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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει την ανάγκη για την παροχή καλύτερης καθολικής κοινωνικής ασφάλειας και την 
προώθηση της κοινωνικής ασφάλισης για τους αυτοαπασχολούμενους· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνδέσουν τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλειας και 
κοινωνικής προστασίας με το άτομο και όχι με την σύμβαση εργασίας, επιτρέποντας έτσι 
αξιοπρεπή κοινωνική προστασ ία  για όλους, συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολούμενων και των εργαζομένων, ανεξάρτητα από τον τύπο της σύμβασης ή 
την κατάσταση της απασχόλησης·

2.  τονίζει ότι ιδιαίτερα οι αυτοαπασχολούμενες γυναίκες αντιμετωπίζουν εμπόδια όσον 
αφορά την ατομική πρόσβαση και την αφομοίωση των δικαιωμάτων κοινωνικής 
ασφάλειας, και ότι τα εμπόδια αυτά έχουν μια μακροπρόθεσμη αρνητική επίδραση στην 
απόκτηση δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης· καλεί τα κράτη μέλη να μειώσουν τα 
διοικητικά εμπόδια στην πρόσβαση των αυτοαπασχολούμενων στην κοινωνική ασφάλεια·

3. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να υποστηρίξουν ομαδικές ασφαλίσεις για τα 
εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες· καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την πρόσβαση των αυτοαπασχολουμένων σε συλλογικά συστήματα 
ασφάλισης και συνταξιοδότησης βασισμένα στην αρχή της αλληλεγγύης ·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτών υπηρεσιών 
παιδικής μέριμνας και να διασφαλίσουν ισότιμη πρόσβαση των αυτοαπασχολούμενων 
στα σχετικά φορολογικά ή κοινωνικά πλεονεκτήματα που αφορούν τη φροντίδα των 
παιδιών·

5. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια φιλόδοξη αναθεώρηση της οδηγίας 
2010/41/ΕΕ1σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και 
γυναικών που εργάζονται ως αυτοαπασχολούμενοι, προκειμένου να βελτιωθούν τα 
δικαιώματά τους όσον αφορά την ελάχιστη άδεια μητρότητας και πατρότητας ·

6.   καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν το συνδυασμό της εργασίας και των ευθυνών 
φροντίδας,  με την παροχή στους εργαζομένους της απαραίτητης ευελιξίας σε σχέση με 
τις ώρες εργασίας και το χώρο εργασίας, προκειμένου να αποφευχθεί η υποχρεωτική 
προσφυγή τους στην εξαρτώμενη αυτοαπασχόληση ·

7.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συλλέγουν αξιόπιστα, ακριβή και συγκρίσιμα 
δεδομένα ως προς το φύλο, και να παρακολουθούν στενά την κατάσταση κοινωνικής
προστασίας των αυτοαπασχολούμενων, καθώς και τις τάσεις της αγοράς εργασίας που 
επηρεάζουν την αυτοαπασχόληση, μεταξύ άλλων με τη συμπερίληψη θεμάτων σχετικά με 
την αυτοαπασχόληση στην Ευρωπαϊκή Έρευνα Εργατικού Δυναμικού.

                                               
1 ΕΕ L 180, 15 Ιουλίου 2010, σ.1
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