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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:

1. beklemtoont de behoefte aan een beter algemeen socialezekerheidsstelsel en de 
bevordering van sociale verzekeringen voor zelfstandigen; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om het recht op sociale zekerheid en sociale bescherming te verbinden aan de 
persoon in plaats van aan de arbeidsovereenkomst waardoor een behoorlijke sociale 
bescherming voor iedereen mogelijk is, inclusief zelfstandigen en werknemers, ongeacht 
de soort overeenkomst of de arbeidspositie;

2. benadrukt dat in het bijzonder zelfwerkzame vrouwen belemmeringen ondervinden bij de 
zelfstandige toegang tot en uitoefening van socialezekerheidsrechten en dat deze 
belemmeringen langdurige negatieve gevolgen hebben voor de verwerving van 
socialezekerheidsrechten; verzoekt de lidstaten de administratieve obstakels voor de 
toegang tot sociale zekerheid voor zelfstandigen te verminderen;

3. verzoekt de lidstaten om groepsverzekeringen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten 
te bevorderen en te steunen; doet een beroep op de lidstaten om de toegang tot collectieve 
en op solidariteit gebaseerde verzekerings- en pensioenregelingen voor zelfstandigen te 
waarborgen;

4. verzoekt de lidstaten de beschikbaarheid van betaalbare kinderopvang en een gelijke 
toegang tot de hiermee verband houdende belasting- of sociale voordelen voor 
zelfstandigen, te waarborgen;

5. 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 te waarborgen;

6. dringt er bij de lidstaten op aan om de combinatie van werk en zorgverantwoordelijkheid 
te vergemakkelijken door werknemers flexibele werktijden en werkplekken te bieden 
teneinde te voorkomen dat zij geen andere mogelijkheid voor flexibiliteit hebben dan als 
economisch afhankelijke zelfstandige te gaan werken;

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

                                               
1 PB L 180 van 15 juli 2010, blz. 1.
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