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Τροπολογία 1
António Fernando Correia De Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι οι κοινωνικές υπηρεσίας 
κοινής ωφελείας συμβάλλουν σημαντικά 
στην εφαρμογή των αρχών που 
περιλαμβάνονται στο άρθρο 3 της 
Συνθήκης ΕΕ και στα άρθρα 9 και 14 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως όσον αφορά 
την ανάπτυξη μιας άκρως ανταγωνιστικής 
κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και την 
προώθηση της κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής της Ένωσης· υπογραμμίζει ότι σ' 
αυτό το πλαίσιο είναι αναγκαίο να 
ενισχυθεί η κοινωνική διάσταση της 
εσωτερικής αγοράς λαμβάνοντας 
περισσότερο υπόψη τις ιδιαιτερότητες των 
κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφελείας, 
με τη βοήθεια μιας πραγματιστικής 
προσέγγισης που θέτει σε θέση 
προτεραιότητας την προσβασιμότητα, την 
καθολικότητα, την ποιότητα και την 
αποτελεσματικότητα αυτών των 
υπηρεσιών·

1. θεωρεί ότι οι κοινωνικές υπηρεσίας 
κοινής ωφελείας συμβάλλουν σημαντικά 
στην εφαρμογή των αρχών που 
περιλαμβάνονται στο άρθρο 3 της 
Συνθήκης ΕΕ και στα άρθρα 9 και 14 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως όσον αφορά 
την ανάπτυξη μιας άκρως ανταγωνιστικής 
κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και την 
προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της Ένωσης·
υπογραμμίζει ότι σ' αυτό το πλαίσιο είναι 
αναγκαίο να ενισχυθεί η κοινωνική 
διάσταση της εσωτερικής αγοράς 
λαμβάνοντας περισσότερο υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες 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·

Or. pt

Τροπολογία 2
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι οι κοινωνικές υπηρεσίας 
κοινής ωφελείας συμβάλλουν σημαντικά 
στην εφαρμογή των αρχών που 
περιλαμβάνονται στο άρθρο 3 της 

1. θεωρεί ότι οι κοινωνικές υπηρεσίας 
κοινής ωφελείας συμβάλλουν σημαντικά 
στην εφαρμογή των αρχών που 
περιλαμβάνονται στο άρθρο 3 της 
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Συνθήκης ΕΕ και στα άρθρα 9 και 14 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως όσον αφορά 
την ανάπτυξη μιας άκρως ανταγωνιστικής 
κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και την 
προώθηση της κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής της Ένωσης· υπογραμμίζει ότι σ' 
αυτό το πλαίσιο είναι αναγκαίο να 
ενισχυθεί η κοινωνική διάσταση της 
εσωτερικής αγοράς λαμβάνοντας 
περισσότερο υπόψη τις ιδιαιτερότητες 
των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής 
ωφελείας, με τη βοήθεια μιας 
πραγματιστικής προσέγγισης που θέτει σε 
θέση προτεραιότητας την προσβασιμότητα, 
την καθολικότητα, την ποιότητα και την 
αποτελεσματικότητα αυτών των 
υπηρεσιών·

Συνθήκης ΕΕ και στα άρθρα 9 και 14 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως όσον αφορά 
την ανάπτυξη μιας άκρως ανταγωνιστικής 
κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και την 
προώθηση της κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής της Ένωσης· υπογραμμίζει ότι σ' 
αυτό το πλαίσιο είναι αναγκαίο να 
ενισχυθεί η κοινωνική διάσταση της 
εσωτερικής αγοράς· τάσσεται υπέρ μιας 
πραγματιστικής προσέγγισης που θέτει σε 
θέση προτεραιότητας την προσβασιμότητα, 
την καθολικότητα, την ποιότητα και την 
αποτελεσματικότητα αυτών των 
υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 3
Malcolm Harbour

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι οι κοινωνικές υπηρεσίας 
κοινής ωφελείας συμβάλλουν σημαντικά
στην εφαρμογή των αρχών που 
περιλαμβάνονται στο άρθρο 3 της 
Συνθήκης ΕΕ και στα άρθρα 9 και 14 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως όσον αφορά 
την ανάπτυξη μιας άκρως ανταγωνιστικής 
κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και την 
προώθηση της κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής της Ένωσης· υπογραμμίζει ότι σ' 
αυτό το πλαίσιο είναι αναγκαίο να
ενισχυθεί η κοινωνική διάσταση της
εσωτερικής αγοράς λαμβάνοντας 
περισσότερο υπόψη τις ιδιαιτερότητες
των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής 
ωφελείας, με τη βοήθεια μιας 

1. θεωρεί ότι οι κοινωνικές υπηρεσίας 
κοινής ωφελείας συμβάλλουν στην 
εφαρμογή των αρχών που περιλαμβάνονται 
στο άρθρο 3 της Συνθήκης ΕΕ και στα 
άρθρα 9 και 14 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
στην ανάπτυξη μιας άκρως 
ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονομίας της 
αγοράς· υπογραμμίζει ότι σ' αυτό το 
πλαίσιο είναι αναγκαίο να αναγνωριστεί η 
κοινωνική διάσταση της ενιαίας αγοράς
και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής 
ωφελείας·
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πραγματιστικής προσέγγισης που θέτει σε 
θέση προτεραιότητας την 
προσβασιμότητα, την καθολικότητα, την 
ποιότητα και την αποτελεσματικότητα 
αυτών των υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 4
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι οι κοινωνικές υπηρεσίας 
κοινής ωφελείας συμβάλλουν σημαντικά
στην εφαρμογή των αρχών που 
περιλαμβάνονται στο άρθρο 3 της 
Συνθήκης ΕΕ και στα άρθρα 9 και 14 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως όσον αφορά 
την ανάπτυξη μιας άκρως ανταγωνιστικής 
κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και την 
προώθηση της κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής της Ένωσης· υπογραμμίζει ότι σ' 
αυτό το πλαίσιο είναι αναγκαίο να 
ενισχυθεί η κοινωνική διάσταση της 
εσωτερικής αγοράς λαμβάνοντας 
περισσότερο υπόψη τις ιδιαιτερότητες των 
κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφελείας, 
με τη βοήθεια μιας πραγματιστικής 
προσέγγισης που θέτει σε θέση 
προτεραιότητας την προσβασιμότητα, την 
καθολικότητα, την ποιότητα και την 
αποτελεσματικότητα αυτών των 
υπηρεσιών·

1. θεωρεί ότι οι κοινωνικές υπηρεσίας 
κοινής ωφελείας συμβάλλουν σημαντικά 
στην εφαρμογή των αρχών που 
περιλαμβάνονται στο άρθρο 3 της 
Συνθήκης ΕΕ και στα άρθρα 9 και 14 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως όσον αφορά 
την ανάπτυξη μιας άκρως ανταγωνιστικής 
κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και την 
προώθηση της κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής της Ένωσης· υπογραμμίζει ότι σ' 
αυτό το πλαίσιο την κοινωνική διάσταση 
της εσωτερικής αγοράς λαμβάνοντας 
περισσότερο υπόψη τις ιδιαιτερότητες των 
κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφελείας, 
με τη βοήθεια μιας πραγματιστικής 
προσέγγισης που ελέγχει σε μόνιμη βάση
την προσβασιμότητα, την καθολικότητα, 
την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα 
αυτών των υπηρεσιών·

Or. de
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Τροπολογία 5
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. τονίζει ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες 
αποσκοπούν στην ικανοποίηση ζωτικών 
ανθρωπίνων αναγκών και ιδίως αναγκών 
ευάλωτων χρηστών καθώς και ατόμων με
αναπηρίες· υπογραμμίζει τον προληπτικό 
και ενισχυτικό της κοινωνικής συνοχής 
ρόλο των υπηρεσιών, οι οποίες 
απευθύνονται σε ολόκληρη την κοινωνία 
ανεξαρτήτως περιουσίας ή εισοδήματος· 
πιστεύει, συνεπώς, ότι ο δυναμικός 
χαρακτήρας των υπηρεσιών επιβάλλει 
την μη υπαγωγή τους στους κανόνες της 
εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 6
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. επαναλαμβάνει το γεγονός ότι οι 
κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 
μεταβάλλονται 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·
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Or. en

Τροπολογία 7
António Fernando Correia De Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Υπότιτλος 1 α (νέο) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία να 
εμπλακούν οι πολιτικοί και θεσμικοί 
φορείς, η κοινωνία των πολιτών και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, προωθώντας μία 
ολοκληρωμένη προσέγγιση των 
κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφελείας 
η οποία να λαμβάνει υπόψη τους 
ευρωπαίους πολίτες και τις ΜΜΕ, οι 
οποίες συχνά παραθεωρούνται στον 
κοινωνικό τομέα της ευρωπαϊκής 
οικονομίας 

Or. pt

Τροπολογία 8
Pascal Canfin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι εξαιτίας της σημασίας των 
υπηρεσιών αυτών στην Ευρώπη, και 
λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση, 
η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τις 
αξιοποιήσει περισσότερο· καλεί, σ' αυτό το 
πλαίσιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
εξετάσει την ιδέα της δημιουργίας ενός 
ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου των 
κοινωνικών υπηρεσιών που θα 
συγκεντρώνει πληροφορίες από διάφορες 
πηγές στα κράτη μέλη και θα αξιοποιεί τις 
βέλτιστες ευρωπαϊκές, εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές πρακτικές·

2. θεωρεί ότι εξαιτίας της σημασίας των 
υπηρεσιών αυτών στην Ευρώπη, και 
λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση, 
η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τις 
αξιοποιήσει περισσότερο· καλεί, σ' αυτό το 
πλαίσιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
εξετάσει την ιδέα της δημιουργίας ενός 
ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου των 
κοινωνικών υπηρεσιών που θα 
συγκεντρώνει πληροφορίες από διάφορες 
πηγές στα κράτη μέλη και θα αξιοποιεί τις 
βέλτιστες ευρωπαϊκές, εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές πρακτικές·
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καλεί, επίσης, την Επιτροπή να ενημερώνει 
για τις σύγχρονες εξελίξεις την ιστοθέση
"ερωτήσεις/απαντήσεις σχετικά με τις 
κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας"
καθιστώντας την διαθέσιμη σε όλες τις 
επίσημες γλώσσες της Ένωσης·

καλεί, επίσης, την Επιτροπή να ενημερώνει 
για τις σύγχρονες εξελίξεις την ιστοθέση
"ερωτήσεις/απαντήσεις σχετικά με τις 
κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας"
και να επεξεργασθεί επίσης 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

Or. fr

Τροπολογία 9
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι εξαιτίας της σημασίας των 
υπηρεσιών αυτών στην Ευρώπη, και 
λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση, 
η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τις 
αξιοποιήσει περισσότερο· καλεί, σ' αυτό το 
πλαίσιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
εξετάσει την ιδέα της δημιουργίας ενός 
ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου των 
κοινωνικών υπηρεσιών που θα 
συγκεντρώνει πληροφορίες από διάφορες 
πηγές στα κράτη μέλη και θα αξιοποιεί τις 
βέλτιστες ευρωπαϊκές, εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές πρακτικές· 
καλεί, επίσης, την Επιτροπή να ενημερώνει 
για τις σύγχρονες εξελίξεις την ιστοθέση
"ερωτήσεις/απαντήσεις σχετικά με τις 
κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας" 
καθιστώντας την διαθέσιμη σε όλες τις 
επίσημες γλώσσες της Ένωσης·

2. θεωρεί ότι εξαιτίας της σημασίας των 
υπηρεσιών αυτών στην Ευρώπη, και 
λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση, 
η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τις 
αξιοποιήσει περισσότερο· καλεί, σ' αυτό το 
πλαίσιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
προωθήσει την ιδέα της δημιουργίας ενός 
ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου των 
κοινωνικών υπηρεσιών που θα 
συγκεντρώνει πληροφορίες από διάφορες 
πηγές στα κράτη μέλη και θα αξιοποιεί τις 
βέλτιστες ευρωπαϊκές, εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές πρακτικές· 
καλεί, επίσης, την Επιτροπή να ενημερώνει 
για τις σύγχρονες εξελίξεις την ιστοθέση
"ερωτήσεις/απαντήσεις σχετικά με τις 
κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας" 
καθιστώντας την διαθέσιμη σε όλες τις 
επίσημες γλώσσες της Ένωσης· καλεί την 
Επιτροπή να αναπτύξει ένα γενικό και 
εθελούσιο ευρωπαϊκό πλαίσιο ποιότητας 
για τις δημόσιες και ιδιωτικές 
επιχειρήσεις που παρέχουν κοινωνικές 
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, προκειμένου 
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να διασφαλίσει θεμιτό ανταγωνισμό και 
υψηλή ποιότητα·

Or. en

Τροπολογία 10
Malcolm Harbour

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι εξαιτίας της σημασίας των 
υπηρεσιών αυτών στην Ευρώπη, και 
λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση, 
η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τις
αξιοποιήσει περισσότερο· καλεί, σ' αυτό το 
πλαίσιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
εξετάσει την ιδέα της δημιουργίας ενός 
ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου των 
κοινωνικών υπηρεσιών που θα 
συγκεντρώνει πληροφορίες από διάφορες 
πηγές στα κράτη μέλη και θα αξιοποιεί τις 
βέλτιστες ευρωπαϊκές, εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές πρακτικές· 
καλεί, επίσης, την Επιτροπή να ενημερώνει 
για τις σύγχρονες εξελίξεις την ιστοθέση
"ερωτήσεις/απαντήσεις σχετικά με τις 
κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας" 
καθιστώντας την διαθέσιμη σε όλες τις 
επίσημες γλώσσες της Ένωσης·

2. θεωρεί ότι εξαιτίας της σημασίας των 
υπηρεσιών αυτών στην Ευρώπη, και 
λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση, 
η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τις
αναγνωρίσει περισσότερο· καλεί, σ' αυτό 
το πλαίσιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
συγκεντρώσει πληροφορίες από διάφορες 
πηγές στα κράτη μέλη και να αξιοποιήσει 
τις βέλτιστες ευρωπαϊκές, εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές πρακτικές· 
καλεί, επίσης, την Επιτροπή να ενημερώνει 
για τις σύγχρονες εξελίξεις την ιστοθέση
"ερωτήσεις/απαντήσεις σχετικά με τις 
κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας" 
καθιστώντας την διαθέσιμη σε όλες τις 
επίσημες γλώσσες της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 11
Toine Manders

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι εξαιτίας της σημασίας των 2. θεωρεί ότι εξαιτίας της σημασίας των 
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υπηρεσιών αυτών στην Ευρώπη, και 
λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση, 
η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τις 
αξιοποιήσει περισσότερο· καλεί, σ' αυτό το 
πλαίσιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
εξετάσει την ιδέα της δημιουργίας ενός 
ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου των 
κοινωνικών υπηρεσιών που θα 
συγκεντρώνει πληροφορίες από διάφορες 
πηγές στα κράτη μέλη και θα αξιοποιεί τις 
βέλτιστες ευρωπαϊκές, εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές πρακτικές· 
καλεί, επίσης, την Επιτροπή να ενημερώνει 
για τις σύγχρονες εξελίξεις την ιστοθέση
"ερωτήσεις/απαντήσεις σχετικά με τις 
κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας" 
καθιστώντας την διαθέσιμη σε όλες τις 
επίσημες γλώσσες της Ένωσης·

υπηρεσιών αυτών στην Ευρώπη, και 
λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση, 
η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τις 
αξιοποιήσει περισσότερο· καλεί, σ' αυτό το 
πλαίσιο, την Ευρωπαϊκή 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 και να αξιοποιήσει τις 
βέλτιστες ευρωπαϊκές, εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές πρακτικές· 
καλεί, επίσης, την Επιτροπή να ενημερώνει 
για τις σύγχρονες εξελίξεις την ιστοθέση
"ερωτήσεις/απαντήσεις σχετικά με τις 
κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας" 
καθιστώντας την διαθέσιμη σε όλες τις 
επίσημες γλώσσες της Ένωσης· τονίζει ότι, 
προκειμένου να επιτευχθεί μια καλύτερη 
κατανόηση και γνώση της λειτουργίας 
των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, οι 
Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα πρόσβασης σε κάθε είδους 
πληροφορία που θα μεταφράζεται 
αποτελεσματικά μέσω προσιτών και 
εύχρηστων διαδικτυακών μηχανισμών 
μετάφρασης, ούτως ώστε αυτοί να 
προβαίνουν στην ανάγνωση των 
επιθυμητών πληροφοριών στην γλώσσα 
τους·

Or. en

Τροπολογία 12
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι εξαιτίας της σημασίας των 
υπηρεσιών αυτών στην Ευρώπη, και 
λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση, 
η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τις 

2. θεωρεί ότι εξαιτίας της σημασίας των 
υπηρεσιών αυτών στην Ευρώπη, και 
λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση, 
η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τις 
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αξιοποιήσει περισσότερο· καλεί, σ' αυτό το 
πλαίσιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
εξετάσει την ιδέα της δημιουργίας ενός 
ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου των 
κοινωνικών υπηρεσιών που θα 
συγκεντρώνει πληροφορίες από διάφορες 
πηγές στα κράτη μέλη και θα αξιοποιεί τις 
βέλτιστες ευρωπαϊκές, εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές πρακτικές· 
καλεί, επίσης, την Επιτροπή να ενημερώνει 
για τις σύγχρονες εξελίξεις την ιστοθέση
"ερωτήσεις/απαντήσεις σχετικά με τις 
κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας" 
καθιστώντας την διαθέσιμη σε όλες τις 
επίσημες γλώσσες της Ένωσης·

αξιοποιήσει περισσότερο· καλεί, σ' αυτό το 
πλαίσιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
εξετάσει την ιδέα της δημιουργίας ενός 
ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου των 
κοινωνικών υπηρεσιών που θα 
συγκεντρώνει πληροφορίες από διάφορες 
πηγές στα κράτη μέλη και θα αξιοποιεί τις 
βέλτιστες ευρωπαϊκές, εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές πρακτικές και 
να καταρτίσει μια σχετική εκτίμηση 
δαπανών· καλεί, επίσης, την Επιτροπή να 
ενημερώνει για τις σύγχρονες εξελίξεις την 
ιστοθέση "ερωτήσεις/απαντήσεις σχετικά 
με τις κοινωνικές υπηρεσίες κοινής 
ωφελείας" καθιστώντας την διαθέσιμη σε 
όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης·

Or. de

Τροπολογία 13
Pascal Canfin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπογραμμίζει το ενδιαφέρον που έχει 
η καλύτερη κατανόηση των κοινών 
εννοιών όσον αφορά την ποιότητα των 
ΚΥΚΩ, του Ποιοτικού Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Εθελοντισμού για τις 
κοινωνικές υπηρεσίες, που ενεκρίθη το 
2010 από την Επιτροπή Κοινωνικής 
Προστασίας· επιθυμεί να ορισθούν κοινά 
όργανα συντονισμού προκειμένου να 
βελτιωθεί η χρησιμοποίηση του 
εθελοντικού αυτού πλαισίου και να 
ανταλλάσσονται οι βέλτιστες πρακτικές 
ώστε να προκύψουν συγκρίσιμοι 
ποιοτικοί δείκτες 

Or. fr
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Τροπολογία 14
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις 
προσπάθειές της προκειμένου να 
προσδιορίσει τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και να ορίσει 
κατά τρόπο αποδεκτό τις υπηρεσίες 
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·

Or. en

Τροπολογία 15
António Fernando Correia De Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει τη σημασία των κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής ωφελείας στην συνολική 
απασχόληση σε επίπεδο Ένωσης και στα 
δημόσια οικονομικά των κρατών μελών·
κρίνει απαραίτητη, στο πλαίσιο της 
οικονομικής και νομισματικής κρίσης, την 
υιοθέτηση μιας ισορροπημένης 
προσέγγισης στη βάση της διατήρησης της 
ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών και 
τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς 
τους· θεωρεί, προς τούτο, ότι θα πρέπει να 
υπάρξει ένας προβληματισμός για τη 
θέσπιση κανόνων για τις δημόσιες 
συμβάσεις και τις κοινωνικές υπηρεσίες 
κοινής ωφελείας, κυρίως όσον αφορά τους 

3. υπενθυμίζει τη σημασία των κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής ωφελείας στην συνολική 
απασχόληση σε επίπεδο Ένωσης και στα 
δημόσια οικονομικά των κρατών μελών·
κρίνει απαραίτητη, στο πλαίσιο της 
οικονομικής και νομισματικής κρίσης, την 
υιοθέτηση μιας ισορροπημένης 
προσέγγισης στη βάση της διατήρησης της 
ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών και 
τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς 
τους· θεωρεί, προς τούτο, ότι θα πρέπει να 
υπάρξει ένας προβληματισμός για τη 
θέσπιση κανόνων για τις δημόσιες 
συμβάσεις και τις κοινωνικές υπηρεσίες 
κοινής ωφελείας, κυρίως όσον αφορά τους 
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νέους τρόπους διαχείρισης όπως είναι η 
εσωτερική ανάθεση και η ενίσχυση των 
ποιοτικών κριτηρίων κατά την επιλογή των 
προσφορών ·

νέους τρόπους διαχείρισης όπως είναι η 
εσωτερική ανάθεση και η ενίσχυση των 
ποιοτικών κριτηρίων κατά την επιλογή των 
προσφορών, εξασφαλίζοντας την με ίσους 
όρους συμμετοχή των ΜΜΕ 

Or. pt

Τροπολογία 16
Pascal Canfin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει τη σημασία των κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής ωφελείας στην συνολική 
απασχόληση σε επίπεδο Ένωσης και στα 
δημόσια οικονομικά των κρατών μελών· 
κρίνει απαραίτητη, στο πλαίσιο της 
οικονομικής και νομισματικής κρίσης, την 
υιοθέτηση μιας ισορροπημένης 
προσέγγισης στη βάση της διατήρησης της 
ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών και 
τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς 
τους· θεωρεί, προς τούτο, ότι θα πρέπει να 
υπάρξει ένας προβληματισμός για τη 
θέσπιση κανόνων για τις δημόσιες 
συμβάσεις και τις κοινωνικές υπηρεσίες 
κοινής ωφελείας, κυρίως όσον αφορά τους 
νέους τρόπους διαχείρισης όπως είναι η 
εσωτερική ανάθεση και η ενίσχυση των 
ποιοτικών κριτηρίων κατά την επιλογή των 
προσφορών ·

3. υπενθυμίζει τη σημασία των κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής ωφελείας στην συνολική 
απασχόληση σε επίπεδο Ένωσης και στα 
δημόσια οικονομικά των κρατών μελών· 
κρίνει απαραίτητη, στο πλαίσιο της 
οικονομικής και νομισματικής κρίσης, την 
υιοθέτηση μιας ισορροπημένης 
προσέγγισης στη βάση της διατήρησης και 
της συνέχειας της ποιότητας των 
κοινωνικών υπηρεσιών και στη βελτίωση 
της αποτελεσματικότητάς τους· θεωρεί, 
προς τούτο, ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας 
προβληματισμός ως προς την 
αποσαφήνιση των εννοιών, ιδιαίτερα σε 
σχέση με την έννοια της ανάθεσης καθώς 
και για τη θέσπιση κανόνων για τις 
δημόσιες συμβάσεις και τις κοινωνικές 
υπηρεσίες κοινής ωφελείας, κυρίως όσον 
αφορά τους νέους τρόπους διαχείρισης 
όπως είναι η εσωτερική ανάθεση, η 
διακοινοτική συνεργασία ή κάθε άλλου 
είδους εταιρική σχέση δημοσίου-δημοσίου 
ή ενίσχυσης των ποιοτικών κριτηρίων κατά 
την επιλογή των υποκείμενων στον 
ανταγωνισμό προσφορών  επιθυμεί να 
ενισχυθεί η συμπερίληψη παρόμοιων 
ποιοτικών κριτηρίων στις προσκλήσεις 
για την υποβολή προσφορών, ιδίως επί 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
θεμάτων καθώς και θεμάτων δίκαιου 
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εμπορίου· ζητεί να ληφθεί υπόψη και να 
διαφυλαχθεί η ιδιαιτερότητα των φορέων 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  απευθύνει 
έκκληση να ενισχυθεί και να 
υποστηριχθεί περισσότερο η προσφορά 
των ΚΥΚΩ από τις επιχειρήσεις 
κοινωνικής οικονομίας·

Or. fr

Τροπολογία 17
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει τη σημασία των κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής ωφελείας στην συνολική 
απασχόληση σε επίπεδο Ένωσης και στα 
δημόσια οικονομικά των κρατών μελών· 
κρίνει απαραίτητη, στο πλαίσιο της 
οικονομικής και νομισματικής κρίσης, την 
υιοθέτηση μιας ισορροπημένης 
προσέγγισης στη βάση της διατήρησης της 
ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών και 
τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς 
τους· θεωρεί, προς τούτο, ότι θα πρέπει να 
υπάρξει ένας προβληματισμός για τη 
θέσπιση κανόνων για τις δημόσιες 
συμβάσεις και τις κοινωνικές υπηρεσίες 
κοινής ωφελείας, κυρίως όσον αφορά τους 
νέους τρόπους διαχείρισης όπως είναι η 
εσωτερική ανάθεση και η ενίσχυση των 
ποιοτικών κριτηρίων κατά την επιλογή 
των προσφορών ·

3. υπενθυμίζει τη σημασία των κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής ωφελείας στην συνολική 
απασχόληση σε επίπεδο Ένωσης και στα 
δημόσια οικονομικά των κρατών μελών· 
κρίνει απαραίτητη, στο πλαίσιο της 
οικονομικής και νομισματικής κρίσης, την 
υιοθέτηση μιας ισορροπημένης 
προσέγγισης στη βάση της διατήρησης της 
ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών και 
τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς 
τους· θεωρεί, προς τούτο, ότι θα πρέπει να 
υπάρξει ένας προβληματισμός για τη 
θέσπιση κανόνων για τις δημόσιες 
συμβάσεις και τις κοινωνικές υπηρεσίες 
κοινής ωφελείας·

Or. en
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Τροπολογία 18
Malcolm Harbour

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει τη σημασία των κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής ωφελείας στην συνολική 
απασχόληση σε επίπεδο Ένωσης και στα 
δημόσια οικονομικά των κρατών μελών· 
κρίνει απαραίτητη, στο πλαίσιο της 
οικονομικής και νομισματικής κρίσης, την 
υιοθέτηση μιας ισορροπημένης 
προσέγγισης στη βάση της διατήρησης 
της ποιότητας των κοινωνικών 
υπηρεσιών και τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητάς τους· θεωρεί, προς 
τούτο, ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας 
προβληματισμός για τη θέσπιση κανόνων 
για τις δημόσιες συμβάσεις και τις 
κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας, 
κυρίως όσον αφορά τους νέους τρόπους 
διαχείρισης όπως είναι η εσωτερική 
ανάθεση και η ενίσχυση των ποιοτικών 
κριτηρίων κατά την επιλογή των 
προσφορών ·

3. υπενθυμίζει τη σημασία των κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής ωφελείας στην συνολική 
απασχόληση σε επίπεδο Ένωσης και στα 
δημόσια οικονομικά των κρατών μελών· 
κρίνει απαραίτητη, στο πλαίσιο της 
οικονομικής και νομισματικής κρίσης, την 
υιοθέτηση μιας ισορροπημένης 
προσέγγισης και τη διασάφηση των
κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις, 
κυρίως όσον αφορά τους νέους τρόπους 
διαχείρισης όπως είναι η εσωτερική 
ανάθεση και η ενίσχυση των ποιοτικών 
κριτηρίων κατά την επιλογή των 
προσφορών

Or. en

Τροπολογία 19
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. πιστεύει ότι η ύπαρξη κοινωνικών 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας έχει 
αποφασιστική σημασία για την επίτευξη 
των θεμελιωδών στόχων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και καλεί, συνεπώς, την 
Επιτροπή να αναπτύξει ένα πλαίσιο που 
θα ορίζει τις ελάχιστες κατευθυντήριες 
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γραμμές για προδιαγραφές υψηλής 
ποιότητας, προσβασιμότητα και 
αποδεκτό κόστος των κοινωνικών 
υπηρεσιών προς όφελος του συνόλου των 
ευρωπαίων πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 20
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Υπότιτλος 3 α (νέο) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

υπενθυμίζει τους κανόνες που ρυθμίζουν 
τον ανταγωνισμό των παρόχων 
υπηρεσιών· υπογραμμίζει ότι είναι 
σημαντικό να λαμβάνονται οι κανόνες 
αυτοί υπόψη κατά την εφαρμογή των 
κανόνων του ανταγωνισμού για τις 
δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις που 
παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες κοινής 
ωφέλειας· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες 
κοινής ωφέλειας δεν υπάγονται στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 21
Pascal Canfin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. 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 

4. 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 



AM\859198EL.doc 17/26 PE458.561v02-00

EL

αφορά την εφαρμογή στις κοινωνικές 
υπηρεσίες κοινής ωφελείας των κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις, τις δημόσιες 
συμβάσεις και την εσωτερική αγορά ·
σημειώνει τις προτάσεις που αναφέρονται 
στην έκθεση Monti, κυρίως τις προτάσεις
όπου προτείνει τη χρησιμοποίηση του 
άρθρου 14 της Συνθήκης ΛΕΕ σε τομεακή
βάση· κρίνει απαραίτητη την υιοθέτηση
μιας πραγματιστικής προσέγγισης που θα 
επιτρέπει 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 πιλοτικού 
τομέα στις κοινωνικές υπηρεσίες κοινής 
ωφελείας, όπως για παράδειγμα του τομέα 
των υπηρεσιών για τα ηλικιωμένα άτομα, ο 
οποίος καλείται να παίξει ένα σημαντικό 
ρόλο στο μέλλον·

αφορά την εφαρμογή στις κοινωνικές 
υπηρεσίες κοινής ωφελείας των κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις, τις δημόσιες 
συμβάσεις και την εσωτερική αγορά
υπενθυμίζει όμως ότι αυτό δεν αρκεί 
δεδομένου ότι οι κανόνες δημιουργούν 
προβλήματα σε πολλούς φορείς· καλεί την 
Επιτροπή να απλουστεύσει τους κανόνες 
αυτούς· σημειώνει τις προτάσεις που 
αναφέρονται στην έκθεση Monti, κυρίως 
τις προτάσεις που αποσκοπούν στην 
εφαρμογή και του πρωτοκόλλου 26 14 της 
Συνθήκης ΛΕΕ  καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει το ταχύτερο σαφή νομοθεσία 
καθορισμού των ΚΥΚΩ στη βάση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων μάλλον και όχι 
οικονομικών εκτιμήσεων, ενισχύοντας τις 
αρχές της επικουρικότητας και της 
τοπικής αυτονομίας· ζητεί την επέκταση 
του πεδίου των ΚΥΚΩ που εξαιρούνται 
από την υποχρέωση κοινοποίησης επί 
θεμάτων κρατικών ενισχύσεων χωρίς να 
λαμβάνονται υπόψη τιμές κατωφλίου, 
όπως συμβαίνει και στους τομείς των 
νοσοκομείων και της κοινωνικής στέγης· 
υπογραμμίζει τον από μακρού χρόνου 
συνεχιζόμενο διάλογο επί του θέματος με 
τα συμβαλλόμενα μέρη και καλεί την 
Επιτροπή να αναλάβει δράση· ζητεί, στο 
πλαίσιο μιας αναθεώρησης των οδηγιών 
για τις δημόσιες συμβάσεις, να 
διευκρινισθεί το θέμα των διατάξεων 
εξαίρεσης των ΚΥΚΩ καθώς και η έννοια 
"συγκεκριμένου διασυνοριακού 
ενδιαφέροντος", δεδομένης της συχνά 
τοπικής διάστασης των παροχών των 
ΚΥΚΩ· καλεί την Επιτροπή, από κοινού με 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, να προβούν σε 
εμπεριστατωμένη μελέτη σχετικά με τη 
λειτουργία ενός πιλοτικού τομέα στις 
κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας, 
όπως για παράδειγμα του τομέα των 
υπηρεσιών για τα ηλικιωμένα άτομα, ο 
οποίος καλείται να παίξει ένα σημαντικό 
ρόλο στο μέλλον·

Or. fr
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Τροπολογία 22
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. 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 εσωτερική αγορά·
σημειώνει τις προτάσεις που αναφέρονται 
στην έκθεση Monti, κυρίως τις προτάσεις 
όπου προτείνει τη χρησιμοποίηση του 
άρθρου 14 της Συνθήκης ΛΕΕ σε τομεακή 
βάση· κρίνει απαραίτητη την υιοθέτηση 
μιας πραγματιστικής προσέγγισης που θα 
επιτρέπει 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 πιλοτικού τομέα στις 
κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας, 
όπως για παράδειγμα του τομέα των 
υπηρεσιών για τα ηλικιωμένα άτομα, ο 
οποίος καλείται να παίξει ένα σημαντικό 
ρόλο στο μέλλον·

4. υπογραμμίζει την ανάγκη διασάφησης 
της νομικής αβεβαιότητας που ταλανίζει 
τις κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας· 
σημειώνει τις προτάσεις που αναφέρονται 
στην έκθεση Monti, κυρίως τις προτάσεις 
όπου προτείνει τη χρησιμοποίηση του 
άρθρου 14 της Συνθήκης ΛΕΕ σε τομεακή 
βάση· κρίνει απαραίτητη την υιοθέτηση 
μιας πραγματιστικής προσέγγισης που θα 
επιτρέπει 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 πιλοτικού τομέα στις 
κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας, 
όπως για παράδειγμα του τομέα των 
υπηρεσιών για τα ηλικιωμένα άτομα, ο 
οποίος καλείται να παίξει ένα σημαντικό 
ρόλο στο μέλλον· σημειώνει το γεγονός 
ότι η ΕΕ θα αντιμετωπίσει μεγάλες 
δημογραφικές αλλαγές στο προσεχές 
μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 23
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. 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 εσωτερική αγορά· 
σημειώνει τις προτάσεις που αναφέρονται 
στην έκθεση Monti, κυρίως τις προτάσεις 
όπου προτείνει τη χρησιμοποίηση του 
άρθρου 14 της Συνθήκης ΛΕΕ σε 
τομεακή βάση· κρίνει απαραίτητη την 
υιοθέτηση μιας πραγματιστικής 
προσέγγισης που θα επιτρέπει 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 πιλοτικού τομέα στις 
κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας, 
όπως για παράδειγμα του τομέα των 
υπηρεσιών για τα ηλικιωμένα άτομα, ο 
οποίος καλείται να παίξει ένα σημαντικό 
ρόλο στο μέλλον·

4. υπογραμμίζει την ανάγκη διασάφησης 
της νομικής αβεβαιότητας που ταλανίζει 
τις κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας· 
κρίνει απαραίτητη την υιοθέτηση μιας 
πραγματιστικής προσέγγισης που θα 
επιτρέπει 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 πιλοτικού τομέα στις 
κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας, 
όπως για παράδειγμα του τομέα των 
υπηρεσιών για τα ηλικιωμένα άτομα, ο 
οποίος καλείται να παίξει ένα σημαντικό 
ρόλο στο μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 24
Malcolm Harbour

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει την ανάγκη διασάφησης 
της νομικής αβεβαιότητας που ταλανίζει 
τις κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας· 
χαιρετίζει την ενημέρωση του οδηγού που 

4. υπογραμμίζει την ανάγκη διασάφησης 
της νομικής κατάστασης που ταλανίζει τις 
κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας· 
χαιρετίζει την ενημέρωση του οδηγού που 
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δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
αφορά την εφαρμογή στις κοινωνικές 
υπηρεσίες κοινής ωφελείας των κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις, τις δημόσιες 
συμβάσεις και την εσωτερική αγορά· 
σημειώνει τις προτάσεις που αναφέρονται 
στην έκθεση Monti, κυρίως τις προτάσεις 
όπου προτείνει τη χρησιμοποίηση του 
άρθρου 14 της Συνθήκης ΛΕΕ σε τομεακή 
βάση· κρίνει απαραίτητη την υιοθέτηση 
μιας πραγματιστικής προσέγγισης που θα 
επιτρέπει 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 πιλοτικού τομέα στις 
κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας, 
όπως για παράδειγμα του τομέα των 
υπηρεσιών για τα ηλικιωμένα άτομα, ο 
οποίος καλείται να παίξει ένα σημαντικό 
ρόλο στο μέλλον·

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· 
σημειώνει τις προτάσεις που αναφέρονται 
στην έκθεση Monti, κυρίως τις προτάσεις 
όπου προτείνει τη χρησιμοποίηση του 
άρθρου 14 της Συνθήκης ΛΕΕ σε τομεακή 
βάση· κρίνει απαραίτητη την υιοθέτηση 
μιας πραγματιστικής προσέγγισης που θα 
επιτρέπει 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 πιλοτικού τομέα στις 
κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας, 
όπως για παράδειγμα του τομέα των 
υπηρεσιών για τα ηλικιωμένα άτομα, ο 
οποίος καλείται να παίξει ένα σημαντικό 
ρόλο στο μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 25
Toine Manders

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. 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 εσωτερική αγορά· 
σημειώνει τις προτάσεις που αναφέρονται 
στην έκθεση Monti, κυρίως τις προτάσεις 
όπου προτείνει τη χρησιμοποίηση του 

4. 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 εσωτερική αγορά· 
σημειώνει τις προτάσεις που αναφέρονται 
στην έκθεση Monti, κυρίως τις προτάσεις 
όπου προτείνει τη χρησιμοποίηση του 
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άρθρου 14 της Συνθήκης ΛΕΕ σε τομεακή 
βάση· κρίνει απαραίτητη την υιοθέτηση 
μιας πραγματιστικής προσέγγισης που θα 
επιτρέπει 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 πιλοτικού τομέα στις 
κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας, 
όπως για παράδειγμα του τομέα των 
υπηρεσιών για τα ηλικιωμένα άτομα, ο 
οποίος καλείται να παίξει ένα σημαντικό 
ρόλο στο μέλλον·

άρθρου 14 της Συνθήκης ΛΕΕ σε τομεακή 
βάση καθώς και την τακτικότερη 
χρησιμοποίηση κανονισμών αντί 
οδηγιών· κρίνει απαραίτητη την υιοθέτηση 
μιας πραγματιστικής προσέγγισης που θα 
επιτρέπει 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 πιλοτικού τομέα στις 
κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας, 
όπως για παράδειγμα του τομέα των 
υπηρεσιών για τα ηλικιωμένα άτομα, ο 
οποίος καλείται να παίξει ένα σημαντικό 
ρόλο στο μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 26
António Fernando Correia De Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. θεωρεί απαραίτητη την θέσπιση 
δέσμης νομοθετικών μέτρων, η οποία θα 
περιλαμβάνει ρυθμιστικό πλαίσιο για τις 
υπηρεσίες κοινής ωφελείας, βάσει του 
άρθρου 14 της ΣΛΕΕ, θα ορίζει τις 
υπηρεσίες κοινής ωφελείας και θα 
καθορίζει επακριβώς τις επιπτώσεις των 
κανόνων της αγοράς. οι ρυθμίσεις αυτές 
θα πρέπει να κάνουν σαφή διάκριση 
μεταξύ υπηρεσιών κοινής ωφελείας 
οικονομικού και μη οικονομικού 
χαρακτήρα και, ταυτοχρόνως, να 
εδραιώνουν και να αποσαφηνίζουν τις 
γενικές αρχές και τις κοινές προϋποθέσεις 
για την λειτουργικότητα των υπηρεσιών 
αυτών.

Or. pt
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Τροπολογία 27
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν 
ώστε οι δημόσιες και ιδιωτικές 
επιχειρήσεις που παρέχουν κοινωνικές 
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας να τηρούν τις 
απαιτήσεις ποιότητας· καλεί την 
Επιτροπή να συγκεντρώσει πληροφορίες 
σχετικά με τις εθνικές απαιτήσεις 
ποιότητας καθώς και τις βέλτιστες 
πρακτικές στα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 28
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. τονίζει ότι είναι απαραίτητο να 
αναλυθεί περισσότερο η σχέση μεταξύ 
της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου 
στους τομείς της εσωτερικής αγοράς, του 
ανταγωνισμού, των κρατικών ενισχύσεων 
και των δημόσιων συμβάσεων αφενός και 
των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας αφετέρου ενόψει των 
κοινωνικών στόχων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· πιστεύει ότι είναι απαραίτητη η 
μεταρρύθμιση των κανόνων για τις 
δημόσιες συμβάσεις και τις κρατικές 
ενισχύσεις προκειμένου να θεσπιστούν 
κοινωνικά κριτήρια ποιότητας που δεν 
υπονομεύουν τους θεμιτούς κοινωνικούς 
και οικονομικούς στόχους των κρατών 
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μελών και της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 29
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. 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, εξακολουθεί να 
εκκρεμεί μια σειρά ζητημάτων και είναι 
απαραίτητο να προσαρμοστούν οι 
κανόνες στις ανάγκες των τοπικών αρχών 
και των μικρών παρόχων υπηρεσιών και 
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·

Or. en

Τροπολογία 30
António Fernando Correia De Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 
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5. 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.

5. 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, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
αφετέρου.

Or. pt

Τροπολογία 31
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelis de Jong

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. 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.

5. 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, υπό την έννοια 
ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες κοινής 
ωφέλειας πρέπει να συνεχίσουν να 
υπάγονται στην αρμοδιότητα των 
εθνικών δημόσιων αρχών και να 
διατηρούν τον καθολικό τους χαρακτήρα.

Or. en
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Τροπολογία 32
Malcolm Harbour

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. 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.

5. 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 για τις 
κοινωνικές υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 33
Pascal Canfin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία 
της μεγαλύτερης 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·

Or. fr

Τροπολογία 34
Pascal Canfin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα) 
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5 β. υπενθυμίζει τον αποκλεισμό μεγάλου 
τμήματος κοινωνικών υπηρεσιών από το 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά· 
επιθυμεί να γίνει το συντομότερο από την 
Επιτροπή απολογισμός της μεταφοράς 
των διατάξεων αυτών αποκλεισμού, με 
ιδιαίτερη προσοχή στην ερμηνεία των 
κρατών μελών των εννοιών 
"φιλανθρωπικές οργανώσεις", "άτομα 
που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης" 
και "φορείς παροχής υπηρεσιών 
εντεταλμένους από το κράτος"·

Or. fr


