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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Salienta a necessidade de se assegurar uma melhor segurança social universal e de se 
promover a segurança social para os trabalhadores independentes; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a associarem os direitos à segurança social e à proteção social ao 
indivíduo, em vez de os associarem ao contrato de trabalho, permitindo, desta forma, uma 
proteção social digna para todos, incluindo os trabalhadores independentes e por conta de 
outrem, independentemente do tipo de contrato ou da situação laboral;

2. Realça que as mulheres trabalhadoras independentes, em particular, têm de enfrentar 
obstáculos relativos ao acesso individual e à aceitação dos direitos em matéria de 
segurança social e que esses obstáculos têm, a longo prazo, um efeito negativo na 
aquisição desses direitos; insta os Estados-Membros a reduzirem os obstáculos 
administrativos no acesso dos trabalhadores independentes à segurança social;

3. Insta os Estados-Membros a promoverem e apoiarem os seguros coletivos de acidentes de 
trabalho e de doença; insta os Estados-Membros a garantirem o acesso dos trabalhadores 
independentes a sistemas coletivos de seguros e de pensões baseados na solidariedade;

4. Insta os Estados-Membros a disponibilizarem infraestruturas de acolhimento de crianças a 
preços acessíveis e a garantirem a igualdade de acesso dos trabalhadores independentes a 
benefícios fiscais ou sociais pertinentes relativos ao acolhimento de crianças;

5. Exorta a Comissão a propor uma revisão ambiciosa da Diretiva 2010/41/UE1 relativa à 
aplicação do princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres que exerçam 
uma atividade independente, com vista a garantir mais direitos em relação às licenças 
mínimas de maternidade e de paternidade;

6. Insta os Estados-Membros a facilitarem a articulação entre as responsabilidades 
profissionais e a prestação de cuidados no plano familiar, permitindo aos trabalhadores 
uma flexibilidade em termos de horário e de local de trabalho que possibilite a obtenção 
de outras formas de flexibilidade que não seja a de recorrerem ao trabalho por contra 
própria em situação de dependência;

7. Insta a Comissão e os Estados-Membros a recolherem dados sensíveis à questão do 
género, fiáveis, rigorosos e comparativos e a acompanharem de perto a situação e a 
proteção social dos trabalhadores independentes, bem como das tendências do mercado de 
trabalho com impacto no emprego independente, entre outras, através da inclusão de 
questões relacionadas com esta situação laboral no Inquérito Europeu às Forças de 
Trabalho.
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