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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že Společenství a členské státy sdílí odpovědnost za služby obecného 
hospodářského zájmu,

B. vzhledem k tomu, že v souvislosti se službami obecného zájmu je třeba dodržovat 
a uplatňovat zásadu subsidiarity v souladu s článkem 5 Smlouvy o ES,

C. vzhledem k tomu, že rozšíření sociálních služeb obecného zájmu má rozhodující vliv pro 
začleňování většího počtu žen mezi pracovní síly,

D. vzhledem k tomu, že sociální služby obecného zájmu podstatnou měrou přispívají 
k hodnotám Společenství, jako je rovnost mužů a žen a hospodářská, společenská a 
územní soudržnost, a vzhledem k tomu, že jsou úzce spjaty se základními sociálními
právy,

E. vzhledem k tomu, že sociální služby obecného zájmu, které jsou poskytovány v tržních 
podmínkách nejsou chráněny před uplatňováním pravidel vnitřního trhu Společenství a 
pravidel hospodářské soutěže, a vzhledem k tomu, že jsou výrazně ovlivňovány změnami 
ve způsobu poskytování, financování a regulování služeb,

1. upozorňuje na to, že sociální služby – stejně jako všechny služby obecného zájmu – jsou 
jednou z hlavních opor evropského sociálního modelu, který má rozhodující podíl na 
sociální soudržnosti, sociálním začlenění a uplatňování základních práv;

2. upozorňuje na skutečnost, že v únoru 2006 Parlament hlasoval ve prospěch vynětí 
sociálních služeb ze směrnice o službách;

3. podporuje vytvoření zvláštního právního nástroje na evropské úrovni pro sociální služby 
obecného zájmu; žádá Komisi o vypracování právního nástroje týkajícího se sociálních 
služeb obecného zájmu s cílem objasnit, jak se vztahují sociální služby k právnímu rámci 
EU, jako jsou pravidla hospodářské soutěže a vnitřního trhu;

4. vyzývá Komisi, aby v oblasti sociálních služeb obecného zájmu nastolila větší právní 
jistotu a aby navrhla právní rámec, který by objasnil předpisový rámec, v němž fungují 
a mohou být modernizovány, a který by respektoval svobodu členských států definovat, 
které služby považují za sociální služby obecného zájmu a jak mají být organizovány;

5. znovu vyzdvihuje význam regulace trhů členskými státy v oblasti sociálních služeb 
obecného zájmu a svobody členských států zachovat či zavést systémy schvalování, aby 
byl zajištěn přístup pro všechny, kontinuita a vysoká kvalita sociálních služeb obecného 
zájmu;

6. doporučuje členským státům, aby při definování sociálních služeb obecného zájmu 
zohlednily specifika některých služeb vzhledem k pohlaví, především konzultačních a 
sociálních služeb určených zejména pro ženy, a významných služeb, které přispívají ke 
kvalitnímu života u žen nebo k rovnosti, jako jsou zdravotnické služby a vzdělání;
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7. vyzývá členské státy, aby zaručily nediskriminující přístup všech občanů k sociálním 
službám obecného zájmu, zejména znevýhodněných skupin obyvatel, včetně svobodných 
matek a starších žen;

8. vyzývá členské státy, aby v rámci svých politik v oblasti sociálních služeb obecného 
zájmu rychleji naplňovaly lisabonské a barcelonské cíle týkající se většího sladění 
pracovního a rodinného života.

9. žádá Komisi, aby ve svých monitorovacích zprávách zohlednila otázky sociálního 
začlenění a rovnosti pohlaví a aby v rámci specifických politik zdůraznila dodržování práv 
dětí;

10. vyzývá členské státy, aby provedly hodnocení dopadu různých služeb obecného zájmu 
z hlediska pohlaví a v oblasti poskytování sociálních služeb obecného zájmu zajistily 
dodržování protidiskriminačních právních předpisů;

11. doporučuje Komisi a členským státům, aby konzultovaly všechny příslušné zúčastněné 
strany, včetně zástupců ženských organizací a organizací zastupujících práva dětí 
a zdravotně postižených osob.
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