
AD\1009102DA.doc PE519.823v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

2013/2111(INI)

26.11.2013

UDTALELSE
fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om social beskyttelse for alle, inklusive selvstændige erhvervsdrivende
(2013/2111(INI))

Ordfører for udtalelse: Marije Cornelissen



PE519.823v02-00 2/6 AD\1009102DA.doc

DA

PA_NonLeg



AD\1009102DA.doc 3/6 PE519.823v02-00

DA

FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og 
Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at kvinder, der vælger at blive iværksættere, oftere end mænd nævner en 
bedre balance mellem arbejde og privatliv og/eller økonomisk nødvendighed som den 
vigtigste motivation for deres beslutning;

B. der henviser til, at selvstændig beskæftigelse i mange tilfælde ikke er den foretrukne 
løsning for den pågældende person, men snarere en nødvendighed på grund af mangel på 
andre jobmuligheder eller tilstrækkeligt fleksible arbejdsordninger til at kombinere 
arbejde og pleje; der henviser til, at disse forhold er blevet forværret under krisen, hvilket 
har medført et øget antallet af personer, der er selvstændige erhvervsdrivende af 
nødvendighed, især kvinder;

C. der henviser til, at selvstændige kvinder er i mindretal blandt de selvstændige 
erhvervsdrivende, men at de har en højere sandsynlighed for at blive ramt af fattigdom;

D. der henviser til, at manglende adgang til tilstrækkelige pensionsrettigheder, sygedagpenge, 
betalt ferie og andre former for social sikring for selvstændige erhvervsdrivende forværrer 
de kønsbestemte lønforskelle for selvstændige kvinder, især efter pensionering;

E. der henviser til, at et stigende antal selvstændige personer med for lidt arbejde eller 
arbejde, der er meget dårligt lønnet, især kvinder, falder under fattigdomsgrænsen, men 
ikke er officielt registreret som arbejdsløse;

F. der henviser til, at der mangler pålidelige, nøjagtige og sammenlignelige oplysninger og 
data om situationen, arbejdsvilkår og sociale sikringsordninger med henblik på at 
kombinere arbejde og pleje for selvstændige erhvervsdrivende;

1. Understreger behovet for bedre social sikkerhed og sundhedssystemer og behovet for at 
fremme socialforsikring for selvstændige erhvervsdrivende; opfordrer medlemsstaterne til 
at knytte retten til social sikring og social beskyttelse til den enkelte person i stedet for 
arbejdskontrakter og dermed garantere et anstændigt niveau af social beskyttelse for alle, 
herunder selvstændige erhvervsdrivende og ægtefæller eller livsledsagere, der deltager i 
selvstændige erhvervsdrivendes og andre arbejdstageres aktiviteter, uanset deres 
kontrakttype eller beskæftigelsesstatus;

2. påpeger det forhold, at kvinder ifølge tilgængelige statistikker om kvinders 
beskæftigelsesegnethed, tilsyneladende har mere usikre job og er mere udsat for 
afskedigelse, hvilket betyder, at de er dårligere dækket af socialsikringsordningerne;

3. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at alle arbejdstagere og 
selvstændige erhvervsdrivende har adgang til livslang læring ved at omfordele 
eksisterende EU-midler og nationale midler, så de ikke kun omfatter alle arbejdstagere 
med tidsubegrænsede kontrakter, men alle arbejdstagere uanset deres kontrakttype og 
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selvstændige erhvervsdrivende;

4. understreger, at kløften mellem kvinders og mænds beskæftigelse i Europa stadig er 
betydelig, og henviser til, at fremme af selvstændig beskæftigelse for kvinder kan spille en 
vigtig rolle for nedbringelse af fattigdom;

5. understreger behovet for forbedring af og gennemsigtighed i socialsikringsordningerne i 
visse medlemsstater med det formål at opnå mere retfærdige standarder for bidrag for 
selvstændige erhvervsdrivende, især i forbindelse med graviditet og barselsorlov;

6. påpeger, at de budgetnedskæringer og privatiseringer, som mange medlemsstater 
gennemfører af deres offentlige sundhedssystemer, ødelægger de offentlige 
socialsikringsordninger og undergraver retten til social beskyttelse for arbejdstagere og 
borgere i almindelighed; beklager navnlig nedskæringerne inden for seksuel og 
reproduktiv sundhedspleje, der især berører kvinder, idet celleprøver, mammografier og 
gynækologiske undersøgelser bliver udsat og ikke længere foretages årligt;

7. henleder opmærksomheden på, at aldrende befolkninger, lave fødselsrater og 
arbejdsmarkeder i forandring i visse medlemsstater kan bevirke, at det haster mere med 
reformer af socialsikringssystemerne, herunder pensioner, for at garantere deres 
bæredygtighed; understreger det forhold, at kvinder oftere end mænd afbryder deres 
karriere eller har deltidsbeskæftigelse for at kunne passe børn eller andre personer, over 
for hvem der består forsørgerpligt, hvilket kan have en negativ indvirkning på deres 
pension og gør, at de har større risiko for fattigdom; opfordrer derfor medlemsstaterne til 
at medtage disse karriereafbrydelser som forsikringsperioder ved fastsættelse og 
beregning af pensionsrettigheder; understreger, at reformerne bør inddrage 
arbejdsmarkedets parter i overensstemmelse med national ret og praksis og relevante
interessenter og bør formidles ordentligt til borgerne;

8. understreger, at direktiv 2010/41/EU om anvendelse af princippet om ligebehandling af 
mænd og kvinder i selvstændige erhverv fastsætter, at medlemsstaterne skal afhjælpe alle 
hindringer for, at kvinder og deres ægtefæller eller livsledsagere, som er anerkendt i 
national ret, kan få adgang til social sikring i overensstemmelse med national ret;

9. minder om, at delt forældreorlov mellem mænd og kvinder, der skal være længere og 
betalt, og som betragtes som fuldtidsarbejde med hensyn til socialsikringsydelser, kan 
være et vigtigt fødselsfremmende incitament;

10. opfordrer de europæiske arbejdsmarkedsparter, Kommissionen og medlemsstaterne til at 
undersøge spørgsmålet om selvstændig virksomhed og finde praktiske løsninger, især i de 
sektorer, hvor grænseoverskridende aktiviteter spiller en vigtig rolle, og blandt udsatte 
grupper såsom husarbejdere og lavtlønnede arbejdstagere;

11. opfordrer medlemsstaterne til at fremme og lette selvorganisering blandt selvstændige 
erhvervsdrivende, især kvinder, for at øge deres muligheder for at forsvare deres 
kollektive interesser;

12. opfordrer medlemsstaterne til at sikre tilgængeligheden af overkommelige børnepasnings-
og uddannelsesfaciliteter og at sikre lige adgang for selvstændige erhvervsdrivende til 
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offentlige tjenester og relevante skattefordele og sociale fordele i relation til børnepasning;

13. opfordrer Kommissionen til at foreslå en ambitiøs revision af direktiv 2010/41/EU om 
anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv 
for at sikre højere standarder for minimumsrettigheder til barsels- fædre-, adoptions-, 
pleje- og omsorgsorlov, og til at gøre medlemsstaterne ansvarlige for at sikre, at 
selvstændige erhvervsdrivende har ret til disse orlover inden for deres 
socialsikringsordninger; opfordrer Rådet til at indtage en fælles holdning til det af 
Parlamentet vedtagne forslag til revision af Rådets direktiv 92/85/EØF om iværksættelse 
af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for 
arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer; minder om, at det af 
Europa-Parlamentet vedtagne forslag indeholder vigtige foranstaltninger på området, der 
fremmer foreneligheden mellem arbejde og privatliv for mænd og kvinder;

14. opfordrer medlemsstaterne til at lette muligheden for alle arbejdstagere, herunder 
selvstændige erhvervsdrivende og ægtefæller eller livsledsagere, der deltager i deres 
aktiviteter, for at kombinere arbejds- og omsorgsforpligtelser, herunder ved at fremskynde 
gennemførelsen af artikel 7 og 8 i direktiv 2010/41/EU af 7. juli 2010 og ved at give 
arbejdstagere, på disses anmodning, fleksibilitet med hensyn til arbejdstider, 
distancearbejde og deltidsarbejde med henblik på pleje af mindreårige børn og personer, 
over for hvem der består forsørgerpligt, og til at opnå dette uden tab af arbejdstagernes 
sociale ydelser med henblik på at undgå, at de ikke har anden udvej for at sikre 
fleksibilitet end at ty til at drive afhængig eller ufrivillig selvstændig virksomhed;

15. opfordrer medlemsstaterne til at vedtage lovgivning med henblik på at bekæmpe "falske" 
selvstændige erhvervsdrivende, en form for usikker beskæftigelse, der særligt berører 
kvinder, og tilskynder arbejdsmarkedets parter til at udveksle bedste praksis med hensyn 
til ydelser til selvstændige erhvervsdrivende, håndtering af "falsk" selvstændig 
virksomhed og organisering af reelle selvstændige erhvervsdrivende;

16. opfordrer medlemsstaterne til at udvikle politikker og sociale tjenester for børnepasning, 
ældrepleje og omsorg for afhængige personer, således at mænd og kvinder kan fortsætte 
deres erhvervsaktivitet, hvis de ønsker det;

17. understreger behovet for muligheder for efteruddannelse og omskoling af ansatte, 
selvstændige erhvervsdrivende og dem, som er på vej fra et ansættelsesforhold til 
selvstændig erhvervsvirksomhed; opfordrer derfor medlemsstaterne til at fjerne hindringer 
for efteruddannelse og omskoling samt fremme livslang læring for alle;

18. opfordrer medlemsstaterne til at sikre enlige kvinder og lesbiske adgang til 
fertilitetsbehandling og assisteret reproduktion;

19. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indsamle kønsspecifikke pålidelige, 
nøjagtige og sammenlignelige data og nøje overvåge situationen for og den sociale 
beskyttelse af selvstændige erhvervsdrivende samt tendenser på arbejdsmarkedet, der 
påvirker selvstændige erhvervsdrivende, blandt andre former for beskæftigelse, ved at 
inddrage spørgsmål vedrørende selvstændig erhvervsvirksomhed i EU's 
arbejdsstyrkeundersøgelse.
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