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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za pravice žensk in enakost spolov 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo konkretne ukrepe za nadaljnjo 
poglobitev trga storitev, da bi tako razvili njegov znaten potencial za delovna mesta in 
omogočili delavcem, da izkoristijo prožne delovne pogoje, značilne za številna delovna 
mesta v tem sektorju (da bi, na primer, uskladili delo in obveznosti glede oskrbe), hkrati 
pa zagotovili dostojne delovne pogoje, kar zadeva med drugim plačilo, zdravje in varnost,  
poklicne možnosti, socialno varnost in vseživljenjsko učenje;

2. poziva Komisijo in države članice, naj ob posvetovanju s socialnimi partnerji razvijejo 
strategije za določitev minimalnih standardov v sektorju storitev, vključno z rednimi 
pogodbami, kolektivnimi pogajanji in zakonsko določenimi spodnjimi mejami plač; 
poziva k uvedbi posebnega sistema davkov in dajatev za sektor osebnih in gospodinjskih 
storitev, da bi tako uredili široko razširjen pojav neprijavljenega dela in zagotovili 
dostojne delovne pogoje;

3. poudarja pomen hitrega dogovora glede Programa EU za socialne spremembe in 
inovacije, da bi tako delavcem in podjetnikom v storitvenem sektorju omogočili, da 
izkoristijo njegov sklop za mikrofinanciranje in socialno podjetništvo;

4. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo varstvo socialnih in zaposlitvenih pravic 
za veliko število mobilnih delavcev v sektorju storitev in se borijo proti vsem oblikam 
izkoriščanja;

5. poudarja, da morajo imeti vsi delavci v sektorju storitev dostop do programov za 
nadgrajevanje znanj, da bi tako zmanjšali neusklajenost med znanji in spretnostmi ter 
delovnimi nalogami; 

6. poudarja, da drastično zmanjševanje proračunskih sredstev v številnih državah članicah 
nesorazmerno vpliva na delavke, in poziva Komisijo, naj izvede oceno učinka varčevalnih 
ukrepov na ženske na trgu dela, pri tem pa se posebej osredotoči na sektor storitev;


