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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly konkrétní opatření pro další prohlubování trhu 
služeb s cílem rozvíjet jeho významný potenciál k tvorbě pracovních míst a umožnit 
pracovníkům využívat pružné pracovní podmínky, jež jsou pro mnohá pracovní místa 
v tomto odvětví charakteristické (např. s ohledem na sladění pracovních a rodinných 
povinností), a zároveň zajistit důstojné pracovní podmínky, mimo jiné s ohledem na 
odměnu, ochranu zdraví a bezpečnost, profesní vyhlídky, sociální zabezpečení a 
celoživotní učení;

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby po konzultaci se sociálními partnery rozvíjely 
strategie, které mají v odvětví služeb stanovit minimální standardy, včetně otázky řádných 
smluv, kolektivního vyjednávání a zákonné minimální mzdy; vyzývá k tomu, aby byl pro 
odvětví osobních služeb a služeb pro domácnost stanoven zvláštní daňový režim a režim 
výhod s cílem řádně upravit široce rozšířený problém nehlášené práce, a zajistit tak 
důstojné pracovní podmínky;

3. zdůrazňuje, že je důležité rychle dosáhnout dohody ohledně programu pro sociální změny 
a inovace s cílem umožnit pracovníkům a podnikatelům v odvětví služeb využívat jeho 
osu pro mikrofinancování a sociální podnikání;

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby vysokému počtu mobilních pracovníků v odvětví 
služeb zaručily ochranu sociálních a pracovních práv a bojovaly proti jakémukoli druhu 
vykořisťování;

5. zdůrazňuje, že je nutné, aby všichni pracovníci v odvětví služeb měli přístup k programům 
zaměřeným na zvyšování kvalifikace, aby se tak dosáhlo lepšího souladu mezi 
dovednostmi a pracovními povinnostmi;

6. zdůrazňuje, že drastické rozpočtové škrty v mnoha členských státech mají nepřiměřený 
dopad na pracující ženy, a vyzývá Komisi, aby provedla posouzení dopadu úsporných 
opatření na ženy na trhu práce, přičemž zvláštní důraz by měl být kladen na odvětví 
služeb;


