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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 3, παρ. 3, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση
προβλέπει ανάπτυξη της ΕΕ βασιζόμενη σε μια κοινωνική οικονομία της αγοράς, ότι το
άρθρο 14 της ΣΛΕΕ  καθώς και το πρωτόκολλο 26 αναγνωρίζουν ότι οι υπηρεσίες 
γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού μοντέλου και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καθορίζουν 
με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών τις 
αρχές και τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία τους,

B. εκτιμώντας ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες κοινωνικής ωφελείας (ΚΥΚΩ) έχουν
κεφαλαιώδη σημασία για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής για την ΕΕ του 
2020, με θετικά αποτελέσματα από πλευράς οικονομικής ανάπτυξης, απασχόλησης και 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής,

1. υπενθυμίζει ότι η ποικιλομορφία που χαρακτηρίζει τα οργανωτικά πρότυπα των ΚΥΚΩ
στα διάφορα κράτη μέλη πρέπει να καθίσταται σεβαστή δυνάμει της αρχής της 
επικουρικότητας·

2. επισημαίνει τον αποφασιστικό ρόλο των περιφερειακών και τοπικών αρχών στην παροχή
κοινωνικών υπηρεσιών, λόγος για τον οποίο η γνώμη τους πρέπει να λαμβάνεται υπόψη
κατά τον ορισμό των υπηρεσιών αυτών από τα κράτη μέλη·

3. ζητεί από την Επιτροπή, σε στιγμή κατά την οποία οι πολίτες, λόγω της σοβαρής
οικονομικής κρίσης, προσφεύγουν ακόμα περισσότερο στις ΚΥΚΩ να μεριμνήσει ώστε
τα κράτη μέλη, τα οποία αποκεντρώνουν τις εξουσίες τους υπέρ των περιφερειακών ή 
τοπικών αρχών, να προβλέπουν για αυτό τη διάθεση επαρκών δημοσιονομικών πόρων·

4. υπογραμμίζει ότι οι ΚΥΚΩ συμπεριλαμβάνουν μη οικονομικές δραστηριότητες που ούτε 
υπόκεινται ούτε πρέπει να υπαχθούν στους κανόνες της εσωτερικής αγοράς·

5. ζητεί από την Επιτροπή να καλύψει την έλλειψη ρυθμίσεων σχετικά με τις ΚΥΚΩ, 
δημιουργώντας ένα σαφές και ασφαλές νομικό πλαίσιο, το οποίο επιθυμούν όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι τομείς·

6. υποστηρίζει την καθιέρωση ελάχιστων επιπέδων κοινωνικής προστασίας σε ολόκληρη
την ΕΕ· υποστηρίζει επίσης την εφαρμογή ενός Ποιοτικού Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Εθελοντισμού για τις ΚΥΚΩ.


