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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-
Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li 
ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi pprovduta sigurtà soċjali universali mtejba u tiġi promossa l-
assigurazzjoni soċjali għall-persuni li jaħdmu għal rashom; jistieden lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri biex jorbtu d-drittijiet tas-sigurtà soċjali u tal-protezzjoni soċjali mal-
individwu minflok mal-kuntratt tax-xogħol, biex b'hekk tkun faċilitata l-protezzjoni soċjali 
diċenti għal kulħadd inkluż għall-persuni li jaħdmu għal rashom u l-ħaddiema, ikun li jkun 
it-tip ta' kuntratt jew status ta' impjieg tagħhom;

2. Jenfasizza li, b'mod partikolari, in-nisa li jaħdmu għal rashom iħabbtu wiċċhom ma' 
ostakoli f'termini ta' aċċess individwali għal u t-tgawdija tad-drittijiet tas-sigurtà soċjali u 
li dawk l-ostakoli għandhom effett negattiv fuq terminu twil għall-akkwist ta' drittijiet tas-
sigurtà soċjali; jistieden lill-Istati Membri jnaqsu l-ostakoli amministrattivi fl-aċċess għas-
sigurtà soċjali fost il-persuni li jaħdmu għal rashom;

3. Jistieden lill-Istati Membri biex jippromwovu u jappoġġaw l-assigurazzjoni kollettiva għal 
inċidenti u mard marbuta max-xogħol; jistieden lill-Istati Membri jiżguraw l-aċċess għal 
assigurazzjoni kollettiva u bbażata fuq is-solidarjetà u għal skemi ta' pensjoni għal persuni 
li jaħdmu għal rashom;

4. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw id-disponibbiltà ta' faċilitajiet ta' kura għat-tfal bi 
prezz raġonevoli u biex jiżguraw l-aċċess ugwali għal persuni li jaħdmu għal rashom għal 
vantaġġi tat-taxxa jew soċjali rilevanti b'rabta mal-kura għat-tfal;

5. Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi reviżjoni ambizzjuża tad-Direttiva 2010/41/UE1

dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa li jeżerċitaw 
attività li fiha jaħdmu għal rashom sabiex jiġu garantiti drittijiet minimi ta' liv tal-
maternità u l-paternità;

6. Jistieden lill-Istati Membri jiffaċilitaw it-taħlita ta' xogħol u responsabbiltajiet ta' kura billi 
l-ħaddiema jingħataw il-flessibbiltà fir-rigward tal-ħinijiet tax-xogħol u l-post tax-xogħol 
sabiex jiġi evitat li ma jkollhom l-ebda possibbiltà oħra għall-flessibbiltà ħlief li jagħżlu li 
jaħdmu għal rashom iżda jkunu dipendenti; 

7. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiġbru data affidabbli, preċiża u 
komparabbli sensittiva għall-ġeneru u jimmonitorjaw mill-qrib is-sitwazzjoni u l-
protezzjoni soċjali ta' persuni li jaħdmu għal rashom kif ukoll ix-xejriet tas-suq tax-xogħol 
li għandhom impatt fuq il-persuni li jaħdmu għal rashom, fost oħrajn billi jiġu inklużi 
kwistjonijiet li jirrigwardaw il-persuni li jaħdmu għal rashom fl-Istħarriġ dwar il-Forza 
tax-Xogħol Ewropea. 
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