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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(2006/2134(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος 
της Λισαβόνας: κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» 
(COM(2006)0177) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που 
προσαρτάται σε αυτήν (SEC(2006)0516),

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως τα 
άρθρα 2, 5, 16, 86, 136, 137 παράγραφος 1 στοιχεία ια) και ιβ), 143, 144 και 145,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 36,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, την οποία 
υπέγραψαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στις 29 Οκτωβρίου 2004 στη Ρώμη, και 
ιδίως τα άρθρα II-94 και III-122,

– έχοντας υπόψη τη θέση του της ... Νοεμβρίου 2006 όσον αφορά την κοινή θέση του 
Συμβουλίου ενόψει της έκδοσης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά1,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που συνήλθε στις 
Βρυξέλλες στις 23 και 24 Μαρτίου 2006,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιανουαρίου 2004 για το Πράσινο Βιβλίο της 
Επιτροπής σχετικά με τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Μαρτίου 2006 σχετικά με την κοινωνική 
προστασία και την κοινωνική ενσωμάτωση3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με το ευρωπαϊκό 
κοινωνικό πρότυπο για το μέλλον4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με το Λευκό Βιβλίο 
της Επιτροπής για τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας5,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και 

  
1 Έκθεση A6-0375/2006 που έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της 15.11.2006.
2 ΕΕ C 92 E, της 16.4.2004, σελ. 294.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν εκείνη την ημερομηνία, P6_TA(2006)0089.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν εκείνη την ημερομηνία, P6_TA(2006)0340.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν εκείνη την ημερομηνία, P6_TA(2006)0380.
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τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς 
και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και 
Ισότητας των Φύλων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων και της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων 
(A6-0000/2006),

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 την επίτευξη κοινωνικής ειρήνης 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,

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,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΚΥΚΩ δεν μπορούν να θεωρηθούν επιβάρυνση για τις 
δημόσιες αρχές αλλά, αντιθέτως, αποτελούν πηγή θετικών εξωτερικών από την άποψη της 
οικονομικής ανάπτυξης, της ευημερίας, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή ΚΥΚΩ πραγματοποιείται σε ένα δυναμικό περιβάλλον 
στο οποίο οι ΚΥΚΩ θα πρέπει να προσαρμόζονται συνεχώς προκειμένου να διατηρούν 
υψηλό επίπεδο ποιότητας και αποτελεσματικότητας,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαθεσιμότητα βασικών κοινωνικών υπηρεσιών ποικίλλει 
σημαντικά ανάλογα με τα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη, εντούτοις, ότι οι εν λόγω 
υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται σε ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης προκειμένου να 
διασφαλιστεί η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μια κάποια 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»· ότι η ασάφεια αυτή διατηρείται σε πρόσφατες 
κοινοτικές πράξεις, πράγμα που συμβάλλει στην ανασφάλεια δικαίου που παρατηρείται 
στον τομέα αυτόν,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη κανονιστικής ρυθμίσεως στον τομέα αυτόν οδήγησε σε 
ευρεία νομολογιακή ερμηνεία που δεν είναι πάντα συνεκτική· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι τομείς ζητούν ένα σαφές λειτουργικό πλαίσιο που να περιορίζει 
στο ελάχιστο την ανάγκη νομολογιακής ερμηνείας, με στόχο να επιτευχθεί η μέγιστη 
δυνατή ασφάλεια δικαίου,

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,
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Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να 
περιοριστούν σε μια υπολειμματική κατηγορία το διακριτικό γνώρισμα της οποίας θα 
είναι ότι δεν μπορεί να υπαχθεί στις εμπορικές υπηρεσίες ή στις υπηρεσίες γενικού 
οικονομικού συμφέροντος· λαμβάνοντας υπόψη, αντιθέτως, ότι λόγω του τμήματος της 
κοινωνίας στο οποίο απευθύνονται και των ιδιαιτεροτήτων τους από άποψη οργάνωσης, 
χρηματοδότησης και αποστολής, πρέπει να θεωρούνται ειδική κατηγορία υπαγόμενη 
πλήρως στην έννοια της υπηρεσίας και θεμελιώδους σημασίας για την κοινωνία,

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 αποφεύγονται,

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,

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·

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 
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·

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 στην ανάπτυξη μιας κοινωνικής Ευρώπης·

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 
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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·

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· 
θεωρεί, εντούτοις, 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·

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 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·

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 και τις ελλείψεις 
της αγοράς για την ικανοποίηση ορισμένων αναγκών κοινωνικών παροχών, αυτό που 
πρέπει να υπερισχύει σε περίπτωση σύγκρουσης είναι η προάσπιση του γενικού 
συμφέροντος, που αποτελεί χαρακτηριστικό και πρωταρχικό στοιχείο των ΚΥΚΩ·

8. επισημαίνει εν προκειμένω με ανησυχία τις πρόσφατες προσπάθειες να εφαρμοστεί σε 
ορισμένες ΚΥΚΩ 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·

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 ενδεχομένως μιας οδηγίας-πλαισίου·

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 
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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·

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·

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·

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·

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·

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·

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 να καταβάλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια ούτως ώστε οποιαδήποτε μεταφορά αρμοδιοτήτων υπέρ των περιφερειακών ή 
τοπικών αρχών για την παροχή ΚΥΚΩ να συνοδεύεται από επαρκείς δημοσιονομικούς 
πόρους·

17. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει ανακοίνωση για τις υπηρεσίες υγείας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία, βάσει του χαρακτηρισμού τους ως κοινωνικών 
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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 
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·

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

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

1. Οι κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας αποτελούν ουσιώδη συνιστώσα του 
ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Όπως είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί η εσωτερική 
αγορά και να ενισχυθεί η εξωτερική ανταγωνιστικότητα προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
οικονομική ανάπτυξη σε ολόκληρο τον χώρο της Ένωσης, εξίσου απαραίτητο είναι και 
να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την 
Ένωση, η οποία θα συμβάλει στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και στη 
υλοποίηση επιτόπου της κοινωνικής πτυχής της στρατηγικής της Λισαβόνας. 

2. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει σήμερα ένα εντελώς διαφορετικό δημογραφικό πλαίσιο. Η 
μεταβολή αυτή οφείλεται στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης σε ολόκληρη την 
επικράτεια της Ένωσης και στη μείωση του ποσοστού γεννητικότητας στα περισσότερα 
κράτη μέλη. Το σύνολο των εξελίξεων αυτών επηρεάζει τις πολιτικές στους τομείς της 
κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας, της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, της 
οικογένειας, της ευελιξίας των ωρών εργασίας, καθώς και της συμμετοχής των γυναικών 
στην αγορά εργασίας.

3. Πολλοί πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άνδρες και γυναίκες, είναι εξαιρετικά 
ευαίσθητοι στην κοινωνική πτυχή της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αυτό 
αποδείχθηκε σαφώς από τα δημοψηφίσματα που διοργανώθηκαν σχετικά με την 
ευρωπαϊκή συνταγματική συνθήκη σε διάφορα κράτη μέλη. Συχνά υπογραμμίστηκε η 
αντίφαση ανάμεσα στο αρχικό κείμενο της οδηγίας για τις υπηρεσίες, το οποίο 
προκάλεσε πολλούς φόβους σε διαφόρους τομείς και κλάδους, ιδίως στη Δυτική 
Ευρώπη, και τη φαινομενικά ή ουσιαστικά μικρότερη προσοχή που δίνει η Ένωση στις 
κοινωνικές πτυχές της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Σε αυτό το πολιτικό πλαίσιο επίσης, η 
διαδικασία για τη διευκρίνιση του ειδικού ρόλου των ΚΥΚΩ και των ΚΥΚΩ στο σύνολό 
τους μπορεί να αποβεί όχι μόνον εξαιρετικά χρήσιμη, αλλά και διαφωτιστική για τη 
μελλοντική εξέλιξη της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σε ολόκληρη την 
Ένωση.

4. Η ανακοίνωση την οποία παρουσίασε ο Vladimír Špidla, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, για τις κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
εγκαινιάζει την προοπτική μιας διευκρίνισης του ρόλου των ΚΥΚΩ σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, όσον αφορά τις κοινωνικές πτυχές και στον τομέα της ασφάλειας δικαίου. 
Εγκαινιάζει επίσης ασφαλώς την προοπτική ενός διευρυμένου διαλόγου που πρέπει να 
προχωρήσει πέρα από την εκπόνηση, τη συζήτηση και την ψήφιση της παρούσας 
κοινοβουλευτικής έκθεσης. Σε αυτόν τον διευρυμένο διάλογο πρέπει να συμμετάσχουν οι 
κοινωνικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι περιφερειακές 
και οι τοπικές αρχές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 

5. Μια από τις πτυχές που θα πρέπει να αναλυθούν είναι η πτυχή της ενδεχόμενης 
δημιουργίας ενός νομικού μέσου το οποίο θα εξασφαλίσει, στον τομέα των κοινωνικών 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της υγείας, πολιτική σαφήνεια των διαδικασιών και 
ασφάλεια δικαίου για τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς οργανισμούς. Εξάλλου, θα 
πρέπει να θεσπίσει τις γενικές αρχές σχετικά με τη δράση που αναλαμβάνουν στον τομέα 
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αυτόν οι αρμόδιες δημόσιες αρχές, ανεξαρτήτως του αν είναι τοπικές, περιφερειακές ή 
εθνικές ή αν πρόκειται για ομόσπονδα κράτη ή για αυτόνομες κοινότητες.

6. Κρίνεται απολύτως απαραίτητο, όταν οι τοπικές ή περιφερειακές αρχές αναλαμβάνουν 
διαφοροποιημένες λειτουργίες στήριξης και χρηματοδότησης των ΚΥΚΩ, οι πόροι που 
χορηγούνται στο εθνικό πλαίσιο να είναι οι κατάλληλοι, έτσι ώστε οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές να μπορούν να εκπληρώσουν, ποσοτικά και ποιοτικά, το κοινωνικό
καθήκον τους, και ιδίως το καθήκον στήριξης των ΚΥΚΩ. Εξάλλου, είναι απολύτως 
απαραίτητο να εξασφαλίζεται διαρκώς η πλήρης διαφάνεια των οικονομικών σχέσεων 
μεταξύ των δημόσιων αρχών και των κοινωνικών οργανισμών. 

7. Τα μοντέλα οργάνωσης και διαχείρισης των ΚΥΚΩ είναι εντελώς διαφορετικά στα διάφορα 
κράτη μέλη. Είναι απαραίτητο η διαφοροποίηση αυτή να γίνεται σεβαστή και να ελέγχεται, 
σε κάθε περίπτωση, η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και η καλή χρήση των 
δημόσιων πόρων που χορηγούνται ενδεχομένως, είτε πρόκειται για εθνικούς είτε για 
κοινοτικούς πόρους.

8. Εν πάση περιπτώσει, η παρούσα ανακοίνωση της Επιτροπής ακολουθεί την κατεύθυνση της 
απόδοσης ενός σαφούς νομικού καθεστώτος στις ΚΥΚΩ. Η υλοποίηση της διευρυμένης 
διαδικασίας την οποία συνιστά μπορεί να συμβάλει στον καθορισμό και τη διευκρίνιση του 
νομικού καθεστώτος των ταμείων αλληλασφάλισης και των λοιπών οργανισμών που 
δραστηριοποιούνται στο κοινωνικό πεδίο στην επικράτεια της Ένωσης, πράγμα 
απαραίτητο, δίκαιο και χρήσιμο.

9. Οι ΚΥΚΩ πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση της υλοποίησης της κοινωνικής 
διάστασης της στρατηγικής της Λισαβόνας με τον όγκο απασχόλησης που μπορούν να 
δημιουργήσουν και με την κοινωνική συνοχή που βοηθούν να εξασφαλιστεί, αλλά κυρίως 
με τον κοινωνικό ρόλο που διαδραματίζουν, κατά διαφοροποιημένο τρόπο, στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

10. Είναι γεγονός ότι οι ενεργές κοινωνικές πολιτικές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
οικονομικών πολιτικών. Μια οικονομική πολιτική που προωθεί την ανάπτυξη και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας θα συμβάλει αποφασιστικά στη χάραξη και στην υλοποίηση 
μιας πιο ενεργής κοινωνικής πολιτικής. Έτσι θα καταστεί δυνατόν να συνδυαστεί η 
οικονομική ανάπτυξη με την κοινωνική συνοχή.

11. Είναι απαραίτητο να αναγνωριστεί σαφώς και ευρέως σε ολόκληρη την επικράτεια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης η εργασία όσων συνεργάζονται εθελοντικά με τους οργανισμούς που 
εξασφαλίζουν την παροχή ΚΥΚΩ επιτόπου. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να αναπτυχθούν 
δραστηριότητες επαγγελματικής κατάρτισης που θα επιτρέπουν τη μεγαλύτερη εξειδίκευση 
των κοινωνικών υπηρεσιών που προσφέρουν οι εθελοντές και οι αμειβόμενοι εργαζόμενοι 
των ΚΥΚΩ.

12. Από την άλλη πλευρά, είναι απαραίτητο να μελετηθεί ο ρόλος των υπηρεσιών γενικού 
οικονομικού συμφέροντος σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, διευκρινίζοντας συνολικά 
τις έννοιες της υπηρεσίας κοινής ωφελείας, της ΚΥΚΩ και της υπηρεσίας γενικού 
οικονομικού συμφέροντος, προκειμένου να επιτευχθεί ασφάλεια δικαίου για όλους εκείνους 
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που παρεμβαίνουν στον κοινωνικό τομέα, καθώς και η διαφάνεια των χρησιμοποιουμένων 
διαδικασιών.

13. Η ποικιλομορφία των μοντέλων οργάνωσης και των συστημάτων διαχείρισης των ΚΥΚΩ 
πρέπει να γίνεται σεβαστή σε ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε 
περίπτωση, οι διαδικασίες και οι κανόνες χρηματοδότησης των υπηρεσιών πρέπει να 
υπακούουν σε κοινές αρχές διαφάνειας και παρακολούθησης από τις δημόσιες αρχές, όσον 
αφορά την αντιστοιχία των επιτελουμένων εργασιών προς τις κοινωνικές αποστολές κοινής 
ωφελείας με τις οποίες είναι επιφορτισμένες οι ΚΥΚΩ σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έτσι, 
είναι εξίσου σημαντικό να εξασφαλιστεί, εκτός από τον σεβασμό του γενικού συμφέροντος, 
και η αποτελεσματικότητα και η ποιότητα των υπηρεσιών ενόψει των αποστολών τις οποίες 
αναθέτουν οι δημόσιες αρχές.

14. Οι επιχειρήσεις που έχουν συναίσθηση των κοινωνικών ευθυνών τους θα έχουν κάθε 
συμφέρον να συμβάλουν στη χρηματοδότηση και στη στήριξη των ΚΥΚΩ, ενώ θα 
μπορούν και να προωθούν τη δημιουργία τους ή την ενίσχυσή τους, εφόσον αυτό 
δικαιολογείται.

15. Οι ανησυχίες που αφορούν τη λειτουργία των υπηρεσιών υγείας στην Ευρώπη μπορούν να 
δικαιολογήσουν την εκπόνηση μιας ειδικής οδηγίας που θα θεσπίζει, στη βάση των αρχών 
και των αξιών στις οποίες θα πρέπει να θεμελιώνεται συνολικά η παροχή υπηρεσιών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, τους στοιχειώδεις κοινούς κανόνες που θα πρέπει να εκπονήσουν και 
να εφαρμόσουν τα κράτη, με σεβασμό των ιδιαιτεροτήτων και των ιδιαίτερων συνθηκών 
που παρουσιάζονται σε κάθε χώρα ή περιοχή. Μια κλαδική οδηγία αυτού του τύπου θα 
είναι συμβατή με την ύπαρξη μιας συνολικής οδηγίας-πλαισίου για τις ΚΥΚΩ, 
συμπεριλαμβανομένης της υγείας, και με την έκδοση οδηγιών για την αντιμετώπιση ειδικών 
προβλημάτων, όπως η κινητικότητα των ασθενών.

16. Εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά τις ΚΥΚΩ, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί και η
πλήρης διαφάνεια στη χορήγηση ή την ανάθεση συμβάσεων υπεργολαβικής προμήθειας 
αγαθών ή παροχής υπηρεσιών στους κοινωνικούς οργανισμούς.

17. Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί η έννοια του γενικού συμφέροντος, 
αλλά και οι κανόνες στον τομέα του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων. Σχετικά, 
είναι ασφαλώς σημαντικό να ληφθεί υπόψη η αρχή της επικουρικότητας η οποία 
εξασφαλίζει στις εθνικές δημόσιες αρχές την ελευθερία να καθορίζουν, να οργανώνουν και 
να χρηματοδοτούν τις ΚΥΚΩ, να τηρούν την αρχή της αναλογικότητας με σεβασμό των 
θεμελιωδών ευρωπαϊκών αρχών.

18. Η παρούσα αιτιολογική έκθεση και η υποβαλλόμενη έκθεση έχουν ως στόχο την ενίσχυση 
της κοινωνικής πτυχής της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, εξασφαλίζοντας την 
απαραίτητη ασφάλεια δικαίου στους κοινωνικούς εταίρους και τις δημόσιες αρχές, 
διασφαλίζοντας την οικονομική διαφάνεια και τη συμβατότητα με τους κανόνες που 
εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και βελτιώνοντας την ποιότητα των παρεχομένων 
υπηρεσιών με τήρηση της αρχής της επικουρικότητας και έχοντας υπόψη την ανάγκη να 
συγκεκριμενοποιηθεί η στρατηγική της Λισαβόνας στο κοινωνικό πεδίο.


