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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve, 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker so storitve splošnega gospodarskega pomena v deljeni pristojnosti Skupnosti in držav 
članic,

B. ker je treba spoštovati načelo subsidiarnosti in ga v skladu s členom 5 Pogodbe ES 
uporabljati za storitve splošnega pomena,

C. ker se je z razširitvijo socialnih storitev splošnega pomena več žensk vključilo v delovno 
silo,

D. ker socialne storitve splošnega pomena bistveno prispevajo k vrednotam Skupnosti, kot 
so enakost med moškimi in ženskami ter ekonomska, socialna in ozemeljska kohezija, in 
ker so tesno povezane z osnovnimi socialnimi pravicami,

E. ker za socialne storitve splošnega pomena veljajo predpisi o notranjem trgu Skupnosti in 
konkurenci, kadar se izvajajo pod tržnimi pogoji, in ker nanje izrazito vplivajo 
spremembe načina, na katerega se izvajajo, financirajo in urejajo,

1. poudarja, da so kot vse storitve splošnega pomena tudi socialne storitve osrednji steber 
evropskega socialnega modela, ki bistveno prispeva k socialni koheziji, socialnemu 
vključevanju in uveljavljanju temeljnih pravic;

2. poudarja dejstvo, da je februarja 2006 Parlament glasoval za izvzetje socialnih storitev iz 
direktive o storitvah;

3. podpira oblikovanje posebnega pravnega instrumenta za socialne storitve splošnega 
pomena na evropski ravni; poziva Komisijo, naj predstavi pravni instrument za socialne 
storitve splošnega pomena, da se pojasni, kako so socialne storitve povezane z okvirom 
pravnih predpisov EU, kot so predpisi o konkurenci in notranjem trgu; 

4. poziva Komisijo, naj zagotovi večjo pravno varnost na področju socialnih storitev 
splošnega pomena in predlaga zakonodajni okvir, s katerim bo pojasnila regulativni 
okvir, v katerem delujejo in posodabljajo ter ki spoštuje pravico držav članic, da same 
opredelijo, kaj so zanje socialne storitve splošnega pomena in kako so organizirane;

5. ponovno poudarja, kako pomembno je, da države članice uredijo trg na področju 
socialnih storitev splošnega pomena in da imajo proste roke pri ohranjanju ali 
vzpostavljanju sistemov za podeljevanje dovoljenj, da zagotovijo dostop za vse, 
kontinuiteto in visoko kakovost socialnih storitev splošnega pomena;

6. priporoča državam članicam, da pri opredeljevanju socialnih storitev splošnega pomena 
upoštevajo storitve glede na spol, še posebej svetovanje in socialne storitve, ki so 
namenjene zlasti ženskam, ter pomembne storitve, ki prispevajo h kakovosti življenja 
žensk ali k enakosti, npr. zdravstvene storitve in izobraževanje;

7. poziva države članice, naj zagotovijo nediskriminatoren dostop do socialnih storitev 
splošnega pomena za vse državljane, zlasti za prikrajšane skupine, vključno z materami 
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samohranilkami in starejšimi ženskami;

8. poziva države članice, da pri svoji politiki o socialnih storitvah splošnega pomena hitreje 
napredujejo pri uresničevanju lizbonskih in barcelonskih ciljev za zagotavljanje večje 
stopnje usklajevanja med poklicnim in družinskim življenjem;

9. zahteva od Komisije, da v svoja poročila o spremljanju vključi vprašanja glede 
vključevanja načela enakosti med spoloma in pravic otrok v posebne politike;

10. poziva države članice, da izvedejo presojo vpliva z vidika spola na različne storitve 
splošnega pomena in pri zagotavljanju teh storitev zagotovijo spoštovanje zakonodaje o 
nediskriminaciji;

11. priporoča, da se Komisija in države članice posvetujejo z vsemi ustreznimi 
zainteresiranimi stranmi, vključno s predstavnicami ženskih organizacij ter 
organizacijami, ki zastopajo pravice otrok in invalidov;
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