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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 overalt i verden stadig er store forskelle, for så 
vidt angår beskæftigelsesmuligheder, arbejdskvalitet og løn1,

1. opfordrer Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne til omgående at gennemføre direktiv 
2006/54/EF i alle medlemsstaterne;

2. 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;

3. opfordrer medlemsstaterne til at sørge for netværk for børnepasning og anden pasning og 
pleje for at muliggøre fuldtidsarbejde og undgå ufrivilligt deltidsarbejde;

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

5. går ind for, at standardarbejdspladser i fremtiden udformes i overensstemmelse med 
principperne om godt arbejde og ikke forvandles til usikre arbejdspladser;

6. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter til at øge både 
mulighederne for at deltage i fagforeningsarbejde og medbestemmelsesrettighederne for 
personer, der arbejder under usikre ansættelsesforhold, samt at straffe besværliggørelse af 
deltagelse i fagforeningsarbejde;

7. støtter Parlamentets betænkning 2008/2034(INI), og opfordrer på ny Rådet til at enes om 
et EU-mål for mindsteløn på mindst 60 % af den respektive gennemsnitlige mindsteløn 
og en tidsplan for, hvornår dette mål skal være nået i alle medlemsstater;

8. opfordrer Kommissionen til at lade sundhed, pleje, hotelbranche, restaurationsbranche og 
husholdningsrelaterede tjenesteydelser indgå i udstationeringsdirektivet. 

                                               
1 ifølge Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) undersøgelse fra 2010


