοινοβούλιο2 φέρνουν στο φως µεγάλα 
προβλήµατα εξαιτίας των πολλών ασαφειών και εξαιρέσεων, αλλά και σε σχέση µε τον 
έλεγχο της εφαρµογής της οδηγίας και την καταπολέµηση παράνοµων δραστηριοτήτων. Αυτό 

                                                 
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρµογή της οδηγίας 96/71/ΕΟΚ στα κράτη µέλη (CΟΜ(2003) 458). 
2 Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15.1.2004 για την εφαρµογή της οδηγίας σχετικά µε την 
απόσπαση (έκθεση Glase Α5-448/2003). 
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ισχύει κυρίως για τον τοµέα της οικοδοµής αλλά και για τους τοµείς της γεωργίας, της 
κηποκαλλιέργειας και της συντήρησης. Η εφαρµογή των προτάσεων της Επιτροπής θα οξύνει 
ακόµη περισσότερο αυτά τα προβλήµατα. 
• Οι διατάξεις σχετικά µε την ανταλλαγή πληροφοριών είναι αόριστες. ∆εν καθορίζεται το 

χρονικό σηµείο στο οποίο θα πρέπει να γίνεται αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών. Τα 
δεδοµένα θα πρέπει να διατηρούνται µονάχα δύο έτη. Είναι πολύ λίγο αποδοτικό στη 
χώρα προέλευσης να κρατούνται δεδοµένα τα οποία οδηγούν σε εφαρµογή της 
τοποθεσίας µιας άλλης χώρας της απόσπασης. 

• Ορισµένα κράτη µέλη1 διαθέτουν κανόνες αναγνώρισης και εισδοχής και απαιτούν 
δήλωση απόσπασης από τους παρόχους υπηρεσιών. Με αυτό τον τρόπο οι υπηρεσίες 
ελέγχου της χώρας απόσπασης λαµβάνουν βασικές πληροφορίες για την ταυτότητα του 
παρόχου της υπηρεσίας, πληροφορίες σε ό,τι αφορά τη χρονική διάρκεια της εργασίας 
και τη ρύθµιση για διακοπές. Αυτό θα απαγορευθεί, εκτός από τη δήλωση απόσπασης 
στον τοµέα της οικοδοµής η οποία θα εξακολουθήσει να ισχύει έως τις 31.12.2008. 

• Οι χώρες απόσπασης πρέπει να εγκαταλείψουν την πρακτική να επιβάλλουν στους 
παρόχους υπηρεσιών την υποχρέωση να διατηρούν στη χώρα απόσπασης σηµείο επαφής 
όπου, µεταξύ άλλων, έγγραφα κοινωνικού χαρακτήρα διατηρούνται και είναι στη 
διάθεση των υπηρεσιών επιθεώρησης. Και αυτό αποτελεί πάλι ένα µεγάλο πρόβληµα σε 
σχέση µε τον έλεγχο. 

• Η οδηγία δεν είναι σαφής για το τι γίνεται σε περίπτωση που η απόσπαση παρατείνεται 
και η προσωρινή απασχόληση λαµβάνει λίγο πολύ µόνιµο χαρακτήρα. Στην περίπτωση 
αυτή θα πρέπει να είναι σαφές ότι ο εργοδότης πρέπει να τηρεί πλήρως τη νοµοθεσία της 
χώρας εργασίας. 

• Με βάση το άρθρο 25 η χώρα προέλευσης πρέπει να επαγρυπνεί για την εφαρµογή των 
κανόνων σε σχέση µε την πρόσβαση στην επικράτεια, όταν πρόκειται για απασχόληση 
εργαζοµένων από τρίτες χώρες. Και σ’ αυτή την περίπτωση η χώρα απόσπασης δεν 
πρέπει να επιβάλλει πρόσθετες υποχρεώσεις. Εδώ µπορεί και πάλι να τεθεί το ερώτηµα 
για την αποτελεσµατικότητα αυτού του ελέγχου, εφόσον συχνά πρόκειται για πολύ 
περίπλοκες καταστάσεις (π.χ. µια προσωρινή επιχείρηση από το κράτος µέλος Χ 
εγκαθίσταται στο κράτος µέλος Υ και τροφοδοτεί τις εγκαταστάσεις της µε 
εργαζοµένους εκτός της ΕΕ και εν συνεχεία τοποθετεί αυτούς τους εργαζοµένους στον 
τοµέα της οικοδοµής στο κράτος µέλος Ζ). 

Οι διατάξεις των άρθρων 24 και 25 που περιορίζουν τη δυνατότητα επιβολής υποχρεώσεων 
πρέπει να διαγραφούν. 

2. Προσωρινή εργασία 

Ο τοµέας της προσωρινής εργασίας είναι ένας πολύπλοκος τοµέας µε πολύ µεγάλες διαφορές 
στην οργάνωση και στη νοµοθεσία µεταξύ των κρατών µελών. ∆εν πρόκειται µόνο για 
κριτήρια αναγνώρισης µιας ανάθεσης ή µιας υπηρεσίας αλλά και για ειδικούς κανόνες που 
έχουν σχέση µε συγκεκριµένους τοµείς. Και στο επίπεδο του εργατικού δικαίου και των όρων 
εργασίας υπάρχουν τεράστιες διαφορές που µπορούν να οδηγήσουν σε σφάλµατα. Ως εκ 
τούτου, ο εν λόγω τοµέας, παρά τις καταβαλλόµενες προσπάθειες, είναι πολύ ευαίσθητος ως 
προς το θέµα της απάτης. Γεννάται το ερώτηµα αν η κυβέρνηση της χώρας προέλευσης 
µπορεί να συµβάλλει στην επίλυση αυτής της πολύπλοκης κατάστασης. 

                                                 
1 Η Γαλλία και το Βέλγιο σ’ αυτή την περίπτωση αλλά και η Γερµανία εξετάζει την περίπτωση εισαγωγής 
τέτοιων κανόνων. 
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Η εφαρµογή της προτεινόµενης οδηγίας για την παροχή υπηρεσιών θα προκαλέσει µεγάλα 
προβλήµατα σ’ αυτόν τον περίπλοκο τοµέα. Από την εξέταση της οδηγίας για την προσωρινή 
εργασία συνάγεται ότι η Επιτροπή γνωρίζει πολύ καλά τα προβλήµατα και είναι ακατανόητο 
που δεν θέλει, στην προκειµένου περίπτωση, να τα αναγνωρίσει. Οι διαπραγµατεύσεις 
σχετικά µε αυτό το σχέδιο οδηγίας δεν έχουν ακόµα ολοκληρωθεί. Εκτός αν υπάρξει 
ιδιαίτερη νοµοθεσία για την προσωρινή εργασία ενδείκνυται και αυτός ο τοµέας να 
αποκλεισθεί από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας, όπως ακριβώς συµβαίνει και µε τις 
ταχυδροµικές υπηρεσίες, τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες και τον τοµέα των 
τηλεπικοινωνιών. 

3. Τα συστήµατα υγειονοµικής περίθαλψης και η ασφάλιση ασθενείας 

Η εφαρµογή των διατάξεων του σχεδίου οδηγίας θα έχει, κατά πάσα πιθανότητα, σοβαρές 
συνέπειες για τα συστήµατα υγειονοµικής περίθαλψης των κρατών µελών. 

Επισηµαίνουµε ήδη τις συνέπειες για τα συστήµατα περίθαλψης, της απαγόρευσης 
ορισµένων απαιτήσεων εκδόσεων αδειών εισόδου στη χώρα όπου εφαρµόζεται η παροχή της 
υπηρεσίας. Πρόκειται σχετικά για ποσοτικούς ή εδαφικούς περιορισµούς, όπως περιορισµοί 
µε βάση το µέγεθος του πληθυσµού ή µια από γεωγραφική άποψη ελάχιστη απόσταση µεταξύ 
παρόχων υπηρεσιών (π.χ. εγκατάσταση φαρµακείων και γιατρών), απαιτήσεις για την 
υιοθέτηση µιας συγκεκριµένης νοµικής µορφής, απαιτήσεις για ένα ελάχιστο αριθµό 
εργαζοµένων (π.χ. υποχρεωτική µετεκπαίδευση σε νοσοκοµεία, υποδοχή γονέων), 
υποχρεωτικά ελάχιστα και µέγιστα επίπεδα τιµολογίων (π.χ. συµφωνίες τιµολογίων µεταξύ 
γιατρών και ταµείων ασθενείας, συµφωνίες για τη διατήρηση της δυνατότητας καταβολής 
από όλους µέρους του κόστους της υγειονοµικής περίθαλψης). Η απαγόρευση για την 
εφαρµογή τέτοιων διατάξεων θίγει βασικές πτυχές της οργάνωσης και της χρηµατοδότησης 
των συστηµάτων υγειονοµικής περίθαλψης των κρατών µελών. 

Η εφαρµογή της νοµοθεσίας της χώρας προέλευσης δεν είναι χωρίς κινδύνους. Ένας πάροχος 
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης που είναι εγκατεστηµένος σε ένα κράτος µέλος θα έχει τη 
δυνατότητα να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε µια άλλη χώρα χωρίς να χρειάζεται να 
εφαρµόσει τη νοµοθεσία αυτής της χώρας. Αυτό σηµαίνει ότι οι εθνικές ρυθµίσεις και ο 
προγραµµατισµός στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης δεν εφαρµόζονται πλέον στην 
«διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών». Εκείνο που αποµένει είναι οι κώδικες δεοντολογίας που 
µπορούν να καταρτίζονται από τους παρόχους υγειονοµικής περίθαλψης. Η εισηγήτρια 
φοβάται ότι αυτές οι αρχές θα οδηγήσουν µακροπρόθεσµα σε «υποβιβασµό» των 
συστηµάτων υγειονοµικής περίθαλψης. 

Κατά συνέπεια, ζητεί να αποκλεισθεί ο τοµέας της παροχής υγειονοµικής περίθαλψης από 
την παρούσα οδηγία: 
• Ο τοµέας της υγείας είναι διαφορετικός από όλους τους άλλους τοµείς υπηρεσιών. Ο 

καθορισµός της τιµής δεν γίνεται µε βάση τη ζήτηση και την προσφορά· ένα τρίτο µέρος, 
ο χρηµατοδότης, αναλαµβάνει το µεγαλύτερο του λογαριασµού και καθορίζει το 
περιεχόµενο. Κάτι τέτοιο δεν λαµβάνει υπόψη της η συγκεκριµένη οδηγία και 
αναγνωρίζει µόνο δύο µέρη, τον πάροχο και τον πελάτη. 

• Η οργάνωση της υγειονοµικής περίθαλψης αποτελεί ένα πολύπλοκο µοντέλο 
συνεργασίας µεταξύ διαφόρων φορέων. Η ισορροπία δεν πρέπει να επιδιωχθεί µε τον 
περιορισµό της παροχής υγειονοµικής περίθαλψης σε µια απλή προσφορά µεµονωµένων 
υπηρεσιών. 
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• Τα κράτη µέλη έχουν σηµαντική ευθύνη, έναντι του πληθυσµού τους, να συντηρούν ένα 
σύστηµα υγείας το οποίο θα είναι προσπελάσιµο για όλους. Η εφαρµογή των προτάσεων 
της Επιτροπής θέτει κάτι τέτοιο εν αµφιβολία, πράγµα που είναι ασύµβατο µε την αρχή 
της επικουρικότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 152.5 (Συνθήκη ΕΕ). Το ίδιο πράγµα 
επιβεβαιώνει και «η οµάδα διαλογισµού ανωτάτου επιπέδου σχετικά µε την κινητικότητα 
των ασθενών», η οποία αναφέρει ότι τα κράτη µέλη πρέπει να διατηρήσουν την 
ανεξαρτησία τους πέρα από τα συστήµατά τους. 

• Τα συστήµατα υγείας αποτελούν σηµαντικό τµήµα της κοινωνικής ασφάλισης, αφού και 
στο άρθρο 137.4 της Συνθήκης γίνεται επίκληση της αρχής της επικουρικότητας. 

ΙΙΙ. Συµπεράσµατα 

Η εισηγήτρια χαιρετίζει µέτρα στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς τα οποία αποβαίνουν προς 
όφελος των επιχειρήσεων, των εργαζοµένων, των χρηστών και των καταναλωτών. Κατά 
συνέπεια, υποστηρίζει τις προτάσεις για απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών προς το 
συµφέρον των επιχειρήσεων, των εργαζοµένων και των καταναλωτών, την ίδρυση, γύρω στο 
τέλος του 2008, µιας και µοναδικής θυρίδας για τις αναγκαίες διατυπώσεις, την καθιέρωση 
διαφανών και σαφών διαδικασιών που µπορούν να ολοκληρώνονται εντός περιορισµένου 
χρόνου, καθώς και µέτρα για την προστασία των εργαζοµένων και των καταναλωτών. 

Η εισηγήτρια φοβάται ότι θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες της εφαρµογής αυτών των 
προτάσεων για τις νοµοθετικώς ρυθµιζόµενες υπηρεσίες και επαγγέλµατα και για την 
κοινωνική οικονοµία. Φοβάται επίσης µεγάλα προβλήµατα σε ό,τι αφορά τον έλεγχο και τη 
διατήρηση των κανόνων για την οργάνωση εργασίας και την απόσπαση, αλλά και για τον 
τοµέα της προσωρινής εργασίας, όπου οι εθνικές νοµοθεσίες παρουσιάζουν µεγάλες 
διαφορές. Επιπλέον, η παρούσα οδηγία απειλεί να υποβαθµίσει την ευθύνη των κρατών 
µελών στο επίπεδο της παροχής υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης. 

Η εισηγήτρια δεν έχει εξετάσει όλους τους τοµείς. Η παρούσα οδηγία θα έχει οπωσδήποτε 
συνέπειες και για τις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος, τον τοµέα της εκπαίδευσης, την 
κοινωνική οικονοµία, τον τοµέα του πολιτισµού, υπό τον όρο ότι αυτοί οι τοµείς κινούνται 
στον άξονα µεταξύ οικονοµικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Επιπλέον, η παρούσα 
οδηγία πρέπει να αντανακλά τις εξελίξεις του τοµέα των υπηρεσιών σε παγκόσµιο επίπεδο, 
µεταξύ άλλων στο πλαίσιο του GATS. Η εισηγήτρια ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει 
πρωτοβουλία σχετικά µε την προάσπιση των υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος και 
υπενθυµίζει τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1. 

Προτείνει, από κοινού µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής και µε τους κοινωνικούς 
εταίρους και τους εµπλεκόµενους τοµείς, την πραγµατοποίηση µιας «κοινωνικής 
αξιολόγησης». Η εν λόγω αξιολόγηση πρέπει να εξετάσει τις συνέπειες της οδηγίας για τους 
κατοίκους κάθε κράτους µέλους, τόσο στο κοινωνικό όσο και στο εργασιακό επίπεδο, τις 
συνέπειές της για τα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης στα κράτη µέλη, και κυρίως τα 
συστήµατα υγειονοµικής περίθαλψης, αλλά και για την κοινωνική οικονοµία, για την 
προστασία του καταναλωτή, για την προστασία του περιβάλλοντος, για την ποιότητα της 
παροχής υπηρεσιών και για τις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος. Σ’ αυτό το πλαίσιο, µια 
ακρόαση τον προσεχή Σεπτέµβριο όλων των εµπλεκοµένων µερών θα πρέπει να τους δώσει 
την ευκαιρία να εκφράσουν τις παρατηρήσεις τους. 

 
                                                 
1 Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος (14.01.2004) (έκθεση 
Herzog Α5-484/2003). 
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