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Roberto Musacchio
σχετικά με τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος στην ΕΕ

((2006/2134(INI))

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 1
Παράγραφος 1

1. χαιρετίζει το στόχο της Ανακοίνωσης σχετικά με τις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού 
συμφέροντος να προωθηθεί ο εκσυγχρονισμός των κοινωνικών υπηρεσιών εντός της 
Κοινότητας προκειμένου να παρέχονται οι υπηρεσίες υψηλού επιπέδου από πλευράς 
ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας, σε πλαίσιο σεβασμού των 
δικαιωμάτων του καταναλωτή και του χρήστη, καθώς και της αξιοπρέπειας του 
ασθενούς και η ελευθερία να παρέχονται διασυνοριακές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 2
Παράγραφος 1

1. χαιρετίζει το στόχο της Ανακοίνωσης σχετικά με τις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού 
συμφέροντος να διασφαλισθεί ένα νομικό πλαίσιο εντός της Κοινότητας προκειμένου 
να παρέχονται οι υπηρεσίες υψηλού επιπέδου από πλευράς ποιότητας, ασφάλειας και 
αποτελεσματικότητας, σε πλαίσιο σεβασμού των δικαιωμάτων του καταναλωτή και 
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του χρήστη, καθώς και της αξιοπρέπειας του ασθενούς λαμβάνοντας υπόψη την 
υφιστάμενη διαφορετικότητα παραδόσεων, δομών και καταστάσεων που επικρατούν 
στα κράτη μέλη Θεωρεί σκόπιμο να δημιουργηθεί μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου 
στον τομέα των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας, και ειδικότερα στις κοινωνικές
υπηρεσίες και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μέσω σχετικής πρότασης 
ειδικής τομεακής οδηγίας του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όπου αυτό είναι 
απαραίτητο·

Or. el

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 3
Παράγραφος 1α (νέα)

1α υπενθυμίζει ότι οι κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας πρέπει 
να αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας σχετικά με τις υπηρεσίες 
στην εσωτερική αγορά·

Or. fr

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 4
Παράγραφος 1β (νέα)

1β εκφράζει τη λύπη του γιατί η ανακοίνωση αυτή δεν καλύπτει τις υγειονομικές 
υπηρεσίες·

Or. fr

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 5
Παράγραφος 2

2. επισημαίνει ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος είναι ουσιώδους 
σημασίας για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή στην Ε.Ε. δεδομένου ότι 
ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις και τους στόχους της δημόσιας υπηρεσίας 
(διαγραφή) που προσδιορίζουν οι αρμόδιες αρχές του κάθε κράτους μέλους σύμφωνα 
με την αρχή της επικουρικότητας· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η διαφάνεια 
κατά τον προσδιορισμό των στόχων αυτών, δεδομένου ιδιαίτερα ότι οι υπηρεσίες 
αυτές παρέχονται όλο και περισσότερο από τρίτους υπό μορφήν ιδιωτικής 
εταιρικής εξωτερικής σχέσης και ως εκ τούτου εμπίπτουν στο Κοινοτικό Δίκαιο·
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Or. en

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 6
Παράγραφος 2α (νέα)

2α θεωρεί ότι το δικαίωμα των κρατών μελών να προσδιορίζουν τις κοινωνικές τους 
υπηρεσίες θα έπρεπε να συμβιβάζεται με την απαιτούμενη ασφάλεια Δικαίου που 
θα προστατεύει τους παρόχους υπηρεσιών στο σύνολο της επικράτειας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 7
Παράγραφος 2β (νέα)

2β χαιρετίζει την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης εκ μέρους της Επιτροπής που 
θα διευκρινίσει τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφελείας 
και τη συμβατότητά τους με τους κοινοτικούς κανόνες, ιδίως δε το δικαίωμα 
παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 8
Παράγραφος 3

3. υποστηρίζει ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος θα έπρεπε να 
περιλαμβάνονται στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της Ε.Ε., δεδομένου ότι 
αφορούν πρωτογενείς υπηρεσίες για την καθημερινή ζωή· θεωρεί ως εκ τούτου ότι θα 
έπρεπε να θεωρηθούν ως ειδικός τομέας που ανταποκρίνεται κυρίως στις αρχές της 
κοινωνικής ένταξης, (διαγραφή) αποτελεσματικότητας και οικονομικής 
βιωσιμότητας· αναγνωρίζει σχετικά το ρόλο του ιδιωτικού τομέα·

Or. en
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Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 9
Παράγραφος 3

3. υποστηρίζει ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος επιτρέπουν τη 
διασφάλιση της άσκησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών της Ε.Ε., 
δεδομένου ότι αφορούν πρωτογενείς υπηρεσίες για την καθημερινή ζωή· θεωρεί ως εκ 
τούτου ότι θα έπρεπε να θεωρηθούν ως ειδικός τομέας που ανταποκρίνεται κυρίως 
στις αρχές της αλληλεγγύης, της κοινωνικής ένταξης και της αποτελεσματικότητας·

Or. fr

Τροπολογία: Roberto Musacchio

Τροπολογία 10
Παράγραφος 3α (νέα)

3α υπενθυμίζει ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην 
πρόληψη των σοβαρών ασθενειών και ότι συνδέονται στο περισσότερο περίπλοκο 
έργο που προσφέρουν οι παράγοντες της υγειονομικής περίθαλψης· ως εκ τούτου, 
κάθε σαφής διαχωρισμός μεταξύ κοινωνικών και υγειονομικών υπηρεσιών θα 
έπρεπε να απορρίπτεται ενώ οι αλληλένδετες θετικές τους ενέργειες θα έπρεπε να 
και ενισχύονται προωθώντας έτσι μια συνεκτικότερη πολιτική πρόνοιας ·

Or. en

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 11
Παράγραφος 4

4. τονίζει ότι κατά την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών στην παροχή των υπηρεσιών 
αυτών, οι δημόσιες αρχές θα έπρεπε να λαμβάνουν υπόψη στο πλαίσιο της γενικής 
αξιολόγησης τα πλεονεκτήματα της διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής και της 
καλύτερης κοινωνικής ένταξης όταν οι χρήστες εμπλέκονται συχνά άμεσα στην 
παροχή της υπηρεσίας μέσω μη κερδοσκοπικών οργανώσεων διασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα μια ανοικτή και διαφανή δέσμευση, καθώς και το σεβασμό στον 
ελεύθερο ανταγωνισμό ·

Or. en
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Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 12
Παράγραφος 4α νέα)

4α υπογραμμίζει σχετικά ότι στο πλαίσιο της ανάληψης των κινδύνων για τη ζωή, 
όπως εκείνους που συνδέονται με την υγεία, με τα εργασιακά ατυχήματα κ.λπ., 
ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αποδοθεί στα εξαρτώμενα άτομα, δεδομένου ότι η 
εξάρτηση συνδέεται με αναπηρία ή με την ηλικία ·

Or. fr

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 13
Παράγραφος 5

5. επισημαίνει ότι ένα ευρωπαϊκό επίπεδο διακυβέρνησης θα συμβάλει στο να 
εξασφαλίζεται ότι κατά την παροχή των υπηρεσιών αυτών, τα κράτη μέλη θα εγγυώνται 
τις ακόλουθες αρχές:

• ισότιμη καθολική πρόσβαση·

• πλήρης εδαφική κάλυψη, γεωγραφική και κοινωνική δυνατότητα πρόσβασης σε 
αξιόπιστες υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε προσιτές τιμές, καθώς και ενιαίες 
ποιοτικές προδιαγραφές·

• κοινωνικώς αποδέκτες επιχορηγήσεις για αναπήρους, ομάδες χαμηλού εισοδήματος 
και μηχανισμοί σχεδιασμένοι για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού·

• μέτρα για την αποφυγή περιφερειακών ανισοτήτων, εξασφάλιση της νομικής 
βεβαιότητας, διαφάνειας και συμμόρφωσης με τους όρους πλαίσιο για την παροχή 
των υπηρεσιών·

• ορισμός με διαφάνεια των υπηρεσιών που πρέπει να θεωρούνται ως κοινής 
ωφέλειας

• ελευθερία παροχής υπηρεσιών και ελευθερία εγκατάστασης

• συμμόρφωση με το κοινοτικό δίκαιο κατά την εφαρμογή των υπηρεσιών αυτών, 
ιδίως όσον αφορά τις οδηγίες της Ε.Ε. για τις δημόσιες προμήθειες

• πλεονέκτημα της καθιέρωσης του ανταγωνισμού της αγοράς από πλευράς 
αποτελεσματικότητας και υψηλότερης ποιότητας

Or. en
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Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 14
Παράγραφος 6

6. θεωρεί ότι σύμφωνα με τις αρχές αυτές, οι αρμόδιες αρχές θα έπρεπε να είναι 
ελεύθερες να επιβλέπουν τον οργανισμό κοινωνικών υπηρεσιών στο βαθμό που 
τούτο δεν αποτελεί φραγμό στις θεμελιώδεις ελευθερίες παροχής υπηρεσιών και 
εγκατάστασης όπως προβλέπονται στα άρθρα 43 και 49 Συνθήκης ΕΚ και εφόσον 
γίνεται σεβαστή η αρχή της μη ύπαρξης διακρίσεων·

Or. en

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 15
Παράγραφος 6α (νέα)

6α υπενθυμίζει ότι η πολιτική του ανταγωνισμού δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο κατά 
τον προσδιορισμό της αποστολής των υπηρεσιών κοινής ωφελείας· υπογραμμίζει 
ότι η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που παρατίθεται εν μέρει στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής, δεν μπορεί να θεωρείται ότι υπερισχύει της βούλησης 
του ευρωπαίου ή του εθνικού νομοθέτη ·

Or. fr

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 16
Παράγραφος 6β (νέα)

6β θεωρεί σε σχέση με τα προαναφερθέντα και τον ειδικό ρόλο των υπηρεσιών κοινής 
ωφελείας ως πυλώνες της ευρωπαϊκής κοινωνίας και οικονομίας και τη συμβολή 
τους σε πολλούς βασικούς στόχους και αξίες της ΕΕ, ότι οι υπηρεσίες αυτές πρέπει 
να έχουν ξεχωριστή νομική υπόσταση και να τυγχάνουν παρεκκλίσεων από 
ορισμένους κοινοτικούς κανόνες στο πλαίσιο του προσδιορισμού εκ μέρους των 
κρατών μελών, των τρόπων εφαρμογής των καθορισθέντων στόχων και αρχών·

Or. fr
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Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 17
Παράγραφος 6γ (νέα)

6γ ζητεί ως εκ τούτου τη συνέχιση της διαβούλευσης και της συνεργασίας μεταξύ 
όλων των ενδιαφερομένων προκειμένου να σχεδιασθεί το αναγκαίο για την 
υλοποίηση των στόχων των υπηρεσιών κοινής ωφελείας πλαίσιο με σεβασμό των 
αρχών και των αξιών που τις διέπουν·

Or. fr

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 18
Παράγραφος 6δ (νέα)

6δ ζητεί ως εκ τούτου από την Επιτροπή να παρουσιάσει μετά το πέρας της 
διαβούλευσης μια νομοθετική πρόταση σχετικά με τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας 
δια της οποίας θα διασφαλίζεται η υλοποίηση των στόχων τους, καθώς και των 
αξιών και αρχών που τις διέπουν·

Or. fr

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 19
Παράγραφος 6α (νέα)

6α επισημαίνει ότι η κτηθείσα εμπειρία σε ορισμένα κράτη μέλη δείχνει πως το 
άνοιγμα στον ανταγωνισμό με τις δέουσες διασφαλίσεις για τις κοινωνικές 
υπηρεσίες, αποτελεί θετικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας των 
παρεχομένων υπηρεσιών·

Or. en
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