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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podnikli konkrétne kroky na ďalšie prehĺbenie trhu 
služieb s cieľom rozvinúť jeho významný potenciál tvorby pracovných miest a umožniť 
pracovníkom, aby mali prospech z flexibilných pracovných podmienok charakteristických 
pre mnohé pracovné pozície v tomto sektore (so zameraním napríklad na zosúladenie 
pracovných povinností a povinností súvisiacich s opaterou), a zároveň zabezpečiť 
dôstojné pracovné podmienky, pokiaľ ide okrem iného o odmenu, zdravie a bezpečnosť, 
kariérne vyhliadky, sociálne zabezpečenie a celoživotné vzdelávanie;

2. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby po dohode so sociálnymi partnermi vytvorili stratégie 
na stanovenie minimálnych noriem v sektore služieb vrátane štandardných zmlúv, 
kolektívneho vyjednávania a zákonných minimálnych miezd; požaduje osobitný daňový 
režim a režim dávok v sektore osobných služieb a služieb v domácnosti s cieľom 
regulovať rozšírený fenomén nelegálnej práce a tým zabezpečiť dôstojné pracovné 
podmienky;

3. zdôrazňuje potrebu rýchlo dosiahnuť dohodu o programe v oblasti sociálnej zmeny 
a inovácie s cieľom umožniť pracovníkom a podnikateľom v sektore služieb využívanie 
jeho osi Mikrofinancovanie a sociálne podnikanie;

4. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaručili veľkému počtu mobilných pracovníkov 
v sektore služieb ochranu sociálnych a zamestnaneckých práv a bojovali proti 
akémukoľvek vykorisťovaniu;

5. zdôrazňuje potrebu, aby všetci pracovníci v sektore služieb mali prístup k programom na 
rozvíjanie zručností s cieľom odstrániť nesúlad medzi zručnosťami a pracovnými 
povinnosťami;

6. zdôrazňuje, že drastické krátenie rozpočtu v mnohých členských štátoch neúmerne 
zasahuje pracujúce ženy, a vyzýva Komisiu, aby posúdila vplyv úsporných opatrení na 
ženy aktívne na trhu práce s osobitným dôrazom na sektor služieb.


