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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Sieviešu tiesību un 
dzimumu līdztiesības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. aicina Komisiju un dalībvalstis veikt konkrētus pasākumus nolūkā turpmāk padziļināt 
pakalpojumu tirgu, lai attīstītu tā ievērojamo darbavietu potenciālu un ļautu darba 
ņēmējiem gūt labumu no elastīgajiem darba apstākļiem, kas raksturīgi daudzām 
darbavietām šajā nozarē (ar mērķi, piemēram, apvienot darbu un aprūpes pienākumus), 
vienlaikus nodrošinot pienācīgus darba apstākļus cita starpā attiecībā uz atalgojumu, 
veselības aizsardzību un drošību, karjeras iespējām, sociālo nodrošinājumu un 
mūžizglītību;

2. aicina Komisiju un dalībvalstis, apspriežoties ar sociālajiem partneriem, attīstīt stratēģijas, 
lai noteiktu obligātos standartus pakalpojumu nozarē, tostarp standarta līgumus, sarunas 
par darba koplīguma slēgšanu un ar likumu noteiktu zemākās algas slieksni; aicina 
izveidot īpašu nodokļu un pabalstu režīmu attiecībā uz individuālo un mājsaimniecības 
pakalpojumu nozari, lai noregulētu plaši izplatīto nelikumīgas nodarbinātības fenomenu 
un tādējādi nodrošinātu pienācīgus darba apstākļus;

3. uzsver, ka ir svarīgi ātri panākt vienošanos par Sociālo pārmaiņu un sociālās inovācijas 
programmu, lai sniegtu iespēju darba ņēmējiem un uzņēmējiem pakalpojumu nozarē gūt 
labumu no tās Mikrofinansēšanas un sociālās uzņēmējdarbības sadaļas;

4. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt sociālo un darba tiesību aizsardzību lielajam 
skaitam mobilo darba ņēmēju pakalpojumu nozarē un cīnīties pret jebkāda veida 
ekspluatāciju;

5. uzsver nepieciešamību visiem darba ņēmējiem pakalpojumu nozarē nodrošināt piekļuvi 
prasmju uzlabošanas programmām, lai risinātu neatbilstību starp prasmēm un darba 
pienākumiem;

6. uzsver, ka krasie budžeta samazinājumi daudzās dalībvalstīs nesamērīgi ietekmē darba 
ņēmējas sievietes, un aicina Komisiju veikt novērtējumu par taupības pasākumu ietekmi 
uz sievietēm darba tirgū, īpaši izceļot pakalpojumu nozari.


