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Förslag till resolution Ändringsförslag

Europaparlamentet noterar att 
tjänsteleverantörerna har drabbats hårt av 
pandemin. Parlamentet välkomnar 
parlamentets insatser, såsom 
tillhandahållandet av solidaritetsmåltider, 
för att bidra till att minska konsekvenserna 
för underleverantörer och deras anställda. 
Parlamentet framhåller att utkontraktering 
av städ- och cateringtjänster försätter 
människor, främst kvinnor, i en extremt 
utsatt situation. Parlamentet är ytterst 
bekymrat över det stora antalet 
uppsägningar av anställda inom 
cateringföretaget Compass Group. 
Parlamentet uppmanar berörda tjänster 
inom sin administration att i samarbete 
med underleverantörer undersöka alla 
möjliga alternativa lösningar för att trygga 
sysselsättningen inom ramen för den 
sociala dialogen och att upphandla 
ytterligare tjänster som kan motiveras av 
användningen av parlamentets budget. 
Parlamentet uppmanas att vidta alla 
nödvändiga försiktighetsåtgärder för att 
säkerställa att de högsta arbetsrättsliga 
standarderna för städpersonal, som främst 
utgörs av kvinnor, och cateringpersonal, 
upprätthålls av externa uppdragstagare, 
särskilt när det gäller psykologiskt tryck 
och arbetsvillkor. Parlamentet uppmanar 
presidiet att se över parlamentets policy för 
utkontraktering.
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pandemin. Parlamentet välkomnar 
parlamentets insatser, såsom 
tillhandahållandet av solidaritetsmåltider, 
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