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Τροπολογία: Astrid Lulling

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη Α

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη Α

Α. έχοντας υπόψη την από κοινού ευθύνη της Κοινότητας και των κρατών μελών για τις 
υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος και την κύρια ευθύνη των κρατών 
μελών στον τομέα των γενικών υπηρεσιών κοινής ωφελείας,

Or. en
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Τροπολογία: Anne Van Lancker

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη Α

Α. έχοντας υπόψη την από κοινού ευθύνη της Κοινότητας και των κρατών μελών για τις 
υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος (διαγραφή)

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Aa. έχοντας υπόψη ότι η επέκταση των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφελείας έχει 
αποδειχθεί κινητήρια δύναμη για την προσέλκυση γυναικών στην αγορά εργασίας,

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη Aβ (νέα)

Aβ. έχοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας επηρεάζονται έντονα 
από αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται, 
χρηματοδοτούνται και ρυθμίζονται,

Or. en

Τροπολογία: Anne Van Lancker

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Aγ. έχοντας υπόψη την ουσιαστική συνεισφορά των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής 
ωφελείας στις κοινοτικές αξίες, όπως είναι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
και η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή καθώς και το γεγονός ότι οι 
υπηρεσίες αυτές συνδέονται στενά με τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα,,  

Or. en
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Τροπολογία: Anne Van Lancker

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη Aδ (νέα)

Aδ. έχοντας υπόψη το γεγονός ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας δεν 
εξαιρούνται από την εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων που διέπουν την 
εσωτερική αγορά και τον ανταγωνισμό, όταν παρέχονται υπό τους όρους της 
αγοράς,

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη B

B. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη του σεβασμού και της εφαρμογής της αρχής της 
επικουρικότητας στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφελείας, όπως καθορίζεται 
στο άρθρο 5 της Συνθήκης ΕΕ,

Or. fr

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 9
Παράγραφος -1 (νέα)

-1. Υπογραμμίζει ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες, όπως όλες οι υπηρεσίες κοινής 
ωφελείας, συνιστούν κεντρικό πυλώνα του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου, που 
συμβάλλει ουσιαστικώς στην κοινωνική συνοχή, την κοινωνική ένταξη και την 
εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία: Astrid Lulling

Τροπολογία 10
Παράγραφος 1 

Διαγράφεται
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Or. fr

Τροπολογία: Anne Van Lancker

Τροπολογία: 11
Παράγραφος 1 

1. Τονίζει εκ νέου τη σημασία της ρύθμισης της αγοράς από τα κράτη μέλη στον 
τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφελείας και της ελευθερίας των κρατών 
μελών να διατηρήσουν ή να δημιουργήσουν μηχανισμούς αδειοδότησης που να 
διασφαλίζουν την πρόσβαση για όλους, τη συνέχεια και την υψηλή ποιότητα των 
κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφελείας·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 12
Παράγραφος 1 

1. Συνιστά στα κράτη μέλη να ρυθμίσουν την αγορά υπηρεσιών κοινής ωφελείας, να 
προσδιορίσουν σε εθνικό επίπεδο ποιες είναι οι κοινωνικές υπηρεσίες κοινής 
ωφελείας και να εφαρμόσουν σύστημα χορήγησης κρατικών αδειών για την
άσκηση ειδικών δραστηριοτήτων που υπάγονται στις κοινωνικές υπηρεσίες με 
στόχο την εγγύηση του πλήρους σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. fr

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 13
Παράγραφος 1 

1. Συνιστά στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη να ρυθμίσουν την αγορά υπηρεσιών 
κοινής ωφελείας και να προβλέπουν τη χορήγηση άδειας προκειμένου να 
διασφαλίσουν πλήρως τα δικαιώματα των εργαζομένων και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα ·

Or. en
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Τροπολογία: Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Τροπολογία 14
Παράγραφος 1 

1. Συνιστά στα κράτη μέλη να ρυθμίσουν την αγορά υπηρεσιών κοινής ωφελείας και να 
προβλέπουν τη χορήγηση άδειας προκειμένου να διασφαλίσουν πλήρως την 
κοινωνική συνοχή, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 15
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. Υποστηρίζει την ανάπτυξη ειδικού νομικού μέσου για τις κοινωνικές υπηρεσίες 
κοινής ωφελείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για τη 
δημιουργία νομικού μέσου για τις κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας, 
προκειμένου να διευκρινιστεί πώς οι κοινωνικές υπηρεσίες σχετίζονται με το 
νομικό πλαίσιο της ΕΕ, π. χ. τους κανόνες που διέπουν τον ανταγωνισμό και την 
εσωτερική αγορά·

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 16
Παράγραφος 1 β (νέα)

1β. Υπογραμμίζει το γεγονός ότι το Φεβρουαρίου του 2006 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ψήφισε υπέρ του αποκλεισμού των κοινωνικών υπηρεσιών από την Οδηγία για τις 
Υπηρεσίες·

Or. en
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Τροπολογία: Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Τροπολογία 17
Παράγραφος 2

2. Καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε αξιολόγηση των διαφόρων υπηρεσιών κοινής 
ωφελείας με γνώμονα τον αντίκτυπο ανά φύλο και να επιμείνουν στην εφαρμογή της 
νομοθεσίας κατά των διακρίσεων, στο πλαίσιο της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφελείας, και ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει την παράμετρο αυτή 
στις εκθέσεις παρακολούθησής της

Or. en

Τροπολογία: Astrid Lulling

Τροπολογία 18
Παράγραφος 2

2. Καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για το σεβασμό της νομοθεσίας κατά των 
διακρίσεων, στο πλαίσιο της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφελείας 
(διαγραφή)·

Or. fr

Τροπολογία: Astrid Lulling

Τροπολογία 19
Παράγραφος 3

Διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 20
Παράγραφος 3

3. Ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει στις εκθέσεις παρακολούθησης ζητήματα 
σχετικά με την κοινωνική δικαιοσύνη και τη συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων 
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καθώς και να συμπεριλάβει το θέμα των δικαιωμάτων των ανηλίκων (διαγραφή) σε 
συγκεκριμένες πολιτικές

Or. pl

Τροπολογία: Astrid Lulling

Τροπολογία 21
Παράγραφος 4

Διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 22
Παράγραφος 4

4. Ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμβουλευτούν όλα τα εμπλεκόμενα 
μέρη, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων γυναικείων οργανώσεων και των 
οργανώσεων που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των παιδιών και των ατόμων με 
αναπηρία·

Or. pl

Τροπολογία: Astrid Lulling

Τροπολογία 23
Παράγραφος  5

5. Καλεί τα κράτη μέλη να εγγυηθούν την άνευ διακρίσεων πρόσβαση όλων των 
πολιτών σε κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας, των ομάδων που μειονεκτούν, 
συμπεριλαμβανομένων των γυναικών αρχηγών μονογονιακών οικογενειών και των 
ηλικιωμένων γυναικών·

Or. fr
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Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 24
Παράγραφος 5

5. Καλεί τα κράτη μέλη να εγγυηθούν την πρόσβαση όλων των κοινωνικών ομάδων σε 
κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι 
γυναίκες διατρέχουν τον κίνδυνο της φτώχιας σε μεγαλύτερο βαθμό απ' ό,τι οι άνδρες
καθότι έχουν περισσότερες υποχρεώσεις οι οποίες συνδέονται με την μητρότητα· 

Or. pl

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Τροπολογία 25
Παράγραφος 6

6. Συνιστά στα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη εξειδικευμένες υπηρεσίες με βάση το 
φύλο, όπως συμβουλευτικές και κοινωνικές υπηρεσίες για τις γυναίκες καθώς και 
σημαντικές υπηρεσίες που συμβάλλουν στην ποιότητα ζωής των γυναικών ή στην 
ισότητα, όπως υγειονομικές υπηρεσίες και εκπαίδευση, κατά τον ορισμό των 
κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφελείας·

Or. en

Τροπολογία: Astrid Lulling

Τροπολογία 26
Παράγραφος 6

6. Συνιστά στα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη εξειδικευμένες υπηρεσίες με βάση το 
φύλο, όπως συμβουλευτικές (διαγραφή) υπηρεσίες και υπηρεσίες που προορίζονται 
ειδικότερα για τις γυναίκες, κατά τον ορισμό των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής 
ωφελείας·

Or. fr
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Τροπολογία: Anne Van Lancker

Τροπολογία 27
Παράγραφος 7α (νέα)

7a. Καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει περισσότερη νομική ασφάλεια στον τομέα 
των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφελείας και να προτείνει νομοθετικό πλαίσιο 
που να διευκρινίζει το κανονιστικό πλαίσιο εντός του οποίου παρέχονται και 
μπορούν να εκσυγχρονιστούν οι υπηρεσίες αυτές με σεβασμό για την ελευθερία των 
κρατών μελών, και να προσδιορίσει ποιες υπηρεσίες θεωρούνται κοινωνικές 
υπηρεσίες κοινής ωφελείας και πώς διοργανώνονται·

Or. en
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