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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Kvinders 
Rettigheder og Ligestilling, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i 
det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at det hovedsagligt er kvinder, der arbejder under usikre 
ansættelsesforhold, og at der for kvinder på trods af den eksisterende lovramme stadig er 
store forskelle i EU, for så vidt angår beskæftigelsesmuligheder, arbejdskvalitet, en 
fattigdomshindrende indkomst samt lige løn for lige arbejde og arbejde af samme værdi,

B. der henviser til, at overrepræsentationen af kvinder i usikre ansættelsesforhold i høj grad 
bidrager til den kønsbestemte lønforskel, som stadig er uforandret høj; der henviser til, at 
en forbedring af kvinders arbejdskvalitet derfor vil mindske den kønsbestemte lønforskel,

C. der henviser til, at EU også fremover vil arbejde for integration af ligestillingsaspektet; 
der henviser til, at lige muligheder for kvinder og mænd inden for 
beskæftigelsespolitikken bør fremmes aktivt,

D. der henviser til, at kvinder i visse tilfælde er udsat for en risiko for arbejdsvilkår, der ikke 
er værdige, og der henviser til, at der derfor i den forbindelse skal rettes særlig 
opmærksomhed mod disse kvinder, navnlig mod dem, som er gravide eller ammer,

E. der henviser til, at globaliseringen og den nuværende økonomiske kontekst sammen med 
den teknologiske udvikling vil resultere i ændringer i arbejdsrelationerne og indholdet af 
arbejdstagernes opgaver,

F. der henviser til, at der er større sandsynlighed for, at kvinder, der arbejder under usikre 
ansættelsesforhold, ikke kender deres rettigheder og i højere grad udsættes for risikoen 
for at blive udelukket fra retlig beskyttelse og/eller blive uretmæssigt afskediget,

G. der henviser til betydningen af, at alle arbejdstagere, herunder også kvinder, der arbejder 
under usikre ansættelsesforhold, har ret til faglig uddannelse og efteruddannelse,

H. der henviser til, at der på baggrund af det stigende antal kvinder i usikre 
ansættelsesforhold er større risiko for fattigdom blandt kvinder,

1. opfordrer medlemsstaterne til mere effektivt at håndhæve bestemmelserne i direktiv 
2006/54/EF;

2. opfordrer til, at der på Det Europæiske Råds møde opnås enighed om vejledende 
retningslinjer og konkrete foranstaltninger til sikring af allerede eksisterende og skabelse 
af nye arbejdspladser inden for rammerne af EU 2020-strategien;

3. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at planlægge og gennemføre 
foranstaltninger, der muliggør god uddannelse og erhvervsuddannelse og et godt studium 
for piger og unge kvinder, især bør piger og unge kvinder med indvandrerbaggrund 
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støttes; understreger derudover nødvendigheden af, at kvinder efter at have forladt 
arbejdsmarkedet på grund af fødsel bør arbejde aktivt for igen at vende tilbage til 
arbejdsmarkedet;

4. opfordrer Kommissionen til med den nye beskæftigelsesstrategi at sigte efter at inddrage 
kvinder, der arbejder under usikre ansættelsesforhold, i sociale sikringsordninger og 
arbejdsretlige beskyttelsessystemer uafhængigt af deres arbejdes status;
anser det for yderst vigtigt, at kvinder i usikre ansættelsesforhold og deres familie i givet 
fald modtager ydelser under en arbejdsløshedsforsikringsordning og barselsydelser; 
opfordrer medlemsstaternes regeringer til at øge både omfanget og varigheden af de 
materielle ydelser for at skabe et passende socialt sikkerhedsnet;

5. opfordrer Europa-Kommissionen til at støtte medlemsstaterne i udarbejdelsen af en 
kampagne, der skridt for skridt skal flytte arbejdstagere fra usikre ansættelsesforhold til 
ordnede ansættelsesforhold; opfordrer Europa-Kommissionen til støtte et program, der 
oplyse arbejdstagere om følgerne og virkningerne af usikre ansættelsesforhold, herunder 
sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen;

6. opfordrer Europa-Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger, der 
skal reducere kvinders dobbeltbelastning, som er en af årsagerne til overrepræsentationen 
af kvinder i usikre ansættelsesforhold; opfordrer til at forbedre balancen mellem 
arbejdsliv og privatliv i ordnede ansættelsesforhold, så der bliver færre i usikre 
ansættelsesforhold;

7. opfordrer medlemsstaterne til at muliggøre netværk for børnepasning og anden pasning 
og pleje og opfylde Barcelonamålene om børnepasning, til at sørge for et alternativ, når 
mangel på netværk for børnepasning og anden pasning og pleje er til hinder for ønsket 
fuldtidsarbejde, til at muliggøre fuldtidsarbejde for kvinder, som vælger dette, og til at 
forbedre kvinders deltagelse i arbejdsmarkedet og deres økonomiske uafhængighed; 
opfordrer medlemsstaterne til at fjerne de forhindringer, som afholder kvinder fra at 
arbejde det antal timer, som de ønsker, hvad enten det drejer sig om deltids- eller 
fuldtidsarbejde; støtter, at der er behov for en fattigdomshindrende indkomst og adgang 
til alle sociale sikringsydelser ved både fuldtids- og deltidsarbejde; understreger faren ved 
den seneste tids udvikling, der viser, at arbejde uden socialsikring i nogle sektorer har 
drevet især kvinder med små børn ud i fattigdom;

8. opfordrer medlemsstaterne til at sørge for, at deltidsansatte også kan blive omfattet af 
pensionsordninger;

9. opfordrer medlemsstaterne til at indrette pensions-, skatte-, social- og familielovgivningen 
samt den sociale sikringslovgivning efter, at mænd og kvinder kan have en selvstændig 
tilværelse i og uden for ægteskabet;

10. mener, at bæredygtigheden af pensionsordninger, lånefaciliteter til selvhjælpsprojekter 
samt programmer til skabelse af arbejdspladser og alternative indtægtskilder kan forbedre 
forholdene for kvinder i usikre ansættelsesforhold;

11. 4a. opfordrer på ny Europa-Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke 
instrumenterne og forbedre den retlige ramme for at ophæve den kønsbestemte 
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lønforskel;

12. går ind for, at standardarbejdspladser i fremtiden udformes i overensstemmelse med 
principperne om godt arbejde og ikke forvandles til usikre arbejdspladser; opfordrer til, at 
arbejdsmarkedet ved hjælp af strenge arbejdstilsyn bliver bedre reguleret, så antallet at 
usikre ansættelsesforhold reduceres;

13. opfordrer Europa-Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle strategier for usikre 
ansættelsesforhold, så der lægges vægt på værdige og grønne job og tages hensyn til en 
afbalanceret tilstedeværelse af mænd og kvinder;

14. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at indføre klare foranstaltninger med henblik 
på at reducere den kønsbestemte lønforskel i medlemsstaterne med 10 % inden 2020 for 
at sænke den gennemsnitlige kønsbestemte lønforskel i EU, herunder også forskellen i 
pensionen, da dette er meget vigtigt for at forbedre levestandarden, bekæmpe fattigdom 
og øge den økonomiske vækst;

15. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter til at fremme såvel 
mulighederne for at deltage i fagforeningsarbejde og samarbejdsorganer i virksom-
hederne som medbestemmelsesrettighederne for alle arbejdstagerkategorier, uafhængigt 
af deres ansættelsesvilkår, til at gøre det nemmere at få oplysninger om 
arbejdstagerrettigheder samt til at fjerne hindringer for at deltage i fagforeningsarbejde; 
opfordrer endvidere arbejdsmarkedets parter til at øge kvinders deltagelse i deres udvalg 
på alle niveauer; opfordrer derudover medlemsstaterne til at tilbyde lettilgængelig 
rådgivning til kvinder, som ikke kan få støtte fra samarbejdsudvalg i virksomhederne, 
f.eks. ansatte i private husholdninger;

16. opfordrer Kommissionen til i overensstemmelse med de opnåede praktiske resultater at 
give medlemsstaterne retningslinjer om bedste praksis i bekæmpelsen af direkte og 
indirekte forskelsbehandling, integration af ligestillingsprincippet og reducering af usikre 
ansættelsesforhold blandt kvinder;

17. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fastsætte regler for sæsonarbejderes 
sociale og retlige forhold og forsyne dem med dækning under en social sikringsordning; 
henviser i den forbindelse til, at der ved sæsonarbejdere forstås arbejdstagere, der indgår 
en ansættelseskontrakt på bestemt eller ubestemt tid, hvis løbetid og fortsatte beståen er 
påvirket af sæsonbetingende faktorer, f.eks. sæsonbestemte vejrforhold, officielle 
helligdage og/eller landbrugets høstperioder;
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