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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Praw Kobiet i 
Równouprawnienia, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia konkretnych działań na rzecz 
dalszego pogłębiania rynku usług w celu uzyskania znacznego potencjału w zakresie 
tworzenia miejsc pracy i zapewnienia pracownikom możliwości korzystania z 
elastycznych warunków pracy właściwych dla wielu zawodów w tym sektorze (mając na 
uwadze, na przykład, godzenie obowiązków pracowniczych z obowiązkami rodzinnymi), 
przy jednoczesnym zapewnieniu godziwych warunków pracy m.in. w odniesieniu do 
wynagrodzenia, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, możliwości awansu, zabezpieczenia 
społecznego i uczenia się przez całe życie;

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie do opracowania – w porozumieniu z partnerami 
społecznymi – strategii wprowadzających minimalne normy w sektorze usług, w tym stałe 
umowy o pracę, rokowania zbiorowe i minimalne wynagrodzenie ustawowe; wzywa do 
wprowadzenia specjalnego systemu podatków i świadczeń dla osób fizycznych i 
gospodarstw domowych działających w sektorze usług, aby prawnie uregulować 
powszechne zjawisko wykonywania pracy nierejestrowanej, a przez to zapewnić godziwe 
warunki pracy;

3. podkreśla znaczenie szybkiego osiągnięcia porozumienia w sprawie programu na rzecz 
przemian i innowacji społecznych, aby umożliwić pracownikom i przedsiębiorcom w 
sektorze usług czerpanie korzyści z przewidzianej w ramach programu osi mikrofinansów 
i przedsiębiorczości społecznej;

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zagwarantowania ochrony praw socjalnych i 
pracowniczych ogromnej liczbie pracowników mobilnych w sektorze usług oraz do 
zwalczania wszelkich form wykorzystywania;

5. podkreśla konieczność posiadania przez wszystkich pracowników sektora usług dostępu 
do programów dokształcających w celu zmniejszenia rozbieżności pomiędzy posiadanymi 
umiejętnościami a obowiązkami pracowniczymi; 

6. zwraca uwagę, że drastyczne cięcia budżetowe w wielu państwach członkowskich mają 
nieproporcjonalnie większy wpływ na sytuację czynnych zawodowo kobiet, toteż wzywa 
Komisję do wykonania oceny wpływu środków oszczędnościowych na sytuację kobiet na 
rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sektora usług;


