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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. δεδομένου ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας συμβάλλουν ενεργά στην 
υλοποίηση των στόχων της ΕΕ όπως έχουν καθοριστεί στις Συνθήκες, και ειδικότερα στην 
προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, καλεί την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει την αξιολόγηση και αναθεώρηση της δέσμης Monti-Kroes για να 
συνεχίσει τις προσπάθειες που καταβάλλει προς αποσαφήνιση και παρακολούθηση της 
εφαρμογής κοινοτικών κανόνων στο πεδίο των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφελείας 
μέσω κατάλληλης και λειτουργικής για τις οργανώτριες δημόσιες αρχές προσέγγισης που 
να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες αυτών των κοινωνικών υπηρεσιών, από την άποψη 
της οργάνωσης, του νομικού καθεστώτος και του πολύ τοπικού χαρακτήρα τους, καθώς 
και την ευθύνη των κρατών μελών για την οργάνωση και χρηματοδότηση αυτών των 
υπηρεσιών·

2. τονίζει ότι η οργάνωση των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφελείας στα κράτη μέλη έχει 
αναπτυχθεί με την πάροδο της Ιστορίας και είναι αποτέλεσμα διαφόρων πολιτισμικών 
παραδόσεων, ώστε δεν είναι ούτε δυνατό ούτε επιθυμητό να δημιουργηθεί ένα 
αδιαφοροποίητο ευρωπαϊκό πρότυπο, αλλά αντιθέτως πρέπει να υιοθετηθεί μία ευέλικτη 
προσέγγιση, η οποία θα τηρεί την αρχή της επικουρικότητας και παράλληλα θα πρέπει 
μεριμνά για το δικαίωμα των αρχών περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης στην σε 
τοπική κλίμακα αυτοδιαχείριση και θα αφήνει επαρκές περιθώριο για συγκεκριμένες 
εξελίξεις σύμφωνα με τις διαφορετικές οργανωτικές μορφές που χρησιμοποιούνται στα 
κράτη μέλη·

3. θεωρεί ότι ένας ενιαίος κανονισμός πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με όλες τις υπηρεσίες κοινής 
ωφελείας δεν συνιστά το ορθό μέσο προς επίτευξη ασφάλειας δικαίου στο πεδίο αυτό·

4. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει κατευθυντήριες γραμμές που να θεσπίζουν 
μεθοδολογική προσέγγιση για τις οργανώτριες τοπικές αρχές, γραμμές που να ορίζουν με 
σαφήνεια τους τρόπους εφαρμογής των ευρωπαϊκών κανόνων· θεωρεί σκόπιμο επ' αυτού 
να προσφέρεται περισσότερη κατάρτιση στις τοπικές αρχές για να απαλειφθεί η νομική 
αβεβαιότητα σε διαδικασίες ανάθεσης κρατικών συμβάσεων·

5. καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει κατά πόσο θα ήταν σκόπιμο να υποβληθεί κανονισμός 
ελαχίστου περιεχομένου ("de minimis") αφιερωμένος ειδικά στις κοινωνικές υπηρεσίες 
κοινής ωφελείας ή να προσαρμόσει το ελάχιστο κατώφλι για αυτές τις υπηρεσίες, με 
σκοπό οι έλεγχοι που η ΕΕ ασκεί στις κρατικές ενισχύσεις να επικεντρώνονται στις 
κοινωνικές υπηρεσίες που ενδέχεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο διασυνοριακό 
εμπόριο εντός της ΕΕ·

6. καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει κατά πόσο θα ήταν σκόπιμο να επεκτείνει το πεδίο της 
εξαίρεσης από την υποχρέωση κοινοποίησης χωρίς όριο σε άλλους τομείς κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής ωφελείας, υπό το φως του προβληματισμού που οδήγησε στην 
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ισχύουσα εξαίρεση από την υποχρέωση κοινοποίησης για τον τομέα των νοσοκομείων και 
εκείνον της κοινωνικής στέγασης και λαμβανομένου υπόψη ότι στο παρόν στάδιο 
ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς η ένταση της στρέβλωσης του ανταγωνισμού δεν είναι 
αναγκαστικά ανάλογη με τα έσοδα και το ύψος της αντιστάθμισης· καλεί την Επιτροπή να
απαλλάξει από την υποχρέωση κοινοποίησης τις επιδοτήσεις που χορηγούνται δυνάμει 
των όρων συμβάσεων που έχουν συναφθεί κατόπιν διαγωνισμού διά της υποβολής 
προσφορών· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουσες εναλλακτικές προς τον διαγωνισμό διά 
της υποβολής προσφορών διαδικασίες (εκτέλεση από τον ίδιο τον φορέα, συστήματα 
εξουσιοδότησης, ανάθεση εντολής, κ.λπ.) μπορούν να προσαρμοστούν περισσότερο στα 
ειδικά χαρακτηριστικά των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφελείας·

7. καλεί την Επιτροπή να υποδείξει στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τον διαγωνισμό δι' 
υποβολής προσφορών μόνο στην περίπτωση των υπηρεσιών για τις οποίες υπάρχει ζήτηση 
και προσφορά στο πλαίσιο γνήσιας και φυσικής αγοράς, διότι η υποβολή προσφορών για 
υπηρεσίες για τις οποίες δεν υπάρχει γνήσια και φυσική αγορά επιφέρει άσκοπες δαπάνες 
και διοικητικό φόρτο·

8. ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει πώς οι έννοιες των οικονομικών και μη 
οικονομικών δραστηριοτήτων και του επηρεασμού των εμπορικών συναλλαγών πρέπει να 
εφαρμόζονται στις κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας, και να καταστήσει σαφείς τους 
συγκεκριμένους όρους εφαρμογής της έννοιας "απαραίτητης αντισταθμίσεως βάσει 
αναλύσεως των δαπανών στις οποίες θα προέβαινε μια μέση επιχείρηση, με χρηστή 
διαχείριση και κατάλληλα εξοπλισμένη με μεταφορικά μέσα" (απόφαση ΔΕΚ στην 
υπόθεση C-280/00, Altmark)·

9. υπογραμμίζει ότι η επίσημη πράξη ανάθεσης είναι μια εγγύηση διαφάνειας που πρέπει να 
διατηρηθεί· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει εάν οι κανόνες που διέπουν την ανάθεση 
και παρακολούθηση της υπέρμετρης αντιστάθμισης ταιριάζουν στα χαρακτηριστικά των 
κοινωνικών υπηρεσιών και να αναλάβει δράση, εάν κριθεί ότι δεν ταιριάζουν· τονίζει ότι 
στο πεδίο για την ανάθεση εντολής (πράξη ανάθεσης) πρέπει να επέλθει βελτίωση, 
συγκεκριμένα με την περισσότερο ευέλικτη εφαρμογή των κανονισμών·

10. δεδομένου ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας είναι υπηρεσίες 
προσανατολισμένες στο πρόσωπο και ότι επιλαμβάνονται των αναγκών των πιο 
μειονεκτούντων στην κοινωνία, επιτρέποντας έτσι στα άτομα να παίζουν σημαντικό ρόλο 
στην οικονομική και κοινωνική ζωή (Συμπεράσματα του Συμβουλίου στις 6-7 Δεκεμβρίου 
2010), είναι της γνώμης ότι οι βασικές τραπεζικές υπηρεσίες πρέπει να θεωρούνται 
υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος και να υπόκεινται στις υποχρεώσεις 
καθολικής υπηρεσίας, για να υπάρχουν εγγυήσεις ότι θα είναι προσβάσιμες, οικονομικά 
προσιτές, διαφανείς και θα έχουν υψηλό βαθμό ποιότητας·

11. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τα ομόλογα έργου, 
με σκοπό να διασφαλίζεται μακρόχρονη και οικονομικά προσιτή χρηματοδότηση για 
σχετικές με την ΕΕ και βιώσιμες υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, ιδίως 
στους τομείς της κοινωνικής στέγασης (όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση στις 
ανακαινίσεις κτηρίων) και της ανακαίνισης δημόσιων κτηρίων·

12. τονίζει ότι υπολογισμοί της αντιστάθμισης δεν πρέπει να διενεργούνται αποκλειστικά με 
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βάση οικονομικά και χρηματοπιστωτικά κριτήρια, αλλά πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και 
κοινωνικά κριτήρια

13. αναμένει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της δέσμης Monti-Kroes, η οποία θα 
καταδείξει αν και σε ποία σημεία χρειάζεται να γίνει περαιτέρω προσαρμογή·
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