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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för kvinnors rättigheter och 
jämställdhet mellan kvinnor och män att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

A. Det är huvudsakligen kvinnor som arbetar under otrygga anställningsförhållanden och det 
finns fortfarande stora skillnader vad gäller kvinnors sysselsättningsmöjligheter, kvalitet i 
arbete och löner runt om i världen1,

1. Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och medlemsstaterna att omedelbart 
genomföra direktiv 2006/54/EG i alla medlemsstater.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i och med den nya 
sysselsättningsstrategin sträva efter att inkludera kvinnor som arbetar under otrygga 
arbetsförhållanden, oavsett arbetets status, i de sociala och arbetsrättsliga 
trygghetssystemen.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att skapa nätverk för barnomsorg och 
annan vård och omsorg för att möjliggöra heltidsarbete och undvika ofrivilligt 
deltidsarbete.

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utforma pensions- skatte- social- och 
familjelagstiftningen på ett sätt som låter kvinnor och män ha ett självständigt liv i och 
utanför äktenskapet.

5. Europaparlamentet arbetar för att den genomsnittliga arbetsplatsen i framtiden ska 
motsvara principerna om ”bra arbete” och inte förvandlas till en otrygg arbetsplats.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och arbetsmarknadens 
parter att förbättra möjligheterna till fackligt engagemang för personer som arbetar under 
otrygga anställningsförhållanden och att motverka hinder för fackligt engagemang.

7. Europaparlamentet påminner om parlamentets betänkande 2008/2034(INI) och uppmanar 
återigen rådet att enas om ett EU-mål för en minimilön som motsvarar minst 60 procent av 
de relevanta genomsnittslönerna och om en tidsplan för att uppnå detta mål i samtliga 
medlemsstater.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att låta tjänster inom hälso- och sjukvård, 
vård och omsorg såväl som inom hotell- och restaurangbranschen samt hushållsnära 
tjänster ingå i utstationeringsdirektivet. 

                                               
1 Enligt ILO:s studie från 2010.


