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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
(2006/2101(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών 
με τίτλο «Λευκό Βιβλίο σχετικά με τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας» (COM(2004)0374),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εφαρμογή του κοινοτικού 
προγράμματος της Λισαβόνας – Κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση» (COM(2006)0177),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 36 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σχετικά με την πρόσβαση σε υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 5, 16, 73, 86, 87, 88 και 295 της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα I-3, I-5 και III-122 της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος 
της Ευρώπης,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, και 
ιδίως το ψήφισμά του της 13ης Νοεμβρίου 2001 για την ανακοίνωση της Επιτροπής με 
τίτλο «Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στην Ευρώπη» COM(2000)05801 και το ψήφισμά 
του της 14ης Ιανουαρίου 2004 για το Πράσινο Βιβλίο της Επιτροπής σχετικά με τις 
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (COM(2003)0270)2 και το ψήφισμά του της 22ας 
Φεβρουαρίου 2005 σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την 
παροχή δημόσιας υπηρεσίας3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2006 για την πρόταση οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική 
αγορά (COM(2004)0002)4,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 
Λισαβόνας της 15ης και 16ης Μαρτίου 2000, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Νίκαιας 
της 7ης, 8ης και 9ης Δεκεμβρίου 2000, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Λάκεν της 14ης 
και 15ης Δεκεμβρίου 2001 και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βαρκελώνης της 15ης 
και 16ης Μαρτίου 2002 για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας,

– έχοντας υπόψη τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα 
των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, και ιδίως την απόφαση Teckal της 18ης Νοεμβρίου 
19995, την απόφαση Chronopost της 3ης Ιουλίου 20031, την απόφαση Altmark της 24ης 

  
1 ΕΕ C 140 E της 13.6.2002, σελ. 153.
2 ΕΕ C 92 E της 16.4.2004, σελ. 294.
3 ΕΕ C 304 E της 1.12.2005, σελ. 117.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0061.
5 Υπόθεση C-107/98, Teckal Srl κατά Comune di Viano και Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio 

Emilia, Συλλογή 1999, I-8121.

http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=de&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2004&DocNum=0002
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Ιουλίου 20032, την απόφαση Stadt-Halle της 11ης Ιανουαρίου 20053 και την απόφαση της 
13ης Ιανουαρίου 20054,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και 
τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Νομικών 
Θεμάτων, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής 
Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
(A6-0000/2006),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα έχει ως πλαίσιο αναφοράς τρεις 
αρχές, δηλαδή

– την αλληλεγγύη, η οποία λειτουργεί ενωτικά και βασίζεται στους στόχους της
κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής,

– τη συνεργασία, η οποία καλείται να καταστήσει εφικτή την υλοποίηση των
υπερεθνικών και ευρωπαϊκών επιδιώξεων των Συνθηκών και των προγραμμάτων της 
ΕΕ, και

– τον ανταγωνισμό, ο οποίος καλείται να καταστήσει εφικτή την ολοκλήρωση της
εσωτερικής αγοράς της ΕΕ με βάση τους κανόνες της κοινωνικής οικονομίας της
αγοράς και να ρυθμιστεί μέσω ενός δικαίου για τον ανταγωνισμό το οποίο θα
αποτελεί ένα ουσιώδες δημοκρατικό δίκαιο, προκειμένου να περιορίζει όχι μόνο την 
εξουσία του κράτους, αλλά κυρίως την οικονομική κατάχρηση της εξουσίας, και να 
εγγυάται την προστασία του δικαίου των καταναλωτών,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας είναι ένας από τους τομείς στους 
οποίους η τεταμένη σχέση ανάμεσα σε αυτές τις τρεις αρχές ασκεί επί του παρόντος τη 
μεγαλύτερη πίεση και στους οποίους είναι έντονα αισθητή η αναγκαιότητα πολιτικών και 
νομοθετικών μέτρων,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαθεσιμότητα αποτελεσματικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 
είναι αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών και κοινωνικών συστημάτων όλων των 
κρατών μελών και του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, ότι τα χαρακτηριστικά τους 
διαφέρουν ανάλογα με το κράτος μέλος, και ότι ο στόχος της επιτυχούς ολοκλήρωσης 
της εσωτερικής αγοράς πρέπει να παρακινήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει την 
υιοθέτηση πιο αποδοτικών και πιο αποτελεσματικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για 
όλους,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 
παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, μοναδική υποχρέωση των κρατών μελών και των 

    
1 Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-83/01 P, C-93/01 P και C-94/01 P, Chronopost κ.α., Συλλογή 2003, I-6993.
2 Υπόθεση C-280/00, Altmark Trans GmbH και Regierungspräsidium Magdeburg κατά Nahverkehrsgesellschaft

Altmark GmbH, Συλλογή 2003, I-7747.
3 Υπόθεση C-26/03, Stadt Halle και RPL Recyclingpark Lochau GmbH κατά Arbeitsgemeinschaft Thermische

Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna, Συλλογή 2005, I-1.
4 Υπόθεση C-84/03, Επιτροπή κατά Ισπανίας, Συλλογή 2005, I-139.
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τοπικών τους αρχών είναι να ορίσουν ποιες υπηρεσίες είναι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 
και ποια είναι η ενδεδειγμένη διαχείριση,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δημιουργηθεί μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου όσον 
αφορά τη συμβατότητα των κανόνων της εσωτερικής αγοράς και του ανταγωνισμού με 
την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, προκειμένου να 
διασφαλισθούν οι αρμοδιότητες των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών για τη 
διάθεση υπηρεσιών κοινής ωφέλειας,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομεακές οδηγίες της ΕΕ για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 
αποτελούν μεν ένα αξιόπιστο πλαίσιο στους εντός δικτύου οικονομικούς κλάδους και 
άλλους τομείς, στους οποίους έχει επιτευχθεί ή έχει ξεκινήσει το άνοιγμα της αγοράς, 
αλλά δεν παρέχουν επαρκή ασφάλεια δικαίου για όλους τους τομείς της κοινής ωφέλειας,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μεγάλος αριθμός των πρωτοβουλιών ανά τομέα για το άνοιγμα 
της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, καθώς και οι 
προτάσεις για μια οδηγία περί υπηρεσιών1 ορισμένες φορές προκαλούν σύγχυση και 
εννοιολογικές αντιφάσεις, οι οποίες στη συνέχεια δημιουργούν νομικές διαφορές και 
προσφυγές,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 16 και το άρθρο 86 παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ 
παραπέμπουν μεν στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, αλλά δεν 
παρέχουν κάποιον ορισμό, ότι οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος δεν 
αναφέρονται στη Συνθήκη ΕΚ, αλλά υιοθετούνται μόνον από την Επιτροπή στο πλαίσιο 
μιας ανακοίνωσης και ότι στην οδηγία περί υπηρεσιών, σύμφωνα με το νομοθετικό 
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2006, οι υπηρεσίες 
γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 16 
της Συνθήκης ΕΚ και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας εξαιρούνται τελείως από την οδηγία 
για τις υπηρεσίες, αλλά ελλείψει ορισμού δεν μπορεί να γίνει σαφής διαχωρισμός,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι προωθούνται περισσότερο απ’ ό,τι μέχρι σήμερα διαφορετικές 
μορφές διοίκησης και εταιρικής σχέσης ανάμεσα στους επιχειρηματίες που έχουν 
αναλάβει την παροχή αυτών των υπηρεσιών και ότι στο μέλλον, προκειμένου να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η ποιότητα των υπηρεσιών, αυτό πρέπει να 
πραγματοποιηθεί προστατεύοντας την αρμοδιότητα των κρατών μελών για τη διάθεση 
και ανάθεση των εν λόγω υπηρεσιών,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στον στόχο της Κοινότητας 
που αφορά ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, μεριμνώντας για την 
ενίσχυση του δικαιώματος των αποδεκτών των υπηρεσιών στην ενημέρωση και την 
άσκηση προσφυγής, ώστε να ληφθούν δεόντως υπόψη τα οικονομικά τους συμφέροντα 
και να αναγνωριστεί η αξίωσή τους για μέσα προσφυγής σε περίπτωση μη τήρησης των 
εν λόγω δικαιωμάτων,

1. διαπιστώνει ότι τα προηγούμενα ψηφίσματα για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας της 
13ης Νοεμβρίου 2001, της 14ης Ιανουαρίου 2004 και της 22ας Φεβρουαρίου 2005
εξακολουθούν να έχουν σημασία·

2. υπογραμμίζει ότι οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος παρέχονται στην 
ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά και, ως εκ τούτου, υπόκεινται στις ευρωπαϊκές νομοθετικές 

  
1 Πρόταση της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2004 για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (COM(2004)0002). Όπως τροποποιήθηκε από 
την πρόταση της 4ης Απριλίου 2006 (COM(2006)0160).
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διατάξεις για την εσωτερική αγορά, τις δημόσιες συμβάσεις, τον ανταγωνισμό και τις 
κρατικές ενισχύσεις·

3. προτείνει να γίνει διαχωρισμός στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, αφενός, ανάμεσα σε 
αυτές τις υπηρεσίες οι οποίες είναι εμπορεύσιμες, χρηματοδοτούνται κυρίως από τον 
χρήστη, χαρακτηρίζονται ως υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος από τη 
Συνθήκη ΕΚ και υπόκεινται σε ρύθμιση υποχρεώσεων για την παροχή δημοσίων 
υπηρεσιών η καθολικών υπηρεσιών (ΥΓΟΕ), και αφετέρου σε αυτές που δεν είναι 
εμπορεύσιμες, χρηματοδοτούνται κυρίως από το δημόσιο και χαρακτηρίζονται ως 
υπηρεσίες γενικού μη οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΜΟΣ)·

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σε μεμονωμένες περιπτώσεις το ΔΕΚ με τη 
νομολογία του και η Επιτροπή με την ερμηνεία της ορίζουν τις ισχύουσες διατάξεις για 
αυτόν τον τομέα·

5. θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι προς το συμφέρον
– τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών, προκειμένου αυτές να μπορούν να 

παρέχουν και να εξασφαλίζουν προς το συμφέρον όλων των πολιτών τις κατάλληλες 
υπηρεσίες εντός ενός σαφώς οριοθετημένου πλαισίου διατάξεων για τον ανταγωνισμό 
και την εσωτερική αγορά,

– των (κρατικών, κερδοσκοπικών ή μη κερδοσκοπικών) επιχειρήσεων, που παρέχουν 
τέτοιου είδους υπηρεσίες ή έχουν αναλάβει την παροχή τους, προκειμένου να 
γνωρίζουν ποιοι όροι και ποιες υποχρεώσεις μπορούν να τους επιβληθούν από τις 
αρχές σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο για λόγους κοινής ωφέλειας, και

– των χρηστών των εν λόγω υπηρεσιών, προκειμένου να είναι βέβαιοι ότι οι προσφορές 
γίνονται υπό τους κατάλληλους όρους όσον αφορά την προσιτότητα, την ποιότητα, 
την οικονομική βιωσιμότητα κτλ.,

πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου μέσω ενός νομοθετικού πλαισίου, 
προκειμένου να οριστούν κοινές έννοιες και αρχές·

6. υπογραμμίζει ότι οι υφιστάμενες τομεακές διατάξεις του κοινοτικού δικαίου σε αυτόν 
τον τομέα δεν πρέπει να αμφισβητηθούν, και ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στην 
αναγκαιότητα τομεακών διατάξεων·

7. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου για τον τομέα των 
κοινωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και να 
υποβάλει τις σχετικές προτάσεις·

8. προτείνει, στην περίπτωση κατά την οποία μια αρμόδια υπηρεσία προτίθεται να ορίσει 
την παροχή μιας υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος, η εν λόγω υπηρεσία να 
θεσπίσει τη σχετική νομική πράξη, στην οποία να αναφέρονται και να ορίζονται σαφώς 
οριοθετημένες υποχρεώσεις για την παροχή δημοσίων υπηρεσιών, που θα επιβάλλονται 
στον πάροχο της υπηρεσίας·

9. προτείνει, στην περίπτωση κατά την οποία μια αρμόδια υπηρεσία προτίθεται να 
χρηματοδοτήσει υπηρεσίες κοινής ωφέλειας χωρίς άμεση χρηματοδότηση από τον γενικό 
της προϋπολογισμό, η εν λόγω υπηρεσία να επιλέξει μία από τις ακόλουθες μορφές 
χρηματοδότησης λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της Συνθήκης ΕΚ, ιδίως το άρθρο 86 
παράγραφος 2: χορήγηση αποκλειστικών και ειδικών δικαιωμάτων, παροχή 
αντιστάθμισης για την παροχή δημοσίων υπηρεσιών, ενσωμάτωση ενός ταμείου για την 
παροχή δημοσίων υπηρεσιών, δημιουργία ενός ενιαίου τιμολογιακού συστήματος·
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10. προτείνει στην περίπτωση που μια αρμόδια υπηρεσία προτίθεται να χορηγήσει 
αντιστάθμιση για την παροχή δημοσίων υπηρεσιών, προκειμένου να διασφαλίσει τη 
χρηματοδότηση μιας υπηρεσίας κοινής ωφέλειας, η εν λόγω αντιστάθμιση να μην 
θεωρηθεί κρατική ενίσχυση σύμφωνα με το άρθρο 87 της Συνθήκης ΕΚ, εφόσον 

– η βάση ή ο τύπος για τον υπολογισμό των αποζημιώσεων έχει καθοριστεί με μια 
αντικειμενική και διαφανή διαδικασία και

– το ύψος της αποζημίωσης πληροί την αρχή της κάλυψης του κόστους·
11. υπογραμμίζει και πάλι σε αυτό το πλαίσιο ότι πρέπει να εφαρμοστεί με σαφήνεια η 

απόφαση 2005/842/EΚ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2005 για την εφαρμογή του 
άρθρου 86 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή 
αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που χορηγούνται σε ορισμένες 
επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
συμφέροντος1·

12. τονίζει ότι η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, κατά την κρίση της, είτε να αναλάβει την άμεση 
παροχή μιας υπηρεσίας κοινής ωφέλειας, είτε να την αναθέσει σε εξωτερικό πάροχο·

13. θεωρεί ότι η μεταφορά της παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για την υπηρεσία 
καθιστά επιτακτική την ανάγκη η εν λόγω υπηρεσία να ανατεθεί με δημόσια σύμβαση· 
ωστόσο, αυτή η αρχή πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στην αρμόδια υπηρεσία, σε 
επείγουσες περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν ελάχιστες επιπτώσεις στο εμπόριο 
μεταξύ των κρατών μελών ή ιδιαιτερότητες συγκεκριμένων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας,
να αναθέτει άμεσα χωρίς τέτοια διαδικασία την παροχή υπηρεσιών σε έναν φορέα της 
επιλογής της· για αυτές τις περιπτώσεις η Επιτροπή μαζί με τα κράτη μέλη και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να ορίσει σε έναν κανονισμό αυτήν την εξαίρεση,
καθώς και τους όρους και τα κριτήρια, αντίστοιχα με τα κριτήρια Altmark·

14. θεωρεί σε αυτό το πλαίσιο και με στόχο τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα μέσω της 
συμπερίληψης νέων φορέων και μορφών διάθεσης υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, ότι για 
την αύξηση της ασφάλειας δικαίου για τις διάφορες ενδοκοινοτικές μορφές οργάνωσης 
(τοπική συνεργασία, ίδια παροχή στο πλαίσιο της εσωτερικής ανάθεσης, συνεργασία 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, συμβάσεις παραχώρησης), χρειάζεται επειγόντως
αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου για τον ανταγωνισμό, τις 
αναθέσεις, τις ενισχύσεις και των κριτηρίων που ισχύουν γενικά και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο·

15. θεωρεί ότι η αρμόδια υπηρεσία οφείλει να μεριμνά ώστε στους τομείς στους οποίους έχει 
θεσπίσει ρυθμίσεις για τις υποχρεώσεις παροχής δημοσίων υπηρεσιών και καθολικών 
υπηρεσιών ή έχει θέσει ειδικούς στόχους, να εφαρμόζονται τα ρυθμιστικά είδη και μέσα 
που ενδείκνυνται για τον εκάστοτε τομέα βάσει διαφανών διατάξεων·

16. θεωρεί, επιπλέον, ότι για την αύξηση της διαφάνειας και της προστασίας των 
καταναλωτών τα ρυθμιστικά μέσα πρέπει τουλάχιστον να καθιστούν εφικτή τη θέσπιση 
διατάξεων στους εξής τομείς:

– καθορισμός των όρων πρόσβασης στα υπάρχοντα δίκτυα, εφόσον είναι απαραίτητη η 
πρόσβαση για την παροχή υπηρεσίας·

– καθορισμός των όρων των τιμών ή/και των τιμολογίων για την παροχή της υπηρεσίας·

  
1 ΕΕ L 312 της 29.11.2005, σελ. 67.
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– ρύθμιση για τη φιλική διευθέτηση των διαφορών ανάμεσα στον πάροχο της υπηρεσίας 
και τον χρήστη παρά τη δυνατότητα άσκησης ένδικου μέσου· και

– διαβούλευση και, αν κριθεί αναγκαίο, εξέταση κάθε λεπτομέρειας από τις αρμόδιες 
για τον ανταγωνισμό αρχές, η οποία μπορεί να υποδηλώνει παραβίαση των εθνικών 
διατάξεων για τον ανταγωνισμό και αυτών που περιέχονται στη Συνθήκη ΕΚ·

17. προτείνει, επιπλέον, για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας να οριστούν σε εθελοντική βάση αντικειμενικές και 
διαφανείς ποιοτικές προδιαγραφές, προκειμένου να διασφαλισθεί η εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων παροχής δημοσίων υπηρεσιών, των καθολικών υπηρεσιών ή των ειδικών 
στόχων του παρόχου ή/και του προμηθευτή μιας υπηρεσίας κοινής ωφέλειας· για τον 
καθορισμό τέτοιου είδους ποιοτικών προδιαγραφών πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:

– προστασία και ασφάλεια του χρήστη της υπηρεσίας,
– καταλληλότητα και αναλογικότητα των προδιαγραφών σε σχέση με τους στόχους και 

το κόστος της υπηρεσίας,
– όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διάδοση και δημοσίευση των προδιαγραφών και
– εύκολος και αποτελεσματικός έλεγχος της τήρησης των προδιαγραφών, που μπορεί να 

καθοριστεί στη βάση ενός χάρτη ή ενός κώδικα δεοντολογίας·
18. καλεί την Επιτροπή, με βάση το ψήφισμά του της 14ης Ιανουαρίου 2004, το ψήφισμά του 

της 9ης Μαρτίου 2005 σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση της Στρατηγικής της 
Λισαβόνας1, το ψήφισμά του της 15ης Μαρτίου 2006 σχετικά με τη συμβολή στο Εαρινό 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2006 όσον αφορά τη Στρατηγική της Λισαβόνας2 και το παρόν 
ψήφισμα να υποβάλει πρόταση για ένα κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο·

19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.

  
1 ΕΕ C 320 E της 15.12.2005, σελ. 164.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0092.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η σημασία των δημοσίων υπηρεσιών

Η πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποτελεί καίριο πολιτικό ζήτημα. Τα 
καλά σχολεία και νοσοκομεία, το καθαρό νερό, οι ασφαλείς και αξιόπιστες μεταφορές και η 
ενέργεια, για παράδειγμα, περιλαμβάνονται στους περισσότερους ορισμούς μιας καλής 
ποιότητας ζωής.

Ωστόσο, οι δημόσιες υπηρεσίες δεν αποτελούν μόνον σημαντικό στοιχείο της ποιότητας ζωής 
των μεμονωμένων πολιτών. Διαδραματίζουν καίριο ρόλο και στο πλαίσιο της στρατηγικής
της Λισαβόνας, της στρατηγικής-ναυαρχίδας της ΕΕ, στόχος της οποίας είναι να 
αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα του κοινωνικού και οικονομικού μοντέλου της Ευρώπης για 
να δημιουργηθεί η πιο δυναμική, συνεκτική και βιώσιμη οικονομία παγκοσμίως. Οι καλές 
δημόσιες υπηρεσίες μπορούν να συμβάλουν στο να αντιμετωπιστεί η οικονομική 
στασιμότητα, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η απομόνωση, να ενισχυθεί η κοινωνική και 
εδαφική συνοχή και να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της Ευρώπης και η 
εξωτερική ανταγωνιστικότητά της.

Οι δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας –ανοικτές και διαφανείς, με ισότιμη πρόσβαση για 
όλους– είναι επομένως ουσιώδη στοιχεία του ευρωπαϊκού μοντέλου κοινωνίας. Οι δυνάμεις 
της αγοράς από μόνες τους δεν μπορούν να ανταποκριθούν πάντοτε στη δυναμική φύση των 
δημοσίων υπηρεσιών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι δημόσιες αρχές κάθε επιπέδου 
αρμοδιότητας εμπλέκονται σε μεγάλο βαθμό στην παροχή, τη ρύθμιση, την οργάνωση ή –σε 
διάφορους βαθμούς– στη χρηματοδότηση ή την υποστήριξη των υπηρεσιών αυτών. Δεν είναι 
αρμοδιότητα της ΕΕ να παρέμβει στην παροχή τέτοιων υπηρεσιών– αντ’ αυτού, κατά την 
άποψη του εισηγητή, η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει την ασφάλεια δικαίου που επιτρέπει στις 
δημόσιες αρχές σε κάθε επίπεδο αρμοδιότητας να εκτελούν το καθήκον τους της διασφάλισης 
του δημοσίου συμφέροντος στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών αυτών. Και η ΕΕ έχει 
επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο να εγγυηθεί κατάλληλα πρότυπα σε όλη την 
επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να καταστήσει τις καλές, αποδοτικές και υψηλής 
ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες απτή έκφραση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας.

Ποιες είναι οι δημόσιες υπηρεσίες;

Δεν εννοούν όλοι το ίδιο με τον όρο «δημόσιες υπηρεσίες». Ορισμένοι αντιλαμβάνονται τις
δημόσιες υπηρεσίες ως εκείνες που παρέχονται ή χρηματοδοτούνται από τον δημόσιο τομέα.
Για άλλους, το βασικό κριτήριο είναι εάν παρέχονται «για το δημόσιο συμφέρον» … και σε 
αυτήν την πολύπλοκη συζήτηση έχουν διατυπωθεί πολλοί ακόμη ορισμοί.

Κατά την άποψη του εισηγητή, είναι αναγκαίο να αρχίσουμε να αποσαφηνίζουμε τις 
διάφορες έννοιες των δημοσίων υπηρεσιών και να διακρίνουμε μεταξύ των υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας, οι οποίες είναι, αφενός, οι υπηρεσίες εμπορικής φύσης που κυρίως 
χρηματοδοτούνται από τον χρήστη, τις οποίες η Συνθήκη ΕΚ χαρακτηρίζει υπηρεσίες γενικού 
οικονομικού ενδιαφέροντος (ΥΓΟΕ), σύμφωνα με το άρθρο 16 της Συνθήκης ΕΚ, και 
αφετέρου, εκείνες που δεν είναι εμπορικής φύσης και χρηματοδοτούνται κυρίως από δημόσια 
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ή κοινωνικά κεφάλαια, οι οποίες μπορεί να θεωρούνται υπηρεσίες γενικού μη οικονομικού 
συμφέροντος (ΥΓΜΟΣ), όπως οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που επιτελούν αποκλειστικά 
κοινωνικές λειτουργίες ή ασκούν προνόμια των δημοσίων αρχών.

Η ιδέα στην οποία βασίζεται το άρθρο 16 είναι να διακριθούν οι υπηρεσίες που θα 
μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, λόγω του 
οικονομικού χαρακτήρα τους, από τις μη οικονομικού χαρακτήρα υπηρεσίες, οι οποίες δεν 
έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Οι μη οικονομικού 
χαρακτήρα υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, της αστυνομίας και της
απονομής δικαιοσύνης, θεωρούνται ζητήματα που εμπίπτουν πλήρως στην αρμοδιότητα των 
εθνικών και των υποεθνικών αρχών, σε σχέση με τα οποία η ΕΕ δεν έχει καμία αρμοδιότητα. 
Δυστυχώς, η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ δεν παρέχει σαφείς κατευθύνσεις σε ό,τι αφορά τον 
τρόπο διάκρισης μεταξύ υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος, υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας και άλλων υπηρεσιών – πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι σαφές, σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις, εάν και σε ποιον βαθμό εφαρμόζονται οι κανόνες της ΕΕ για την ενιαία αγορά.
Για τον λόγο αυτόν, ο εισηγητής επιθυμεί να ξεκινήσει διάλογος με στόχο την αποσαφήνιση 
του θέματος αυτού.

Σεβασμός των διαφορετικών εθνικών παραδόσεων

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι καλές δημόσιες υπηρεσίες αντιμετωπίζονται ως ουσιώδης 
συνιστώσα μιας πολιτισμένης κοινωνίας. Ωστόσο, οι εθνικές παραδόσεις –τι παρέχεται, πώς 
και από ποιον– ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό, δημιουργώντας παρεξηγήσεις και σύγχυση σε 
σχέση με το τι νοείται ως δημόσιες υπηρεσίες και μια απροθυμία ακόμη και για απόπειρα 
ανάπτυξης κοινών ευρωπαϊκών κριτηρίων και κατευθυντήριων γραμμών. 

Οι εθνικές, οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην 
αυτονομία τους να καθορίζουν τις πολιτικές τους για τους πολίτες τους με τον δικό τους 
τρόπο. Ωστόσο, στην πράξη συχνά έρχονται αντιμέτωπες με παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής ή του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που έχουν κρίνει τις 
δραστηριότητές τους από την άποψη των κανόνων της ΕΕ για την εσωτερική αγορά – για 
παράδειγμα, κρίνοντας τις διεπιδοτήσεις αντίθετες προς τους κανόνες περί κρατικών 
ενισχύσεων, επιβάλλοντας επαχθείς υποχρεώσεις σε σχέση με τις δημόσιες προμήθειες ή 
χαρακτηρίζοντας ορισμένες υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας ως εμπόδια στην 
ευρωπαϊκή ενιαία αγορά. 

Κατά την άποψη του εισηγητή, επί του παρόντος δεν διασφαλίζεται ούτε η αποτελεσματική 
περιφρούρηση της τοπικής αυτονομίας, ούτε η ασφάλεια δικαίου που επιζητούν οι πάροχοι 
δημοσίων υπηρεσιών, οι δημόσιες αρχές, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι χρήστες των 
υπηρεσιών. 

Στόχος της ενίσχυσης της ασφάλειας δικαίου πρέπει να είναι η αποσαφήνιση της 
κατάστασης, προκειμένου να διασφαλισθεί η τοπική αυτονομία, και της αρχής της 
επικουρικότητας, ορίζοντας τη σχέση μεταξύ, αφενός, των κανόνων της ενιαίας αγοράς και 
αφετέρου, της επιδίωξης στόχων δημοσίου συμφέροντος στην παροχή εκείνων των 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που έχουν σημαντική οικονομική διάσταση και θα μπορούσαν να 
έχουν αντίκτυπο στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς.
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Σύγχυση και αβεβαιότητα στις ισχύουσες νομοθεσίες

Αν και η προτεινόμενη Συνταγματική Συνθήκη, όταν κυρωθεί, θα παρέχει συνταγματικές 
εγγυήσεις για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, η αναλυτική νομοθεσία –που έχει προκύψει με την 
πάροδο των ετών– δημιουργεί μεγάλη αβεβαιότητα στην πράξη, επειδή η Συνθήκη ορίζει 
μόνον τις γενικές αρχές που διέπουν τις δημόσιες υπηρεσίες, ενώ ένα αναλυτικό σύνολο 
ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων ερμηνεύει και εφαρμόζει τις διατάξεις της ενιαίας αγοράς. 

Δεν είναι σαφές σε ποιον βαθμό καλύπτονται οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας ή γενικού 
οικονομικού συμφέροντος –για παράδειγμα– από το δίκαιο ανταγωνισμού, τη νομοθεσία της 
ενιαίας αγοράς ή τους κανόνες για τη ρύθμιση των επιδοτήσεων ή την απελευθέρωση των
δημοσίων προμηθειών. Η νομοθεσία εξελίσσεται μέσω των –συχνά απρόβλεπτων– αλλαγών 
πλεύσης της Επιτροπής ή του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Και η 
απελευθέρωση των διαφόρων δικτύων δημοσίων υπηρεσιών με την πάροδο του χρόνου –
όπως οι τηλεπικοινωνίες, τα ταχυδρομεία, η ενέργεια και οι σιδηρόδρομοι– βασίστηκε σε 
κάθε περίπτωση σε διαφορετικούς κανόνες, επιτείνοντας την πολυπλοκότητα του 
νομοθετικού πλαισίου και την ανασφάλεια δικαίου. Επιπλέον, η χρηματοδότηση και η 
διαχείριση των δημοσίων υπηρεσιών στην Ευρώπη εξαρτώνται από την απρόβλεπτη εξέλιξη 
της νομολογίας και της δικαστικής ερμηνείας.

Το Πράσινο και το Λευκό Βιβλίο για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που δημοσίευσε 
πρόσφατα η Επιτροπή, και η νέα ανακοίνωση για τις κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας
απογοήτευσαν εκείνους που προσέβλεπαν σε μια νέα, ασφαλέστερη νομική κατάσταση για 
τις δημόσιες υπηρεσίες: τα έγγραφα της Επιτροπής δεν παρέχουν πρόσθετη ασφάλεια δικαίου 
σε σχέση με όλα τα αναφερόμενα ζητήματα. Επιπλέον, προτάσεις για μια οδηγία περί των 
υπηρεσιών θέτουν νέα ερωτήματα σχετικά με τις μελλοντικές συνθήκες για δυναμικές 
δημόσιες υπηρεσίες.

Έκκληση για δράση: μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου για τις δημόσιες υπηρεσίες

Για να περιφρουρήσει τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και να θέσει τέλος στην ανασφάλεια 
δικαίου, η Ευρώπη χρειάζεται –χωρίς καθυστέρηση και παράλληλα με τις εργασίες για μια 
ευρύτερη οδηγία περί υπηρεσιών– ένα γενικό νομοθετικό πλαίσιο για τις δημόσιες υπηρεσίες,
συμπληρωματικό προς τις υπάρχουσες τομεακές και εθνικές διατάξεις, το οποίο θα θεσπιστεί 
βάσει απόφασης που θα ληφθεί από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο πρέπει:

§ να αποσαφηνίζει τη διάκριση αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών
§ να θεσπίζει κριτήρια για μια σαφή διάκριση μεταξύ των υπηρεσιών γενικού 

«οικονομικού» και «μη οικονομικού» συμφέροντος, που διέπονται από διαφορετικές 
νομοθετικές διατάξεις

§ να κατοχυρώνει την κυριαρχία των τοπικών αρχών σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό και 
τη διαχείριση των δημοσίων υπηρεσιών για τις οποίες είναι αρμόδιες

§ να εγγυάται το δικαίωμα των πολιτών σε τοπική συνεισφορά, διασφαλίζοντας ότι οι 
ανάγκες, οι αξιώσεις και τα προβλήματά τους εξετάζονται έγκαιρα και άμεσα, και 
προστατεύοντας τα δικαιώματα του καταναλωτή και τα πολιτικά δικαιώματα
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§ να σέβεται την ανάγκη για ειδική τομεακή νομοθεσία για ορισμένες υπηρεσίες και να 
δημιουργεί μια σαφή σχέση με αυτήν τη νομοθεσία και με την οδηγία περί των 
υπηρεσιών που εξετάζεται επί του παρόντος ενώπιον του Κοινοβουλίου

§ να εγγυάται τον σεβασμό των αρχών της διαφάνειας, της ευθύτητας, της αλληλεγγύης, 
της υπηρεσίας υψηλής ποιότητας, της καθολικότητας, της ισότητας πρόσβασης, της 
εταιρικής σχέσης με την κοινωνία των πολιτών και της συμμετοχής του εργατικού 
δυναμικού

§ να αποσαφηνίζει τις αρχές που διέπουν τη χρηματοδότηση και τις υποχρεώσεις 
δημοσίων προμηθειών των δημοσίων υπηρεσιών, ιδίως σε ό,τι αφορά διαφορετικές 
και νέες μορφές παροχής και διαχείρισης σε έναν δυναμικό τομέα δημοσίων 
υπηρεσιών. 

Ο ορισμός, η διαμόρφωση, η οργάνωση και η χρηματοδότηση των υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας, οικονομικού ή μη οικονομικού χαρακτήρα, πρέπει να εξακολουθήσει να 
αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών και των περιφερειακών και τοπικών αρχών 
τους. Εφόσον πληρούνται τα βασικά πρότυπα και κριτήρια που τίθενται ανωτέρω, ο 
εισηγητής οραματίζεται το ευρύτερο δυνατό φάσμα λύσεων για την παροχή υπηρεσιών σε 
τοπικό επίπεδο, ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες.


