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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

A. tā kā Kopienai un dalībvalstīm ir kopēja atbildība par vispārējas ekonomiskās nozīmes 
pakalpojumiem;

B. tā kā saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu subsidiaritātes princips ir 
jārespektē un jāpiemēro saistībā ar vispārējas nozīmes pakalpojumiem;

C. tā kā vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumu paplašināšanās ir dzinējspēks sieviešu 
lielākai iesaistīšanai darbaspēka tirgū;

D. tā kā vispārējas intereses sociālie pakalpojumi dod nozīmīgu ieguldījumu Kopienas 
vērtībās, piemēram, vīriešu un sieviešu vienlīdzības nodrošināšanā un ekonomiskā, 
sociālā un teritoriālā kohēzijā un tā kā tie ir cieši saistīti ar sociālām pamattiesībām;

E. tā kā vispārējas nozīmes sociālie pakalpojumi nav aizsargāti pret Kopienas iekšējā tirgus 
un konkurences noteikumu piemērošanu, kad tos sniedz tirgus apstākļos, un tā kā tos 
pamatīgi ietekmē izmaiņas veidā, kā tos sniedz, finansē un regulē,

1. norāda, ka sociālie pakalpojumi, līdzīgi kā visi vispārējas nozīmes pakalpojumi, ir 
Eiropas sociālā modeļa centrālais pīlārs, kas dod būtisku ieguldījumu sociālā kohēzijā, 
sociālā integrācijā un pamattiesību piemērošanā;

2. uzsver faktu, ka 2006. gada februārī Parlaments balsoja par sociālo pakalpojumu 
izslēgšanu no Pakalpojumu direktīvas;

3. atbalsta īpaša juridiskā instrumenta izstrādi vispārējas nozīmes sociāliem pakalpojumiem 
Eiropas līmenī; aicina Komisiju iesniegt juridisku instrumentu par vispārējas nozīmes 
sociāliem pakalpojumiem, lai precizētu veidu, kā sociālie pakalpojumi attiecas uz ES 
juridisko normu pamatiem, piemēram, konkurences un iekšējā tirgus nosacījumiem; 

4. aicina Komisiju nodrošināt lielāku noteiktību vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumu 
jomā un ierosināt izstrādāt juridisko pamatu, kas precizētu reglamentējošos noteikumus, 
kuros tie darbojas un var tikt modernizēti, un ievērotu dalībvalstu brīvu izvēli noteikt to, 
ko tās uzskata par vispārējas nozīmes sociāliem pakalpojumiem un kā tos organizēt;

5. vēlreiz atgādina, cik nozīmīga ir dalībvalstu tirgus regulēšana vispārējas nozīmes sociālo 
pakalpojumu jomā un dalībvalstu brīva izvēle paturēt spēkā vai izveidot atļauju 
saņemšanas shēmas, lai nodrošinātu piekļuvi visiem, vispārējas nozīmes sociālo 
pakalpojumu nepārtrauktību un labu kvalitāti;

6. iesaka dalībvalstīm, kad tās formulē vispārējas nozīmes pakalpojumus, ņemt vērā 
dzimumiem raksturīgos pakalpojumus, piemēram, konsultācijas un sociālos 
pakalpojumus, kas jo īpaši ir paredzēti sievietēm, un pakalpojumus, kas dod ieguldījumu 
sieviešu dzīves kvalitātes uzlabošanā vai vienlīdzības nodrošināšanā, piemēram, veselības 
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aprūpes pakalpojumus un izglītību;

7. aicina dalībvalstis nodrošināt, lai vispārējas nozīmes sociālie pakalpojumi bez izņēmuma 
būtu pieejami visiem pilsoņiem, īpaši nelabvēlīgām grupām, tai skaitā vientuļām mātēm 
un vecākām sievietēm;

aicina dalībvalstis vispārējas intereses sociālo pakalpojumu politikā straujāk virzīties uz 
priekšu, lai sasniegtu Lisabonas un Barselonas mērķus, nodrošinot labāku ģimenes dzīves 
saskaņošanu ar darbu;

aicina Komisiju iekļaut savos pārraudzības ziņojumos sociālās integrācijas un dzimumu 
vienlīdzības jautājumus un integrēt atsevišķās politiskās nostādnēs bērnu tiesības;

aicina dalībvalstis novērtēt, kā dažādos vispārējas nozīmes pakalpojumos tiek ievērota 
dzimumu līdztiesība, un nodrošināt, lai vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumu 
sniegšanā tiktu ievēroti antidiskriminācijas tiesību akti;

iesaka Komisijai un dalībvalstīm konsultēties ar visām attiecīgajām ieinteresētajām pusēm, tai 
skaitā ar sieviešu organizāciju pārstāvēm un organizācijām, kas pārstāv bērnu un invalīdu 
tiesības.
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