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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže Spoločenstvo a členské štáty majú spoločnú zodpovednosť za služby všeobecného 
hospodárskeho záujmu,

B. keďže v súvislosti so službami všeobecného záujmu treba rešpektovať a uplatňovať 
zásadu subsidiarity v súlade s článkom 5 Zmluvy o ES,

C. keďže rozšírenie sociálnych služieb všeobecného záujmu predstavuje hybnú silu 
zapojenia väčšieho počtu žien do pracovného procesu,

D. keďže sociálne služby všeobecného záujmu zásadne prispievajú k takým hodnotám 
Spoločenstva, akými sú rovnosť mužov a žien a hospodárska, sociálna a územná 
súdržnosť, a keďže tieto služby úzko súvisia so základnými sociálnymi právami,

E. keďže sociálne služby všeobecného záujmu poskytované v trhových podmienkach nie sú 
chránené pred uplatňovaním pravidiel vnútorného trhu Spoločenstva a hospodárskej 
súťaže a keďže ich zásadne ovplyvňujú zmeny týkajúce sa spôsobu poskytovania, 
financovania a regulácie služieb,

1. poukazuje na to, že sociálne služby, podobne ako všetky služby všeobecného záujmu, 
tvoria ústredný pilier európskeho sociálneho modelu, ktorý zásadným spôsobom 
prispieva k sociálnej súdržnosti, sociálnemu začleneniu a uplatňovaniu základných práv;

2. zdôrazňuje skutočnosť, že Európsky parlament vo februári 2006 hlasoval za vylúčenie 
sociálnych služieb zo smernice o službách;

3. podporuje vytváranie konkrétnych právnych nástrojov pre sociálne služby všeobecného 
záujmu na európskej úrovni; žiada Komisiu, aby predložila právny nástroj týkajúci sa 
sociálnych služieb všeobecného záujmu, ktorý by umožnil vysvetliť, ako sociálne služby 
súvisia s právnym rámcom EÚ, napríklad s pravidlami hospodárskej súťaže a vnútorného 
trhu;

4. vyzýva Komisiu, aby vytvorila väčšiu právnu istotu v oblasti sociálnych služieb 
všeobecného záujmu a navrhla právny rámec na objasnenie regulačného rámca, v ktorom 
služby fungujú a môžu sa modernizovať, a ktorý by súčasne rešpektoval právo členských 
štátov určiť, čo považujú za sociálne služby všeobecného záujmu a akým spôsobom ich 
chcú organizovať;

5. znovu pripomína význam regulácie trhu v oblasti sociálnych služieb všeobecného záujmu 
zo strany členských štátov a právo členských štátov zachovať alebo vytvoriť systém 
schvaľovania s cieľom zabezpečiť prístupnosť sociálnych služieb všeobecného záujmu 
pre všetkých, ich kontinuitu a špičkovú kvalitu;

6. odporúča členským štátom, aby pri vymedzovaní sociálnych služieb všeobecného záujmu 
brali do úvahy osobitné služby pre jednotlivé pohlavia, najmä poradenstvo a sociálne 
služby určené predovšetkým pre ženy a dôležité služby, ktoré prispievajú ku skvalitneniu 
života žien alebo k rovnosti, napríklad zdravotnícke služby a vzdelávanie;
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7. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili nediskriminačný prístup k sociálnym službám 
všeobecného záujmu všetkým občanom, najmä znevýhodneným skupinám vrátane 
slobodných matiek a starších žien;

8. vyzýva členské štáty, aby vo svojich politikách sociálnych služieb všeobecného záujmu 
rýchlejšie pokročili v napĺňaní lisabonského a barcelonského cieľa v oblasti zabezpečenia
vyššieho stupňa zosúladenia profesionálneho a rodinného života;

9. žiada Komisiu, aby do svojich monitorovacích správ zahrnula otázky sociálneho 
začlenenia a rodovej rovnosti a aby začlenila problematiku práv detí do osobitých politík;

10. vyzýva členské štáty, aby zhodnotili vplyv jednotlivých služieb všeobecného záujmu
z rodového hľadiska a aby v oblasti poskytovania sociálnych služieb zabezpečili 
dodržiavanie antidiskriminačných právnych predpisov;

11. odporúča Komisii a členským štátom, aby konzultovali s príslušnými zainteresovanými 
stranami vrátane zástupcov organizácií pre práva žien a organizácií na ochranu práv detí a
osôb s postihnutím.
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