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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat het voornamelijk vrouwen zijn die in onzekere dienstverbanden werken
en dat er voor vrouwen wereldwijd nog steeds grote verschillen gelden als het om de kans 
op een baan, de kwaliteit van het werk en het loon gaat1,

1. verzoekt de Raad, de Commissie en de lidstaten Richtlijn 2006/54/EG in alle lidstaten 
onverwijld om te zetten;

2. verzoekt de Commissie er in de nieuwe werkgelegenheidsstrategie naar te streven dat 
vrouwen met onzekere dienstverbanden ongeacht de status van hun werk in het stelsel van 
sociale zekerheid en het arbeidsrechtelijke systeem worden opgenomen;

3. verzoekt de lidstaten netwerken voor kinderopvang en zorg te creëren, om voltijds werk 
mogelijk te maken en onvrijwillig deeltijdwerk te vermijden;

4. verzoekt de lidstaten het pensioen-, belasting-, familie- en sociale recht te richten op een 
zelfstandig bestaan voor vrouwen en mannen, of zij getrouwd zijn of niet;

5. pleit ervoor standaardbanen voortaan op de beginselen van goed werk te baseren en niet 
om te zetten in onzekere dienstverbanden;

6. verzoekt de Commissie, de lidstaten en de sociale partners de mogelijkheden tot 
vakbondslidmaatschap en het medebeslissingsrecht voor personen met onzekere 
dienstverbanden te verbeteren en het belemmeren van vakbondslidmaatschap te 
bestraffen;

7. bekrachtigt verslag 2008/2034/INI van het EP en verzoekt de Raad andermaal een EU-
voorschrift voor minimumlonen van ten minste 60% van het desbetreffende gemiddelde 
loon en een tijdschema voor het nakomen van dit voorschrift vast te stellen;

8. verzoekt de Commissie de sectoren gezondheidszorg, zorg, horeca en huishoudelijke 
diensten in de detacheringsrichtlijn op te nemen.

                                               
1 Zie de studie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) uit 2010.


