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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

norāda, ka Covid-19 pandēmija smagi 
skāra pakalpojumu sniedzējus; atzinīgi 
vērtē Parlamenta centienus, piemēram, 
solidaritātes maltīšu nodrošināšanu, kas 
palīdz mazināt ietekmi uz 
apakšuzņēmējiem un viņu darbiniekiem; 
uzsver, ka apakšuzņēmuma līgumu 
slēgšana par uzkopšanas un ēdināšanas 
pakalpojumiem nostāda cilvēkus, 
galvenokārt sievietes, ārkārtīgi 
neaizsargātā situācijā; pauž nožēlu par 
milzīgo skaitu atlaisto darbinieku 
COMPASS grupas ēdināšanas uzņēmumā; 
aicina attiecīgās Parlamenta struktūras 
sadarbībā ar apakšuzņēmējiem izpētīt visus 
iespējamos alternatīvos risinājumus 
nodarbinātības aizsardzībai sociālā dialoga 
ietvaros un iepirkt papildu pakalpojumus, 
kas ir attaisnojami no Parlamenta budžeta 
izmantošanas viedokļa; mudina Parlamentu 
ievērot visus nepieciešamos piesardzības 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka ārējie 
līgumslēdzēji ievēro visaugstākos darba 
tiesību standartus attiecībā uz uzkopšanas 
personālu, kas pārsvarā ir sievietes, un 
ēdināšanas personālu, jo īpaši attiecībā uz 
psiholoģisku spiedienu un darba 
apstākļiem; aicina Prezidiju pārskatīt 
Parlamenta ārpakalpojumu izmantošanas 
politiku;
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