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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru ocuparea 
forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază faptul că este necesar să se furnizeze o securitate socială universală mai bună și 
să se promoveze asigurările sociale pentru lucrătorii care desfășoară o activitate 
independentă; invită Comisia și statele membre să lege drepturile de securitate și protecție 
socială mai degrabă de individ decât de contractul de muncă, permițând astfel o protecție 
socială decentă pentru toți, inclusiv pentru lucrătorii care desfășoară o activitate 
independentă, indiferent de tipul de contract sau statutul ocupării forței de muncă;

2. subliniază faptul că în special femeile care desfășoară o activitate independentă se 
confruntă cu obstacole în termeni de acces individual la drepturile de securitate socială și 
că aceste obstacole au un efect negativ pe termen lung asupra achiziției de drepturi la 
securitate socială; invită statele membre să reducă obstacolele administrative din calea 
accesului la securitate socială pentru lucrătorii care desfășoară o activitate independentă;

3. invită statele membre să promoveze și să sprijine asigurarea de grup pentru accidentele de 
muncă și boală; invită statele membre să asigure accesul lucrătorilor care desfășoară o 
activitate independentă la asigurările colective și bazate pe solidaritate și la regimurile de 
pensie;

4. invită statele membre să asigure disponibilitatea facilităților de îngrijire a copiilor la un 
preț rezonabil și să asigure accesul egal al lucrătorilor care desfășoară o activitate 
independentă la avantajele fiscale sau sociale relevante legate de îngrijirea copiilor;

5. invită Comisia să propună o revizuire ambițioasă a Directivei 2010/41/UE1 privind 
aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară o 
activitate independentă pentru a garanta mai multe drepturi minime legate de concediul de 
maternitate și paternitate;

6. invită statele membre să faciliteze combinarea muncii cu responsabilitățile de îngrijire, 
furnizând lucrătorilor flexibilitate cu privire la orarul și locul de muncă pentru evita ca 
aceștia să nu aibă altă posibilitate de flexibilitate decât să recurgă la activitățile 
independente;

7. invită Comisia și statele membre să colecteze date defalcate în funcție de gen, fiabile, 
precise și comparabile și să monitorizeze îndeaproape situația și protecția socială a 
lucrătorilor care desfășoară o activitate independentă, precum și curentele de pe piața 
muncii care au un impact asupra activităților independente, printre altele incluzând 
activitățile independente în Ancheta europeană privind forța de muncă.

                                               
1 JO L 180, 15 iulie 2010, p. 1.


