
AD\861424EL.doc PE440.016v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

2009/2222(INI)

22.3.2011

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με το μέλλον των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφελείας
(2009/2222(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Damien Abad



PE440.016v02-00 2/6 AD\861424EL.doc

EL

PA_NonLeg



AD\861424EL.doc 3/6 PE440.016v02-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. θεωρεί ότι οι κοινωνικές υπηρεσίας κοινής ωφελείας (ΚΥΚΩ) συμβάλλουν σημαντικά 
στην εφαρμογή των αρχών που περιλαμβάνονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στα άρθρα 9 και 14 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), κυρίως όσον αφορά την ανάπτυξη μιας άκρως 
ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και την προώθηση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της Ένωσης· 

2. υπογραμμίζει ότι σε αυτό το πλαίσιο είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η κοινωνική διάσταση 
της ενιαίας αγοράς και να ληφθεί περισσότερο υπόψη η ιδιαιτερότητα των κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής ωφελείας, με τη βοήθεια μιας πραγματιστικής προσέγγισης που θέτει 
σε θέση προτεραιότητας την προσβασιμότητα, την καθολικότητα, την δικαιοσύνη, την 
ποιότητα και την αποτελεσματικότητα αυτών των υπηρεσιών· 

3. υπενθυμίζει, τέλος, ότι υπάρχουν διάφορα μοντέλα δημόσιων υπηρεσιών στην Ευρώπη 
και, κατά συνέπεια, θα πρέπει ο σεβασμός της αρχής της επικουρικότητας να βρίσκεται 
στο επίκεντρο του προβληματισμού με στόχο την διασάφηση της σχέσης των 
αρμοδιοτήτων σε ευρωπαϊκό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο·

4. επαναλαμβάνει το γεγονός ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας εξελίσσονται 
διαρκώς ανταποκρινόμενες στις νέες οικονομικές, κοινωνικές, θεσμικές και τεχνολογικές 
εξελίξεις· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τη διαδικασία 
εκσυγχρονισμού της υποδομής, της οργάνωσης και της χρηματοδότησης των υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας υπό το φως των συνεχών εξελίξεων της εσωτερικής αγοράς και των 
βασικών αναγκών των ευρωπαίων πολιτών·

Αξιοποίηση της πολιτικής σημασίας των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφελείας

5. θεωρεί ότι, εξαιτίας της θέσης των υπηρεσιών αυτών στην Ευρώπη, ιδιαίτερα
λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να 
αναγνωρίσει τη σημασία τους· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εξετάσει εάν η 
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου των κοινωνικών υπηρεσιών που θα 
συγκεντρώνει πληροφορίες από διάφορες πηγές στα κράτη μέλη θα αποτελούσε ένα 
κατάλληλο μέσο για την αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών σε ευρωπαϊκό, εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· 

6. καλεί, επίσης, την Επιτροπή να ενημερώνει για τις σύγχρονες εξελίξεις την ιστοθέση 
"ερωτήσεις/απαντήσεις σχετικά με τις κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας" και να 
επεξεργασθεί μια μεθοδολογία περισσότερο προσαρμοσμένη προς τις οργανωτικές αρχές 
των δημόσιων υπηρεσιών και των φορέων, η οποία να είναι κατανοητή, άμεσα 
εφαρμόσιμη και διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης 

7. υπογραμμίζει το ενδιαφέρον για μία καλύτερη κατανόηση των κοινών εννοιών όσον 
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αφορά την ποιότητα των ΚΥΚΩ του Ποιοτικού Ευρωπαϊκού Συστήματος Εθελοντισμού 
για τις κοινωνικές υπηρεσίες, που ενεκρίθη το 2010 από την Επιτροπή Κοινωνικής 
Προστασίας· προσβλέπει στον καθορισμό κοινών οργάνων συντονισμού προκειμένου να 
βελτιωθεί η χρησιμοποίηση του εθελοντικού αυτού πλαισίου και να ανταλλάσσονται οι 
βέλτιστες πρακτικές ώστε να προκύψουν συγκρίσιμοι ποιοτικοί δείκτες

8. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της προκειμένου να προσδιορίσει τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και να προβεί σε 
ένα κοινώς αποδεκτό ορισμό των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, σεβόμενη ταυτόχρονα 
πλήρως τις αρμοδιότητες των κρατών μελών και λαμβάνοντας υπόψη τον ειδικό και 
εξατομικευμένο τρόπο με τον οποίο οι υπηρεσίες αυτές έχουν διαμορφωθεί στην Ευρώπη·

Αξιολόγηση της οικονομικής διάστασης των κοινωνικών υπηρεσιών

9. υπενθυμίζει τη σημασία των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφελείας στην συνολική 
απασχόληση σε επίπεδο Ένωσης και στα δημόσια οικονομικά των κρατών μελών· 
πιστεύει ότι, στο πλαίσιο της οικονομικής και νομισματικής κρίσης, πρέπει να υιοθετηθεί 
μια ισορροπημένη προσέγγιση στη βάση της διατήρησης και της συνέχειας της ποιότητας 
των κοινωνικών υπηρεσιών και της βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς τους· 

10. θεωρεί, προς τούτο, ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας προβληματισμός, πρώτον για την 
αποσαφήνιση των εννοιών και, κυρίως της έννοιας της ανάθεσης, καθώς και της σχέσης 
μεταξύ της απαραίτητης τήρησης των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις και των 
ΚΥΚΩ, κυρίως όσον αφορά τους νέους τρόπους διαχείρισης όπως είναι η εσωτερική 
ανάθεση και η συνεργασία μεταξύ τοπικών αρχών, και, δεύτερον, για την ενίσχυση των 
ποιοτικών κριτηρίων κατά την επιλογή των προσφορών, εξασφαλίζοντας την επί ίσοις 
όροις συμμετοχή των ΜΜΕ και άλλων οργανώσεων· 

11. υπενθυμίζει τους κανόνες που ρυθμίζουν τον ανταγωνισμό των παρόχων υπηρεσιών και 
τονίζει τις γενικές αρχές της Συνθήκης (μη διάκριση, ίση μεταχείριση, αναλογικότητα) 
ώστε να εξασφαλίζεται ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων 
παροχής ΚΥΚΩ·

Καθορισμός ενός πλαισίου για τις κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας

12. υπογραμμίζει την ανάγκη διασάφησης της νομικής αβεβαιότητας που ταλανίζει τις 
κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας· χαιρετίζει την ενημέρωση του οδηγού που 
δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορά την εφαρμογή στις κοινωνικές υπηρεσίες 
κοινής ωφελείας των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, τις δημόσιες συμβάσεις και 
την ενιαία αγορά, υπενθυμίζει όμως ότι αυτό δεν αρκεί δεδομένου ότι οι κανόνες 
δημιουργούν προβλήματα σε πολλούς φορείς· καλεί την Επιτροπή να απλουστεύσει τους 
κανόνες αυτούς· 

13. σημειώνει τις προτάσεις που αναφέρονται στην έκθεση Monti, κυρίως τις προτάσεις που 
αποσκοπούν στην εφαρμογή του άρθρου 14 της ΣΛΕΕ και του πρωτοκόλλου αριθ. 26· 
κρίνει απαραίτητη την υιοθέτηση μιας πραγματιστικής προσέγγισης για τον εντοπισμό 
των πραγματικών δυσχερειών και των δυνατοτήτων επίλυσής τους· καλεί την Επιτροπή, 
από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, να προβούν σε 
εμπεριστατωμένη μελέτη σχετικά με τη λειτουργία ενός τομέα στις κοινωνικές υπηρεσίες 



AD\861424EL.doc 5/6 PE440.016v02-00

EL

κοινής ωφελείας, όπως είναι ο τομέας των υπηρεσιών για τα ηλικιωμένα άτομα, ο οποίος 
θα κληθεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο, δεδομένου ότι η ΕΕ θα αντιμετωπίσει 
σημαντικές δημογραφικές αλλαγές στο εγγύς μέλλον·

14. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε οι δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις που 
παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας τηρούν τις απαιτήσεις ποιότητας· καλεί 
την Επιτροπή να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές απαιτήσεις ποιότητας 
καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές στα κράτη μέλη·

15. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να βελτιώσει τη διαφάνεια και την ενημέρωση 
στους τομείς των κρατικών ενισχύσεων, των δημόσιων συμβάσεων, των εταιρικών 
σχέσεων δημοσίου - ιδιωτικού τομέα και των παραχωρήσεων, με την ανάπτυξη μέσων 
επικοινωνίας στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών· ωστόσο τονίζει ότι εξακολουθούν
να εκκρεμούν πολλά ζητήματα και είναι απαραίτητο να προσαρμοστούν οι κανόνες στις 
ανάγκες των τοπικών αρχών και των μικρών παρόχων υπηρεσιών· για το λόγο αυτό, η 
Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει να παρέχει σαφείς νομικές αιτιολογήσεις και πληροφορίες 
σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ, προκειμένου οι υπηρεσίες κοινής 
ωφέλειας να μπορούν να εκπληρώνουν την αποστολή τους και να συμβάλλουν στη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευρωπαίων πολιτών·

16. υπενθυμίζει, τέλος, ότι υπάρχουν διάφορα μοντέλα δημόσιων υπηρεσιών στην Ευρώπη 
και, κατά συνέπεια, θα πρέπει ο σεβασμός της αρχής της επικουρικότητας να οδηγήσει σε 
προβληματισμό με στόχο την διασάφηση της σχέσης των αρμοδιοτήτων σε ευρωπαϊκό 
αφενός και σε εθνικό και τοπικό επίπεδο αφετέρου·

17. υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία μιας στενότερης συνεργασίας μεταξύ φορέων 
παροχής υπηρεσιών και συμβαλλομένων μερών των ΚΥΚΩ, καθώς και της μεγαλύτερης 
συμμετοχής των χρηστών, προκειμένου να διευκρινισθούν περισσότερο οι προσδοκίες 
τους και να βελτιωθεί η ποιότητα·

18. υπενθυμίζει τον αποκλεισμό μεγάλου τμήματος κοινωνικών υπηρεσιών από το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά· ελπίζει ότι η Επιτροπή 
θα εκπονήσει το συντομότερο έναν απολογισμό σχετικά με τη μεταφορά αυτών των 
διατάξεων αποκλεισμού.
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