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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής επιτροπής µε θέµα: «Το µέλλον των
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας»
(2006/C 309/28)
Στις 14 Ιουλίου 2005, και σύµφωνα µε το άρθρο 29, παράγραφος 2, του Εσωτερικού της Κανονισµού, η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε να καταρτίσει γνωµοδότηση πρωτοβουλίας µε θέµα:
«Το µέλλον των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας».
Το ειδικευµένο τµήµα «Μεταφορές, ενέργεια, υποδοµές, κοινωνία των πληροφοριών», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών, επεξεργάστηκε τη γνωµοδότησή του στις 30 Μαΐου 2006 µε βάση εισηγητική
έκθεση του κ. HENCKS.
Κατά τη 428η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 5ης και 6ης Ιουλίου 2006 (συνεδρίαση της 6ης Ιουλίου), η Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 46 ψήφους υπέρ, 9 ψήφους κατά και 7 αποχές, την ακόλουθη
γνωµοδότηση:
1. Συµπεράσµατα
1.1 Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που ορίζονται ως τέτοιες από
τις δηµόσιες αρχές, µε βάση και σε συνάρτηση µε µια κοινωνική
δράση ή δράση συµµετοχής των πολιτών στα κοινά, ανταποκρίνονται σε θεµελιώδεις ανάγκες και διαδραµατίζουν καθοριστικό
ρόλο για την προώθηση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της
Ένωσης, και για την ευόδωση της στρατηγικής της Λισσαβώνας.
1.2 ∆εδοµένου ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο όρισε περίοδο
προβληµατισµού σχετικά µε τα µεγάλα ευρωπαϊκά ζητήµατα, θα
πρέπει η κοινωνία των πολιτών να αναδειχθεί σε αποφασισµένο και
«επιθετικό» παράγοντα, προκειµένου να διασφαλιστεί η ύπαρξη
αποτελεσµατικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και να καταστούν
αυτές θεµελιώδης συνιστώσα της Ένωσης.
1.3 Εποµένως, η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει το αίτηµά της να
οριστούν σε κοινοτικό επίπεδο οι κοινές βασικές αρχές που θα
πρέπει να συναντώνται σε όλες τις ΥΚΩ, να περιληφθούν σε µια
οδηγία πλαίσιο και, σε περίπτωση ανάγκης, να διαφοροποιηθούν
ανά τοµέα µέσω τοµεακών οδηγιών.
1.4 ∆υνάµει της αρχής της επικουρικότητας, κάθε κράτος µέλος
πρέπει να µπορεί να ορίσει, µέσω επίσηµης πράξης, τα είδη των
υπηρεσιών που εµπίπτουν στα κυριαρχικά του δικαιώµατα ή που
θεωρούνται εθνικού, περιφερειακού ή τοπικού συµφέροντος, και οι
οποίες δεν υπάγονται στις ΥΓΟΣ και δεν εντάσσονται στο πεδίο
εφαρµογής των κανόνων για τον ανταγωνισµό και για τις κρατικές
ενισχύσεις.
1.5 Για τις λοιπές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, η οδηγία πλαίσιο
και οι ανά τοµέα νόµοι θα πρέπει να διατηρούν σαφώς την ελευθερία των κρατών µελών ή των τοπικών αρχών για τον ορισµό των
τρόπων διαχείρισης και χρηµατοδότησής τους, τις αρχές και τα
όρια της δράσης της Κοινότητας, την αξιολόγηση των επιδόσεών
τους, τα δικαιώµατα των καταναλωτών και των χρηστών, καθώς και
ένα ελάχιστο όριο αποστολών και υποχρεώσεων δηµόσιας
υπηρεσίας.
1.6 Προκειµένου να καταστούν αποδεκτές οι διαδικασίες από
όλους εκείνους στους οποίους απευθύνονται οι ΥΚΩ, θα πρέπει
όλοι οι φορείς -κρατικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, κοινωνικοί εταίροι, οργανώσεις καταναλωτών και προστασίας του
περιβάλλοντος, οργανισµοί κοινωνικής οικονοµίας και καταπολέµησης του αποκλεισµού κ.λ.π.- να έχουν τη δική τους θέση σε
εθνικό περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, δίπλα στους ρυθµιστές και
στους φορείς, για τη λειτουργία των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
και να καλούνται να συµµετάσχουν σε όλες τις φάσεις, δηλαδή και

κατά την οργάνωση, αλλά και κατά τον καθορισµό, την επιτήρηση
και την εφαρµογή των προτύπων ποιότητας.
1.7 Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάθε φορά που οι ανά τοµέα οδηγίες
για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας έχουν κοινωνικές συνέπειες επί
της ειδίκευσης και των συνθηκών εργασίας και απασχόλησης των
εργαζοµένων, πρέπει να πραγµατοποιούνται διαβουλεύσεις µε τις
οργανώσεις εργαζοµένων και εργοδοτών στα πλαίσια των νέων
τοµεακών επιτροπών για τον ευρωπαϊκό διαρθρωµένο διάλογο.
1.8 Ο εξελικτικός χαρακτήρας των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
και η σηµασία που έχουν για την υλοποίηση της στρατηγικής της
Λισσαβώνας, καθιστούν απαραίτητη µια τακτική αξιολόγηση, όχι
µόνο των υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος για τις
οποίες υφίστανται κοινοτικές ρυθµίσεις, αλλά και των υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας, σε σχέση µε τους στόχους της Ένωσης. Η ΕΟΚΕ
προτείνει τη δηµιουργία ενός παρατηρητηρίου για την αξιολόγηση
των οικονοµικών και µη οικονοµικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας,
το οποίο θα απαρτίζεται από πολιτικούς εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από εκπροσώπους της οργανωµένης
κοινωνίας των πολιτών από την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή.
1.9 Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι οι αρχές που αναπτύσσονται παραπάνω
θα πρέπει να διέπουν επίσης και τις θέσεις της Ένωσης στις εµπορικές διαπραγµατεύσεις, ειδικότερα δε στα πλαίσια του ΠΟΕ και
της GATS. Θα ήταν απαράδεκτο να αναλάβει η Ένωση, στις
διεθνείς εµπορικές διαπραγµατεύσεις, δεσµεύσεις για την απελευθέρωση τοµέων ή δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν θα έχουν αποφασιστεί στα πλαίσια των ειδικών κανόνων της εσωτερικής αγοράς για
τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Η ανάγκη να διαφυλαχθεί η
ικανότητα των κρατών µελών να νοµοθετούν για τις οικονοµικές
και µη οικονοµικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας αποβλέποντας στην
επίτευξη των κοινωνικών στόχων και των στόχων ανάπτυξης που
έχει θέσει η Ένωση απαιτεί να εξαιρεθούν οι υπηρεσίες γενικού
οικονοµικού συµφέροντος από τις προαναφερόµενες διαπραγµατεύσεις.

2. Αντικείµενο της γνωµοδότησης πρωτοβουλίας
2.1 Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας βρίσκονται στο επίκεντρο του
ευρωπαϊκού προτύπου κοινωνίας και διαδραµατίζουν καθοριστικό
ρόλο στην προώθηση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της
Ένωσης. Συµπληρώνουν την ενιαία αγορά και προχωρούν πέρα απ'
αυτήν και συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονοµική
και κοινωνική ευηµερία των πολιτών και των επιχειρήσεων.
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2.2 Οι οικονοµικές και µη οικονοµικές υπηρεσίες κοινής
ωφέλειας ανταποκρίνονται σε θεµελιώδεις ανάγκες και αποτελούν
συστατικό στοιχείο ενός δεσµού που συνδέει τους πολίτες µε την
κοινότητα στην οποία ανήκουν, ενώ αντιπροσωπεύουν ένα από τα
στοιχεία της πολιτισµικής ταυτότητας για όλες τις ευρωπαϊκές
χώρες, µέχρι και στις κινήσεις της καθηµερινής ζωής.
2.3 Στο επίκεντρο όλων αυτών των θεωρήσεων, λοιπόν,
βρίσκεται το συµφέρον του πολίτη, η προάσπιση του οποίου
απαιτεί την εξασφάλιση της πρόσβασης σε υπηρεσίες που κρίνονται
θεµελιώδεις και στην επιδίωξη στόχων προτεραιότητας.
2.4 Οι κοινές αυτές αξίες πραγµατώνονται µέσα από τρόπους
οργάνωσης των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που ποικίλουν από τη
µία χώρα στην άλλη, από τη µία περιφέρεια στην άλλη και ανάλογα
µε τους διαφόρους τοµείς. Ο ορισµός των υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας είναι εκείνος που θεσπίζουν οι εθνικές αρχές, µε βάση και
σε συνάρτηση µε µια κοινωνική δράση και δράση συµµετοχής των
πολιτών στα κοινά.
2.5 Αυτή η ποικιλία καταστάσεων αντιπροσωπεύει πρόκληση για
την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Εντούτοις, όχι µόνον δεν συνιστά
ανυπέρβλητο εµπόδιο, αλλά αποτελεί και ευκαιρία για τη
δηµιουργία ενός πλαισίου ικανού να εξυπηρετεί το κοινό συµφέρον,
µέσα σε µια οικονοµική και κοινωνική συγκυρία που διαρκώς
µεταβάλλεται και µέσω της προσαρµογής ενός συνόλου αρχών που
ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.
2.6 Η επίτευξη µιας ευεργετικής αλληλεπίδρασης µεταξύ της
µεγάλης ευρωπαϊκής αγοράς, µε τις απαιτήσεις ελεύθερης κυκλοφορίας, ελεύθερου ανταγωνισµού, αποτελεσµατικότητας, ανταγωνιστικότητας και οικονοµικού δυναµισµού, από τη µία πλευρά, και
του συνυπολογισµού των στόχων κοινής ωφέλειας, από την άλλη,
έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί µακρόπνοη και πολυσύνθετη διαδικασία. Στον τοµέα αυτόν, έχουν σηµειωθεί πολλές επιτυχίες, παρότι
παραµένουν ακόµη προς επίλυση ορισµένα προβλήµατα.

3. Ιστορικό
3.1 Η Συνθήκη της Ρώµης αναφέρεται στις δηµόσιες υπηρεσίες
µόνο στο άρθρο 77 (που, στη σηµερινή Συνθήκη, έχει γίνει άρθρο
73), όπου γίνεται λόγος για δηµόσια υπηρεσία για τον κλάδο των
µεταφορών, και στο άρθρο 90, παράγραφος 2 (που έχει γίνει άρθρο
86, παράγραφος 2, στη σηµερινή Συνθήκη), όπου γίνονται δεκτές
παρεκκλίσεις από τους κανόνες του ανταγωνισµού, υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις, για τις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού
συµφέροντος.
3.2 Το άρθρο 86, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ παρέχει στα
κράτη µέλη τη δυνατότητα θέσπισης νοµικού καθεστώτος που θα
παρεκκλίνει από το κοινό δίκαιο, και ειδικότερα από τους κανόνες
του ανταγωνισµού, υπέρ των επιχειρήσεων που διαχειρίζονται
υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος: «Οι επιχειρήσεις που
είναι επιφορτισµένες µε τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος ή που έχουν χαρακτήρα δηµοσιονοµικού µονοπωλίου υπόκεινται στους κανόνες της παρούσας συνθήκης, ιδίως
στους κανόνες ανταγωνισµού, κατά το µέτρο που η εφαρµογή των
κανόνων αυτών δεν εµποδίζει νοµικά ή πραγµατικά την εκπλήρωση της ιδιαίτερης αποστολής που τους έχει ανατεθεί. Η
ανάπτυξη των συναλλαγών δεν πρέπει να επηρεάζεται σε βαθµό
ο οποίος θα αντέκειτο προς το συµφέρον της Κοινότητας.» (1)
( ) Το άρθρο III-166, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης αναπαράγει σχεδόν αυτολεξεί το άρθρο 86, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ.
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3.3 Με βάση το τελευταίο αυτό άρθρο, το ∆ικαστήριο των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αναγνωρίζει (από το 1993) ότι, για την
εκπλήρωση της ιδιαίτερης αποστολής που του έχει ανατεθεί, ο
φορέας που έχει αναλάβει καθήκοντα δηµόσιας υπηρεσίας µπορεί
να απολαµβάνει συγκεκριµένων ελευθεριών σε συνάρτηση µε τους
κανόνες ανταγωνισµού της Συνθήκης, οι οποίες µπορούν να
φθάνουν µέχρι και την εξαίρεση από κάθε ανταγωνισµό, στο βαθµό
που οι περιορισµοί αυτοί είναι αναγκαίοι ώστε η επιχείρηση να
δύναται να εξασφαλίζει την υπηρεσία γενικού οικονοµικού συµφέροντος υπό συνθήκες οικονοµικά αποδεκτές (2).

3.4 Έτσι, το ∆ικαστήριο έχει διαπιστώσει τη συµβατότητα µε τη
Συνθήκη της χορήγησης ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων για
αποδοτικές δραστηριότητες, προκειµένου να αντισταθµιστούν
απώλειες που υφίσταται η επιχείρηση από δραστηριότητες µη
αποδοτικές, αλλά κοινής ωφέλειας (3).

3.5 Με το ίδιο σκεπτικό, το ∆ικαστήριο αποφάνθηκε ότι, στο
βαθµό που η χρηµατοδοτική υποστήριξη εκ µέρους του κράτους
πρέπει να θεωρείται ως αντιστάθµιση για παροχές που προσφέρει η
δικαιούχος επιχείρηση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δηµόσιας υπηρεσίας, η παρέµβαση αυτού του είδους, υπό συγκεκριµένες
προϋποθέσεις, δεν υπάγεται στις διατάξεις της Συνθήκης που
αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις (4). Συγχρόνως, το ∆ικαστήριο
διευκρινίζει ότι οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας -τόσο οικονοµικές
όσο και µη οικονοµικές- πρέπει να σέβονται τις γενικές αρχές της
Συνθήκης: διαφάνεια, αναλογικότητα, µη άσκηση διακρίσεων,
ισότητα µεταχείρισης.

3.6 Η ευρωπαϊκή οικοδόµηση άρχισε να παρεµβαίνει στο πεδίο
των υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος από την Ενιαία
Πράξη του 1986, µε τη δηµιουργία ενιαίας αγοράς, κυρίως µέσω
της αµφισβήτησης των ιδιαίτερων δικαιωµάτων που εκχωρούνται
στους (ιδιωτικούς ή δηµόσιους) φορείς παροχής υπηρεσιών στα
κράτη µέλη και της δροµολόγησης µιας ευρύτατης απελευθέρωσης
των µεγάλων δικτύων δηµοσίων υπηρεσιών.

3.7 Η Συνθήκη του Άµστερνταµ του 1997 τονίζει, στο άρθρο
16, τη θέση που κατέχουν οι υπηρεσίες γενικού οικονοµικού
συµφέροντος (ΥΓΟΣ) µεταξύ των κοινών αξιών της Ένωσης, καθώς
και το ρόλο τους για την προώθηση της κοινωνικής και εδαφικής
συνοχής. Ζητά από τις εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές να µεριµνούν
ούτως ώστε «οι υπηρεσίες αυτές να λειτουργούν βάσει αρχών και
προϋποθέσεων οι οποίες να επιτρέπουν την εκπλήρωση του
σκοπού τους», ενώ παράλληλα θα υπόκεινται ευρέως στις αρχές του
ανταγωνισµού.

3.8 Το εν λόγω άρθρο 16 δεν έχει λειτουργική εµβέλεια επί της
πολιτικής της Επιτροπής έναντι των φορέων δηµοσίων υπηρεσιών.
Ωστόσο, τον Μάρτιο του 2000, στη Λισσαβώνα, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο αποφάσισε να προωθήσει «µια πλήρη και εντελώς
λειτουργική εσωτερική αγορά», και συνέστησε την αύξηση της
απελευθέρωσης των δικτύων δηµοσίων υπηρεσιών και την επέκταση
του πεδίου του ανταγωνισµού στις εθνικές αγορές, όσον αφορά τις
σιδηροδροµικές υπηρεσίες, τις ταχυδροµικές υπηρεσίες, τις
υπηρεσίες ενέργειας και τις τηλεπικοινωνίες.
(2) Βλ. Αποφάσεις «Ιταλικό ταχυδροµείο», «Corbeau», «Κοινότητα του
Almelo», «Glöckner» και «Altmark».
(3) Βλ. Απόφαση «Glöckner» της 25.10.2001.
(4) Απόφαση «Altmark» της 24.07.2003.
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3.9 Ο Χάρτης των θεµελιωδών δικαιωµάτων, που θεσπίστηκε
στη Νίκαια το 2000, συνδέει για πρώτη φορά τις υπηρεσίες κοινής
ωφέλειας µε τα θεµελιώδη δικαιώµατα. Έτσι, στα άρθρα ΙΙ-34 και
ΙΙ-36 του Χάρτη των θεµελιωδών δικαιωµάτων, αναγνωρίζονται η
πρόσβαση στις ΥΓΟΣ και τα δικαιώµατα που αφορούν συγκεκριµένες συνιστώσες των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΥΚΩ)
(κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική ενίσχυση, προστασία της υγείας,
προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ.).

3.10 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης, της 15ης και
16ης Μαρτίου 2002, είχε ζητήσει ρητά «να προσδιοριστούν επακριβώς εντός πρότασης για οδηγία-πλαίσιο οι αρχές οι σχετικές µε
τις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος που διαπνέουν το
άρθρο 16 της Συνθήκης, δίχως να θίγονται οι ιδιαιτερότητες των
διαφόρων τοµέων που εµπίπτουν σε αυτές και λαµβάνοντας
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 86 της Συνθήκης.»
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εκπόνησης της οδηγίας πλαίσιο για τις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού και µη οικονοµικού συµφέροντος, την οποία εδώ και χρόνια
ζητά στις γνωµοδοτήσεις της (5).
4.5 Η νοµική βάση δεν µπορεί, σήµερα, να είναι άλλη από
εκείνη της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς, ενώ εννοείται ότι
η βάση αυτή πρέπει να συµπληρωθεί µε τον συνυπολογισµό άλλων
διατάξεων της Συνθήκης, οι οποίες παρέχουν συγκεκριµένο περιεχόµενο στη µορφή που πρέπει να λάβει η εσωτερική αγορά των
υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος, όπως οι εξής:
— το άρθρο 16, που αναθέτει στην Ένωση να µεριµνά ώστε οι
ΥΓΟΣ να µπορούν να εκπληρώνουν το σκοπό τους·
— το άρθρο 36 του Χάρτη θεµελιωδών δικαιωµάτων, που ζητά
από την Ένωση να σέβεται την πρόσβαση όλων στις ΥΓΟΣ·
— το άρθρο 86, που διευκρινίζει ότι, σε περίπτωση σύγκρουσης
µεταξύ των κανόνων του ανταγωνισµού και της αποστολής
γενικού συµφέροντος, εκείνοι που προέχουν είναι οι δεύτεροι·

4. Σηµερινή κατάσταση

— το άρθρο 5 που αφορά την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας·

4.1 Παρότι έχει πραγµατοποιηθεί σχετική πρόοδος, πολλοί
εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών την έχουν κρίνει ως
ανεπαρκή, σε σύγκριση µε τη σηµασία που κατέχουν οι υπηρεσίες
κοινής ωφέλειας στη ζωή των ευρωπαίων πολιτών, και, στα πλαίσια
της εκπόνησης του µελλοντικού ευρωπαϊκού συντάγµατος,
ανέπτυξαν πολυάριθµες πρωτοβουλίες προκειµένου να εδραιωθούν
οι αρχές των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στους κοινούς στόχους
της Ένωσης, ώστε να προωθηθεί και να εξασφαλιστεί η ασφάλεια
και η κοινωνική δικαιοσύνη µέσω ποιοτικών υπηρεσιών που θα
στηρίζονται στις αρχές της καθολικότητας, της ισότητας
πρόσβασης, της ουδετερότητας έναντι του καθεστώτος ιδιοκτησίας,
και των προσιτών τιµών.

— το άρθρο 295 που θεσπίζει την ουδετερότητα της Ένωσης
έναντι του καθεστώτος ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων·
— ο Τίτλος VIII που αφορά την απασχόληση, λόγω του αριθµού
θέσεων απασχόλησης που συνδέονται µε τις ΥΓΟΣ, άµεσα ή
έµµεσα·
— ο Τίτλος XIV για την προστασία των καταναλωτών, ο οποίος
συνεπάγεται ιδιαίτερη αντιµετώπιση για τις ΥΓΟΣ·
— ο Τίτλος XV για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, που παρέχει αρµοδιότητες στην Ένωση·

4.2 Το άρθρο ΙΙΙ-122 του σχεδίου συνταγµατικής συνθήκης θα
θέσπιζε τις βάσεις του θετικού παράγωγου δικαίου σχετικά µε τις
υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος ορίζοντας ότι πρέπει
να υπάρχει µέριµνα «ώστε οι υπηρεσίες αυτές να λειτουργούν
βάσει αρχών και προϋποθέσεων, ιδίως οικονοµικών και δηµοσιονοµικών, οι οποίες επιτρέπουν την εκπλήρωση του σκοπού τους» και
ότι, µε την επιφύλαξη της αρµοδιότητας των κρατών µελών, «ευρωπαϊκός νόµος καθιερώνει τις εν λόγω αρχές και καθορίζει τις εν
λόγω προϋποθέσεις».

— ο Τίτλος XVI για την ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας, ο
οποίος προϋποθέτει την ύπαρξη σύγχρονων, αποτελεσµατικών
και ποιοτικών ΥΓΟΣ·

4.3 Επιπλέον, το εν λόγω άρθρο ΙΙΙ-122 θα αναγνώριζε την
αρχή της ελεύθερης διοίκησης των τοπικών αρχών και θα ανήγαγε
σε συνταγµατική αρχή τη δυνατότητα των αρχών αυτών να
παρέχουν οι ίδιες υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος,
δίδοντας έτσι συγκεκριµένη µορφή στην αρχή της επικουρικότητας
στο πεδίο των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων της Ένωσης και των
κρατών µελών σχετικά µε τις ΥΓΟΣ.

4.6 Ένας συνδυασµός των άρθρων αυτών θα επέτρεπε τη θεµελίωση ειδικού δικαίου για τις ΥΓΟΣ, µε συνυπολογισµό και της
ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς, αλλά και των ιδιαιτεροτήτων
των ΥΓΟΣ, στα πλαίσια εκπλήρωσης των στόχων της Συνθήκης.

4.4 Λόγω της αναβολής της διαδικασίας επικύρωσης της
συνταγµατικής συνθήκης, η ΕΟΚΕ κρίνει αναγκαίο να κινηθεί χωρίς
άλλη καθυστέρηση, µε βάση τις ισχύουσες συνθήκες, η διαδικασία

— ο Τίτλος XVII για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή, ο
οποίος προϋποθέτει την αντιστάθµιση των υφιστάµενων ανισορροπιών·
— ο Τίτλος XIX για την προστασία του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα
σηµαντικός για τις ΥΓΟΣ, λόγω του εξωτερικού κόστους τους.

(5) Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής:
«Οι υπηρεσίες γενικού συµφέροντος», γνωµοδότηση πρωτοβουλίας,
ΕΕ C 241 της 07/10/2002, σ. 0119-0127· γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για το «Πράσινο Βιβλίο
για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας» COM(2003) 270 τελικό, ΕΕ C 80
της 30/3/2004, σ. 0066-0076· γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για το «Λευκό Βιβλίο σχετικά µε τις
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας» COM(2004) 374 τελικό, ΕΕ C 221 της
08/09/2005, σ. 0017-0021.
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5. ∆ιάκριση µεταξύ υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος

και

5.1 Σε αντίθεση προς τις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος (ΥΓΟΣ), οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (ΥΚΩ) στο σύνολό
τους δεν αναφέρονται ως τέτοιες στις Συνθήκες.
5.2 Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας µη οικονοµικής φύσης δεν
διέπονται από ειδικούς κοινοτικούς κανόνες και δεν υπάγονται
στους κανόνες που αφορούν την εσωτερική αγορά, τον ανταγωνισµό και τις κρατικές ενισχύσεις. Εντάσσονται, ωστόσο, σε µια
σειρά στόχων της ΕΕ (σεβασµός των θεµελιωδών δικαιωµάτων,
προαγωγή της ευηµερίας των πολιτών, κοινωνική δικαιοσύνη,
κοινωνική συνοχή κ.τ.λ.), που είναι απαραίτητοι για την κοινωνία.
Αποτέλεσµα τούτου είναι ότι η Ένωση, η οποία έχει ευθύνες σε ό,τι
αφορά την προώθηση του επιπέδου και της ποιότητας διαβίωσης σε
ολόκληρο το έδαφος της ΕΕ, έχει επίσης ορισµένες ευθύνες σε
σχέση µε τα µέσα άσκησης των θεµελιωδών δικαιωµάτων και
υλοποίησης της κοινωνικής συνοχής που συνιστούν οι υπηρεσίες
κοινής ωφέλειας. Συνεπώς, ελάχιστη υποχρέωσή της είναι να
λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα ώστε οι λόγω υπηρεσίες κοινής
ωφέλειας να υφίστανται, να έχουν οι πολίτες πρόσβαση σε αυτές,
και να είναι οικονοµικά προσιτές και καλής ποιότητας για όλους.
5.3 Όµως, η διάκριση µεταξύ οικονοµικού και µη οικονοµικού
χαρακτήρα παραµένει ασαφής και αόριστη. Σχεδόν οποιαδήποτε
παροχή κοινής ωφέλειας, ακόµη κι εκείνη που προσφέρεται αφιλοκερδώς ή εθελοντικά, αντιπροσωπεύει κάποια οικονοµική αξία,
χωρίς ωστόσο να πρέπει να διέπεται από το δίκαιο περί ανταγωνισµού. Επιπλέον µία και η αυτή υπηρεσία µπορεί να έχει ταυτόχρονα εµπορευµατικό και µη εµπορευµατικό χαρακτήρα. Όπως
επίσης, µία υπηρεσία µπορεί να έχει εµπορευµατικό χαρακτήρα,
χωρίς ωστόσο να έχει η αγορά τη δυνατότητα να εξασφαλίζει την
παροχή της σύµφωνα µε το πνεύµα και τις αρχές που διέπουν τις
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.
5.4 Προκύπτουν, εποµένως, κάποιες ασάφειες και αντιφάσεις
µεταξύ ανταγωνισµού και ΥΚΩ, των οποίων ο οικονοµικός ή µη
οικονοµικός χαρακτήρας εξακολουθεί να εξαρτάται από τις νοµικές
ερµηνείες και µεταστροφές του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, και το γεγονός αυτό:
— οδηγεί σε επισφαλή κατάσταση πολλούς φορείς δηµοσίων
υπηρεσιών, κυρίως εκείνους που δρουν στον κοινωνικό τοµέα ή
σε µη εµπορευµατικούς κλάδους ή που ασκούν τις δραστηριότητές τους σε τοπικό επίπεδο·
— εκθέτει τους φορείς εκµετάλλευσης στον κίνδυνο επιβολής
κυρώσεων από την Επιτροπή ή το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων·
— προκαλεί την ανησυχία των πολιτών/καταναλωτών, οι οποίοι
φοβούνται ότι οι δηµόσιες υπηρεσίες θα εξαφανιστούν.
5.5 Επιπλέον, υπάρχει ασάφεια ορολογίας µεταξύ των διαφόρων
ευρωπαϊκών οργάνων. Για την Επιτροπή, η έννοια της κοινής
ωφέλειας καλύπτει όλες τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, είτε είναι
εµπορευµατικές είτε όχι, ενώ για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η
έννοια των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας καλύπτει µόνο τις µη οικονοµικές. Η ΕΟΚΕ ζητά, εποµένως, να αναληφθεί µεταξύ των
διαφόρων ευρωπαϊκών οργάνων πρωτοβουλία προκειµένου να εξευρεθεί µια κοινή γλώσσα.
6. Μελλοντικοί προσανατολισµοί
6.1 ∆εδοµένου ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, µετά από τα
δηµοψηφίσµατα για τη Συνταγµατική Συνθήκη, όρισε περίοδο
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προβληµατισµού σχετικά µε τα µεγάλα ευρωπαϊκά ζητήµατα, θα
πρέπει η κοινωνία των πολιτών να αναδειχθεί σε αποφασισµένο και
«επιθετικό» παράγοντα, προκειµένου να διασφαλιστεί η ύπαρξη
αποτελεσµατικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και να καταστούν
αυτές θεµελιώδης συνιστώσα της Ένωσης.
6.2 Με το ίδιο σκεπτικό, πρέπει να διερωτηθούµε ποιες πρωτοβουλίες πρέπει να αναληφθούν στην Ευρώπη προκειµένου να καταλήξουµε σε έναν αρµονικό συνδυασµό των µηχανισµών της αγοράς
και των αποστολών δηµόσιας υπηρεσίας, σε τοµείς όπου η συµπληρωµατικότητα αυτή είναι συµβατή µε τους στόχους των υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας και µπορεί να προσφέρει προστιθέµενη αξία προς
όφελος της βελτίωσης της ποιότητας διαβίωσης των ευρωπαίων
πολιτών, στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου που
θα στηρίζεται στην οικονοµική µεγέθυνση, τη δηµιουργία απασχόλησης και τη βιώσιµη ευηµερία.
6.3 Μία από τις µεγάλες ιδιαιτερότητες του κοινωνικού
προτύπου είναι ο κοινωνικός διάλογος. Η ενηµέρωση, η διαβούλευση και η συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων και των φορέων
της κοινωνίας των πολιτών συνιστούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις
για τη διατήρηση και τον επιτυχηµένο εκσυγχρονισµό του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου. Το ζητούµενο είναι να προκύψει µία
κοινωνική Ευρώπη, που θα στηρίζεται σε µια εποικοδοµητική
αλληλεπίδραση µεταξύ των νοµοθετικών ρυθµίσεων και του κοινωνικού διαλόγου.
6.4 Όλοι οι φορείς -κρατικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές,
κοινωνικοί εταίροι, οργανώσεις καταναλωτών και προστασίας του
περιβάλλοντος, οργανισµοί κοινωνικής οικονοµίας και καταπολέµησης του αποκλεισµού κ.λ.π.- έχουν τη δική τους θέση, δίπλα
στους ρυθµιστές και στους φορείς, για τη λειτουργία των
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
6.5 Πρέπει, λοιπόν, να εξασφαλιστεί ότι, σε εθνικό, περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο, κατά τη ρύθµιση των υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας, οι προαναφερόµενοι φορείς θα συµµετάσχουν σε όλες τις
φάσεις, δηλαδή και κατά την οργάνωση, και κατά τον καθορισµό,
την επιτήρηση, τη σχέση κόστους/αποτελεσµατικότητας και την
εφαρµογή των προτύπων ποιότητας.
6.6 Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάθε φορά που οι ανά τοµέα οδηγίες
έχουν κοινωνικές συνέπειες επί της ειδίκευσης και των συνθηκών
εργασίας και απασχόλησης των εργαζοµένων, ο διαρθρωµένος
κοινωνικός διάλογος πρέπει να προηγείται των νοµοθετικών πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
6.7 Με άλλα λόγια, το πνεύµα του άρθρου 139 της Συνθήκης
ΕΚ, που αναθέτει στην Επιτροπή να µεριµνά ώστε να πραγµατοποιούνται διαβουλεύσεις µε τις οργανώσεις εργαζοµένων και εργοδοτών σχετικά µε την κοινωνική διάσταση των πολιτικών που η ίδια
προτείνει, πρέπει να εφαρµόζεται επίσης και σε τοµεακό επίπεδο,
όταν τίθεται θέµα ρύθµισης των υπηρεσιών γενικού οικονοµικού
συµφέροντος.
6.8 Έτσι, οι επιτροπές τοµεακού κοινωνικού διαλόγου θα καταστούν οι εγγυητές της προώθησης του κοινωνικού διαλόγου σε
τοµεακό ή δια-τοµεακό επίπεδο, ο οποίος θα πρέπει να οδηγεί στην
υπογραφή ευρωπαϊκών συλλογικών συµβάσεων που θα εφαρµόζονται για την προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων και
της απασχόλησής τους, έναντι του κοινωνικού ντάµπιγκ και της
απασχόλησης µη ειδικευµένου προσωπικού.
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6.9 Αυτό δεν πρέπει να απαλλάσσει την Επιτροπή από την υποχρεωτική διεξαγωγή αναλύσεων αντικτύπου σχετικά µε τη λειτουργία
των υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος µε την ευκαιρία
της κάθε πρότασής της που θα αποβλέπει στην τροποποίηση µίας
από τις τοµεακού χαρακτήρα πράξεις του κοινοτικού δικαίου, ή
στη θέσπιση νέας ανάλογης πράξης στον τοµέα των υπηρεσιών
γενικού οικονοµικού συµφέροντος.

9.2 Επειδή, από τη µία πλευρά, είναι δύσκολο να οριστεί η
έννοια αυτή κατά τρόπο εξαντλητικό και, από την άλλη, µια περιοριστική προσέγγιση εγκυµονεί κινδύνους, ο ορισµός αυτός θα
πρέπει να επικεντρώνεται στην ιδιαίτερη αποστολή των εν λόγω
υπηρεσιών και στις απαιτήσεις (υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας)
που τους επιβάλλονται για την εκπλήρωση των λειτουργιών τους,
και οι οποίες θα πρέπει να καθορίζονται σαφώς.

7. Οικοδόµηση µιας ευρωπαϊκής έννοιας για τις υπηρεσίες
κοινής ωφέλειας

9.3 Σύµφωνα µε το άρθρο 86, παράγραφος 2, της Συνθήκης
ΕΚ, η πραγµατική εκπλήρωση µιας αποστολής κοινής ωφέλειας, σε
περίπτωση σύγκρουσης, προέχει της εφαρµογής των κανόνων για
τον ανταγωνισµό, σύµφωνα και µε την κοινοτική νοµολογία.

7.1 Η Ευρώπη στην οποία προσβλέπουν οι πολίτες είναι µια
Ευρώπη που θα είναι χώρος κοινής διαβίωσης, µε έµφαση στα
ζητήµατα ποιότητας ζωής, αλληλεγγύης, απασχόλησης και
δηµιουργίας πλούτου όχι µόνον υλικού. Οι ΥΚΩ συνιστούν
απαραίτητο µέσον για την επίτευξή της.
7.2 Εποµένως, πρέπει να οριστούν σε κοινοτικό επίπεδο οι
κοινές βασικές αρχές που θα πρέπει να συναντώνται σε όλες τις
ΥΚΩ, να περιληφθούν σε µια οδηγία πλαίσιο και, κατά περίπτωση,
να διαφοροποιηθούν ανά τοµέα µέσω τοµεακών οδηγιών.
7.3 Η υιοθέτηση µιας οδηγίας πλαίσιο, οριζόντιου χαρακτήρα,
είναι αναγκαία προκειµένου οι φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί
η διαχείριση των οικονοµικών και µη οικονοµικών υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας και οι δηµόσιες αρχές να διαθέτουν όλη την επιθυµητή
νοµική ασφάλεια, και οι χρήστες και καταναλωτές τις απαραίτητες
εγγυήσεις.

8. Στόχοι των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
8.1 Σύµφωνα µε το ρόλο που κατέχουν ως πυλώνες του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου και της κοινωνικής οικονοµίας της
αγοράς, οι ΥΚΩ θα πρέπει, µέσω αλληλεπιδράσεων και ενσωµάτωσης της οικονοµικής και κοινωνικής προόδου:
— να εγγυώνται το δικαίωµα του κάθε κατοίκου στην πρόσβαση
σε θεµελιώδη αγαθά ή υπηρεσίες (δικαίωµα στην παιδεία, στην
υγεία, στην ασφάλεια, στην απασχόληση, στην παροχή ενέργειας
και ύδατος, στις µεταφορές, στις επικοινωνίες κ.λπ.)·
— να εξασφαλίζουν την οικονοµική, κοινωνική και πολιτισµική
συνοχή·
— να µεριµνούν για την κοινωνική δικαιοσύνη και ενσωµάτωση, να
οικοδοµούν δεσµούς αλληλεγγύης, να προωθούν το γενικό
συµφέρον της εκάστοτε κοινότητας·

10. Ο ρόλος των εθνικών δηµοσίων αρχών

10.1 ∆υνάµει της αρχής της επικουρικότητας, το κάθε κράτος
µέλος πρέπει να είναι ελεύθερο να προβαίνει το ίδιο στη διάκριση
µεταξύ υπηρεσιών γενικού συµφέροντος οικονοµικής και µη οικονοµικής φύσεως. Σε περίπτωση προφανώς εσφαλµένης εκτίµησης,
εντούτοις, θα πρέπει να µπορεί να παρέµβει η Επιτροπή.

10.2 Ως εκ τούτου, τα κράτη µέλη θα πρέπει να µπορούν να
ορίσουν µέσω επίσηµης πράξης, που θα κοινοποιείται στα
ευρωπαϊκά όργανα, τα είδη υπηρεσιών που εµπίπτουν στα
κυριαρχικά τους δικαιώµατα και καλύπτονται από απαράβατες απαιτήσεις δηµόσιου συµφέροντος ή εθνικού, περιφερειακού ή τοπικού
συµφέροντος, και οι οποίες δεν υπάγονται στις ΥΓΟΣ και δεν
εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής των κανόνων για τον ανταγωνισµό και για τις κρατικές ενισχύσεις.

10.3 Με την επιφύλαξη της ελευθερίας επιλογής των εθνικών
αρχών, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι, µεταξύ των εν λόγω υπηρεσιών εθνικού,
περιφερειακού ή τοπικού συµφέροντος, θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι υπηρεσίες που υπάγονται στο σύστηµα υποχρεωτικής
εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής προστασίας, οι πολιτισµικές και
φιλανθρωπικές δραστηριότητες, οι δραστηριότητες κοινωνικού
χαρακτήρα ή οι δραστηριότητες που στηρίζονται στην αλληλεγγύη
ή σε δωρεές, καθώς και οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες και οι
υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης.

9. Ορισµός της κοινής ωφέλειας

10.4 Για τις λοιπές υπηρεσίες, η οδηγία πλαίσιο για τις
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και οι ανά τοµέα νόµοι θα πρέπει να
ορίζουν σαφώς τις αρχές και τις διαδικασίες ρύθµισης, οι οποίες θα
συµπληρώνουν το κοινό δίκαιο του ανταγωνισµού. Ο νοµοθετικός
αυτός ορισµός θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα προσαρµογής
των απαιτήσεων σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των αναγκών και των
µεληµάτων των χρηστών και των καταναλωτών, καθώς και µε τις
µεταβολές του οικονοµικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος.

9.1 Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να χαραχτεί ένα θεσµικό πλαίσιο
που θα συνιστά µια στέρεη βάση για τη δηµιουργία νοµικής σταθερότητας όσον αφορά τη διάκριση, σύµφωνα µε τον Χάρτη, µεταξύ
υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος και µη οικονοµικών
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε τον Χάρτη,
για τις τελευταίες δεν ισχύουν οι κανόνες σχετικά µε τον ανταγωνισµό και µε τις κρατικές ενισχύσεις.

10.5 Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι το ειδικό καθεστώς του ύδατος, η
συνέχεια και η αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών που συνδέονται
µε την υδροδότηση, η πολιτική επενδύσεων και η δασµολογική
πολιτική έχουν ως αποτέλεσµα ο τοµέας του ύδατος να υπάγεται
στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και να µην προσφέρεται για συστηµατική απελευθέρωση σε επίπεδο ΕΕ.

— να δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για βιώσιµη ανάπτυξη.
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10.6 Το ρυθµιστικό αυτό πλαίσιο θα πρέπει, συνεπώς, να διασφαλίζει την ύπαρξη των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, την ελευθερία
των κρατών µελών ή των τοπικών αρχών για τον ορισµό και την
οργάνωσή τους, την ελεύθερη επιλογή των τρόπων διαχείρισης (6)
και χρηµατοδότησής τους, τις αρχές και τα όρια της δράσης της
Κοινότητας, την αξιολόγηση των επιδόσεών τους, τα δικαιώµατα
των καταναλωτών και των χρηστών, καθώς και ένα ελάχιστο όριο
αποστολών και υποχρεώσεων δηµόσιας υπηρεσίας.

ρύθµισης των υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος, µε
σεβασµό της αρχής της επικουρικότητας και της αρχής της ουδετερότητας έναντι του δηµόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα της µορφής
διαχείρισης των υπηρεσιών αυτών.

10.7 Οι εν λόγω υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας, δηλ. οι
υποχρεώσεις που τα κράτη µέλη επιβάλλουν στον εαυτό τους ή
στους φορείς παροχής υπηρεσιών, συνίστανται κατά κύριο λόγο
στην ισότιµη και καθολική πρόσβαση, την απουσία οποιουδήποτε
είδους διακρίσεων, τη συνεχή παροχή της υπηρεσίας, την ποιότητα,
τη διαφάνεια, την ασφάλεια και τη δυνατότητα προσαρµογής στις
απαραίτητες εξελίξεις.

12.1 Ο εξελικτικός χαρακτήρας των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας,
οι στόχοι που τους ανατίθενται, και η σηµασία που κατέχουν για
την υλοποίηση της στρατηγικής της Λισσαβώνας, καθιστούν
αναγκαία την τακτική αξιολόγηση, όχι µόνο των υπηρεσιών γενικού
οικονοµικού συµφέροντος, για τις οποίες υφίστανται κοινοτικοί
κανόνες, αλλά και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, οι οποίες
συµβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων της Ένωσης (σεβασµός
των θεµελιωδών δικαιωµάτων, προώθηση της ευηµερίας των
πολιτών, κοινωνική δικαιοσύνη, κοινωνική συνοχή κ.λπ.).

10.8 Σεβόµενη το άρθρο 295 της Συνθήκης, που δεν
προδικάζει τον δηµόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα του τρόπου διαχείρισης των υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος και δεν
προτρέπει τα κράτη µέλη σε απελευθέρωση των υπηρεσιών, η ΕΟΚΕ
ενθαρρύνει τις πλέον ποικίλες µορφές διαχείρισης και εταιρικής
σχέσης µεταξύ των δηµοσίων αρχών, των φορέων στους οποίους
έχουν ανατεθεί οι υπηρεσίες αυτές, των κοινωνικών εταίρων, καθώς
και των χρηστών και καταναλωτών.

11. Ρύθµιση
11.1 Η ρύθµιση αποτελεί δυναµική διαδικασία, που εξελίσσεται
µε την ανάπτυξη της αγοράς και µε τις τεχνολογικές µεταλλαγές.
11.2 Ο τρόπος κατά τον οποίο θα πρέπει να λειτουργεί ο ανταγωνισµός µέσα σε µια απελευθερωµένη αγορά εξαρτάται από τα
χαρακτηριστικά του κλάδου: µπορεί να λειτουργεί µε τη µορφή
πρόσκλησης για υποβολή προσφορών, εταιρικών σχέσεων δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα, ελέγχου των τιµών, πρόληψης της ενδεχόµενης διακριτικής µεταχείρισης της πρόσβασης στο δίκτυο, ή µε τη
δηµιουργία ανταγωνισµού µεταξύ δικτύων.
11.3 Από τη σύγκριση µεταξύ των διαφόρων συστηµάτων
ρύθµισης των κρατών µελών, προκύπτει ότι κανένα πρότυπο δεν
µπορεί να θεωρηθεί ως υποδειγµατικό, δεδοµένου ότι αυτό
εξαρτάται πάντοτε από την ιστορία, από τους θεσµούς και τις παραδόσεις της εκάστοτε χώρας, από την κατάσταση του τοµέα ή τη
γεωγραφική θέση, καθώς και από την τεχνολογική ανάπτυξη του
εκάστοτε συγκεκριµένου τοµέα.
11.4 Πρέπει, λοιπόν, ο σεβασµός της ποικιλίας των τρόπων
ρύθµισης, που συνδέονται µε τη διαφορετική ιστορία, παράδοση
και θεσµούς, καθώς και µε τα είδη των υπηρεσιών, να συνδυαστεί
µε τους συγκεκριµένους κοινοτικούς στόχους και περιορισµένους
κοινούς κανόνες, ώστε να καταλήξουµε σε διαφοροποιηµένες
λύσεις, προκειµένου να προωθηθεί η µεγαλύτερη δυνατή αποτελεσµατικότητα σε διευρωπαϊκό, διασυνοριακό, εθνικό, περιφερειακό ή
τοπικό επίπεδο.

12. Αξιολόγηση

12.2 Η ΕΟΚΕ δεν συµφωνεί, εποµένως, µε την άποψη της Επιτροπής (7), σύµφωνα µε την οποία οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας µη
οικονοµικού χαρακτήρα θα πρέπει να εξαιρούνται από την
οριζόντια αξιολόγηση των επιδόσεων των υπηρεσιών γενικού
συµφέροντος.
12.3 Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να χρησιµεύει για να
αυξάνεται η αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
και η προσαρµογή τους στις εξελίξεις των αναγκών των πολιτών και
των επιχειρήσεων και για να παρέχονται στις δηµόσιες αρχές τα
απαραίτητα στοιχεία ώστε να προβαίνουν στις πλέον πρόσφορες
επιλογές.
12.4 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ζητήσει από την
Επιτροπή (8) να διοργανώσει τη συζήτηση µεταξύ των διαφόρων
υφιστάµενων χώρων παρατήρησης (Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή, Επιτροπή των Περιφερειών, οργανώσεις κοινωνικού
διαλόγου, ενώσεις πρωτοβουλιών για τις ΥΚΩ και ενώσεις καταναλωτών). Τα αποτελέσµατα της συζήτησης αυτής προβλέπεται να
ληφθούν υπόψη και να χρησιµεύσουν για τον καθορισµό των
προσανατολισµών για την ετήσια οριζόντια αξιολόγηση, ενώ η ίδια
η αξιολόγηση θα πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο συζήτησης.
12.5 Τούτο σηµαίνει ότι η δέσµευση που ανέλαβε η Επιτροπή
στην ανακοίνωσή της COM(2002) 331, να καλέσει την κοινωνία
των πολιτών να συµµετάσχει στην οριζόντια αξιολόγηση των επιδόσεων των ΥΚΩ, κυρίως µέσω της δηµιουργίας ενός «µόνιµου µηχανισµού για την παρακολούθηση της άποψης των πολιτών και της
εξέλιξής τους» θα πρέπει να εκπληρωθεί και ότι, πάντοτε κατά την
Επιτροπή, «θα πραγµατοποιούνται επίσης διαβουλεύσεις µε τα
ενδιαφερόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένων των κοινωνικών
εταίρων, για συγκεκριµένα θέµατα σε βάση ad-hoc.»
12.6 Εποµένως, η Ένωση θα οφείλει να προωθεί τη δυναµική
της αξιολόγησης, σεβόµενη την αρχή της επικουρικότητας, µέσω
της κατάρτισης, ύστερα από συνεννόηση µε τους εκπροσώπους των
ενδιαφεροµένων φορέων, µιας µεθόδου αξιολόγησης εναρµονισµένης σε ευρωπαϊκή κλίµακα, µε βάση κοινούς δείκτες.

11.5 Ενώ θα πρέπει, βέβαια, να προωθηθούν οι ανταλλαγές και
οι συντονισµοί σε κοινοτικό επίπεδο, δεν θα πρέπει να επιβληθεί
καµία ενιαία λύση σε ευρωπαϊκή κλίµακα, και ανήκει στην αρµοδιότητα των κρατών µελών να ορίσουν τον προσφορότερο τρόπο

12.7 Αυτή η µέθοδος αξιολόγησης θα πρέπει να λαµβάνει
υπόψη όχι µόνο τα καθαρά οικονοµικά αποτελέσµατα, αλλά και
τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο, καθώς και τη µακροπρόθεσµη προάσπιση του γενικού συµφέροντος.

(6) Το άρθρο 295 της Συνθήκης ΕΚ θεσπίζει την αρχή της ουδετερότητας
όσον αφορά την δηµόσια ή ιδιωτική ιδιοκτησία των επιχειρήσεων.
COM(2004) 374 τελικό της 12.05.2004.

(7) COM(2002) 331, σηµείο 3.2.
(8) Έκθεση του ΕΚ Α5/0361/2001· έκθεση Werner Langen· 17
Οκτωβρίου 2001.
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12.8 Αυτό προϋποθέτει ότι οι χρήστες στους οποίους απευθύνονται οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας θα διαθέτουν τα µέσα ώστε να
εκφράζουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους, κυρίως µε τη
συµµετοχή τους, µέσω των εκπροσώπων τους, στο σχεδιασµό των
µεθόδων αξιολόγησης και στην εκτίµηση των αποτελεσµάτων.
12.9 Με το ίδιο σκεπτικό, η ΕΟΚΕ προτείνει τη δηµιουργία ενός
παρατηρητηρίου για την αξιολόγηση των οικονοµικών και µη οικονοµικών υπηρεσιών γενικού συµφέροντος, το οποίο θα απαρτίζεται
από πολιτικούς εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
της Επιτροπής των Περιφερειών, και από εκπροσώπους της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών από την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή.
12.10 Το παρατηρητήριο θα πρέπει να περιλαµβάνει Οργανωτική Επιτροπή που θα προσδιορίζει τους στόχους και τη
συγγραφή υποχρεώσεων σε ό,τι αφορά τις αξιολογήσεις, επιλέγοντας τους οργανισµούς στους οποίους θα ανατίθενται οι µελέτες,
θα εξετάζει τις εκθέσεις και θα εκδίδει σχετικές γνωµοδοτήσεις.
Συνδεδεµένο µε την επιτροπή αυτή θα είναι ένα επιστηµονικό
συµβούλιο, ο ρόλος του οποίου θα είναι να εξετάζει την επιλεγόµενη µεθοδολογία και να διατυπώνει σχετικές συστάσεις. Η οργανωτική επιτροπή θα λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου οι
εκθέσεις αξιολόγησης να αποτελούν αντικείµενο παρουσιάσεων και
δηµόσιων συζητήσεων σε όλα τα κράτη µέλη µε το σύνολο των
ενδιαφεροµένων µερών. Τούτο προϋποθέτει να είναι οι εκθέσεις
αξιολόγησης διαθέσιµες στις διάφορες γλώσσες εργασίας της
Ένωσης.
13. Χρηµατοδότηση
13.1 Η ασφάλεια της µακροπρόθεσµης χρηµατοδότησης των
επενδύσεων και των υποχρεώσεων δηµόσιας υπηρεσίας παραµένει
κεντρικό ζήτηµα προκειµένου να εξασφαλιστεί σε όλους, σε
ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης, η πρόσβαση σε υπηρεσίες
κοινής ωφέλειας ποιοτικές και σε προσιτές τιµές.
13.2 Το γενικό συµφέρον και οι υποχρεώσεις δηµόσιας
υπηρεσίας που η δηµόσια αρχή επιβάλλει σε έναν ή περισσότερους
φορείς παροχής µιας υπηρεσίας γενικού οικονοµικού συµφέροντος,
υπό συγκεκριµένες συνθήκες και διευκρινίσεις, απαιτούν κατάλληλες µεθόδους χρηµατοδότησης.
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13.3 Εποµένως, τα κράτη µέλη είναι εκείνα που οφείλουν να
εγγυηθούν τη µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση, αφενός των επενδύσεων που απαιτούνται για τη συνέχεια και τη βιωσιµότητα των
υπηρεσιών, και αφετέρου της κατάλληλης αντιστάθµισης για τις
υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας ή καθολικής υπηρεσίας· οι κοινοτικοί κανόνες πρέπει να ευνοούν και όχι να περιορίζουν τους
τρόπους εξασφάλισης αυτής της χρηµατοδότησης.
13.4 Η απουσία ευρωπαϊκής οδηγίας που να αφορά τον ορισµό,
την οργάνωση και τη χρηµατοδότηση των υποχρεώσεων δηµόσιας
υπηρεσίας, αφήνει στα κράτη µέλη όλα τα περιθώρια να επιλέξουν
τις δικές τους µεθόδους χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε την αρχή
της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.
13.5 Τα κράτη µέλη θα πρέπει να µπορούν να προσφεύγουν σε
ευρύ φάσµα τρόπων χρηµατοδότησης των αποστολών και υποχρεώσεων δηµόσιας υπηρεσίας: αντιστάθµιση από τον εθνικό προϋπολογισµό ή από τον προϋπολογισµό των τοπικών αρχών, χρηµατοδότηση µε βάση κοινωνικά ή περιφερειακά στοιχεία
αλληλεξάρτησης και συµπληρωµατικότητας µεταξύ χρήσεων ή
χρηστών, εισφορές των φορέων και των χρηστών, πιστώσεις φόρων,
αποκλειστικά δικαιώµατα κ.λπ., συνδυασµένα µέσα δηµόσιας και
ιδιωτικής χρηµατοδότησης (εταιρική σχέση δηµόσιου-ιδιωτικού
τοµέα), κυρίως για τις δηµόσιες υποδοµές που δηµιουργούν έσοδα
προερχόµενα από την εκµετάλλευση.
13.6 ∆εδοµένου ότι οι τρόποι χρηµατοδότησης εξαρτώνται
κατά µεγάλο µέρος από τα κράτη ή τους τοµείς, που βρίσκονται σε
διαρκή µεταλλαγή λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης, η ΕΟΚΕ κρίνει
ότι δεν είναι σκόπιµο, σε κοινοτικό επίπεδο, να περιοριστούν οι
πιθανές πηγές χρηµατοδότησης ή να δοθεί προτεραιότητα σε
κάποια από αυτές, αλλά είναι καλύτερο να αφεθεί στα κράτη µέλη,
σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, η ευελιξία να αποφασίζουν, µε βάση τις πολιτικές τους προτεραιότητες και τις εκτιµήσεις
τους σχετικά µε την οικονοµική απόδοση, µε ποιον τρόπο
επιθυµούν να χρηµατοδοτούν τις υπηρεσίες των οποίων έχουν την
ευθύνη.
13.7 Ωστόσο, λόγω των περιορισµένων δυνατοτήτων χρηµατοδότησης ενός µέρους των νέων κρατών µελών, η Ένωση θα έπρεπε
να θέσει στη διάθεσή τους τα αναγκαία µέσα για την προώθηση της
ανάπτυξης αποτελεσµατικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2006
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής καιΚοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

