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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden 
ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon yhteisön ja jäsenvaltioiden jaetun toimivallan yleistä taloudellista etua 
koskevien palvelujen alalla,

B. katsoo, että yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin on sovellettava toissijaisuusperiaatetta 
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 5 artiklan nojalla,

C. katsoo, että yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laajentuminen on ollut edistävänä 
voimana työmarkkinoilla olevien naisten lukumäärän lisäämisessä,

D. ottaa huomioon yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen ensisijaisen merkityksen sellaisille 
yhteisön arvoille kuin naisten ja miesten tasa-arvo sekä taloudellinen, sosiaalinen ja 
alueellinen yhteenkuuluvuus, samoin kuin sen, että nämä palvelut ovat kiinteästi 
yhteydessä sosiaalisiin perusoikeuksiin,

E. ottaa huomioon, että yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja ei ole suojattu yhteisön 
sisämarkkina- ja kilpailusäännöiltä, jos palveluja suoritetaan markkinaolosuhteissa; 
katsoo, että yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin vaikuttavat voimakkaasti muutokset 
siinä, miten palveluita toimitetaan, rahoitetaan ja säännellään,

1. korostaa, että sosiaalipalvelut kuten kaikki yleishyödylliset palvelut, ovat keskeinen pilari 
unionin sosiaalimallissa, joka edistää merkittävällä tavalla yhteiskunnallista 
yhteenkuuluvuutta, yhteiskuntaan integroitumista ja perusoikeuksien soveltamista;

2. korostaa sitä, että helmikuussa 2006 Euroopan parlamentti äänesti sen puolesta, että 
sosiaalipalvelut jätetään palveludirektiivin soveltamisalan ulkopuolelle;

3. tukee ajatusta erityisen oikeudellisen välineen kehittämisestä yleishyödyllisille 
sosiaalipalveluille unionin tasolla; kehottaa komissiota luomaan yleishyödyllisiä 
sosiaalipalveluja koskevan oikeudellisen välineen sen selventämiseksi, miten 
sosiaalipalvelut ovat yhteydessä kilpailu- ja sisämarkkinasääntöjen kaltaiseen EU:n 
oikeudelliseen sääntelyyn;

4. kehottaa komissiota parantamaan yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen oikeusvarmuutta ja 
tekemään ehdotuksen lainsäädäntökehyksestä, jossa määritettäisiin sääntelypuitteet, 
joiden mukaisesti palveluja tuotetaan ja voidaan uudistaa, ja jossa kunnioitetaan
jäsenvaltioiden vapautta määritellä, mitä ne pitävät yleishyödyllisinä sosiaalipalveluina ja 
miten palvelut organisoidaan;

5. pitää edelleen tärkeänä, että jäsenvaltiot sääntelevät yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen 
markkinoita ja että jäsenvaltioilla on vapaus ylläpitää tai luoda lupajärjestelmiä, joiden 
avulla varmistetaan kaikille mahdollisuus käyttää yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja sekä 
palvelujen jatkuvuus ja korkea taso;

6. kehottaa jäsenvaltioita yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen määrittelyn yhteydessä 
ottamaan huomioon sukupuolen mukaan eriytetyt palvelut, jotka ovat pääasiassa naisille 
tarkoitettuja neuvonta- ja sosiaalipalveluja, ja naisten elämänlaatua tai tasa-arvoa 
edistäviä tärkeitä palveluja, kuten terveydenhoitopalveluja ja koulutusta;
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7. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan kaikkien kansalaisten, erityisesti heikommassa 
asemassa olevien väestöryhmien, kuten yksinhuoltajaäitien ja iäkkäiden naisten,
mahdollisuuden käyttää yhdenvertaisesti yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja;

8. kehottaa jäsenvaltioita yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja koskevilla toimillaan edistämään
nopeammin Lissabonin ja Barcelonan tavoitteita, jotka liittyvät työ- ja perhe-elämän 
parempaan yhteensovittamiseen;

9. kehottaa komissiota sisällyttämään seurantakertomuksiinsa sosiaalisen osallisuuden ja 
sukupuolten tasa-arvon ja sisällyttämään lasten oikeudet yksittäisille politiikan aloille;

10. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja koskevan 
sukupuolivaikutusarvioinnin ja varmistamaan, että syrjinnän vastaista lainsäädäntöä
noudatetaan yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen tarjoamisen yhteydessä;

11. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita neuvottelemaan kaikkien asianosaisten sidosryhmien 
kanssa, myös naisjärjestöjen edustajien sekä lasten ja vammaisten oikeuksia ajavien 
järjestöjen kanssa.
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