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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Moterų teisių ir lyčių lygybės 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. ragina Komisiją ir valstybes nares imtis konkrečių veiksmų siekiant toliau plėsti paslaugų 
rinką, kad būtų plėtojamos didelės darbo vietų joje galimybės ir darbuotojams būtų 
sudaromos sąlygos pasinaudoti lanksčiomis darbo sąlygomis, būdingomis daugeliui šio 
sektoriaus darbo vietų (siekiant, pavyzdžiui, suderinti darbo ir globos pareigas), ir kartu 
užtikrinti deramas darbo sąlygas, be kita ko, užmokesčio, sveikatos priežiūros ir saugos, 
karjeros perspektyvų, socialinės apsaugos ir mokymosi visą gyvenimą požiūriu;

2. ragina Komisiją ir valstybes nares konsultuojantis su socialiniais partneriais kurti 
strateginius planus nustatyti paslaugų sektoriuje būtinuosius standartus, tarp jų nuolatinio 
darbo sutartis, kolektyvines derybas ir žemiausias teisės aktais nustatytas darbo 
užmokesčio ribas; ragina sukurti specialią mokesčių ir išmokų tvarką asmeninių ir namų 
ūkio paslaugų sektoriuje siekiant sureguliuoti plačiai paplitusį nedeklaruojamo darbo 
reiškinį ir taip užtikrinti deramas darbo sąlygas;

3. pabrėžia, kad svarbu greitai pasiekti susitarimą dėl Socialinių pokyčių ir inovacijų 
programos, kad paslaugų sektoriaus darbuotojams ir verslininkams būtų suteiktos 
galimybės gauti naudos iš mikrofinansų ir socialinio verslumo krypties;

4. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti socialinių teisių ir teisės įsidarbinti apsaugą 
dideliam judžių darbuotojų skaičiui paslaugų sektoriuje ir kovoti su visų rūšių 
išnaudojimu;

5. pabrėžia, kad reikia visiems paslaugų sektoriaus darbuotojams suteikti galimybę dalyvauti 
kvalifikacijos kėlimo programose siekiant labiau suderinti gebėjimus ir darbo užduotis; 

6. pabrėžia, kad labai smarkiai sumažinus biudžetus daugelyje valstybių narių 
neproporcingai pakenkiama darbuotojoms, ir ragina Komisiją įvertinti griežtų taupymo 
priemonių poveikį moterims darbo rinkoje, daugiausiai dėmesio skiriant paslaugų 
sektoriui.


