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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:

1. fremhæver behovet for at give bedre universel social sikkerhed og fremme social forsikring 
for selvstændige erhvervsdrivende; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at 
knytte retten til social sikring og social beskyttelse til den enkelte person i stedet for en 
arbejdskontrakt, og dermed give mulighed for anstændig social beskyttelse for alle, 
herunder selvstændige og arbejdstagere uanset deres kontrakttype eller 
beskæftigelsesstatus;

2. understreger, at især selvstændige kvinder møder forhindringer i form af individuel 
adgang til og udnyttelse af retten til social sikring, og at disse forhindringer har en 
langsigtet negativ indvirkning på erhvervelse af retten til social sikring; opfordrer 
medlemsstaterne til at reducere de administrative hindringer i adgangen til social sikring 
blandt selvstændige erhvervsdrivende;

3. opfordrer medlemsstaterne til at fremme og støtte gruppeforsikring imod arbejdsulykker 
og erhvervssygdomme; opfordrer medlemsstaterne til at sikre adgang til kollektive og 
solidariske forsikrings- og pensionsordninger for selvstændige erhvervsdrivende;

4. opfordrer medlemsstaterne til at sikre tilgængeligheden af overkommelige 
børnepasningsfaciliteter og at sikre lige adgang for selvstændige erhvervsdrivende til 
relevante skattefordele eller sociale fordele i relation til børnepasning;

5. opfordrer Kommissionen til at foreslå en ambitiøs revision af direktiv 2010/41/EU1 om 
anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv 
for at sikre højere minimumsrettigheder for barsels- og fædreorlov;

6. opfordrer medlemsstaterne til at lette kombinationen af arbejds- og omsorgsforpligtelser 
ved at give arbejdstagerne fleksibilitet med hensyn til arbejdstider og arbejdssted for at 
undgå, at de ikke har andre muligheder for fleksibilitet end at ty til at drive selvstændig 
virksomhed;

7. 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, bl.a. ved at inddrage spørgsmål vedrørende 
selvstændig erhvervsvirksomhed i EU's arbejdsstyrkeundersøgelse.

                                               
1 EUT L 180 af 15.7.2010, s. 1.


