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ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 
 
Κερδήθηκε η πρώτη µάχη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το µέλλον των Υπηρεσιών 
Κοινής Ωφέλειας, µε την έγκριση της σχετικής έκθεσης του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ 
Ιωάννη Κουκιάδη µε διαφορά τεσσάρων ψήφων. Η έκθεση αφορούσε το Πράσινο 
βιβλίο για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας που εξέδωσε η Επιτροπή στις 21.05.2003.  
 
Η έγκρισή της από την Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς του ΕΚ 
χαιρετίστηκε µε ιδιαίτερη ικανοποίηση και για τον πρόσθετο λόγο ότι κατόρθωσε να 
διαψεύσει τις αντίθετες προβλέψεις. Είναι η πρώτη φορά µετά από τρία χρόνια που η 
συντηρητική παράταξη υφίσταται ήττα στην Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και 
Εσωτερικής Αγοράς του ΕΚ, γεγονός που κατά αρκετούς παρατηρητές οφείλεται στην  
επιτυχή συνεργασία της Ευρωπαϊκής Σοσιαλιστικής Οµάδος µε την Ενιαία Αριστερά.  
 
Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα µαζί µε τους Φιλελεύθερους είχαν υποβάλλει 30 και πλέον 
τροπολογίες οι οποίες απερρίφθησαν όλες, µόλις µε διαφορά µίας ψήφου πριν από 
εκείνες που έκανε δεκτές ο εισηγητής κ. Κουκιάδης.  
 
Με την έγκριση της έκθεσης ξεκαθάρισε ότι η ΕΕ όχι µόνο νοµιµοποιείται µε βάση τις 
Συνθήκες να υιοθετήσει µια οδηγία-πλαίσιο, αλλά και ότι η έκδοση παρόµοιας οδηγίας, 
είναι αναγκαία προκειµένου να διασφαλιστεί το ευρωπαϊκό κοινωνικό µοντέλο.  
 
Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα έδωσε σκληρή µάχη να αποτρέψει τη λύση αυτή. 
Υποστηρίζοντας ότι αρκεί η έκδοση τοµεακών οδηγιών για επιµέρους αγαθά γενικού 
οικονοµικού συµφέροντος, όπως ηλεκτρισµός, νερό, απόβλητα, υγεία, επιδιώκει να τα 
παραδώσει στην αγορά χωρίς προβλέψιµους κανόνες.  
 
Η οδηγία πλαίσιο που στηρίζει η Ευρωπαϊκή Σοσιαλιστική οµάδα και η Ευρωπαϊκή 
Αριστερά θα θέτει φραγµούς σε αυτούς τους στόχους γιατί θα προκαθορίζει τις βασικές 
αρχές που πρέπει να διέπουν τις υπηρεσίες αυτές ακόµη και όταν ιδιωτικοποιούνται και 
υπόκεινται στον ανταγωνισµό. Με απλά λόγια, όπως τόνισε και ο ευρωβουλευτής 
Ιωάννης Κουκιάδης στην εισήγηση του, οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας θα πρέπει να 
εξασφαλίζονται σε κάθε περίπτωση και για οποιονδήποτε πολίτη, µε συνέχεια, µε 
προσιτό κόστος και υψηλή ποιότητα και ότι συνεπώς οι αρχές του ανταγωνισµού 
υποχωρούν όταν οι στόχοι αυτοί δεν εκπληρούνται.  
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