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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla potrzebę zapewnienia lepszej jakości w dziedzinie powszechnego 
zabezpieczenia społecznego oraz propagowania ubezpieczenia społecznego dla osób 
prowadzących działalność na własny rachunek; wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do powiązania praw w zakresie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej z osobą, a 
nie włączania ich do umów o pracę, co umożliwiłoby przyzwoitą ochronę socjalną 
wszystkich pracowników, w tym również osób prowadzących działalność na własny 
rachunek, bez względu na rodzaj zawartej umowy lub status zatrudnienia;

2. podkreśla, że zwłaszcza kobiety prowadzące działalność na własny rachunek mają 
trudności z indywidualnym dostępem do zabezpieczenia społecznego i korzystaniem z 
wynikających zeń praw oraz że trudności te mają długofalowe negatywne skutki w 
odniesieniu do nabywania praw w zakresie zabezpieczenia społecznego; wzywa państwa 
członkowskie do ograniczenia przeszkód administracyjnych w dziedzinie dostępu do 
zabezpieczenia społecznego dla osób prowadzących działalność na własny rachunek;

3. wzywa państwa członkowskie do propagowania i wspierania ubezpieczeń grupowych od 
wypadków w pracy i chorób zawodowych; wzywa państwa członkowskie do zapewnienia 
osobom prowadzącym działalność na własny rachunek dostępu do ubezpieczeń i 
programów emerytalnych o charakterze zbiorowym lub dostępnych w oparciu o zasadę 
solidarności;

4. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia dostępności niedrogich placówek opieki 
nad dziećmi oraz do umożliwienia osobom prowadzącym działalność na własny rachunek 
równego dostępu do odpowiednich ulg podatkowych lub dodatków socjalnych 
związanych z opieką nad dziećmi;

5. wzywa Komisję do zaproponowania ambitnego przeglądu dyrektywy 2010/41/UE1 w 
sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących 
działalność na własny rachunek, aby zagwarantować obszerniejsze minimalne prawa w 
zakresie urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego;

6. wzywa państwa członkowskie do ułatwiania łączenia pracy i obowiązków rodzinnych 
poprzez umożliwienie zatrudnionym korzystania z zasady elastyczności w odniesieniu do 
godzin i miejsca pracy, aby unikać sytuacji, w których pracownicy nie mają innej 
możliwości skorzystania z elastycznych warunków pracy niż ekonomicznie zależne 
samozatrudnienie;

7. wzywa Komisję i państwa członkowskie do gromadzenia danych, które uwzględniają 
aspekt płci, są wiarygodne, dokładne i porównywalne, a także do ścisłego monitorowania 
sytuacji i stanu ochrony socjalnej osób prowadzących działalność na własny rachunek 

                                               
1 Dz.U. L 180 z 15.10.2010, s. 1.
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oraz trendów na rynku pracy mających wpływ na samozatrudnienie, m.in. poprzez 
włączenie do ankiety na temat europejskiej siły roboczej pytań dotyczących 
samozatrudnienia.


