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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-
Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti 
li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni li ser jadotta:

A. billi l-Komunità u l-Istati Membri għandhom maqsuma bejniethom il-kompetenzi għal 
servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali,

B. billi l-prinċipju tas-sussidjarjetà jeħtieġ li jiġi rispettat u applikat fir-rigward ta’ servizzi 
ta’ interess ġenerali, skond l-Artikolu 5 tat-Trattat KE,

C. billi l-espansjoni tas-servizzi soċjali ta' interess ġenerali serviet biex ġibdet aktar nisa 
lejn il-forza tax-xogħol,

D. billi s-servizzi soċjali ta’ interess ġenerali jagħtu kontribut essenzjali lill-valuri 
Komunitarji, bħall-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u l-koeżjoni soċjali u territorjali, u 
billi huma marbuta mill-qrib mad-drittijiet soċjali fundamentali,

E. billi s-servizzi soċjali ta' interess ġenerali m'humiex protetti kontra l-applikazzjoni tar-
regoli Komunitarji dwar is-suq intern u l-kompetizzjoni, kulmeta jingħataw taħt il-
kundizzjonijiet tas-suq, u billi huma affettwati bil-kbir minn bidliet fil-mod kif jiġu 
provduti,  finanzjati u regolati s-servizzi,

1. Jagħmel osservazzjoni li s-servizzi soċjali, bħal kull servizzi ta’ interess ġenerali, huma 
pilastru ċentrali tal-mudell soċjali Ewropew, li jagħti kontribut kruċjali għal-koeżjoni 
soċjali, għall-inklużjoni soċjali u għall-implimentazzjoni tad-drittijiet fundamentali;

2. Jisħaq fuq il-fatt li fi Frar 2006 il-Parlament ivvota favur li s-servizzi soċjali jiġu esklużi 
mid-Direttiva dwar is-Servizzi;

3. Jappoġġa l-iżvilupp ta’ strument legali speċifiku għas-servizzi soċjali ta’ interess ġenerali 
fil-livell Ewropew; Jistieden lill-Kummissjoni biex tippreżenta strument legali dwar is-
servizzi soċjali ta’ interess ġenerali sabiex tikkjarifika l-mod kif is-servizzi soċjali 
jirrelataw mal-qafas ta’ regoli legali ta’ l-UE bħalma huma r-regoli dwar il-kompetizzjoni 
u dwar is-suq intern; 

4. Jistieden lill-Kummissjoni biex toħloq aktar ċertezza legali fil-qasam tas-servizzi soċjali 
ta’ interess ġenerali u biex tipproponi qafas leġiżlattiv li jikkjarifika l-qafas regolatorju li 
fih joperaw u jistgħu jiġu modernizzati, u biex tirrispetta l-libertà ta’ l-Istati Membri li 
jiddefinixxu dawk li jqisuhom bħala servizzi soċjali ta’ interess ġenerali u l-mod kif jiġu 
organizzati;

5. Itenni l-importanza tar-regolazzjoni tas-suq mill-Istati Membri fil-qasam tas-servizzi 
soċjali ta’ interess ġenerali u l-libertà ta’ l-Istati Membri li jżommu jew joħolqu skemi ta’ 
awtorizzazzjoni sabiex jiżguraw aċċess għal kulħadd, kontinwità u kwalità għolja ta’ 
servizzi soċjali ta’ interess ġenerali;

6. Jirrakkomanda lill-Istati Membri biex, meta jiddefinixxu s-servizzi soċjali ta’ interess 
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ġenerali, jagħtu kas ta’ servizzi speċifiċi għall-ġeneru, l-aktar is-servizzi ta’ 
konsultazzjoni u servizzi soċjali maħsuba b’mod partikulari għan-nisa, u servizzi 
importanti li jikkontribwixxu għall-kwalità tal-ħajja tan-nisa jew għall-ugwaljanza, 
bħalma huma s-servizzi tas-saħħa u l-edukazzjoni;

7. Jistieden lill-Istati Membri biex jiggarantixxu aċċess mingħajr diskriminazzjoni għaċ-
ċittadini kollha, partikularment għal gruppi żvantaġġjati, inkludi ommijiet waħedhom u 
nisa kbar fl-età, għas-servizzi soċjali ta’ interess ġenerali;

8. Jistieden lill-Istati Membri biex, fil-politiki tagħhom dwar is-servizzi soċjali ta’ interess 
ġenerali, jagħmlu progress aktar mgħaġġel biex jintlaħqu l-għanijiet ta' Liżbona u 
Barċellona li jkun żgurat livell ogħla ta' rikonċiljazzjoni bejn il-ħajja professjonali u l-
ħajja privata.

9. Jitlob lill-Kummissjoni biex tinkludi, fir-rapporti tagħha dwar il-monitoraġġ, kwistjonijiet 
dwar l-inklużjoni soċjali u dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u biex tintegra d-drittijiet tat-
tfal f’politiki speċifiċi;

10. Jistieden lill-Istati Membri biex jagħmlu studju dwar l-impatt relatat mal-ġeneru tad-
diversi servizzi ta’ interess ġenerali u biex jiżguraw rispett għal-leġiżlazzjoni kontra d-
diskriminazzjoni fil-forniment ta’ servizzi soċjali ta’ interess ġenerali;

11. Jirrakkomanda li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jikkonsultaw mal-partijiet kollha 
rilevanti li għandhom interess, inklużi rappreżentanti ta' l-organizzazzjonijiet tan-nisa u 
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw il-jeddijiet tat-tfal u tal-persuni b’diżabilitajiet;
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