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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. kiemeli, hogy jobb általános szociális biztonságot kell nyújtani, és elő kell mozdítani az 
önálló vállalkozók társadalombiztosítását; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a 
szociális biztonsághoz és védelemhez való jogokat az egyénhez, és ne a 
munkaszerződéshez kössék, elfogadható szociális védelmet nyújtva ezzel mindenki, az 
önálló vállalkozók és a dolgozók számára is, függetlenül a szerződésük típusától vagy 
foglalkoztatásuk jellegétől;

2. hangsúlyozza, hogy különösen az önálló vállalkozó nők szembesülnek akadályokkal a 
szociális biztonsági jogokhoz való egyéni hozzáférés és annak felhasználása terén, és 
hogy ezen akadályoknak hosszú távú negatív hatásai vannak a szociális biztonsági 
jogosultság megszerzésére; felhívja valamennyi tagállamot, hogy csökkentsék a szociális 
biztonsághoz való hozzáférés adminisztratív akadályait az önálló vállalkozók számára;

3. felhívja a tagállamokat, hogy mozdítsák elő és támogassák a munkahelyi balesetek és 
betegségek elleni csoportos biztosítást; felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsanak 
hozzáférést kollektív és szolidaritáson alapuló biztosítási és nyugdíjrendszerekhez az 
önálló vállalkozók számára;

4. felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsák elérhető gyermekgondozási létesítmények 
rendelkezésre állását, illetve egyenlő hozzáférést az önálló vállalkozók számára a 
gyermekgondozáshoz kapcsolódó adó- vagy szociális kedvezményekhez;

5. felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson be javaslatot az önálló vállalkozói tevékenységet 
folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló 
2010/41/EU irányelv1 ambiciózus felülvizsgálatára hosszabb minimális anyasági és 
apasági szabadsághoz való jogok biztosítása érdekében;

6. felhívja a tagállamokat, hogy támogassák a munka és a gondozás feladatainak 
összeegyeztetését rugalmas munkaórák és munkahelyszín biztosításával a munkavállalók 
számára abból a célból, hogy ne a függő önálló vállalkozás legyen az egyetlen lehetőség 
számukra, ha rugalmasságra van szükségük;

7. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy gyűjtsenek a nemek közötti egyenlőséget 
figyelembe vevő megbízható, pontos és összehasonlítható adatokat, és szorosan kövessék 
nyomon az önálló vállalkozók helyzetét és szociális védelmét, illetve az önálló 
vállalkozásokra hatással lévő munkaerő-piaci trendeket, többek között azáltal, hogy az 
önfoglalkoztatást érintő kérdéseket is feltesznek az európai munkaerő-piaci felmérés 
során.
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