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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:

1. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tage konkrete skridt hen imod en 
yderligere uddybning af markedet for tjenesteydelser med henblik på at udvikle dets 
afgørende jobpotentiale og gøre det muligt for arbejdstagere at gøre brug af de fleksible 
arbejdsbetingelser, der hersker for mange job i denne sektor (eksempelvis med hensyn til 
at forene arbejds- og familiemæssige forpligtelser), og samtidig sikre anstændige 
arbejdsbetingelser med hensyn til bl.a. betaling, sundhed og sikkerhed, 
karrieremuligheder, social sikkerhed og livslang læring;

2. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til efter høring af arbejdsmarkedets parter at 
udarbejde strategier, der skal fastlægge minimumsstandarder i tjenesteydelsessektoren, 
herunder kontrakter, der indgås regelmæssigt, overenskomstforhandlinger og lovbestemte 
mindstelønninger; opfordrer til en særlig afgifts- og ydelsesordning for den personlige og 
husholdningsmæssige tjenesteydelsessektor med henblik på at regulere det udbredte 
fænomen sort arbejde og derved sikre anstændige arbejdsbetingelser;

3. understreger betydningen af, at der hurtigt indgås en aftale om programmet for social 
udvikling og innovation med henblik på at gøre det muligt for arbejdstagere og 
arbejdsgivere i tjenesteydelsessektoren at gøre brug af dets akse vedrørende 
mikrofinansiering og socialt iværksætteri;

4. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at garantere beskyttelse af sociale og 
beskæftigelsesmæssige rettigheder for det store antal mobile arbejdstagere i 
tjenesteydelsessektoren og til at bekæmpe enhver form for udnyttelse;

5. understreger behovet hos alle arbejdstagere i tjenesteydelsessektoren for at have adgang til 
efteruddannelsesprogrammer med henblik på at udligne misforholdet mellem 
kompetencer og arbejdsopgaver;

6. understreger, at de drastiske budgetbesparelser i mange medlemsstater påvirker kvindelige 
arbejdstagere uforholdsmæssigt meget, og opfordrer Kommissionen til at foretage en 
vurdering af indvirkningen af økonomiske besparelser på kvinder på arbejdsmarkedet, 
med særligt fokus på tjenesteydelsessektoren.


