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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για μεγαλύτερη 
εμβάθυνση της αγοράς υπηρεσιών προκειμένου να αναπτυχθεί το σημαντικό δυναμικό 
της όσον αφορά τις θέσεις απασχόλησης και να επιτραπεί στους εργαζόμενους να 
απολαμβάνουν τις ευέλικτες συνθήκες εργασίας που χαρακτηρίζουν πολλές θέσεις 
απασχόλησης στον εν λόγω τομέα (με σκοπό, για παράδειγμα, την εναρμόνιση της 
εργασίας με την παροχή φροντίδας), διασφαλίζοντας παράλληλα αξιοπρεπείς συνθήκες 
εργασίας σε σχέση, μεταξύ άλλων, με τον μισθό, την υγεία και ασφάλεια, τις προοπτικές 
σταδιοδρομίας, την κοινωνική ασφάλιση και τη διά βίου μάθηση·

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς 
εταίρους, να αναπτύξουν στρατηγικές για τον καθορισμό ελάχιστων προτύπων στον 
τομέα των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων τακτικών συμβάσεων, συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και νομικά κατοχυρωμένου κατώτατου μισθού· ζητεί ειδικό καθεστώς 
φορολογίας και παροχών για τον τομέα των προσωπικών και οικιακών υπηρεσιών, με 
σκοπό τη ρύθμιση του διαδεδομένου φαινομένου της αδήλωτης εργασίας και τη 
διασφάλιση, ως εκ τούτου, αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας·

3. επισημαίνει τη σημασία της ταχείας επίτευξης συμφωνίας σχετικά με το Πρόγραμμα για 
την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία ούτως ώστε να επιτραπεί σε εργαζόμενους και 
επιχειρηματίες στον τομέα των υπηρεσιών να επωφεληθούν από τον άξονα 
μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητάς του·

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγγυηθούν την προστασία των κοινωνικών 
δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων απασχόλησης των πολυάριθμων μετακινούμενων 
εργαζόμενων στον τομέα των υπηρεσιών και να καταπολεμήσουν κάθε είδους 
εκμετάλλευση·

5. τονίζει την ανάγκη όλοι οι εργαζόμενοι στον τομέα των υπηρεσιών να έχουν πρόσβαση 
σε προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων προκειμένου να βελτιωθεί η αναντιστοιχία 
δεξιοτήτων και εργασιακών καθηκόντων· 

6. τονίζει ότι οι δραστικές περικοπές του προϋπολογισμού σε πολλά κράτη μέλη πλήττουν 
τις γυναίκες εργαζόμενες σε δυσανάλογο βαθμό και καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει 
αξιολόγηση αντικτύπου των μέτρων λιτότητας στις γυναίκες στην αγορά εργασίας, με 
ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των υπηρεσιών.


