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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek konkrét lépéseket a szolgáltatási 
piac további mélyítése felé az abban rejlő jelentős munkalehetőségek fejlesztése és annak 
érdekében, hogy a munkavállalók részesülhessenek az ágazat számos munkahelyére 
jellemző rugalmas munkakörülményekből (például a munka és a gondozási feladatok 
összeegyeztetése érdekében), mindeközben biztosítva a megfelelő munkakörülményeket 
többek között a bérezés, a munkahelyi egészség és biztonság, az előmeneteli kilátások, a 
szociális biztonság és az egész életen át tartó tanulás tekintetében;

2. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a szociális partnerekkel konzultálva 
alakítsanak ki olyan stratégiákat, amelyek révén megállapíthatók a szolgáltatási ágazatban 
alkalmazandó minimumszabályok, beleértve a szabványszerződéseket, a kollektív 
tárgyalást és a jogszabály szerinti bérezési szinteket is; felszólít egy külön adó- és 
kedvezményrendszer kialakítására a személyi szolgáltatást vagy háztartási munkát végzők 
számára a be nem jelentett munka széles körű gyakorlatának ellenőrzése és ezáltal a 
megfelelő munkakörülmények biztosítása érdekében;

3. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy mihamarabb szülessen megállapodás a társadalmi 
változás és innováció programról annak érdekében, hogy a szolgáltatási ágazatban 
dolgozó munkavállalók és vállalkozók részesülhessenek az említett program 
mikrofinanszírozási és szociális vállalkozási tengelyéből;

4. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák a szolgáltatási ágazatban 
dolgozó magas számú mobil munkavállaló szociális és foglalkoztatási jogait, és küzdjenek 
a kizsákmányolás valamennyi formájával szemben;

5. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a szolgáltatási ágazatban valamennyi 
munkavállaló hozzáférhessen a készségfejlesztő programokhoz a készségek és a 
munkaköri feladatok közötti eltérések kiegyenlítése érdekében; 

6. hangsúlyozza, hogy a számos tagállam által eszközölt drasztikus költségvetési 
megszorítások aránytalanul sújtják a női munkavállalókat, és felszólítja a Bizottságot, 
hogy mérje fel a megszorító intézkedések nőkre gyakorolt hatását a munkaerőpiacon, 
különös hangsúlyt fektetve a szolgáltatási ágazatra.


