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SUGGESTIES

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

A. overwegende dat vrouwen die ervoor kiezen om ondernemer te worden, vaker dan 
mannen een beter evenwicht tussen werk en privéleven en/of economische noodzaak als 
belangrijkste motivatie noemen;

B. overwegende dat zelfstandige arbeid in veel gevallen niet de eerste keuze van de persoon 
in kwestie is, maar eerder een noodzaak wegens een tekort aan andere arbeidskansen of 
voldoende flexibele werkregelingen om werk en zorg te combineren; overwegende dat 
deze omstandigheden in tijden van crisis nog verslechterd zijn, waardoor het aantal 
zelfstandigen, met name onder vrouwen, is toegenomen;

C. overwegende dat zelfstandig werkende vrouwen een minderheid zijn onder zelfstandigen, 
maar een grotere kans hebben in armoede te vervallen;

D. overwegende dat een gebrek aan toegang tot voldoende pensioenrechten, ziekteverlof, 
betaald verlof en andere vormen van sociale zekerheid voor zelfstandigen de loonkloof 
tussen mannen en vrouwen voor zelfstandig werkzame vrouwen verergert, in het 
bijzonder na hun pensioen;

E. overwegende dat steeds meer zelfstandigen, in het bijzonder vrouwen, die te weinig of 
onderbetaald werk hebben, onder de armoedegrens terechtkomen hoewel ze officieel niet 
als werkloos geboekt staan;

F. overwegende dat het ontbreekt aan betrouwbare, correcte en vergelijkbare informatie en 
gegevens over de situatie, arbeidsomstandigheden, en socialezekerheidsregelingen om 
werk en zorg te combineren voor zelfstandigen;

1. beklemtoont de noodzaak van betere stelsels van sociale zekerheid en gezondheidszorg en 
de behoefte aan sociale verzekeringen voor de zelfstandigen; verzoekt de lidstaten rechten 
op sociale zekerheid en sociale bescherming te verbinden aan individuele personen in 
plaats van arbeidscontracten, waardoor een fatsoenlijke sociale bescherming voor iedereen 
gewaarborgd wordt, met inbegrip van de zelfstandigen en alle echtgenoten of partners die 
aan de activiteiten van zelfstandigen deelnemen en andere werkenden, ongeacht hun soort 
contract of arbeidspositie;

2. benadrukt dat de beschikbare statistieken over de arbeidsparticipatie van vrouwen erop 
wijzen dat vrouwen vaker een onzekere baan hebben en meer risico lopen om ontslagen te 
worden, waardoor zij minder goed gedekt zijn door de socialezekerheidsstelsels;

3. verzoekt de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat alle werknemers en 
zelfstandigen toegang hebben tot een leven lang leren door bestaande EU- en nationale 
financiering te herverdelen en niet langer alleen aan werknemers met een contract van 
onbepaalde duur maar voortaan aan alle werknemers ongeacht hun contract en aan 
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zelfstandigen toe te kennen;

4. benadrukt het feit dat de kloof in werkgelegenheid tussen vrouwen en mannen in Europa 
nog altijd groot is, hoewel de bevordering van zelfstandige arbeid van vrouwen een 
belangrijke rol kan spelen in de armoedebestrijding;

5. onderstreept dat de socialezekerheidsstelsels in bepaalde lidstaten beter en transparanter 
moeten worden teneinde tot eerlijkere bijdragen voor zelfstandigen te komen, in het 
bijzonder in geval van zwangerschap en moederschapsverlof;

6. waarschuwt dat de begrotingsbezuinigingen en de privatiseringen die veel lidstaten 
momenteel doorvoeren in hun openbare gezondheidszorg hun socialezekerheidsstelsels 
vernietigen en de rechten van werknemers en burgers in het algemeen op sociale 
bescherming ondermijnen; betreurt met name de besparingen op het gebied van seksuele 
en reproductieve gezondheidszorg, die vooral vrouwen treffen, aangezien uitstrijkjes, 
mammografieën en gynaecologisch onderzoek niet langer jaarlijks maar met langere 
tussenpozen worden verricht;

7. vestigt de aandacht op het feit dat in sommige lidstaten vergrijzing, lage geboortecijfers en 
veranderende arbeidsmarkten de hervorming van socialezekerheidsstelsels, inclusief 
pensioenen, nog dringender maken teneinde hun duurzaamheid te waarborgen; benadrukt 
het feit dat vrouwen vaker hun loopbaan onderbreken en deeltijdbanen hebben dan 
mannen vanwege de zorg voor kinderen en ander van hen afhankelijke personen, wat 
negatieve gevolgen heeft voor hun pensioenen en een grotere kans op armoede geeft; 
vraagt de lidstaten dan ook deze perioden van loopbaanonderbreking als verzekerde 
perioden te beschouwen voor de vaststelling en berekening van pensioenrechten; 
benadrukt het feit dat overeenkomstig de nationale wetgeving en praktijken de sociale 
partners bij de hervormingen moeten worden betrokken, alsook de betreffende 
belanghebbenden, en dat de burgers op passende wijze over deze hervormingen ingelicht 
worden;

8. benadrukt het feit dat Richtlijn 2010/41/EU betreffende de toepassing van het beginsel 
van gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen en vrouwen voorschrijft dat de 
lidstaten alle obstakels moeten wegnemen, die vrouwen en hun in het nationale recht 
erkende echtgenoten of partners belemmeren gebruik te maken van de sociale 
bescherming waartoe zij op grond van dat recht gerechtigd zijn;

9. herinnert eraan dat een uitgebreider, beter betaald gedeeld ouderschapsverlof voor mannen 
en vrouwen, dat voor de berekening van de socialezekerheidsuitkeringen wordt 
beschouwd als voltijds werk, een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan de verhoging van 
de geboortecijfers;

10. verzoekt de Europese sociale partners, de Commissie en de lidstaten de kwestie van 
schijnzelfstandigheid te onderzoeken en praktische oplossingen te vinden, in het bijzonder 
in sectoren waar grensoverschrijdende activiteiten een belangrijke rol vervullen en bij 
kwetsbare groepen zoals huispersoneel en laagbetaalde werknemers;

11. verzoekt de lidstaten om zelforganisatie van zelfstandigen, in het bijzonder van vrouwen, 
te bevorderen en te vergemakkelijken zodat zij meer mogelijkheden hebben om hun 
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gemeenschappelijke belangen te verdedigen;

12. verzoekt de lidstaten te zorgen voor de beschikbaarheid van betaalbare kinderopvang en 
onderwijsfaciliteiten en de toegang tot overheidsdiensten en de hiermee verband houdende 
belasting- of sociale voordelen voor zelfstandigen, te waarborgen;

13. verzoekt de Commissie om een grondige herziening van Richtlijn 2010/41/EU1 
betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van zelfstandig 
werkzame mannen en vrouwen, teneinde hogere minimumrechten inzake moeder- en 
vaderschapsverlof, adoptie en zorgverlof, te waarborgen en de lidstaten te verplichten dit 
recht op moeder- en vaderschapsverlof van zelfstandigen in hun socialezekerheidsstelsel 
op te nemen; dringt er bij de Raad op aan om een gemeenschappelijk standpunt vast te 
stellen met betrekking tot het door het Parlement aangenomen voorstel tot herziening van 
Richtlijn 92/85/EEG van de Raad inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen ter 
bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van 
werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie; herinnert 
eraan dat het door het Parlement aangenomen voorstel belangrijke maatregelen op dit 
gebied bevat die een evenwicht tussen werk en privéleven voor mannen en vrouwen 
bevorderen;

14. verzoekt de lidstaten voor alle werkenden, met inbegrip van zelfstandigen en alle 
echtgenoten of partners die aan hun activiteiten deelnemen, de mogelijkheid te bieden 
werk en zorgverantwoordelijkheid te combineren, mede door de toepassing van de 
artikelen 7 en 8 van Richtlijn 2010/41/EU van 7 juli 2010 te versnellen, en op verzoek van 
werkenden meer flexibele arbeidstijden, telewerken en deeltijdwerken met het oog op 
zorg voor minderjarigen en afhankelijke personen, aan te bieden, en dit zonder enig 
verlies van de sociale voordelen voor de werkenden te verwezenlijken, teneinde te 
voorkomen dat zij geen andere mogelijkheid hebben om flexibiliteit te verkrijgen dan 
door hun toevlucht te zoeken in afhankelijk of onvrijwillig werk als zelfstandige;

15. vraagt de lidstaten wetgeving af te kondigen ter bestrijding van het gebruik van 
schijnzelfstandigen, een vorm van onzekere werkgelegenheid die met name vrouwen treft, 
en de sociale partners aan te sporen optimale praktijken uit te wisselen van aan 
zelfstandigen aangeboden diensten, die schijnzelfstandigheid bestrijden en echte 
zelfstandigen organiseren;

16. verzoekt de lidstaten om het sociale beleid en de sociale diensten met betrekking tot de 
zorg voor kinderen, ouderen en andere hulpbehoevende personen zo in te richten dat 
mannen en vrouwen hun beroepsactiviteit kunnen voortzetten als zij daarvoor kiezen;

17. beklemtoont de behoefte aan mogelijkheden van bij- en omscholing voor werknemers, 
zelfstandigen en degenen die bezig zijn de overstap van werknemer naar zelfstandige te 
maken; verzoekt derhalve de lidstaten om aan belemmeringen voor bijscholing en 
omscholing een einde te maken en een leven lang leren voor allen te bevorderen;

18. verzoekt de lidstaten om de toegang van alleenstaande vrouwen en lesbische vrouwen tot 
vruchtbaarheidsbehandelingen en geassisteerde voortplanting te waarborgen;

19. roept de Commissie en de lidstaten op om gendergevoelige, betrouwbare, nauwkeurige en 
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onderling vergelijkbare gegevens te verzamelen en de situatie en de sociale bescherming 
van zelfstandigen alsmede arbeidsmarktontwikkelingen die gevolgen hebben voor onder 
meer arbeid als zelfstandige, van nabij te volgen, door vragen over arbeid als zelfstandige 
in de Europese arbeidskrachtenenquête op te nemen.
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