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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по правата на 
жените и равенството между половете да включи в предложението за резолюция, което 
ще приеме, следните предложения:

1. призовава Комисията и държавите членки да предприемат конкретни мерки за по-
нататъшното разрастване на пазара за услуги, за да се развие неговият значителен 
потенциал за създаване на работни места и работниците да могат да се възползват 
от гъвкавите условия на труд, характерни за много длъжности в този сектор 
(например с оглед на съвместяването на работата и задълженията за полагане на 
грижи), като осигурят достойни условия на труд по отношение, между другото, на 
заплащане, здраве и безопасност, перспективи за професионално развитие, социална 
сигурност и учене през целия живот;

2. призовава Комисията и държавите членки, след консултация със социалните 
партньори, да разработят стратегии за определяне на минимални стандарти в 
сектора на услугите, в това число постоянни договори, колективно договаряне и 
установени от законодателството минимални заплати; призовава за специален 
режим за данъци и обезщетения за сектора на персоналните и домакинските услуги, 
с цел регулиране на широко разпространеното явление недеклариран труд, като по 
този начин се гарантират достойни условия на труд;

3. подчертава значението на бързото постигане на споразумение относно Програмата 
за социална промяна и социални иновации, за да се даде възможност на 
работниците и предприемачите в сектора на услугите да се възползват от нейната ос 
„Микрофинансиране и социално предприемачество“;

4. призовава Комисията и държавите членки да гарантират защитата на социалните и 
трудовите права на голeмия брой мобилни работници в сектора на услугите и да се 
борят срещу всякакъв вид експлоатация;

5. подчертава необходимостта всички работници в сектора на услугите да имат достъп 
до програми за придобиване на повече умения, с цел преодоляване на 
несъответствието между уменията и професионалните задължения;

6. подчертава, че драстичните бюджетни съкращения в много държави членки засягат 
по непропорционален начин работещите жени и призовава Комисията да извърши 
оценка на въздействието на строгите мерки за икономии върху жените на трудовия 
пазар, със специален акцент върху сектора на услугите.


