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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΥΚΩ δεν αποτελούν μόνον σημαντικό στοιχείο κοινωνικής και 
οικονομικής συνοχής, αλλά συνεισφέρουν επίσης σημαντικά στην ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής οικονομίας,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
είναι πλέον εκτενής, αναπτύσσεται συνεχώς και αφορά διάφορες πτυχές των ΥΚΩ, 
περιλαμβανομένων των κρατικών ενισχύσεων, της ίσης μεταχείρισης ή/και της 
στρέβλωσης του ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολυάριθμες υποθέσεις που 
παραπέμφθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου σχετικά με τη συμβατότητα των ΥΚΩ με τους 
κανόνες της εσωτερικής αγοράς υπογραμμίζουν την ανάγκη ανταπόκρισης μέσω της 
αποσαφήνισης του θετικού κοινοτικού δικαίου στον εν λόγω τομέα, όπως επιβεβαιώνεται 
και από την ανακοίνωση της Επιτροπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες αρχές και οι 
φορείς εκμετάλλευσης στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 
αντιλαμβάνονται τη συνεχή εξέλιξη της νομολογίας του Δικαστηρίου, συγκεκριμένα για 
την έννοια της «οικονομικής δραστηριότητας» ως πηγή αβεβαιότητας,

Γ λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας δυνάμει του άρθρου 
5 παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, εναπόκειται στα κράτη μέλη και στις περιφερειακές 
ή/και τοπικές αρχές τους να καθορίσουν τις ΥΚΩ τους, να αποφασίσουν ποιες υπηρεσίες 
θα καλύπτονται και πώς θα πρέπει να είναι οργανωμένες, να χρηματοδοτούνται, να 
παρέχονται, να αξιολογούνται και να ελέγχονται, και τούτο πρέπει να γίνεται πλήρως 
σεβαστό κατά την εκπόνηση νέας νομοθεσίας,

1. εκφράζει την απογοήτευσή του για τη δήλωση της Επιτροπής στην ανακοίνωσή της ότι 
προτίθεται να συνεχίσει τη διαδικασία διαβούλευσης σχετικά με τις κοινωνικές υπηρεσίες 
παρόλο που αναγνωρίζει την επείγουσα ανάγκη να αποσαφηνιστεί η εφαρμογή ορισμένων 
κοινοτικών κανόνων για τις κοινωνικές υπηρεσίες·

2. υπογραμμίζει ότι οι ΥΚΩ πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας, να περιλαμβάνουν πλήρη 
κάλυψη, να διατίθενται σε βέλτιστη τιμή, να σέβονται την κοινωνική ισορροπία και να 
παρέχονται στη βάση της διαρκούς ασφάλειας παροχής της υπηρεσίας· και τονίζει ότι οι 
περισσότερες ΥΚΩ μπορούν να παρέχονται σε συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού, με βάση 
την αρχή ότι οι ιδιωτικές και οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να τυγχάνουν ίσης 
μεταχείρισης·

3. υπενθυμίζει το γεγονός ότι οι ισχύοντες κανόνες στον τομέα αυτόν καθορίζονται από τη 
νομολογία του Δικαστηρίου και από την ερμηνεία που δίνει η Επιτροπή σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις και ότι, κατά συνέπεια, δεν έχει ακόμη επιτευχθεί ούτε η αναγκαία ασφάλεια 
δικαίου ούτε η κατάλληλη διαφάνεια·
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4. υπογραμμίζει την ανάγκη για τους ισχύοντες ή τους μελλοντικούς τομεακούς 
κανονισμούς που βασίζονται στους κανόνες της εσωτερικής αγοράς και το σεβασμό της 
αρχής της επικουρικότητας και τονίζει ότι οι τομεακοί κανόνες δεν πρέπει να τεθούν υπό 
αμφισβήτηση· υπενθυμίζει την επιτυχία των εν λόγω τομεακών κανονισμών και συνιστά 
την επέκταση της τομεακής προσέγγισης και σε άλλους τομείς·

5. καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να δημιουργήσει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου στον 
τομέα των ΥΚΩ κοινωνικών υπηρεσιών και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και να 
εκπονήσει σχετική πρόταση ειδικής τομεακής οδηγίας του Συμβουλίου και του 
Κοινοβουλίου και τους τομείς στους οποίους ενδείκνυται η θέσπισή της.


