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Σχέδιο νοµοθετικού ψηφίσµατος Τροπολογία 

47. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής 
να λαµβάνει υπόψη τον κοινωνικό 
αντίκτυπο των νοµοθετικών προτάσεων 
σχετικά µε την Ενιαία Αγορά όπου αυτό 
κρίνεται απαραίτητο, ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται η λήψη πιο 
τεκµηριωµένων και βασισµένων σε 
στοιχεία πολιτικών αποφάσεων· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να προτείνει 
ένα σύνολο δεικτών οι οποίοι θα 
µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την 
αξιολόγηση του κοινωνικού αντικτύπου 

της νοµοθεσίας· φρονεί ότι αυτή η 
εκτίµηση του αντικτύπου θα πρέπει να 
διενεργείται στο πλαίσιο µιας 
ολοκληρωµένης εκτίµησης, η οποία θα 

εξετάζει όλες τις συναφείς επιπτώσεις µίας 
πρότασης (ήτοι τις χρηµατοοικονοµικές 
και περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις 
επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα, στη 
δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και την 
ανάπτυξη)·  

47. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της 
προώθησης µιας πιο ανταγωνιστικής 
ενιαίας αγοράς που θα στοχεύει στη 
δηµιουργία βιώσιµης ανάπτυξης και 
περισσότερων θέσεων απασχόλησης, να 
µεριµνήσει ώστε να παρέχονται εγγυήσεις 
για τα κοινωνικά δικαιώµατα που 
αναγνωρίζονται από τις Συνθήκες· προς 
το σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα µπορούσε 
να συµπεριλάβει αναφορά σε κοινωνικές 
πολιτικές και δικαιώµατα στις 
νοµοθεσίες της Ενιαίας Αγοράς, όπου 
αυτό αιτιολογείται, υπό το πρίσµα των 
συµπερασµάτων της εκτίµησης του 
κοινωνικού αντικτύπου της προτεινόµενης 
νοµοθεσίας·  επιπλέον, τονίζει ότι πρέπει 
να ληφθούν δεόντως υπόψη τα νέα άρθρα 
8 και 9 της Συνθήκης για τη Λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η έναρξη 
της ισχύος του Ευρωπαϊκού Χάρτη 
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων που προβλέπει 
ευρύ φάσµα αστικών, πολιτικών, 
οικονοµικών και κοινωνικών 
δικαιωµάτων στους Ευρωπαίους· 
υπενθυµίζει στην Επιτροπή ότι οι 
κοινωνικές πτυχές θα πρέπει να 
εξετασθούν στο πλαίσιο µιας 
ολοκληρωµένης εκτίµησης, η οποία θα 

εξετάζει όλες τις συναφείς επιπτώσεις της 
πρότασης προκειµένου να αναπτυχθεί η 
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πολιτική κατά τρόπον ώστε να 
λαµβάνονται υπόψη τα οφέλη για τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις· 
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54. πιστεύει ότι η πράξη για την Ενιαία 

Αγορά θα έπρεπε να προτείνει τρόπους 

βάσει των οποίων ο δηµόσιος τοµέας θα 

µπορεί να εξασφαλίσει καλύτερα τη 

συµµετοχή των επιχειρήσεων στην 

προώθηση καινοτόµων ρυθµίσεων για την 

παροχή δηµόσιων υπηρεσιών· ενθαρρύνει 
την Επιτροπή στις προσπάθειές της να 
καθορίσει ένα πλαίσιο ποιότητας για 
υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος, 

παρέχοντας στις δηµόσιες αρχές µία 

«εργαλειοθήκη» για την αξιολόγηση της 

ποιότητας τέτοιων υπηρεσιών και την 
εκπόνηση διατοµεακών και διεθνικών 
συγκρίσεων· 

54. πιστεύει ότι η πράξη για την Ενιαία 

Αγορά θα έπρεπε να προτείνει τρόπους 

βάσει των οποίων ο δηµόσιος τοµέας θα 

µπορεί να εξασφαλίσει καλύτερα τη 

συµµετοχή των επιχειρήσεων στην 

προώθηση καινοτόµων ρυθµίσεων για την 

παροχή δηµόσιων υπηρεσιών· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη µέλη µε βάση τις 
αντίστοιχες αρµοδιότητές τους να 
µεριµνήσουν ώστε να παρέχονται 
εγγυήσεις για τις υπηρεσίες γενικού 
οικονοµικού ενδιαφέροντος (ΥΓΟΕ), 
συµπεριλαµβανοµένων των κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής ωφελείας (ΚΥΚΩ), σε 
ένα πλαίσιο που θα επιτρέπει καθολική 
πρόσβαση, υψηλής ποιότητας, 
οικονοµικά προσιτής και µε σαφείς 
κανόνες χρηµατοδότησης παρέχοντας στις 
δηµόσιες αρχές µία «εργαλειοθήκη» για 

την αξιολόγηση της ποιότητας τέτοιων 

υπηρεσιών· πιστεύει ότι η Επιτροπή θα 
πρέπει να αναλάβει ειδικές ανά τοµέα 
πρωτοβουλίες χρησιµοποιώντας όλες τις 
διαθέσιµες εναλλακτικές λύσεις, µε βάση 
και σύµφωνα µε το Άρθρο 14 και το 
Πρωτόκολλο 26 της Συνθήκης, 
προκειµένου να εξασφαλίσει ότι οι ΥΓΟΕ 
και οι ΚΥΚΩ θα µπορούν να παρέχονται 
στο κατάλληλο επίπεδο, τηρώντας την 
αρχή της επικουρικότητας· 
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