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pažymi, kad paslaugų teikėjai smarkiai 
nukentėjo nuo pandemijos; palankiai 
vertina Parlamento pastangas, pvz., 
maitinimo solidarumo tikslais teikimą, 
siekiant padėti sumažinti poveikį 
subrangovams ir jų darbuotojams; 
pabrėžia, kad dėl valymo ir maitinimo 
paslaugų subrangos žmonės, daugiausia 
moterys, atsiduria itin pažeidžiamoje 
padėtyje; yra labai susirūpinęs dėl masiškai 
atleidžiamų maitinimo paslaugų įmonės 
„COMPASS Group“ darbuotojų; ragina 
atitinkamas Parlamento tarnybas, 
bendradarbiaujant su subrangovais, 
išnagrinėti visus galimus alternatyvius 
sprendimus siekiant išsaugoti darbo vietas 
palaikant socialinį dialogą ir pirkti 
papildomas paslaugas, kurios būtų 
pagrįstos Parlamento biudžeto naudojimo 
požiūriu; ragina Parlamentą imtis visų 
reikiamų atsargumo priemonių siekiant 
užtikrinti, kad išorės rangovai laikytųsi 
aukščiausių darbo teisės standartų valymo 
paslaugas, daugiausia moterų, ir maitinimo 
paslaugas teikiančių darbuotojų požiūriu, 
ypač atsižvelgiant į psichologinį spaudimą 
ir darbo sąlygas; ragina Biurą persvarstyti 
Parlamento paslaugų teikimo perdavimo 
išorės subjektams politiką;
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