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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 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·

Αξιοποίηση της πολιτικής σημασίας των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφελείας

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·

Αξιολόγηση της  οικονομικής διάστασης των κοινωνικών υπηρεσιών

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 ·

Καθορισμός ενός πλαισίου για τις κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας

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, 
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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·

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.


