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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet understryker behovet av att förbättra den sociala tryggheten för alla 
människor och främja socialförsäkringar för egenföretagare. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att koppla den sociala tryggheten och rätten till socialt 
skydd till individen i stället för till anställningsavtal, så att alla personer, inklusive 
egenföretagare och arbetstagare – oavsett anställningsavtal eller anställningsförhållande –, 
kan få ett anständigt socialt skydd. 

2. Europaparlamentet framhåller att framför allt kvinnliga egenföretagare stöter på hinder i 
fråga om det individuella tillträdet till och utnyttjandet av socialförsäkringsförmåner och 
att dessa hinder har en långsiktig negativ effekt på förvärvandet av sådana förmåner. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att minska administrativa hinder för 
egenföretagares tillträde till socialförsäkringsförmåner.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja och stödja gruppförsäkringar för 
arbetsplatsolyckor och yrkesrelaterade sjukdomar. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att se till att egenföretagare har tillträde till kollektiva och solidaritetsbaserade försäkrings-
och pensionssystem.

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att det finns barnomsorg till 
rimliga priser och att egenföretagare har lika tillgång till skattemässiga eller andra sociala 
förmåner i samband med barnomsorg.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag om en ambitiös översyn 
av direktiv 2010/41/EU1 om tillämpning av principen om likabehandling av kvinnor och 
män som är egenföretagare, för att förbättra minimirättigheterna vad gäller mamma- och 
pappaledighet.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att göra det lättare att förena arbete och 
omsorgsansvar genom att erbjuda arbetstagarna flexibla arbetstider och arbetsplatser för att 
undvika att deras enda möjlighet till flexibilitet bistår i att bli beroende egenföretagare.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att samla in 
könsuppdelade, tillförlitliga, exakta och jämförbara uppgifter och nära övervaka 
situationen och det sociala skyddet för egenföretagare samt arbetsmarknadstendenser som 
påverkar egenföretagande, bland annat genom att ta med frågor om egenföretagande i den 
Europeiska arbetskraftsundersökningen.

                                               
1 EUT L 180, 15.7.2010, s. 1.


