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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
drepturile femeii și egalitatea de gen, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. solicită Comisiei și statelor membre să ia măsuri concrete pentru a consolida și mai mult 
piața serviciilor, în vederea dezvoltării potențialului semnificativ de ocupare a forței de 
muncă și pentru a permite lucrătorilor să beneficieze de condiții de lucru flexibile 
specifice unui număr mare de locuri de muncă din acest domeniu (de exemplu, în vederea 
reconcilierii vieții profesionale cu viața de familie), asigurându-le totodată acestora 
condiții de muncă decente, în ceea ce privește, printre altele, remunerarea, sănătatea și 
siguranța, perspective de carieră, securitatea socială și învățarea continuă;

2. solicită Comisiei și statelor membre să dezvolte, în colaborare cu partenerii sociali, 
strategii pentru stabilirea standardelor minime în domeniul serviciilor, inclusiv contracte 
standard, negocieri colective și salarii minime legale; solicită introducerea  unei taxe 
speciale și a unui regim de beneficii pentru sectoarele de servicii destinate persoanelor și 
gospodăriilor, pentru a reglementa fenomenul răspândit al muncii nedeclarate și pentru a 
asigura, astfel, condiții decente de muncă;

3. subliniază importanța unui acord rapid cu privire la Programul pentru schimbări sociale și 
inovare, pentru a permite lucrătorilor și antreprenorilor din sectorul serviciilor să 
beneficieze de axa Microfinanțare și antreprenoriat social;

4. solicită Comisiei și statelor membre să garanteze protecția drepturilor sociale și ale 
drepturilor privind ocuparea forței de muncă, pentru un număr ridicat de lucrători mobili 
din domeniul serviciilor, și să combată orice fel de exploatare;

5. subliniază necesitatea ca toți lucrătorii din domeniul serviciilor să aibă acces la programe 
de îmbunătățire a aptitudinilor, în vederea reducerii incompatibilității dintre aptitudinile și 
obligațiile de serviciu; 

6. subliniază faptul că reducerile bugetare drastice în multe state membre afectează în mod 
disproporționat lucrătoarele și solicită Comisiei să realizeze o evaluare a impactului pe 
care măsurile de austeritate îl au asupra femeilor de pe piața muncii, acordând o atenție 
deosebită sectorului serviciilor.


