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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ   

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΤΥΠΟΥ 
 
Στρασβούργο,  15.01.2004 
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΙΑ∆ΗΣ:  ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ 
ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. 
 
 Την έντονη ανησυχία του για το µέλλον των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει ο ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Ιωάννης Κουκιάδης, 
µετά από την σηµερινή υπερψήφιση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της έκθεσης του 
Γάλλου ευρωβουλευτή κ. Χέρτζοκ σχετικά µε το Πράσινο Βιβλίο για τις υπηρεσίες 
κοινής ωφέλειας, στην οποία  επικράτησαν οι θέσεις της ευρωπαϊκής ∆εξιάς 
(Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα) και των Φιλελευθέρων, για πλήρη απελευθέρωση των  
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. 
 
 Οι  σοσιαλιστές ευρωβουλευτές, οι  Πράσινοι  και η Αριστερά, καταψήφισαν 
τις  θέσεις  του ΕΛΚ, ζητώντας να διασφαλιστεί ο κοινωνικός ρόλος των υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας, χωρίς  να αµφισβητούν   τον θετικό ρόλο του ανταγωνισµού στην 
αντιµετώπιση των στρεβλώσεων που δηµιουργούν τα κρατικά µονοπώλια. 
  
 Τις θέσεις των σοσιαλιστών,  παρουσίασαν  στην Ολοµέλεια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου,  οι ευρωβουλευτές Ράπκει, (Γερµανία), Γκέµπελς (Λουξεµβούργο), 
Σβόµποντα (Αυστρία) και ο Έλληνας ευρωβουλευτής Κουκιάδης που ήταν ο εισηγητής 
της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς. 
 
 Ειδικότερα ο κ. Κουκιάδης,  τόνισε ότι «στον τοµέα των υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας η συνεργασία ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα  και η µερική απελευθέρωση είναι 
απαραίτητη, ταυτόχρονα  όµως  πρέπει να γίνουν σεβαστοί οι βασικοί κανόνες που 
διέπουν την αποστολή των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας». 
 
 «Μεταξύ άλλων», πρόσθεσε, «είναι σηµαντικό να λαµβάνεται σε κάθε 
περίπτωση µέριµνα για την ικανοποίηση των αναγκών του συνόλου του πληθυσµού, να 
κατοχυρωθούν σε κοινοτικό επίπεδο οι αρχές της καθολικότητας, της συνέχειας, του 
προσιτού κόστους και της ποιότητας». 
 
 Σηµαντικό θέµα  για τον κ. Κουκιάδη, είναι  η διατήρηση του δικαιώµατος των 
εθνικών αρχών, να καθορίζουν στους τοµείς της υγείας, εκπαίδευσης, κοινωνικής 
ασφάλειας τους κανόνες που διέπουν την παροχή των υπηρεσιών αυτών από 
ιδιωτικούς κερδοσκοπικούς φορείς. 
 
 Οι παραπάνω θέσεις  των σοσιαλιστών, που υπεβλήθησαν ως τροπολογίες 
στην έκθεση απορρίφθηκαν από την ∆εξιά,  θέση της οποίας είναι η πλήρης 
απελευθέρωση και  εξάρτηση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας από τους κανόνες της 
αγοράς.    
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 Αν γίνει κάτι τέτοιο, τόνισε ο κ. Κουκιάδης, το κράτος δεν θα µπορεί να 
χρηµατοδοτεί ελεύθερα ακόµα και υπηρεσίες, όπως η υγεία και η εκπαίδευση, γιατί θα 
του αντιτάσσεται η στρέβλωση του ανταγωνισµού. Θα του αποκλείεται το δικαίωµα 
ακόµα και να προβαίνει σε φορολογικές απαλλαγές και θα χάσει την εποπτεία 
προκειµένου να εξασφαλίζονται τα δικαιώµατα των καταναλωτών για τις αντίστοιχες 
υπηρεσίες.  
 
 «Το δικαίωµα για καθολική πρόσβαση, το δικαίωµα για παροχή των 
υπηρεσιών αυτών κατά συνεχή τρόπο, το δικαίωµα για προσιτές τιµές, ώστε οι 
υπηρεσίες αυτές να αποτελούν λαϊκά αγαθά και άλλα συναφή δικαιώµατα, θα 
λειτουργούν αποκλειστικά κατά τις απαιτήσεις της αγοράς». 
 
 Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας αποτελούν θεµελιώδη πυλώνα του 
ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου,  υπογράµµισε ο κ. Κουκιάδης,  καλώντας τους 
συνάδελφούς του ευρωβουλευτές να  εργασθούν  για τη διασφάλιση του µέλλοντος των 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. 
 


