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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

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 του 
χρήστη, καθώς και της αξιοπρέπειας του ασθενούς λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη 
διαφορετικότητα παραδόσεων, δομών και καταστάσεων που επικρατούν στα κράτη μέλη·

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 όσον αφορά 
το γενικό συμφέρον και την εθνική ευημερία που προσδιορίζουν οι αρμόδιες αρχές του 
κάθε κράτους μέλους σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας·

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 και της αποτελεσματικότητας·

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·

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·
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6. θεωρεί ότι σύμφωνα με τις αρχές αυτές, οι αρμόδιες αρχές θα έπρεπε να είναι ελεύθερες 
να καθορίζουν πλαίσια αδειοδότησης όσον αφορά την πρόσβαση στον οργανισμό 
κοινωνικών υπηρεσιών, σεβόμενες ταυτόχρονα την αρχή της μη ύπαρξης διακρίσεων.


