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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το μέλλον των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος
(2009/2222(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως δε τα άρθρα 2 και 3, 
παράγραφος 2, αυτής, και τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως 
δε τα άρθρα 9, 14, 106, 151, 153, παράγραφος 1, στοιχεία ι) και ια), 159, 160 και 161 
αυτής, καθώς και το Πρωτόκολλο 26 που προσαρτάται σε αυτήν,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως 
δε το άρθρο 36 αυτού1,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και 
οδικές μεταφορές2,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, 
ιδίως δε το άρθρο 1, παράγραφος 3, αυτής3,

– έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1098/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008 σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (2010)4,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Εφαρμογή του κοινοτικού 
προγράμματος της Λισσαβώνας: κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση" (COM(2006)0177 τελικό) και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών 
της Επιτροπής για τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(SEC(2006)0516),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Υπηρεσίες γενικού 
συμφέροντος, περιλαμβανομένων των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος: Μια 
νέα ευρωπαϊκή δέσμευση" (COM(2007)0725),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο "Ερωτήσεις που τίθενται 
συχνά σε σχέση με την απόφαση της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2005 σχετικά με την 
εφαρμογή του άρθρου 86, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΕ για την κρατική ενίσχυση της 
ΕΚ υπό τη μορφή αντιστάθμισης δημόσιας υπηρεσίας που παραχωρείται σε επιχειρήσεις 
στις οποίες ανατίθεται η λειτουργία υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος, καθώς 
και του κοινοτικού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις υπό τη μορφή αντιστάθμισης 
δημόσιας υπηρεσίας" (SEC(2007)1516) και το έγγραφο με τον τίτλο "Ερωτήσεις που 
τίθενται συχνά σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων περί των δημοσίων συμβάσεων 

                                               
1 ΕΕ C 303, 14.12.2007, σ.1.
2 ΕΕ L 315, 3.12.2007.
3 ΕΕ L 376, 27.12.2006, σ. 36 έως 68.
4 ΕΕ L 298, 07.11.2008, σ. 20 έως 29.
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στις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος" (SEC(2007)1514),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Ευρώπη 2020: Στρατηγική για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη" (COM(2010)2020) και το
ψήφισμά του της 16ης Ιουνίου 2010 για την εν λόγω ανακοίνωση1,

– έχοντας υπόψη την πρώτη "Διετή έκθεση σχετικά με τις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού 
συμφέροντος" της Επιτροπής (SEC(2008)2179) και τη δεύτερη "Διετή έκθεση σχετικά με 
τις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος" της Επιτροπής (SEC(2010)1284)2,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Προς μία πράξη για την ενιαία 
αγορά για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας" 
(COM(2010)0608),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Προς μια καλύτερη λειτουργία 
της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας 
αμοιβαίας αξιολόγησης σύμφωνα με την οδηγία για τις υπηρεσίες" (COM(2011)0020) και 
το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής (SEC(2011)0102) για την πρόοδο της 
αμοιβαίας αξιολόγησης της οδηγίας για τις υπηρεσίες, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Ετήσια επισκόπηση της 
ανάπτυξης: παρουσίαση της ολοκληρωμένης απάντησης της ΕΕ στην κρίση"
(COM(2011)0011 τελικό),

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Επιτρόπου Andor για τις κοινωνικές διατάξεις της 
Συνθήκης της Λισαβόνας3,

– έχοντας υπόψη την έκθεση Monti της 9ης Μαΐου 2010 για "Μια νέα στρατηγική για την 
ενιαία αγορά - στην υπηρεσία της ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας"4,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του 2008 της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας με τίτλο 
"Έκθεση για την εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων στις κοινωνικές υπηρεσίες κοινής 
ωφέλειας"5,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του 2010 της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας με τίτλο "A 
εθελοντικό ποιοτικό πλαίσιο εργασίας για τις κοινωνικές υπηρεσίες"6,

– έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη 
της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας του 20107,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα και τις συστάσεις των Φόρουμ Κοινωνικών Υπηρεσιών 
                                               
1 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA-PROV(2010)0223.
2 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει το COM(2008)0418 - Διετής έκθεση σχετικά 
με τις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος.
3 Συζητήσεις ολομελείας, Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2010 - Βρυξέλλες, σημείο 13, Κοινωνικές διατάξεις της 
Συνθήκης της Λισαβόνας (συζήτηση), δήλωση του κ. László Andor, μέλους της Επιτροπής.
4 Έκθεση του κ. Mario Monti προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 9 Μαΐου 2010.
5 Συμβούλιο της ΕΕ, 16062/08, ΠΡΟΣΘ.1, 20 Νοεμβρίου 2008.
6 ΕΚΠ/2010/10/8 τελικό.
7 Συμβούλιο της ΕΕ, 6500/10, 15 Φεβρουαρίου 2010.
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Γενικού Συμφέροντος που διεξήχθηκαν στη Λισαβόνα το Σεπτέμβριο 2007, στο Παρίσι 
τον Οκτώβριο 2008 και στις Βρυξέλλες τον Οκτώβριο 20101,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Απασχόλησης, 
κοινωνικής πολιτικής, υγείας και καταναλωτών (EPSCO) στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 
2008, 8 και 9 Ιουνίου 2009 και 6 και 7 Δεκεμβρίου 20102,

– έχοντας υπόψη τις κάτωθι αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ):
- της 19ης Απριλίου στην υπόθεση C-295/05 Tragsa,
- της 18ης Δεκεμβρίου 2007 στην υπόθεση C-532/03 Επιτροπή κατά Ιρλανδίας

(ιρλανδικές υπηρεσίες επείγουσας μεταφοράς ασθενών),
- της 13ης Νοεμβρίου 2008 στην υπόθεση C-324/07 Coditel Brabant,
- της 9ης Ιουνίου 2009 στην υπόθεση C-480/06 Επιτροπή κατά Γερμανίας (Stadtwerke 

Hamburg),
- της 10ης Σεπτεμβρίου 2009 στην υπόθεση C-206/08 Eurawasser,
- της 9ης Οκτωβρίου 2009 στην υπόθεση C-573/07 Sea s.r.l.,
- της 15ης Οκτωβρίου 2009 στην υπόθεση C-196/08 Acoset,
- της 15ης Οκτωβρίου 2009 στην υπόθεση C-275/08 Επιτροπή κατά Γερμανίας

(Datenzentrale Baden-Württemberg),
- της 25ης Μαρτίου 2010 στην υπόθεση C-451/08 Helmut Müller,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 6ης Δεκεμβρίου 
2006 επί της ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο "Εφαρμογή του κοινοτικού 
προγράμματος της Λισαβόνας: κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση"3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με ένα 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 ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2007 σχετικά με τις κοινωνικές 

                                               
1 1ο Φόρουμ Κοινωνικών Υπηρεσιών Γενικού Συμφέροντος, 17 Σεπτεμβρίου 2007, Λισαβόνα, Πορτογαλική 
Προεδρία·
2ο Φόρουμ Κοινωνικών Υπηρεσιών Γενικού Συμφέροντος (ΚΥΓΣ), 28 και 29 Οκτωβρίου 2008, Γαλλική 
Προεδρία·
3ο Φόρουμ Κοινωνικών Υπηρεσιών Γενικού Συμφέροντος (ΚΥΓΣ), 26 και 27 Οκτωβρίου, Βρυξέλλες, Βελγική 
Προεδρία.
2 Συμβούλιο της ΕΕ, δελτίο Τύπου (Τύπος 358), 2916η σύνοδος του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής 
πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών, Βρυξέλλες, 16 και 17 Δεκεμβρίου 2008.
Συμβούλιο της ΕΕ, δελτίου Τύπου, 9721/2/09 ΑΝΑΘ. 2 (Τύπος 124), 2947η σύνοδος του Συμβουλίου 
Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών, Λουξεμβούργο, 8-9 Ιουνίου 2009.
Συμβούλιο της ΕΕ, δελτίου Τύπου, 17323/1/10 ΑΝΑΘ. (Τύπος 331PR CO 43), 3053η σύνοδος του Συμβουλίου 
Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών, Βρυξέλλες, 6 και 7 Δεκεμβρίου 2010, 
Κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, σ. 18.
3 Γνωμοδότηση CdR 181/2006 τελ. στο COM(2006)0177.
4 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2006)0340.
5 Εγκριθέντα κείμενα, T6 -0380/2006.



PE438.251v01-00 6/16 PR\802233EL.doc

EL

υπηρεσίες κοινής ωφελείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένης της 
παιδικής φτώχειας, στην ΕΕ2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την κοινωνική 
οικονομία3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Μαΐου 2009 σχετικά με την ενεργητική ένταξη 
των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Μαΐου 2010 σχετικά με τις νέες εξελίξεις στον 
τομέα των δημόσιων συμβάσεων5,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα των ερευνών του Eurofound (Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη 
Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας) για την ποιότητα ζωής του 2003 και 
του 20076,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, της 
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής 
Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0000/2011),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες διακηρύττουν ότι ο στόχος των κρατών μελών για 
διαρκή βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας και ο στόχος της Ένωσης για 
ευημερία των λαών της θα πρέπει να επιτευχθούν μέσω της αειφόρου ανάπτυξης της 
Ευρώπης, που βασίζεται στην ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη, μια υψηλά ανταγωνιστική 
κοινωνική οικονομία της αγοράς που αποβλέπει σε πλήρη απασχόληση και σε κοινωνική 
πρόοδο, την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος, την καταπολέμηση του
κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων, την προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης 
και προστασίας, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, την αλληλεγγύη μεταξύ των
γενεών και την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 14 της ΣΛΕΕ και το Πρωτόκολλο 26 αυτής αφορούν 
ρητώς τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος (ΥΓΣ) που περιλαμβάνουν τις κοινωνικές 
υπηρεσίες γενικού συμφέροντος (ΚΥΓΣ), τόσο τις οικονομικές όσο και τις μη 
οικονομικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι επιβεβαιώνεται ότι οι εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές έχουν τον ουσιαστικό ρόλο και ευρεία διακριτική ευχέρεια στην παροχή, 
ανάθεση και οργάνωση των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ), 
καθώς και ότι οι συνθήκες δεν θίγουν την αρμοδιότητα των κρατών μελών να παρέχουν, 

                                               
1 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2007)0070.
2 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2008)0467.
3 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2009)0062.
4 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2009)0371.
5 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA-PROV(2010)0173.
6 http://www.eurofound.europa.eu/surveys/eqls/2007/index.htm.
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να αναθέτουν και να οργανώνουν τις μη οικονομικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος
(ΥΓΜΟΣ),

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, η παροχή καθολικά διαθέσιμων, υψηλής ποιότητας, 
προσβάσιμων και προσιτών ΚΥΓΣ μπορεί να θεωρηθεί ως ουσιώδης πυλώνας του
ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και ως η βάση για μια καλή ποιότητα ζωής και για την 
επίτευξη των οικονομικών στόχων της ΕΕ,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 4, παράγραφος 2 και το άρθρο 5, παράγραφος 3, της 
ΣΕΕ περιλαμβάνουν την επικουρικότητα σε τοπικό επίπεδο, αναγνωρίζουν επισήμως την 
περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση και παρέχουν σε αυτές ισχυρότερο ρόλο,

1. θεωρεί ότι οι ΚΥΓΣ και οι χρήστες τους έχουν ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά, πέραν 
των κοινών χαρακτηριστικών των ΥΓΣ: οι ΚΥΓΣ συμπεριλαμβάνουν, επιπροσθέτως των 
υπηρεσιών υγείας, τόσο τις εκ του νόμου προβλεπόμενες όσο και τις συμπληρωματικές 
καθολικά διαθέσιμες υπηρεσίες που παρέχονται άμεσα στα πρόσωπα και διαδραματίζουν 
ρόλο πρόληψης, κοινωνικής συνοχής και ενσωμάτωσης και καθιστούν απτά τα θεμελιώδη 
κοινωνικά δικαιώματα·

2. τονίζει ότι η πρόσβαση στις ΚΥΓΣ πρέπει να είναι καθολική και ανεξάρτητη του πλούτου 
ή του εισοδήματος, και ότι οι υπηρεσίες αυτές δεν απευθύνονται μόνο στους ευάλωτους 
χρήστες·

3. προσυπογράφει τη σύσταση της έκθεσης Monti, σύμφωνα με την οποία το ευρυζωνικό 
Διαδίκτυο και οι τραπεζικές υπηρεσίες αποτελούν νέες καθολικές υπηρεσίες, οι οποίες θα 
πρέπει να αναγνωρισθούν στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας·

4. επισημαίνει το γεγονός ότι οι ΚΥΓΣ έχουν μείζονα οικονομική συμβολή από την άποψη 
της απασχόλησης, της οικονομικής δραστηριότητας και της αγοραστικής δύναμης – η 
δεύτερη διετής έκθεση της Επιτροπής δείχνει ότι ο τομέας της υγείας και των κοινωνικών 
υπηρεσιών αντιπροσωπεύει το 5% της οικονομικής παραγωγής και απασχολεί 21,4
εκατομμύρια άτομα – και ότι ειδικά οι ΜΜΕ εξαρτώνται από ΚΥΓΣ υψηλής ποιότητας·

5. τονίζει ότι οι τοπικές αρχές διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στον προσδιορισμό, τη 
χρηματοδότηση, την παροχή και την κατανομή ΚΥΓΣ: εκτιμάται ότι ο τομέας της τοπικής 
και περιφερειακής αυτοδιοίκησης αποτελεί το 15,9% του ΑΕΠ της ΕΕ των 27, ενώ μόνον 
η τοπική αυτοδιοίκηση αντιπροσωπεύει το 12,9%, και οι δαπάνες της για κοινωνική 
προστασία το 3% (378,1 δισ. ευρώ)·

6. τονίζει ότι πρωταρχικός στόχος των ΚΥΓΣ είναι να επιτύχουν τους στόχους κοινωνικής 
πολιτικής και να καταστήσουν απτά τα κοινωνικά δικαιώματα ατόμων και ομάδων και ότι 
οι ΚΥΓΣ αποτελούν συχνά αναπόσπαστο τμήμα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης· 
επισημαίνει ότι οι Έρευνες Ποιότητες Ζωής του Eurofound1 επιβεβαίωσαν ότι ένας από 
τους πιο σημαντικούς τρόπους για την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των πολιτών, 
τη διασφάλιση πλήρους ενσωμάτωσης στην κοινωνία και την πρόβλεψη κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής είναι η παροχή και ανάπτυξη των ΥΓΣ, περιλαμβανομένων των ΚΥΓΣ·

                                               
1 Eurofound - Quality of Life Surveys http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef09108.htm.
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7. θεωρεί ότι η πείρα δείχνει πως ο στόχος των εμπορικών παρόχων ΚΥΓΣ για 
μεγιστοποίηση του κέρδους απάδει προς τις αρχές και τους στόχους των ΚΥΓΣ·

8. τονίζει ότι οι εθνικές και τοπικές αρχές που συμμετέχουν στην παροχή ή την ανάθεση 
ΚΥΓΣ χρειάζονται μια σαφή νομική βάση για τις υπηρεσίες και τις δαπάνες τους, και ότι, 
αν και η υπηρεσία πληροφόρησης και διασάφησης που έχει αναπτύξει η Επιτροπή είναι 
ουσιώδης, δεν είναι επαρκής και δεν προστατεύει τους παρόχους ΚΥΓΣ από τις νομικές 
αμφισβητήσεις·

9. θεωρεί ότι δεν είναι ούτε αποτελεσματικό ούτε αποδεκτό δημοκρατικά να αναμένεται από 
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να συνεχίσει να εκδίδει αποφάσεις για θέματα που θα πρέπει 
να διασαφηνιστούν στο πλαίσιο της νομοθεσίας·

10. τονίζει ότι οι ΚΥΓΣ αποτελούν απαραίτητη επένδυση για το μέλλον της Ευρώπης και ότι 
βρίσκονται υπό έντονη πίεση λόγω της οικονομικής και της τραπεζικής κρίσης και των 
κυβερνητικών προγραμμάτων λιτότητας, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την ακόμη 
μεγαλύτερη ζήτηση για αυτές·

11. θεωρεί ότι η αρχή της αλληλεγγύης και η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτούν 
την αντιμετώπιση της κρίσης, με την ανεργία και τη φτώχεια που δημιουργεί, μέσω ενός 
σημαντικά αυξημένου προϋπολογισμού της ΕΕ, της ενδυνάμωσης των διαρθρωτικών 
ταμείων, ιδιαίτερα δε του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, και μιας νέας ευρωπαϊκής 
υπηρεσίας χρέους·

12. πιστεύει ότι η παροχή ποιοτικών ΚΥΓΣ απαιτεί από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών 
να διασφαλίσουν ένα δημοσιονομικό πλαίσιο για τις ΚΥΓΣ το οποίο να εγγυάται τη 
συνέχεια των υπηρεσιών και τη σταθερή χρηματοδότηση, καθώς επίσης και αξιοπρεπείς 
εισοδηματικές και εργασιακές συνθήκες και κατάρτιση για όσους παρέχουν τις υπηρεσίες·

13. θεωρεί ότι, για να διατηρηθεί η παροχή ποιοτικών ΚΥΓΣ, τα κράτη μέλη χρειάζονται νέες 
πηγές εσόδων, όπως έναν φόρο επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών·

14. πιστεύει ότι υπάρχει ευρεία ευρωπαϊκή συναίνεση για το γεγονός ότι οι ΚΥΓΣ είναι πολύ 
σημαντικές για την ευημερία των λαών και για μια αποτελεσματική οικονομία, αλλά ότι 
δεν υπάρχει συμφωνία εντός ή μεταξύ της Επιτροπής και του Συμβουλίου σχετικά με την 
εφαρμογή πρακτικών μέτρων για την υπερπήδηση των εντοπιζόμενων εμποδίων στην 
παροχή και ανάπτυξη των ΚΥΓΣ·

15. υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη και οι τοπικές αρχές πρέπει να έχουν την ελευθερία να 
αποφασίσουν τον τρόπο παροχής και χρηματοδότησης των ΚΥΓΣ, είτε άμεσα είτε με 
άλλον τρόπο, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι 
οι κοινωνικοί στόχοι της Ένωσης δεν θα αποδυναμωθούν από τους κανόνες της ενιαίας 
αγοράς, στηρίζοντας ταυτόχρονα ένα περιβάλλον το οποίο προωθεί την ποιότητα, την 
προσβασιμότητα και την αποτελεσματικότητα στην παροχή των υπηρεσιών·

16. ζητεί όπως η νομοθεσία της ΕΕ δίνει τη δυνατότητα στις αλληλασφαλιστικές εταιρείες, 
ενώσεις και ιδρύματα να λειτουργούν σε διεθνική βάση·

17. ζητεί τη διασάφηση των βασικών αρχών για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων και την 
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αναθεώρηση των κριτηρίων για τον υπολογισμό της αντιστάθμισης για τις υποχρεώσεις 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας·

18. ζητεί να διευρυνθεί η απόκριση Monti-Kroes του 2005 στην υπόθεση Altmark, έτσι ώστε 
να απλοποιηθούν οι κανόνες, να βελτιωθεί η ευελιξία ως προς την εφαρμογή τους και να 
επεκταθούν οι παρεκκλίσεις· το ελάχιστο όριο θα πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον στα 
500.000 ευρώ σε έναν κύκλο τριών ετών·

19. ζητεί να αναδιαμορφωθούν τα κριτήρια για την ταξινόμηση των οικονομικών και των μη 
οικονομικών ΚΥΓΣ στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ·

20. τονίζει ότι οι κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων πρέπει να απλοποιηθούν και να γίνουν 
πιο ευέλικτοι, έτσι ώστε να τηρούνται οι υποχρεώσεις περί δημόσιας υπηρεσίας·

21. καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει επισήμως άλλους τρόπους για την επιλογή παρόχων, 
όπως οι μέθοδοι της "αυτεπιστασίας" και της "παραχώρησης υπηρεσίας", και να δώσει 
ρητώς την ίδια αξία σε όλες τις επιλογές για την ανάθεση και τη χρηματοδότηση των 
ΚΥΓΣ· ζητεί την επέκταση της μεθόδου της "αυτεπιστασίας", ώστε να συμπεριλάβει και 
παρόχους υπηρεσιών που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια γενικού συμφέροντος·

22. στηρίζει τη ρυθμιστική κατοχύρωση μια πρακτικής επιλογής σύναψης συμβάσεων με 
"αυτεπιστασία" για ΚΥΓΣ, επί τη βάσει του προτύπου του αναθεωρημένου κανονισμού 
1370/2007 για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές, η οποία θα 
προβλέπει ότι κάθε αρμόδια τοπική αρχή μπορεί να αποφασίσει να παρέχει υπηρεσίες η 
ίδια ή να αναθέτει τις συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας σε μια νομικά διάφορη οντότητα, 
επί της οποίας η αρμόδια τοπική αρχή θα ασκεί έλεγχο παρόμοιο με αυτόν που ασκεί επί 
των δικών της τμημάτων·

23. πιστεύει ότι οι τοπικές αρχές πρέπει να συμμετέχουν σε μια συνεχή "από κάτω προς τα 
πάνω" διαδικασία ενδελεχούς εξέτασης των κανόνων ανάθεσης συμβάσεων, έτσι ώστε να 
αποφεύγονται διαφορές ανάμεσα στους κανόνες και τους επιτόπιους τρόπους οργάνωσης·

24. ζητεί τον ανακαθορισμό της έννοιας της "οικονομικά πλεονεκτικότερης προσφοράς", έτσι 
ώστε τα εθνικά και τοπικά κοινωνικά και ποιοτικά κριτήρια για την παροχή των ΚΥΓΣ να 
καταστούν υποχρεωτική απαίτηση στις ανατιθέμενες συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων 
των συμβάσεων υπεργολαβίας·

25. τονίζει ότι τα προβλήματα που έχουν εντοπίσει οι παροχείς ΚΥΓΣ χρειάζονται άμεσες 
λύσεις·

26. ζητεί ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που να περιλαμβάνει τη νομοθετική προσαρμογή 
και διασάφηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να στηριχθούν τα ειδικά χαρακτηριστικά των 
ΚΥΓΣ·

27. φρονεί ότι η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας συνέβαλε σημαντικά στην κατανόηση και 
το ρόλο των ΚΥΓΣ, δεν είναι όμως επαρκώς αντιπροσωπευτική ή διαφανής, ώστε να 
αποτελέσει την κινητήριο δύναμη για ένα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα·

28. προτείνει τη σύσταση μιας υψηλού επιπέδου και πολλών ενδιαφερομένων μερών ειδικής 
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ομάδας – αρχικά με διετή θητεία – η οποία να είναι ανοικτή, ευέλικτη και διαφανής, για 
να παρακολουθεί την εφαρμογή των πολιτικών πρωτοβουλιών που προσδιορίζονται στην 
παρούσα έκθεση, καθώς και στις συστάσεις του 3ου Φόρουμ, στη δεύτερη διετή έκθεση 
της Επιτροπής και στις εκθέσεις της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας, όπως και κάθε 
άλλης σχετικές πρότασης, προκειμένου να ξεκινήσει μια πλήρης αναθεώρηση όλων των 
κανόνων, ιδίως των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και την ανάθεση συμβάσεων, οι 
οποίοι έχουν αντίκτυπο στις ΚΥΓΣ, και να αξιολογηθεί πώς οι κανόνες αυτοί θα πρέπει 
να επανακαθοριστούν ώστε να σέβονται και να στηρίζουν τις αρμοδιότητες των κρατών 
μελών στον καθορισμό και την παροχή των ΚΥΓΣ, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη 
αναθεώρηση των κανόνων από την Επιτροπή·

29. θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της εντολής της, η προτεινόμενη ειδική ομάδα θα πρέπει επίσης 
να εξετάζει καινοτομίες όπως ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Πόρων για τις ΚΥΓΣ, ένα εθνικό 
μητρώο ΚΥΓΣ, ένα πιλοτικό σύστημα για την περίθαλψη των ηλικιωμένων, καθώς και 
προγράμματα δράσης βασιζόμενα στο Ευρωπαϊκό Εθελοντικό Πλαίσιο Ποιότητας·

30. ζητεί από ένα 4ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τις ΚΥΓΣ, το οποίο θα διοργανωθεί από την 
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου, να συνεχίσει την 
πρωτοβουλία της έκθεσης Ferreira του 2007 και να επανεξετάσει την πρόοδο για τη 
μεταρρύθμιση· ζητεί από την ειδική ομάδα να υποβάλει έκθεση προόδου προς το 4ο 
Φόρουμ, παρέχοντας στο Φόρουμ συνέχεια, κατεύθυνση και ουσία·

31. θεωρεί ότι η ειδική ομάδα πρέπει να προεδρεύεται από τη ΓΔ Κοινωνικών Υποθέσεων 
της Επιτροπής· ότι στα μέλη της πρέπει να περιλαμβάνονται η ΓΔ Ανταγωνισμού, η ΓΔ 
Ενιαίας Αγοράς, η ΓΔ Περιβάλλοντος και η ΓΔ Υγείας και Καταναλωτών, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Κοινωνικών Υποθέσεων, οι κοινωνικοί εταίροι και οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ΚΥΓΣ· ότι, λόγω της δημοκρατικής 
τους εντολής, τόσο το Κοινοβούλιο όσο και η Επιτροπή των Περιφερειών πρέπει να έχουν 
κεντρικό ρόλο· και ότι πρέπει να εκπροσωπούνται οι επιχειρήσεις και οι ενδιαφερόμενοι 
του τομέα της κοινωνικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των εθελοντικών ενώσεων, 
καθώς και οι τοπικές αρχές·

32. χαιρετίζει το Ευρωπαϊκό Εθελοντικό Πλαίσιο Ποιότητας, εμμένει όμως ότι η εφαρμογή 
των αρχών πρέπει να παρακολουθείται χρησιμοποιώντας τα προτεινόμενα ποιοτικά 
κριτήρια και ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία·

33. καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν το Ευρωπαϊκό Εθελοντικό Πλαίσιο Ποιότητας
για να εκπονήσουν ποιοτικά συστήματα διαπίστευσης και παρακολούθησης, ζητεί δε 
όπως η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εθελοντικού Πλαισίου Ποιότητας αξιολογείται σε 
σχέση με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το Πρωτόκολλο 26 της ΣΛΕΕ·

34. τονίζει ότι οι αξιοπρεπείς, σταθερές συνθήκες εργασίας και η ποιοτική κατάρτιση είναι 
ουσιώδεις για την ύπαρξη ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών·

35. θεωρεί ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι αρχές του Ευρωπαϊκού Εθελοντικού Πλαισίου
Ποιότητας, προκειμένου να καθοριστούν υποχρεωτικά ποιοτικά κριτήρια, τα οποία θα 
εφαρμοστούν στους αναθεωρημένους κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων·

36. προτείνει να διορθωθεί, στο Ευρωπαϊκό Εθελοντικό Πλαίσιο Ποιότητας, η έλλειψη 
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αναφοράς στη χρηματοδότηση και στο καθεστώς του παρόχου υπηρεσίας·

37. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στις κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και των υποψηφίων 
προς ένταξη χωρών και στην Επιτροπή των Περιφερειών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο κόσμος έχει αλλάξει από τότε που η έκθεση Hasse Ferreira έθετε το θέμα των κοινωνικών 
υπηρεσιών οικονομικού συμφέροντος (ΚΥΓΣ) το 2007. Κατ' αρχάς, το οικονομικό μοντέλο 
της ελαφράς ρύθμισης, που με επιμέλεια προωθούσε η Επιτροπή και το Συμβούλιο επί σειρά 
ετών, κατέρρευσε θεαματικά στα τέλη του συγκεκριμένου έτους. Δεύτερον, και πιο θετικό, 
υπάρχει το νέο ρυθμιστικές και πολιτικό περιβάλλον της Συνθήκης της Λισαβόνας για την
υποστήριξη και την ανάπτυξη των ΚΥΓΣ. Οι ΚΥΓΣ αποτελούν ουσιώδεις κοινωνικούς και 
οικονομικούς πυλώνες των κοινωνιών μας. Πρέπει να εξευρεθούν τα μέσα για την επαρκή 
χρηματοδότησή τους. Η έκθεση αυτή εντοπίζει δυνατότητες αντιμετώπισης των ανησυχιών 
των παρόχων και των χρηστών ΚΥΓΣ με προοδευτικό και αποφασιστικό τρόπο. Ειδικότερα, 
είναι πολύ σημαντικό να συσταθεί ένα ειδικό, από κάτω προς τα πάνω, επίσημο όργανο, στο 
οποίο να συμμετέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, για τον εντοπισμό και την εφαρμογή των 
απαραίτητων μεταρρυθμίσεων.

Η οικονομική κρίση
Η κατάρρευση είχε τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, όπως η οικονομική 
στασιμότητα και η μεγάλη αύξηση της ανεργίας και της φτώχειας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 
το χρέος και τα δημοσιονομικά ελλείμματα των κρατών μελών έφτασαν σε κρίσιμα επίπεδα 
λόγω της κοινωνικοποίησης του χρέους ιδιωτικών τραπεζών. Οι δημοσιονομικές πιέσεις που 
προκάλεσε αυτή η κατάσταση θέτουν τεράστιες απαιτήσεις για τη χρηματοδότηση των ΚΥΓΣ
και επιπροστίθενται στις πιέσεις που ασκούνται στις υπηρεσίες αυτές από το νεοφιλελεύθερο 
οικονομικό μοντέλο, το οποίο θεωρεί τις εν λόγω υπηρεσίες προαιρετικές πρόσθετες παροχές. 
Τούτο επέτεινε τις μακροχρόνιες ανησυχίες των παρόχων ΚΥΓΣ και των πολιτών, δεδομένων 
και των περιορισμών που επέβαλαν οι ερμηνείες των Συνθηκών από την Επιτροπή, σχετικά 
με τον τρόπο χρηματοδότησης και παροχής των ΚΥΓΣ.

Η υφιστάμενη πολιτική του Συμβουλίου και της Επιτροπής συνίσταται στην επικέντρωση στη 
δημοσιονομική εξυγίανση - αποκατάσταση των κριτηρίων του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης (ΣΣΑ) για το χρέος και το δημοσιονομικό έλλειμμα - αν και η κρίση κατέδειξε ότι 
το ΣΣΑ είναι παντελώς ανεπαρκές ως δείκτης οικονομικής ευρωστίας. Η συζήτηση σχετικά 
με το πώς θα αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα συμπεριλαμβάνει και το πώς θα διασωθεί 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο από ολέθρια φθορά. Η εξεύρεση του σωστού συνδυασμού
για κάθε κράτος μέλος, των δαπανών για ΥΓΣ, της φορολογίας και των κινήτρων για τόνωση 
των οικονομιών μας ώστε να αναπτυχθούν κατά τρόπο αειφόρο, καθιστώντας έτσι δυνατή τη 
μείωση του χρέους και των ελλειμμάτων σε διαχειρίσιμα επίπεδα και εντός ενός λογικού
χρονοδιαγράμματος, εγκαταλείφθηκε προκειμένου να παραχωρήσει τη θέση της σε μια τυφλή 
ιδεολογική ατζέντα. Μέχρι στιγμής, έχει αγνοηθεί πλήρως ο κρίσιμος ρόλος που μπορούν να 
διαδραματίσουν οι ΚΥΓΣ σε μια τέτοια περίοδο, τόσο ως δίχτυ ασφαλείας όσο και ως μοχλός 
ανάπτυξης.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας
Ωστόσο, οι νέες ρυθμιστικές και πολιτικές δυνατότητες που δίνει η Συνθήκη της Λισαβόνας, 
αν χρησιμοποιηθούν έξυπνα, θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανανέωση του ουσιώδους 
συστατικού του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου. Η απάντηση στην κρίση θα μπορούσε 
να είναι μια ευκαιρία για ανανέωση της πολιτικής δέσμευσης όσον αφορά τον κοινωνικό και 
οικονομικό ρόλο των καθολικών ΚΥΓΣ.
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Οι νέες διατάξεις της Συνθήκης (Άρθρο 3.3 και 9 της ΣΛΕΕ) μας παραχωρούν τη δυνατότητα 
να αναπτύξουμε μια σύγχρονη κοινωνική οικονομία της αγοράς. Το άρθρο 14 της ΣΛΕΕ 
αναγνωρίζει ότι οι Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) αποτελούν εγγενές 
τμήμα του κοινωνικού μοντέλου της Ευρώπης. Το Πρωτόκολλο 26 ορίζει με σαφήνεια τις 
αρμοδιότητες των κρατών μελών ως προς την παροχή τέτοιων υπηρεσιών, ενώ ο Ευρωπαϊκός 
Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αναγνωρίζει το δικαίωμα των πολιτών για πρόσβαση στις 
ΥΓΟΣ.

Η παρούσα έκθεση εντοπίζει δυνατότητες να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες των παρόχων και 
χρηστών ΚΥΓΣ κατά τρόπο προοδευτικό και αποφασιστικό. Προσδιορίζει τη νομοθεσία και 
την πολιτική που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι Κοινωνικές 
Υπηρεσίες Γενικού Συμφέροντος (ΚΥΓΣ), τόσο οι οικονομικές όσο και οι μη οικονομικές, 
είναι σε θέση να διαδραματίσουν τον φυσιολογικό τους ρόλο, βοηθώντας μας παράλληλα να 
εξέλθουμε από την κρίση και συμβάλλοντας στην επίτευξη της κοινωνικής και οικονομικής 
στρατηγικής 2020, όπως αναγνώρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κοινωνικών Υποθέσεων τον 
Δεκέμβριο του 2010.

Κοινωνικός ρόλος των ΚΥΓΣ
Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες Γενικού Συμφέροντος (ΚΥΓΣ) είναι υποδιαιρέσεις των Υπηρεσιών 
Γενικού Συμφέροντος (ΥΓΣ) και βάσει δεσποζουσών ερμηνειών κατηγοριοποιούνται κάποιες 
φορές εσφαλμένα ως "οικονομικές" υπηρεσίες. Οι ΚΥΓΣ και οι χρήστες τους έχουν ορισμένα 
ειδικά χαρακτηριστικά, επιπλέον των κοινών χαρακτηριστικών των ΥΓΣ. Συμπεριλαμβάνουν, 
πέραν των υπηρεσιών υγείας, τόσο τις εκ του νόμου όσο και τις συμπληρωματικές καθολικά 
διαθέσιμες υπηρεσίες που παρέχονται άμεσα στα πρόσωπα και οι οποίες διαδραματίζουν έναν 
προληπτικό ρόλο κοινωνικής συνοχής και ενσωμάτωσης και καθιστούν απτά τα θεμελιώδη 
κοινωνικά δικαιώματα.

Οι καθολικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας όπως η υγεία, η παιδεία και η παιδική μέριμνα, 
και οι σημαντικές υπηρεσίες δικτύων όπως οι μεταφορές, η ενέργεια και οι τηλεπικοινωνίες, 
διασφαλίζουν μια υγιή, ενεργό, συνεκτική και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία και είναι επίσης 
ουσιώδεις για την ύπαρξη υψηλών επιπέδων συμμετοχής στην αγορά εργασίας και για την 
ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής, κοινωνικής οικονομίας της αγοράς.

Οικονομικός ρόλος των ΚΥΓΣ
Οι ΚΥΓΣ, στο σύνολό τους, έχουν πολύ σημαντική συμβολή στην οικονομία από άποψη 
απασχόλησης, οικονομικής δραστηριότητας και αγοραστικής δύναμης. Η δεύτερη διετής 
έκθεση της Επιτροπής για τις ΚΥΓΣ αναφέρει ότι οι υπηρεσίες της υγείας και οι κοινωνικές 
υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν το 5% της οικονομικής παραγωγής και απασχολούν περί τα 21,4 
εκατομμύρια άτομα.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίων Επιχειρήσεων (CEEP)1 εκτιμά ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 
γενικού συμφέροντος (ΥΓΣ) στην ΕΕ συμβάλλουν άμεσα κατά 26% (2.412 δισ. ευρώ) στο 
ΑΕΠ της ΕΕ και απασχολούν 64 εκατομμύρια άτομα, το ένα τρίτο των οποίων εργάζεται 
στην υγεία και τις κοινωνικές υπηρεσίες.

                                               
1 CEEP Mapping of the Public services:
http://www.ceep.eu/images/stories/pdf/Mapping/CEEP_mapping%20experts%20report.pdf.
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Το Eurofound στοιχειοθέτησε με τις Έρευνες για την Ποιότητα Ζωής1 που διεξήγαγε ότι ένας 
από τους πιο σημαντικούς τρόπους για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, τη 
διασφάλιση της πλήρους ενσωμάτωσης στην κοινωνία και την επίτευξη της κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής είναι η παροχή και η ανάπτυξη των ΥΓΣ/ΚΥΓΣ, είτε αυτές παρέχονται από 
κρατικούς φορείς και οργανισμούς και από τοπικές αρχές, είτε από επιχειρήσεις και φορείς 
της κοινωνικής οικονομίας, όπως αλληλασφαλιστικές ενώσεις, συνεταιρισμοί και εθελοντικές 
οργανώσεις.

Χρηματοδότηση
Μια κοινοτική προσέγγιση της αλληλεγγύης, ένας εξαιρετικά αυξημένος προϋπολογισμός της 
ΕΕ με στόχο την υποβοήθηση των ασθενέστερων οικονομιών, ένας μεγαλύτερος ρόλος για 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και ένας Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χρέους για 
τη σταθεροποίηση του κόστους του χρέους, θα διασφάλιζαν μια ταχύτερη ανάκαμψη και θα 
ενίσχυαν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνονται οι κεντρόφυγες 
δυνάμεις που απισχναίνουν την Ένωση. Ένας πανευρωπαϊκός φόρος όχι πάνω από το 0,5% 
των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, όπως συμφωνείται στην έκθεση Berès, θα απέφερε 
200 δισ. ευρώ ετησίως.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
Οι δημόσιες αρχές που επιφορτίζονται με την παροχή ή την ανάθεση των ΚΥΓΣ χρειάζονται 
μια σαφή νομική θεμελίωση, στην οποία θα βασίσουν τις υπηρεσίες και τις δαπάνες τους. Η 
υπηρεσία πληροφόρησης και διασάφησης που ανέπτυξε η Επιτροπή είναι σημαντική για τους 
παρόχους και η αναβάθμιση των υπηρεσιών αυτών θα πρέπει να επικροτηθεί. Οι διασαφήσεις 
της Επιτροπής, εντούτοις, δεν απάλειψαν τη νομική αβεβαιότητα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
βρίσκεται αντιμέτωπο με το καθήκον να εκδικάζει τις υποθέσεις αυτές, οι οποίες θα πρέπει να 
ξεκαθαριστούν σε νομοθετικό πλαίσιο. Τούτο δεν είναι ικανοποιητικό από την σκοπιά μιας 
δημοκρατικής ή αποτελεσματικής διαδικασίας λήψης των αποφάσεων.
Οι επιχειρήσεις της εθελοντικής και της κοινωνικής οικονομίας, οι οποίες παρέχουν ΚΥΓΣ, 
με ελάχιστους πόρους ή διαχειριστικές δομές, μπορεί να καταστούν αφερέγγυες λόγω του 
βάρους των γραφειοκρατικών απαιτήσεων των συμβάσεων και των κανόνων για τις κρατικές 
ενισχύσεις. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα να περιορίζεται η ικανότητά τους και η προθυμία των 
τοπικών αρχών να χρησιμοποιούν τέτοιους οργανισμούς για την παροχή υπηρεσιών και για 
την πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων υπηρεσιών.

Η πρόκληση είναι να σκιαγραφηθεί και να παρασχεθεί ένα ασφαλές και ευέλικτο πλαίσιο για 
τις ΚΥΓΣ, με τη χρησιμοποίηση όλων των μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας, προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι οι κοινωνικοί στόχοι της Ένωσης στηρίζονται και δεν εμποδίζονται από 
κανόνες που έχουν ως στόχο τη ρύθμιση των εμπορικών επιχειρήσεων.

Κατά την άποψη του εισηγητή, μια δέσμη μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν 
κανονισμό πλαίσιο για τις ΥΓΟΣ2 που θα χρησιμοποιεί το άρθρο 14 της ΣΛΕΕ προκειμένου 
να ορίσει τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος και να οριοθετήσει τον αντίκτυπο των κανόνων 
της ενιαίας αγοράς. Ο κανονισμός θα μπορούσε να κάνει τη διάκριση μεταξύ οικονομικών 
και μη οικονομικών ΥΓΣ και να παγιώσει και διευκρινίσει τις γενικές αρχές και τους κοινούς 

                                               
1 Eurofound - Quality of Life Surveys http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef09108.htm.
2 Ομάδα S&D σχέδιο κανονισμού ΥΓΟΣ: proinsias.derossa@europarl.europa.eu.
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όρους για την επιτυχή λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. Ωστόσο, οι πολιτικοί συσχετισμοί 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής καθιστούν απίθανη την έγκριση μιας τέτοιας νομοθεσίας 
στο εγγύς μέλλον, και οι λύσεις είναι απαραίτητες τώρα.

Η παρούσα έκθεση περιγράφει ένα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα το οποίο αντιμετωπίζει τις 
δυσκολίες που δημιουργούν οι κανόνες περί συμβάσεων και κρατικών ενισχύσεων στην 
παροχή ΚΥΓΣ, καθώς και άλλα ζητήματα, και διατυπώνει προτάσεις για την επίτευξη μιας 
ευέλικτης προσέγγισης για τις εθνικές και τοπικές αρχές όσον αφορά τη χρηματοδότηση και 
ανάθεση των ΚΥΓΣ, ως υπηρεσιών με "αυτεπιστασία". Οι μεταρρυθμίσεις, μεταξύ άλλων: 
εξετάζουν τον ρόλο των επιχειρήσεων και των φορέων της κοινωνικής οικονομίας και των 
εθελοντικών οργανώσεων στην παροχή ΚΥΓΣ· ορίζουν ως υποχρεωτική τη συμμόρφωση με 
εθνικά και τοπικά κοινωνικά και ποιοτικά κριτήρια στις συμβάσεις περί παροχής υπηρεσιών, 
ακόμη και στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται υπεργολάβοι· αντιμετωπίζει το ζήτημα της 
ψευδούς αυτοαπασχόλησης στην παροχή ΚΥΓΣ· παρέχει ένα καταστατικό της ΕΕ που δίνει 
τη δυνατότητα στις αλληλασφαλιστικές εταιρείες να λειτουργούν σε διεθνική βάση.

Ειδική ομάδα πολλών ενδιαφερομένων μερών
Και κάτι που είναι πολύ σημαντικό: ένα φιλόδοξο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα για τις ΚΥΓΣ
χρειάζεται ένα επίσημο πλαίσιο που να είναι αφιερωμένο στην εφαρμογή των απαραίτητων 
μεταρρυθμίσεων. Η παρούσα έκθεση προτείνει τη συγκρότηση μιας "υψηλού επιπέδου και 
πολλών ενδιαφερομένων μερών ειδικής ομάδας", η οποία υποστηρίζεται και στις συστάσεις 
του 3ου Διετούς Φόρουμ για τις ΚΥΓΣ. Αποστολή της συγκεκριμένης ομάδας θα είναι να 
επιζητεί μια ευρεία συναίνεση επί των διαφόρων προτάσεων, συμπεριλαμβανομένων αυτών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής, της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας, των 
κοινωνικών εταίρων και των αντιπροσωπευτικών οργάνων των παρόχων και των χρηστών, 
καθώς και να εντοπίζει τις πολιτικές και νομικές προσαρμογές που είναι απαραίτητες για τη
θέσπιση κριτηρίων υψηλής ποιότητας και τη νομική βεβαιότητα που απαιτείται προκειμένου 
να διασφαλιστεί η πλήρης πραγμάτωση του κοινωνικού και οικονομικού ρόλου που μπορούν 
να διαδραματίσουν οι ΚΥΓΣ στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Τα μέλη της ομάδας θα προέρχονται 
από τις ανωτέρω οργανώσεις, θα πρέπει να προεδρεύεται από τη ΓΔ Κοινωνικών Υποθέσεων, 
ενώ στη σύνθεσή της πρέπει να συμμετέχουν και η ΓΔ Ανταγωνισμού, η ΓΔ Ενιαίας Αγοράς, 
η ΓΔ Περιβάλλοντος και η ΓΔ Δημόσιας Υγείας και Καταναλωτών. Αρχικά θα έχει διετή 
θητεία, με στόχο να συντάξει μια έκθεση προόδου προς ένα Τέταρτο Διετές Φόρουμ για τις 
ΚΥΓΣ, το οποίο επίσης προτείνεται στην παρούσα έκθεση. 

Μια επιπρόσθετη ιδέα, η οποία αξίζει εξέτασης από την προτεινόμενη ειδική ομάδα, έρχεται 
από τη Διομοσπονδιακή Εθνική Ένωση Υγειονομικών και Κοινωνικών Έργων και Ιδιωτικών 
Οργανισμών (UNIOPSS)1, η οποία προτείνει ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Πόρων για τις ΚΥΓΣ". 
Τούτο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα τεχνικό σημείο αναφοράς μεταξύ των κρατών μελών, 
της Επιτροπής και της κοινωνίας των πολιτών σε επίπεδο ΕΕ. Θα μπορούσε να προωθήσει 
ένα αποτελεσματικό ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο, να διευκολύνει τις επενδύσεις, να προβεί σε
ανταλλαγή των καλύτερων πρακτικών, να συλλέξει στατιστικά στοιχεία και να οργανώσει 
συγκριτικές μελέτες. Θα μπορούσε να δίνει τη γνώμη του για κάθε νομοθετική πρωτοβουλία 
με αντίκτυπο στις ΚΥΓΣ. Η έκθεση Monti για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς (2010)
αναφέρει ότι οι ΚΥΓΣ έχουν σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό ρόλο και καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι χρειάζεται ένα νέο καθολικό δικαίωμα για ευρυζωνική πρόσβαση και για 
παροχή τραπεζικών υπηρεσιών. Τα θέματα αυτά, μαζί με τις υπάρχουσες ανησυχίες για τον 
αντίκτυπο της νομοθεσίας της ενιαίας αγοράς επί των ΚΥΓΣ, χρήζουν νομοθετικής ρύθμισης. 
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Ευρωπαϊκά Εθελοντικά Πρότυπα Ποιότητας
Η πρόσβαση σε ΚΥΓΣ υψηλής ποιότητας αποτελεί δικαίωμα των πολιτών. Έχει ήδη γίνει 
σημαντική δουλειά στο θέμα αυτό, μεταξύ άλλων από την κοινωνία των πολιτών, και είμαστε 
αρκετά κοντά στην έγκριση ενός Ευρωπαϊκού Εθελοντικού Πλαισίου Ποιότητας. Υπάρχουν 
όμως κενά στο Ευρωπαϊκό Εθελοντικό Πλαίσιο Ποιότητας, την αντιμετώπιση των οποίων 
επιζητεί η παρούσα έκθεση. Θεμελιώδεις παράγοντες για την ποιότητα είναι: ο σεβασμός της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων· οι υπηρεσίες πρέπει να είναι 
συμμετοχικές· να δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να λαμβάνουν μόνοι τους αποφάσεις· 
να είναι ολιστικές και συνεχείς· να παρέχονται σε συνεργασία με τις κοινότητες και άλλους 
συντελεστές· να παρέχονται από ειδικευμένους επαγγελματίες που εργάζονται με αξιοπρεπείς
συνθήκες απασχόλησης και εργασίας· να τυγχάνουν διαφανούς διαχείρισης και να υπόκεινται 
σε λογοδοσία. 

Συμπέρασμα
Υπάρχουν πολλές άλλες προτάσεις από την Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋπαλληλικών 
Συνδικάτων (EPSU) και την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ETUC), καθώς και από 
παρόχους υπηρεσιών όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίων Επιχειρήσεων (CEEP), πολλές 
αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τοπικών αρχών και αντιπροσωπευτικές οργανώσεις από την 
κοινωνία των πολιτών, όπως οι Solidar, European Social Network, Social Platform, REVES, 
BAGFW, AIM, MEPLF, Eurodiaconia, CEDAG, REIF και Eurocities. Εξέτασα προσεκτικά 
όλες αυτές τις απόψεις. Όλες αντλούνται από την εμπειρία και αξίζουν ενεργού και σοβαρής 
εξέτασης κατά τρόπο διαρθρωμένο και ολοκληρωμένο, όπως από την προτεινόμενη ειδική 
ομάδα.

Τα προβλήματα που έχουν εντοπίσει οι πάροχοι και οι χρήστες χρειάζονται επείγουσες λύσεις
και, λόγω της οικονομικής κρίσης και της κρίσης απασχόλησης, οι πολίτες μας χρειάζονται 
περισσότερο από ποτέ την πρόσβαση σε Κοινωνικές Υπηρεσίες Γενικού Συμφέροντος 
υψηλής ποιότητας, ενώ οι οικονομίες και η κοινωνία μας έχουν επίσης ανάγκη τα οφέλη που 
μπορούν να προσφέρουν οι υπηρεσίες αυτές. 

___________________________
1 UNIOPSS:http://www.uriopss-
picardie.asso.fr/resources/trco/pdfs/2010/J_octobre_2010//57908EuropeaManifesto_ΚΥΓΣoct2010.pdf.


