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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og 
Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at Fællesskabet og medlemsstaterne har delt kompetende i forbindelse 
med tjenesteydelser af almen økonomisk interesse,

B. der henviser til, at det er nødvendigt at anvende og overholde subsidiaritetsprincippet på 
området tjenesteydelser af almen interesse, jf. EF-traktatens artikel 5,

C. der henviser til, at udbredelsen af socialydelser af almen interesse har været stærkt 
medvirkende til, at flere kvinder er kommet ud på arbejdsmarkedet,

D. der henviser til, at socialydelser af almen interesse yder et vigtigt bidrag til 
Fælleøsskabets værdier som ligestilling af mænd og kvinder og økonomisk, social og 
territorial samhørighed, og at ydelserne er tæt knyttet til de grundlæggende sociale 
rettigheder,

E. der henviser til, at socialydelser af almen interesse ikke er undtaget fra reglerne for det 
indre marked og konkurrencereglerne, når ydelserne tilvejebringes under markedsvilkår,
og til, at de påvirkes kraftigt af ændringer i den måde, hvorpå tjenesteydelser leveres, 
finansieres og reguleres,

1. understreger, at socialydelser, i lighed med alle ydelser af almen interesse, udgør en 
grundpille i den europæiske velfærdsmodel, der yder et afgørende bidrag til social 
samhørighed, social integration og anvendelse af de grundlæggende rettigheder;

2. understreger, at Parlamentet i februar 2006 udtalte, at det gik ind for at udelukke 
socialydelser fra servicedirektivet;

3. slår til lyd for, at der indføres en særlig retsakt for socialydelser af almen interesse på 
europæisk plan; anmoder Kommissionen om at udarbejde en sådan retsakt for at gøre det 
klart, på hvilken måde socialydelser er omfattet af EU's retsregler, som f.eks. 
konkurrencereglerne og bestemmelserne om det indre marked;

4. anmoder Kommissionen om at skabe øget retssikkerhed på området socialydelser af 
almen interesse og foreslå en retsakt, der afklarer de gældende lovrammer for ydelserne 
og en modernisering heraf, og som respekterer medlemsstaternes ret til selv at definere 
socialydelser af almen interesse og den måde, hvorpå de tilvejebringes;

5. gentager, at medlemsstaternes markedsregulering inden for socialydelser af almen 
interesse har stor betydning, og at medlemsstaterne har ret til at bevare eller indføre
tilladelsesordninger for at sikre adgang for alle, kontinuitet og høj kvalitet på området 
socialydelser af almen interesse;

6. anbefaler medlemsstaterne, at de, når de definerer socialydelser af almen interesse, 
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inddrager kønsspecifikke ydelser, navnlig rådgivning og socialydelser for kvinder, samt 
vigtige ydelser, der bidrager til kvaliteten af kvinders tilværelse eller til ligestilling, som 
f.eks. sundhedsydelser og uddannelse;

7. opfordrer medlemsstaterne til at garantere lige adgang for alle borgere, især ugunstigt 
stillede grupper, herunder enlige mødre og ældre kvinder, til socialydelser af almen 
interesse;

8. opfordrer medlemsstaterne til i deres politikker vedrørende socialydelser af almen 
interesse at fremskynde arbejdet med at nå Lissabon- og Barcelona-målene om at sikre en 
bedre sammenhæng mellem arbejds- og familieliv;

9. anmoder Kommissionen om i sine overvågningsrapporter at inddrage spørgsmål 
vedrørende social integration og ligestilling mellem mænd og kvinder og tage hensyn til 
børns rettigheder i de specifikke politikker;

10. opfordrer medlemsstaterne til at foretage en kønsspecifik konsekvensanalyse af de 
forskellige tjenesteydelser af almen interesse og påse, at antidiskriminationslovgivningen 
overholdes ved levering af socialydelser af almen interesse;

11. anbefaler, at Kommissionen og medlemsstaterne hører alle relevante interessenter, 
herunder repræsentanter for kvindeorganisationer og organisationer, der repræsenterer 
børns og handicappedes rettigheder.
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