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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:

1. verzoekt de Commissie en de lidstaten om concrete maatregelen te treffen ten behoeve 
van een verdere verdieping van de dienstenmarkt om zo het grote banenpotentieel ervan 
tot ontwikkeling te brengen en werknemers in staat te stellen profijt te trekken van de voor 
veel functies in deze sector zo karakteristieke flexibele arbeidsvoorwaarden (onder meer 
om werk en zorgtaken te kunnen combineren). Daarbij dient uitdrukkelijk te worden 
zorggedragen voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden ten aanzien van onder meer loon, 
veiligheid en gezondheid, carrièrevooruitzichten, sociale zekerheid en levenslang leren;

2. verzoekt de Commissie en de lidstaten om in overleg met de sociale partners de nodige 
strategieën te ontwikkelen voor de totstandbrenging van minimumnormen voor de 
dienstensector, onder meer ten aanzien van vaste contracten, collectieve 
arbeidsonderhandelingen en wettelijke minimumlonen; roept op tot een speciale belasting-
en subsidieregeling voor de persoonlijke en huishoudelijke dienstverleningssector 
teneinde het wijdverspreide zwartwerken te reguleren en daarmee te zorgen voor 
fatsoenlijke arbeidsomstandigheden;

3. benadrukt het belang van een spoedig akkoord over het programma voor sociale 
verandering en innovatie, opdat werknemers en ondernemers in de dienstensector gebruik 
kunnen maken van het component voor microfinanciering en sociaal ondernemerschap 
van dit programma;

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten de bescherming van de sociale rechten en de 
arbeidsrechten van de grote aantallen mobiele werknemers in de dienstensector te 
waarborgen en elke vorm van uitbuiting te bestrijden;

5. acht de toegang van alle werknemers in de dienstensector tot bijscholingsprogramma's van 
groot belang omdat deze programma's hen helpen de kloof tussen hun vaardigheden en 
hun werkinvulling te dichten; 

6. wijst op het feit dat vrouwelijke werknemers disproportioneel getroffen worden door de 
drastische bezuinigingen in vele lidstaten en verzoekt de Commissie een onderzoek uit te 
voeren naar de gevolgen van de bezuinigingsmaatregelen op vrouwen op de arbeidsmarkt, 
de dienstensector in het bijzonder;


