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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. έχοντας υπόψη την από κοινού ευθύνη της Κοινότητας και των κρατών μελών για τις 
υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος και ειδικότερα τις κοινωνικές υπηρεσίες 
γενικού ενδιαφέροντος,

1. Συνιστά στα κράτη μέλη να ρυθμίσουν την αγορά υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος και 
να προβλέπουν τη χορήγηση άδειας προκειμένου να διασφαλίσουν πλήρως τα ανθρώπινα 
δικαιώματα·

2. Καλεί τα κράτη μέλη να επιμείνουν στην εφαρμογή της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων,
στο πλαίσιο της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος, και ζητεί από 
την Επιτροπή να συμπεριλάβει την παράμετρο αυτή στις εκθέσεις παρακολούθησής της·

3. Ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει στις εκθέσεις παρακολούθησης ζητήματα 
σχετικά με τη συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων καθώς και των δικαιωμάτων των 
ανηλίκων και την κοινωνική ενσωμάτωση σε συγκεκριμένες πολιτικές·

4. Ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμβουλευτούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων γυναικείων οργανώσεων·

5. Καλεί τα κράτη μέλη να εγγυηθούν την πρόσβαση όλων των κοινωνικών ομάδων σε 
κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι 
γυναίκες διατρέχουν τον κίνδυνο της φτώχιας σε μεγαλύτερο βαθμό απ' ό,τι οι άνδρες·

6. Συνιστά στα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη εξειδικευμένες υπηρεσίες με βάση το φύλο, 
όπως συμβουλευτικές και κοινωνικές υπηρεσίες για τις γυναίκες, κατά τον ορισμό των 
κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος·

7. Καλεί τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν ταχύτερη πρόοδο, όσον αφορά τις πολιτικές 
τους για τις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος, προκειμένου να εκπληρώσουν
τους στόχους της Λισαβόνας και της Βαρκελώνης, ως προς τη διασφάλιση καλύτερης 
εξισορρόπησης μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.


