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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 
Η παρούσα μελέτη προσφέρει στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου (ΕΚ) μια κριτική και εμπεριστατωμένη εξέταση της διασύνδεσης μεταξύ των 
διαρθρωτικών Ταμείων (ΔΤ) και της παροχής υπηρεσιών γενικού συμφέροντος και γενικού 
οικονομικού συμφέροντος (ΥΓ(Ο)Σ). Συγκεκριμένα, παρουσιάζει μια συγκριτική ανάλυση 
των εννοιών, των παραδόσεων, των νομικών πλαισίων και του επιπέδου παροχής ΥΓ(Ο)Σ 
στα 27 κράτη μέλη. Η μελέτη στηρίζεται σε εκτεταμένη επισκόπηση της διαθέσιμης 
βιβλιογραφίας στην οποία εξετάζονται τα σχετικά ζητήματα από άποψη ακαδημαϊκή, 
ρυθμιστική και πολιτική, καθώς και στην ποιοτική και ποσοτική ανάλυση βασικών δεικτών 
όσον αφορά την παροχή, εκτέλεση και χρηματοδότηση των υπό εξέταση υπηρεσιών. 
 
Στη συνέχεια του κειμένου, παρουσιάζεται μια κριτική επισκόπηση των βασικών πορισμάτων 
και συστάσεων. 
 
Αντικείμενο 

 Η έννοια των ΥΓ(Ο)Σ περιλαμβάνει ποικίλες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και 
αποτελεί αντικείμενο διαφορετικών ορισμών και οριοθετήσεων σύμφωνα με τις 
επιμέρους εθνικές, πολιτιστικές και νομικές παραδόσεις. Ανεξαρτήτως των 
μετασχηματισμών τους οποίους έχει υποστεί, καθώς και των διαφορών μεταξύ των 
εθνικών παραδόσεων και πρακτικών που επηρεάζουν την ερμηνεία της, η έννοια 
αυτή στηρίζεται σε ένα κοινό σύνολο αξιών και στόχων και περιλαμβάνει όλες τις 
υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στη λογική του συλλογικού συμφέροντος. Αυτό το 
συλλογικό συμφέρον επιτάσσει την καθολική πρόσβαση για όλους (κοινωνική, 
χωρική και οικονομική), την εγγύηση διαρκούς παροχής της υπηρεσίας και 
ορισμένες προδιαγραφές ως προς την προσφερόμενη ποιότητα, καθώς και 
ανταπόκριση στις ανάγκες και τα αιτήματα των χρηστών και προστασία του 
καταναλωτή, σε συνδυασμό με οικονομική προσιτότητα. 

 Οι ΥΓ(Ο)Σ σχετίζονται με πολλούς διαφορετικούς τομείς και τύπους υπηρεσιών 
που μπορούν να διακριθούν σε υπηρεσίες δικτύου, υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης οι 
οποίες περιλαμβάνουν την υποχρεωτική κοινωνική προστασία, την εκπαίδευση, τις 
κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες, καθώς και τις κοινωνικές και πολιτιστικές 
υπηρεσίες. Περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται συνήθως εκτός του 
πλαισίου των αγορών (π.χ., υποχρεωτική εκπαίδευση, κοινωνική προστασία), 
υποχρεώσεις του κράτους (π.χ., ασφάλεια και δικαιοσύνη) και υπηρεσίες γενικού 
οικονομικού συμφέροντος (π.χ., ενέργεια και επικοινωνίες). Πρέπει να 
διευκρινιστεί ότι οι ΥΓ(Ο)Σ δεν πρέπει να ταυτίζονται με τις υπολειμματικές υπηρεσίες 
που απευθύνονται σε μειονεκτούσες περιοχές ή τμήματα του πληθυσμού, αλλά 
βρίσκονται στην υπηρεσία όλων των πολιτών και επιχειρήσεων που συμβάλλουν στην 
εγγυημένη άσκηση θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς και του δικαιώματος πρόσβασης 
σε βασικές υπηρεσίες, προάγοντας την κοινωνική συνοχή και ευημερία. Ο 
οικονομικός χαρακτήρας τους σχετίζεται συνήθως με αδυναμίες της αγοράς όπως ο 
συλλογικός χαρακτήρας της υπηρεσίας, η ύπαρξη οικονομιών κλίμακας ή έκτασης, η 
λειτουργία εθνικών μονοπωλίων, καθώς και η παρουσία εξωτερικών παραγόντων ή 
ασυμμετριών πληροφόρησης. Για τον λόγο αυτόν, επιβάλλονται ειδικές υποχρεώσεις 
δημόσιας υπηρεσίας από τις δημόσιες αρχές, οι οποίες διασφαλίζουν επίσης την 
παροχή ΥΓ(Ο)Σ σε προσιτές τιμές και με υψηλή ποιότητα. 
Για να γίνουν καλύτερα κατανοητές από πρακτική άποψη οι δραστηριότητες τις 
οποίες καλύπτουν οι ΥΓ(Ο)Σ, έχει καταρτιστεί δοκιμαστικός κατάλογος περίπου 25 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της μελέτης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Εργοδοτών και 
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Θεματικο τμημα Β: διαρθρωτικες πολιτικες και συνοχη 

Επιχειρήσεων (CEEP) με τίτλο «Χαρτογράφηση των δημόσιων υπηρεσιών» (Mapping 
Public Services) και με βάση τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 438/2001 και 1828/2006, 
καθεμία από τις οποίες αναφέρεται σε Συνθήκη, παράγωγη νομοθεσία ή ανακοίνωση 
ή σε αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ). Σε αρκετά κράτη 
μέλη, άλλες δραστηριότητες έχουν χαρακτηριστεί δραστηριότητες δημοσίου 
χαρακτήρα, κυρίως σε τοπικό επίπεδο. Σε κράτη με ισχυρή τοπική αυτονομία, το 
εύρος των υπηρεσιών μπορεί να είναι πολύ μεγάλο. 

Ως εκ τούτου, διάφορες δραστηριότητες μπορεί να θεωρηθεί ότι προσφέρουν ΥΓ(Ο)Σ 
και οι υπηρεσίες αυτές καλύπτουν ποικίλους τομείς, όπως οι ακόλουθοι: 

 Υπηρεσίες δικτύου: Τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες των πληροφοριών και 
των επικοινωνιών (ΤΠΕ)· ταχυδρομικές υπηρεσίες· ενέργεια· μεταφορές· 
υποδομές· δημόσιος φωτισμός· ύδρευση και αποχέτευση· συλλογή και 
επεξεργασία λυμάτων· καθαρισμός οδών. 

 Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης: Υποχρεωτική κοινωνική προστασία. 
 Εκπαίδευση: Νηπιαγωγείο· πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια 

εκπαίδευση· επαγγελματική κατάρτιση. 
 Κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες: Νοσοκομεία· υπηρεσίες κινητής 

υγειονομικής περίθαλψης και υπηρεσίες διακομιδής ασθενών· συμπληρωματική 
κοινωνική προστασία· υπηρεσίες φροντίδας και στήριξης παιδιών 
(περιλαμβανομένων παιδικών σταθμών)· φροντίδα ηλικιωμένων· φροντίδα και 
προστασία ατόμων με αναπηρία· προσωρινή φροντίδα· υπηρεσίες στήριξης για 
μακροχρόνια ανέργους. 

 Αθλητισμός και ψυχαγωγία: Κολυμβητήρια· αθλητικά κέντρα· ιαματικά 
λουτρά. 

 Κοινωνικές και πολιτιστικές υπηρεσίες: Θέατρα· γυμναστήρια και ωδεία· 
εκθεσιακά και συνεδριακά κέντρα· μουσικές ακαδημίες και ακαδημίες θεάτρου · 
μουσεία, μνημεία και βιβλιοθήκες. 

 Λοιπές υπηρεσίες και εγκαταστάσεις γενικού συμφέροντος: Κοινωνική 
στέγη· προσαρμοσμένη στέγη για άτομα με αναπηρίες· πυροσβεστικές 
υπηρεσίες· χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες· νεκροταφεία, αποτεφρωτήρια και 
υπηρεσίες κηδειών. 
 

 Η σπουδαιότητα των ΥΓ(Ο)Σ στη συζήτηση για την πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΕΕ) απορρέει από την αντίληψη ότι αποτελούν ζωτική πτυχή του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού μοντέλου, καθώς προάγουν τις ευρωπαϊκές αξίες, ενισχύουν την 
κοινωνική και εδαφική συνοχή και εγγυώνται την ύπαρξη των θεμελιωδών 
ελευθεριών. Οι ΥΓ(Ο)Σ αποτελούν παράγοντα συνοχής όσον αφορά την παροχή 
ισότιμων, οικονομικά προσιτών και καθολικών υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες, 
ανεξαρτήτως της οικονομικής, κοινωνικής ή γεωγραφικής τους κατάστασης. Αυτή η 
πτυχή αναγνωρίζεται επισήμως στο άρθρο 14 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ 
(ΣΛΕΕ), το οποίο συνεπάγεται θετική υποχρέωση των κρατών μελών και της ΕΕ, 
σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, να μεριμνούν ώστε οι ΥΓ(Ο)Σ να 
λειτουργούν βάσει αρχών και προϋποθέσεων οι οποίες διασφαλίζουν την εκπλήρωση 
του σκοπού τους. Επιπλέον, στο πρωτόκολλο σχετικά με τις ΥΓΣ που προσαρτάται 
στη Συνθήκη της Λισαβόνας αναγνωρίζονται οι ΥΓΣ και ο ρόλος τους στην κοινωνική 
και εδαφική συνοχή. Εν κατακλείδι, οι ΥΓ(Ο)Σ προάγουν την κοινωνική συνοχή 
(διασφαλίζοντας ότι όλοι οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες οικονομικά 
προσιτές και υψηλής ποιότητας), την εδαφική συνοχή (παρέχοντας υπηρεσίες 
γενικού συμφέροντος σε όλες τις περιοχές, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής ή 
οικονομικής απομάκρυνσης ή απομόνωσής τους) και συμβάλλουν στο να 
διασφαλίζεται η πραγματική ύπαρξη των θεμελιωδών ελευθεριών που είναι αναγκαίες 
για την πλήρη συμμετοχή στη ζωή της ευρωπαϊκής κοινωνίας. 
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 Δεδομένης της σπουδαιότητας των ΥΓ(Ο)Σ για την προαγωγή της κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής, την τελευταία 20ετία έχει αναπτυχθεί σχετικός διάλογος σε όλη 
την ΕΕ, τον οποίο προώθησαν περαιτέρω η Πράσινη και η Λευκή Βίβλος σχετικά 
με τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, οι οποίες εστιάστηκαν κυρίως στις 
βιομηχανίες που λειτουργούν βάσει δικτύων. Το 2006 εγκρίθηκε ανακοίνωση σχετικά 
με τις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος (ΚΥΓΣ). Η Συνθήκη της Λισαβόνας 
θέσπισε έναν Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και έχει συμπεριλάβει Παράρτημα 
σχετικά με τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, υπογραμμίζοντας έτσι περαιτέρω τη 
σπουδαιότητα των ΥΓ(Ο)Σ στην ΕΕ. Τα έγγραφα αυτά και τα ζητήματα που εγείρει η 
οδηγία για τις υπηρεσίες έχουν τροφοδοτήσει τις πρόσφατες συζητήσεις σχετικά με 
τον ορισμό, το πεδίο εφαρμογής, την παροχή, την οργάνωση και τη χρηματοδότηση 
των ΥΓ(Ο)Σ στην ΕΕ. 
Έχει παρουσιαστεί καθυστέρηση ως προς την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες 
και την προσαρμογή των αναγκαίων εθνικών νομοθεσιών και διαδικασιών από τα 
κράτη μέλη: Είκοσι κράτη μέλη έχουν μέχρι στιγμής εγκρίνει την οριζόντια νομοθεσία 
τους, σε 5 κράτη μέλη (Αυστρία, Κύπρος, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο και Πορτογαλία) 
είναι ακόμη σε εξέλιξη οι σχετικές συζητήσεις, ενώ η Γαλλία και η Γερμανία επέλεξαν 
να συμπεριλάβουν τις γενικές αρχές σε διάφορες νομοθετικές πράξεις (η διαδικασία 
έχει σχεδόν ολοκληρωθεί στη Γερμανία ενώ βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη στη Γαλλία). 
Ωστόσο, η προσαρμογή των υφιστάμενων νόμων είναι πιο σύνθετη και μόνον 12 
κράτη μέλη έχουν δηλώσει ότι ολοκλήρωσαν αυτές τις αλλαγές. 
Ο αντίκτυπος των πολυάριθμων διατάξεων της ΕΕ που αφορούν άμεσα τις ΥΓ(Ο)Σ, ή 
έμμεσα βάσει των τρόπων οργάνωσης και χρηματοδότησής τους, εξακολουθεί να 
χρήζει αξιολόγησης. Επομένως, η συζήτηση παραμένει ανοικτή και το 2010 θα 
χρειαστεί να συζητηθούν περαιτέρω αρκετά νομικά και οργανωτικά ζητήματα, με 
κεντρικό άξονα τον οριζόντιο ή εγκάρσιο νόμο πλαίσιο για τις ΥΓΣ και τη σημασία της 
διασυνοριακής παροχής και συνεργασίας. 
 

Αποδεικτικά στοιχεία 
 Η χρηματοδότηση και η παροχή ΥΓ(Ο)Σ στις διάφορες χώρες και περιφέρειες της ΕΕ 

ποικίλλει σημαντικά, και αποτελεί καίριας σημασίας παράγοντα στη συζήτηση σχετικά 
με το μέλλον της παροχής και χρηματοδότησης των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Η 
παροχή ΥΓ(Ο)Σ χαρακτηρίζεται, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, από 
σημαντικές διαφοροποιήσεις όσον αφορά την ποσότητα και την ποιότητα. Από την 
ανάλυση της κατάστασης που επικρατεί στους διάφορους τομείς ΥΓ(Ο)Σ που 
εντοπίστηκαν προηγουμένως, καθίσταται σαφές ότι τα μεγαλύτερα κενά ως προς την 
παροχή ΥΓ(Ο)Σ και την ποιότητα των υπηρεσιών εντοπίζονται στις χώρες της ΕΕ των 
12 και σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιφέρειες. Από την εξέταση ενός 
σύνθετου δείκτη των ΥΓ(Ο)Σ, ο οποίος περιλαμβάνει όλους τους συναφείς τομείς, 
προκύπτει ότι το πόρισμα αυτό επιβεβαιώνεται και ενισχύεται. Τα υψηλότερα επίπεδα 
παροχής και ποιότητας υπηρεσιών εντοπίζονται στις σκανδιναβικές και βόρειες χώρες 
και, αν ληφθεί δε υπόψη ο διαχωρισμός σε περιφέρειες, στις περιοχές των 
πρωτευουσών των χωρών της ΕΕ των 15. 

 
 Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών, ως ένας από τους κύριους παράγοντες 

προώθησης της οικονομίας της γνώσης, αντιπροσωπεύει μια ζωτική υπηρεσία η οποία 
μπορεί επίσης να συμβάλει στη μείωση των διαφορών μεταξύ ανεπτυγμένων και 
λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών στην ΕΕ. Οι μεγαλύτερες ανισορροπίες αφορούν 
τις χώρες της ΕΕ των 12, όπου, λόγου χάρη, οι ρυθμοί διείσδυσης της 
ευρυζωνικής πρόσβασης κινούνται κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ όπου το 13% 
του πληθυσμού διαθέτει ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο. Μάλιστα, στην 
Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Βουλγαρία λιγότεροι από πέντε πολίτες στους 100 είναι 
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Θεματικο τμημα Β: διαρθρωτικες πολιτικες και συνοχη 

συνδεδεμένοι σε ευρυζωνικό δίκτυο. Ως προς τις κοινωνικές υπηρεσίες και 
υποδομές, καταγράφεται διαφορετικός συσχετισμός μεταξύ των χωρών της ΕΕ των 
12 και της ΕΕ των 15, λόγου χάρη όσον αφορά τον αριθμό νοσοκομειακών κλινών 
(όπου η Γερμανία, η Αυστρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Ουγγαρία, η Λιθουανία, η 
Λετονία και η Φινλανδία ήταν οι καλύτερα εξοπλισμένες χώρες το 2006, ενώ το 
Ηνωμένο Βασίλειο και οι χώρες της νότιας Ευρώπης όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η 
Ιταλία και η Ελλάδα παρουσίαζαν χαμηλό επίπεδο υγειονομικών υποδομών ανά 
κάτοικο και εντονότερες περιφερειακές αποκλίσεις) ή όσον αφορά τη φροντίδα 
παιδιών προσχολικής ηλικίας, ως προς την οποία παρατηρούνται μεγάλες 
αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών, αλλά όχι μεταξύ παλαιών και νέων μελών. 
Από την άποψη, ωστόσο, των ακάλυπτων ιατρικών αναγκών, οι χώρες της ΕΕ των 
12 χαρακτηρίζονται από υψηλότερα κόστη φροντίδας, μεγαλύτερους χρόνους 
αναμονής και δυσχέρειες πρόσβασης στις πλησιέστερες εγκαταστάσεις φροντίδας. 
Από την άποψη του περιβάλλοντος και του τομέα της ενέργειας, η κατάσταση 
της ύδρευσης διαφοροποιείται μεταξύ των κρατών μελών, οι δε χώρες της ΕΕ των 
12 χαρακτηρίζονται από σύνδεση μειωμένου ποσοστού του πληθυσμού με το δημόσιο 
δίκτυο ύδρευσης (στη Ρουμανία μόνον το 50% περίπου των πολιτών έχουν 
πρόσβαση στο δημόσιο δίκτυο ύδρευσης). Όσον αφορά την επεξεργασία λυμάτων, 
οι δυνατότητες επεξεργασίας λυμάτων της Κύπρου, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της 
Λετονίας και της Λιθουανίας, οι οποίες το 2006 υπολείπονταν κατά πολύ του μέσου 
όρου της ΕΕ (επεξεργασία 0,68 τόνων λυμάτων κατά κεφαλήν) πρέπει να 
βελτιωθούν. Στον τομέα των μεταφορών, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές 
διαφορές, ενώ τα κενά είναι πιο έντονα στις χώρες της ΕΕ των 12, ως προς το μήκος 
και την ποιότητα των δικτύων αυτοκινητοδρόμων και ηλεκτρικών 
σιδηροδρόμων. Η επέκταση των αυτοκινητοδρόμων στις ανατολικές χώρες 
επικεντρώνεται κυρίως στις περιοχές γύρω από τις πρωτεύουσες και άλλα σημαντικά 
αστικά κέντρα, ενώ οι απομακρυσμένες περιφέρειες χαρακτηρίζονται από μειωμένη 
πρόσβαση σε αυτοκινητοδρόμους. Σιδηροδρομικά δίκτυα υπάρχουν στις χώρες της ΕΕ 
των 12, όμως αποτελούνται κυρίως από μονές σιδηροδρομικές γραμμές ή/και μη 
ηλεκτρικές γραμμές οι οποίες αυξάνουν σημαντικά τους χρόνους ταξιδιού. 

 
 Δεδομένων των κενών ως προς την παροχή ΥΓ(Ο)Σ σε εδαφικό και τομεακό επίπεδο, 

είναι λοιπόν φυσικό να αναλυθεί ο ρόλος των ΔΤ στη γεφύρωση των κενών μεταξύ 
των καλά εξοπλισμένων κρατών και περιφερειών και των περιοχών που έχουν 
ανάγκη από πρόσθετες επενδύσεις. Κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 
2007-2013 θα επενδυθούν 170 δισ. ευρώ από το ΕΤΠΑ και 70 δισ. ευρώ από το 
Ταμείο Συνοχής για βασικές υποδομές, 40% των οποίων αφορούν τους τομείς των 
μεταφορών και του περιβάλλοντος, ενώ το υπόλοιπο ποσό κατανέμεται μεταξύ 
τηλεπικοινωνιών, ενέργειας και κοινωνικών υποδομών. Τα κράτη μέλη της ΕΕ των 12 
είναι οι βασικοί αποδέκτες αυτής της τεράστιας επένδυσης. 
Από τις ποιοτικές και ποσοτικές στατιστικές αναλύσεις προκύπτουν στοιχεία υπέρ μιας 
αρνητικής σχέσης μεταξύ δεικτών παροχής και δαπανών των ΔΤ, γεγονός που 
σημαίνει ότι οι πόροι διατίθενται όντως σε περιοχές και τομείς που τους έχουν 
ανάγκη. Κατά συνέπεια, τα ΔΤ διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην επίτευξη της 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής σε σχέση με τις ΥΓ(Ο)Σ. Από την εξέταση της 
συνολικής δαπάνης των ΔΤ σε τομείς που άπτονται των ΥΓ(Ο)Σ, προκύπτει ότι ο 
συντελεστής συσχέτισης με έναν αθροιστικό δείκτη παροχής ΥΓ(Ο)Σ είναι αρνητικός 
(και ίσος με -0,57), γεγονός που σημαίνει ότι οι χώρες της ΕΕ τείνουν να διαθέτουν 
κονδύλια μέσω των ΔΤ όταν η χρηματοδότηση των υπηρεσιών είναι μειωμένη. Ως εκ 
τούτου, τα ΔΤ συμβάλλουν στη βελτίωση της παρεχόμενης ποσότητας και ποιότητας 
ΥΓ(Ο)Σ στους τομείς που παρουσιάζουν ελλείψεις, και αυτό φαίνεται να αληθεύει 
ιδιαίτερα στους τομείς των τηλεπικοινωνιών (ο συντελεστής συσχέτισης με τις 
δαπάνες των ΔΤ σε αυτή την κατηγορία είναι -0.59), των κοινωνικών υποδομών (-
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0,24) και των μεταφορών (-0.23). Στον τομέα του περιβάλλοντος και της 
ενέργειας ο συντελεστής συσχέτισης είναι θετικός, γεγονός που σημαίνει ότι οι 
αυξημένες δαπάνες στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος ενδέχεται να 
σχετίζονται άμεσα με μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του 
περιβάλλοντος, και μπορεί να είναι υψηλός ακόμη και όταν το επίπεδο παροχής είναι 
ικανοποιητικό. 

 
Από την άποψη αυτή, υφίσταται έντονη συσχέτιση μεταξύ της παροχής ΥΓ(Ο)Σ και 
της επίτευξης των στόχων της πολιτικής συνοχής: 
 
 Τα ΔΤ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής 

ειδικότερα, χάρη στα διευρυμένα πεδία παρέμβασής τους, χρηματοδοτούν βασικές 
υποδομές για τη διασφάλιση της παροχής ΥΓ(Ο)Σ. Το ΕΤΠΑ χρηματοδοτεί την 
κατασκευή και τον εκσυγχρονισμό νέων οδών, γεφυρών, αποχετεύσεων, 
εργοστασίων, επιχειρηματικών πάρκων, επιστημονικών πάρκων και τουριστικών 
υποδομών. Το ΕΤΠΑ δύναται επίσης να υποστηρίζει επενδύσεις στους τομείς της 
εκπαίδευσης και της υγείας, μέτρα έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α), καθώς και 
επενδύσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον. Το Ταμείο Συνοχής χρηματοδοτεί έως 
και το 85% των επιλέξιμων δαπανών μεγάλων έργων τα οποία σχετίζονται με 
υποδομές στους τομείς του περιβάλλοντος και των μεταφορών. Αναμενόμενα 
αποτελέσματα τέτοιων παρεμβάσεων είναι η επέκταση της πληθυσμιακής 
κάλυψης, η βελτίωση της ποιότητας και η ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας. 

 Ταυτόχρονα, η παροχή ΥΓ(Ο)Σ μειώνει τις ανισότητες μεταξύ των περιφερειών 
και ενισχύει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Συγκεκριμένα, η 
συμβολή των ΥΓ(Ο)Σ στην προαγωγή της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής μπορεί 
να διαπιστωθεί σε διάφορα επίπεδα: 

 Η εδαφική συνοχή ενισχύεται όταν η πρόσβαση σε αποδοτικές και υψηλής 
ποιότητας ΥΓ(Ο)Σ διασφαλίζεται σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ, 
περιλαμβανομένων αστικών, απομακρυσμένων, περιφερειακών και 
αραιοκατοικημένων περιοχών. Οι ΥΓ(Ο)Σ λειτουργούν ως διαρθρωτικές 
παράμετροι σε θέματα χωροταξικού σχεδιασμού, πάνω από όλα, για την 
παροχή τακτικών και συνεχών υπηρεσιών σε αγροτικές, απομονωμένες, 
απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές· 

 Η κοινωνική συνοχή διασφαλίζεται όταν τα άτομα δεν υφίστανται διακρίσεις 
ως προς την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών τους με 
βάση την κοινωνική τους κατάσταση. Η ισότιμη πρόσβαση στις ΥΓ(Ο)Σ είναι 
προϋπόθεση για κοινωνική συνοχή. 

 
Συστάσεις και συμπεράσματα 

 Οι ΥΓ(Ο)Σ αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της 
κοινωνικής και εδαφικής/περιφερειακής συνοχής στην ΕΕ και μπορούν να συμβάλουν 
στην προαγωγή της ελκυστικότητας και ανταγωνιστικότητας του συνόλου της ΕΕ 
στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την άσκηση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών της ΕΕ. Τα επίπεδα παροχής 
είναι ετερογενή στους διάφορους τομείς των ΥΓ(Ο)Σ, καθώς και στις διάφορες χώρες 
και περιφέρειες της ΕΕ από άποψη κατανομής, προσβασιμότητας, ποιότητας και 
αποτελεσματικότητας. Προκειμένου να διασφαλιστεί η καθολική πρόσβαση όλων των 
πολιτών, ανεξαρτήτως εδαφικών ή προσωπικών χαρακτηριστικών, είναι επιβεβλημένη 
η πραγματοποίηση επενδύσεων σε υποδομές ΥΓ(Ο)Σ σε διάφορους τομείς. 
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Προς τον σκοπό αυτόν, τα διαρθρωτικά Ταμεία διαδραματίζουν καίριο ρόλο 
στην παροχή περισσότερων και καλύτερων υπηρεσιών γενικού συμφέροντος σε 
περιοχές και τομείς που παρουσιάζουν υστέρηση. Τα προγράμματα διασυνοριακής 
συνεργασίας πρέπει επίσης να ενθαρρυνθούν, ιδίως σε σχέση με τη δημιουργία 
διεθνικών δικτύων μεταφορών, επικοινωνιών και ενέργειας. Επί του παρόντος, τα 
στοιχεία της περιόδου προγραμματισμού 2000-2006 καταδεικνύουν ότι, από τα 
κονδύλια του ΕΤΠΑ που διατέθηκαν για την πρωτοβουλία διασυνοριακής 
συνεργασίας, μόνον το 30% απευθύνεται άμεσα σε τομείς ΥΓ(Ο)Σ. Μεταξύ αυτών, 
κυριαρχούν οι τομείς των μεταφορών και τηλεπικοινωνιών, οι οποίοι λαμβάνουν και 
τα μεγαλύτερα μερίδια. Τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να οφείλονται στη σύνθετη 
αρχιτεκτονική εκτέλεσης του συστήματος διασυνοριακών υπηρεσιών σε σύγκριση με 
τα συνήθη προγράμματα παροχής ΥΓ(Ο)Σ. Εντούτοις, η διασυνοριακή συνεργασία 
μπορεί να αποτελέσει σημαντικό δίαυλο εκτέλεσης υπηρεσιών μεταξύ περιφερειών 
και χωρών, ενθαρρύνοντας την κινητικότητα, ελαχιστοποιώντας τα κόστη λόγω 
συμφορήσεων, παρέχοντας καλύτερες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και ενέργειας και 
δημιουργώντας θετικές δευτερεύουσες συνέπειες μέσω της διαλειτουργικότητας των 
υπηρεσιών μεταξύ των περιφερειών. Οι στοχευμένες επενδύσεις των ΔΤ σε υποδομές 
για την εκτέλεση και παροχή υπηρεσιών πρέπει να ενθαρρυνθούν, καθώς μπορούν να 
συμβάλουν στην υπέρβαση των νομικών, χρηματοδοτικών, τεχνικών, οικονομικών 
και θεσμικών φραγμών στην υλοποίηση πρωτοβουλιών διασυνοριακής συνεργασίας. 

 
 Το επίπεδο παροχής ΥΓ(Ο)Σ δεν πρέπει, ωστόσο, να αποτελεί τον μοναδικό στόχο και 

σκοπό. Αν και η καθολική πρόσβαση είναι ζήτημα υψίστης σημασίας, τα ζητήματα 
οικονομικής προσιτότητας και ποιότητας είναι επίσης βασικά. Εφόσον 
εξασφαλιστούν οι βασικές υποδομές μιας υπηρεσίας, ενδεχομένως μέσω επενδύσεων 
που θα χρηματοδοτηθούν από τα ΔΤ, πρέπει να βρεθεί η κατάλληλη ισορροπία 
μεταξύ χρηματοδοτικής βιωσιμότητας του παρόχου της υπηρεσίας και προσιτών τιμών 
για τους χρήστες της. Πρέπει να εφαρμοστούν ειδικοί μηχανισμοί, όπως συστήματα 
διαφοροποίησης των τιμών, δημοσιονομικοί μηχανισμοί με τη μορφή διεπιδοτήσεων 
και φόροι. Η ποιότητα της υπηρεσίας πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη, και οι πάροχοι 
υπηρεσιών πρέπει να εφαρμόζουν κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες για τον 
καθορισμό προδιαγραφών και ελαχίστων απαιτήσεων ποιότητας. Σε σχέση με την 
τελευταία αυτή πτυχή, ζωτικό ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν οι ευρωπαϊκές και 
εθνικές πολιτικές, παρέχοντας ένα κοινό, και σαφώς καθορισμένο, νομικό και θεσμικό 
πλαίσιο για την παροχή ΥΓ(Ο)Σ. 

 
 Τέλος, από νομική και οργανωτική άποψη, οι τρόποι παροχής και οι βασικοί 

ενδιαφερόμενοι θα ωφελούνταν από μια σαφή σειρά νομικών και θεσμικών 
πρωτοβουλιών. Οι νέοι τρόποι παροχής που απομακρύνονται από την αντίληψη του 
κράτους ως μόνου παρόχου υπηρεσιών γενικού συμφέροντος απαιτούν νέα 
διοικητικά και ρυθμιστικά περιβάλλοντα, κοινά στο σύνολο της ΕΕ, με σκοπό την 
ενθάρρυνση της ολοκλήρωσης όσον αφορά την παροχή και εκτέλεση υπηρεσιών. 
Δεδομένων των νέων τρόπων εκτέλεσης όπως οι συμβάσεις παραχώρησης, οι 
εκμισθώσεις και οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, η απαίτηση για 
συγχρηματοδότηση από τα ΔΤ είναι πιθανό να αποτελέσει βασικό παράγοντα 
επιτυχίας. 

 
Για να καλυφθούν οι ειδικές ανάγκες κάθε χώρας και περιφέρειας στην ΕΕ, οι 
τοπικές αρχές πρέπει να μεριμνήσουν ιδιαίτερα για τη μεταφορά του κοινού 
πλαισίου της ΕΕ σε μια σειρά συγκεκριμένων εθνικών και περιφερειακών 
μηχανισμών οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη αυτού του 
στόχου. Ο ρόλος των περιφερειών και της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι κεντρικός ως 

 8



Η διασύνδεση μεταξύ των διαρθρωτικών Tαμείων και της παροχής υπηρεσιών γενικού (οικονομικού) συμφέροντος 
και οι δυνατότητες διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών 

____________________________________________________________________________________________ 
 

 9

προς την παροχή βασικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος και οι τοπικές συνθήκες 
και ανάγκες πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο του σχεδιασμού αποτελεσματικών 
πολιτικών. 
 
Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να 
καθορίζουν, να οργανώνουν και να χρηματοδοτούν υπηρεσίες γενικού συμφέροντος 
ανάλογα με τις ιδιαίτερες παραδόσεις και ανάγκες τους, ενώ η ΕΕ καθορίζει κοινές 
αρχές όσον αφορά την προσβασιμότητα, την οικονομική προσιτότητα, την ασφάλεια, 
την ποιότητα και την προστασία. Τα κράτη μέλη πρέπει να υποστηρίζουν πανεθνικά 
έργα και γενικές συνθήκες και πρέπει επίσης να είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη 
μιας στρατηγικής προσέγγισης όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών και να 
διασφαλίζουν ότι είναι οικονομικά προσιτές. 
 
Σε αντίθεση με τις αμιγώς εμπορικές υπηρεσίες, η χρηματοδότηση της παροχής 
ΥΓ(Ο)Σ συνήθως δεν μπορεί να καλυφθεί αποκλειστικά από μηχανισμούς της αγοράς 
και μόνο, οπότε και απαιτούνται πρόσθετα προγράμματα. Η διαχείριση των 
προγραμμάτων αυτού του είδους, τα οποία χαρακτηρίζονται από τον συντονισμό 
μεταξύ διαφόρων αρχών και αρκετών στόχων δημόσιας πολιτικής και συνδέονται 
άρρηκτα με την παροχή ΥΓ(Ο)Σ, πραγματοποιείται κατά βάση σε επίπεδο κράτους 
μέλους ή ακόμη και σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Αυτό είναι αποτέλεσμα της 
εφαρμογής της αρχής της επικουρικότητας. 
 
Από αυτήν την άποψη, πρέπει να γίνονται σεβαστές οι διαφορές μεταξύ ποικίλων 
υπηρεσιών γενικού συμφέροντος και οι διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις των 
πολιτών, χρηστών και καταναλωτών που οφείλονται στην ύπαρξη διαφορετικών 
οικονομικών, κοινωνικών, γεωγραφικών, πολιτιστικών και φυσικών συνθηκών. 
Πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη η ποικιλία που χαρακτηρίζει τις υπηρεσίες 
αυτού του είδους, οι συνθήκες υπό τις οποίες παρέχονται, τα χαρακτηριστικά των 
παρόχων, καθώς και η ανάγκη ευελιξίας για την προσαρμογή των υπηρεσιών σε 
διαφορετικές ανάγκες. 
 

 Η βασική πολιτική επίπτωση αφορά το γεγονός ότι, σε ένα πλαίσιο πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης, για να διασφαλιστούν αποτελεσματικά η επικουρικότητα και ο 
συντονισμός μεταξύ εταίρων, επιβάλλεται η ύπαρξη ενιαίας ηγεσίας (ρόλο που θα 
μπορούσαν να αναλάβουν η κεντρική κυβέρνηση, η περιφερειακή ή η τοπική 
διοίκηση), η οποία θα είναι σε θέση να κατευθύνει και να προσαρμόζει τα επιμέρους 
συμφέροντα που συντείνουν στην επίτευξη ενός κοινού σκοπού. Αυτή η πτυχή είναι 
σημαντική προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία της πολιτικής συνοχής και 
την παροχή των ΥΓ(Ο)Σ, ιδίως σε σχέση με τα προγράμματα διασυνοριακής 
συνεργασίας. Ανεξαρτήτως τομέα, εδαφικών ιδιαιτεροτήτων και τρόπου 
χρηματοδότησης, η ύπαρξη ξεκάθαρης πολιτικής ηγεσίας και ισχυρής κατεύθυνσης 
καθιστά δυνατή την ομαλή υλοποίηση των έργων και την τήρηση αυστηρών 
χρονοδιαγραμμάτων. Διαφορετικά, είναι πιθανό να εμφανιστούν αρνητικές συνέπειες 
λόγω των οποίων η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση ενδέχεται να εμποδίσει εντέλει την 
επίτευξη των στόχων του έργου, οδηγώντας τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε 
παράλυση. Προς τον σκοπό αυτόν, αυτό που μπορεί να κάνει πράγματι αίσθηση σε 
ένα τέτοιο στρατηγικό τομέα είναι ότι η τοπική αρχή διαδραματίζει ρόλο «δημοσίου 
επιχειρηματία», ικανού να αναλύει λεπτομερώς τις τοπικές ανάγκες, να αναπτύσσει 
στρατηγικό όραμα για την υπέρβαση των εμποδίων, να κινητοποιεί και να αξιοποιεί 
τους συναφείς πόρους και μπορεί να διαχειρίζεται τους κινδύνους μέσω της 
προαγωγής δημιουργικών λύσεων οι οποίες θα προσαρμόζονται σε ταχέως 
μεταβαλλόμενες ανάγκες. 


