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ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et Euroopa Ühendusel ja liikmesriikidel on üldist majandushuvi pakkuvate 
teenuste osas jagatud vastutus;

B. arvestades, et vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 5 tuleb üldist huvi pakkuvate 
teenustega seoses subsidiaarsuse põhimõtet austada ning kohaldada;

C. arvestades, et üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste laiendamine on olnud juhtiv jõud üha 
suurema hulga naiste kaasamises tööjõu hulka;

D. arvestades, et üldist huvi pakkuvatel sotsiaalteenustel on oluline panus ühenduse 
väärtustesse, nagu näiteks meeste ja naiste võrdõiguslikkus, sotsiaalne ja territoriaalne 
ühtekuuluvus, ning arvestades, et need väärtused on tihedalt seotud sotsiaalsete 
põhiõigustega;

E. arvestades, et üldist huvi pakkuvad sotsiaalteenused ei ole kaitstud ühenduse siseturu ja 
konkurentsi eeskirjade kohaldamise eest, juhul kui neid pakutakse turutingimustel, ning 
arvestades, et neid mõjutavad suurel määral teenuste pakkumises, rahastamises ja 
korraldamises läbi viidud muudatused,

1. juhib tähelepanu, et sotsiaalteenused, nagu kõik üldist huvi pakkuvad teenused, on 
Euroopa sotsiaalmudeli keskseks tugisambaks, mis annab otsustava panuse sotsiaalsesse 
ühtekuuluvusse, sotsiaalsesse hõlvamisse ja põhiõiguste kohaldamisse;

2. rõhutab asjaolu, et Euroopa Parlament hääletas 2006. aasta veebruaris sotsiaalteenuste 
teenuste direktiivist väljajätmise poolt;

3. toetab üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste kohta eraldi õigusakti välja töötamist 
Euroopa tasandil; kutsub komisjoni üles esitama õigusakti ettepanekut üldist huvi 
pakkuvate sotsiaalteenuste kohta õigusakti, et selgitada sotsiaalteenuste seost ELi 
õigusnormide raamistikuga, nagu näiteks konkurentsi ja siseturu eeskirjad; 

4. kutsub komisjoni üles looma üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste alal suuremat 
õiguskindlust ning pakkuma välja õiguslikku raamistikku, selgitades reguleerivat 
raamistikku, milles teenused toimivad ja kus neid saab ajakohastada, ning austades 
liikmesriikide vabadust määratleda, mis on üldist huvi pakkuvad sotsiaalteenused ning 
kuidas neid korraldatakse;

5. kinnitab liikmesriikide turukorralduse olulisust üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste alal 
ning liikmesriikide vabadust säilitada või luua autoriseerimisskeeme, et tagada kõigile 
juurdepääs üldist huvi pakkuvatele sotsiaalteenustele ning teenuste järjepidevus ja kõrge 
kvaliteet;

6. soovitab liikmesriikidel üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste määratlemisel arvesse 
võtta soospetsiifilisi teenuseid, peamiselt konsultatsiooni ja sotsiaalteenuseid naistele 
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ning naiste elukvaliteeti või võrdõiguslikkust soodustavaid olulisi teenuseid, nagu 
tervishoiuteenused ja haridus; 

7. kutsub liikmesriike üles tagama kõikidele kodanikele, eriti aga ebasoodsas olukorras 
rühmadele, kaasa arvatud üksikemad ning eakad naised, mittediskrimineerivat 
juurdepääsu üldist huvi pakkuvatele sotsiaalteenustele;

8. kutsub liikmesriike üles tegema üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste poliitikas  
kiiremaid edusamme, et teostada Lissaboni ja Barcelona eesmärk saavutada parem 
tasakaal töö- ja pereelu vahel;

9. palub komisjonil järelevalvearuandes arvesse võtta sotsiaalse hõlvamise ja soolise 
võrdõiguslikkuse teemasid ning süvalaiendada laste õiguste teemat eripoliitikas;

10. kutsub liikmesriike üles läbi viima üldist huvi pakkuvate erinevate teenuste soolise mõju 
hindamine ning tagama austust diskrimineerimisvastaste õigusaktide vastu üldist huvi 
pakkuvate sotsiaalteenuste pakkumisel;

11. soovitab komisjonil ja liikmesriikidel konsulteerida kõikide asjaomaste huvirühmadega, 
kaasa arvatud naisorganisatsioonide esindajatega ning laste ja puuetega inimeste õiguste 
eest seisvate organisatsioonidega.
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