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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по заетост и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

A. като има предвид, че жените, които избират да станат предприемачи, по-често от 
мъжете посочват като основен довод за своя избор по-добрия баланс между 
професионалния и личния живот и/или икономическата необходимост;

Б. като има предвид, че в много случаи самостоятелната заетост не е предпочитаният 
вариант за съответното лице, а е по-скоро необходимост поради липса на други 
възможности за работа или достатъчно гъвкави схеми за работа, които да съчетават 
работата с полагането на грижи; като има предвид, че тези обстоятелства се 
влошават по време на криза, водейки до увеличаване на броя на хората, които са 
самостоятелно заети по необходимост, особено сред жените;

В. като има предвид, че самостоятелно заетите жени са малцинство сред 
самостоятелно заетите лица, но че те са изложени на по-голям риск от изпадане в 
бедност;

Г. като има предвид, че липсата на достъп до адекватни пенсионни права, платен 
отпуск по болест, платен отпуск и други форми на социална сигурност за 
самостоятелно заетите лица утежнява разликата в заплащането между половете за 
самостоятелно заетите жени, особено след пенсиониране;

Д. като има предвид, че все по-голям брой самостоятелно заети лица с твърде малко 
работа или работа, която е много ниско платена, по-специално жени, изпадат под 
прага на бедността, но не са официално регистрирани като безработни;

Е. като има предвид, че липсват надеждни, точни и сравними данни и информация за 
ситуацията, условията на труд и разпоредбите на системата за социална сигурност 
по отношение на съчетаването на трудовата дейност с полагането на грижи от 
самостоятелно заетите лица;

1. изтъква необходимостта от по-добри системи за социална сигурност и здравни 
грижи, както и необходимостта от насърчаване на социалното осигуряване за 
самостоятелно заетите лица; призовава държавите членки да обвържат социалната 
сигурност и правата на социална закрила с отделното лице, а не с трудовия договор, 
като по този начин гарантират достойно равнище на социална закрила за всички, 
включително за самостоятелно заетите лица и за съпрузите или партньорите, които 
участват в дейността на самостоятелно заетите лица или други видове работници 
или служители, независимо от вида на трудовия им договор или професионалното 
им положение;

2. подчертава факта, че наличните статистически данни относно заетостта сред жените 
сочат, че жените са по-склонни да заемат несигурни работни места и са изложени на 
по-голям риск от уволнение и че това положение намалява степента, в която те са 
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защитени чрез системите за социална сигурност;

3. призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че всички работници и 
служители и самостоятелно заети лица имат достъп до учене през целия живот, като 
преразпределят съществуващото финансиране от ЕС и националното финансиране 
от единствено работници и служители с постоянни договори към всички работници 
и служители, независимо от вида на техния трудов договор, и самостоятелно 
заетите лица;

4. подчертава факта, че разликата по отношение на заетостта между жените и мъжете 
в Европа е все още значителна, като насърчаването на самостоятелната заетост сред 
жените може да изиграе важна роля за намаляване на бедността;

5. подчертава необходимостта от подобряване и от прозрачност на системите за 
социална сигурност в някои държави членки с оглед на постигането на по-
справедливи стандарти за подпомагане на самостоятелно заетите лица, по-
специално по време на бременност и майчинство;

6. предупреждава, че извършваните от много държави членки бюджетни съкращения и 
приватизация в техните системи за обществено здравеопазване разрушават 
системите им за социално подпомагане и подкопават правото на социална закрила 
на работниците и служителите и на гражданите като цяло; изразява съжаление по-
специално относно съкращенията в областта на здравните грижи, свързани със 
сексуалното и репродуктивното здраве, които засягат преди всичко жените и 
вследствие на които цитологичните изследвания, мамографиите и гинекологичните 
прегледи вече не се предлагат ежегодно, а през по-дълги интервали от време;

7. насочва вниманието към факта, че в някои държави членки застаряващото 
население, ниската раждаемост и промените на пазара на труда налагат да се 
извършат спешно реформи на системите за социална сигурност, включително 
пенсиите, за да се гарантира тяхната устойчивост; подчертава факта, че жените по-
често от мъжете прекъсват своята трудова дейност или намират работа на непълно 
работно време, с цел да се грижат за деца и други зависими лица, което може да се 
отрази неблагоприятно върху техните пенсии и да ги изложи на по-голям риск от 
бедност; поради това приканва държавите членки да отчитат тези периоди на 
прекъсване на трудовата дейност като осигурителен стаж при определянето и 
изчисляването на техните пенсионни права; подчертава факта, че в реформите
следва да участват социалните партньори в съответствие с националното право и 
практика, както и съответните заинтересовани страни, и че гражданите следва да 
бъдат надлежно информирани за тези реформи;

8. подчертава факта, че по силата на Директива 2010/41/ЕC за прилагане на принципа 
на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на 
самостоятелно заети лица, държавите членки трябва да преодолеят всички пречки, 
които възпрепятстват жените и техните съпрузи или партньори, признати от 
националното право, да се ползват от социална закрила, на която те имат право в 
съответствие с националното законодателство;

9. отбелязва, че по-дългият и по-добре платен родителски отпуск, споделен между 
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мъжете и жените и разглеждан като работа на пълно работно време за целите на 
обезщетенията за социална сигурност, може да бъде важен стимул за увеличаване 
на раждаемостта;

10. призовава европейските социални партньори, Комисията и държавите членки да 
проучат въпроса за зависимата самостоятелна заетост и да намерят практически 
решения, по-специално в секторите, в които трансграничните дейности играят 
важна роля, и сред уязвимите групи като домашни помощници и ниско платени 
работници;

11. призовава държавите членки да насърчават и улесняват самостоятелното 
организиране на самостоятелно заетите лица, особено на жените, за да увеличат 
тяхната способност да защитават своите колективни интереси;

12. призовава държавите членки да осигурят наличието на детски и образователни 
заведения на достъпни цени и да осигурят достъп за самостоятелно заетите лица до 
публични услуги и до съответните данъчни облекчения и социални придобивки, 
свързани с грижите за деца;

13. призовава Комисията да предложи амбициозно преразглеждане на Директива 
2010/41/ЕС за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, 
които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, с цел да се 
гарантират по-високи стандарти за минималните права на отпуск по майчинство, 
отпуск по бащинство, отпуск за осиновяване и отпуск за гледане на родители, при 
което държавите членки да носят отговорност за гарантирането на правата на 
самостоятелно заетите лица на тези видове отпуск в рамките на своите системи за 
социална сигурност; призовава Съвета да приеме обща позиция относно 
предложеното преразглеждане, одобрено от Парламента, на Директива 92/85/EИО 
на Съвета за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и 
здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или 
кърмачки; припомня, че приетото от Парламента предложение съдържа важни 
мерки в тази област, които насърчават баланса между професионалния и личния 
живот на мъжете и жените;

14. призовава държавите членки да улеснят възможността за съчетаване на 
професионалните отговорности и отговорностите за полагане на грижи от всички 
работници и служители, включително самостоятелно заетите лица и техните 
съпрузи или партньори, които участват в тяхната дейност, включително като 
ускорят прилагането на членове 7 и 8 от Директива 2010/41/ЕС от 7 юли 2010 г. и 
като предоставят на работниците и служителите по тяхно искане гъвкавост по 
отношение на работното време, дистанционната работа и работата на непълно 
работно време с оглед на полагането на грижи за малолетни, непълнолетни и 
зависими лица без каквато и да било съпътстваща загуба на социални придобивки 
от страна на работещите, така че да се избегне ситуацията, при която единственото 
решение, което осигурява известна гъвкавост, е те да прибягнат до зависима или 
нежелана самостоятелна заетост;

15. призовава държавите членки да приемат законодателство за борба с използването на 
„фиктивни“ самостоятелно заети лица, което представлява разновидност на 
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несигурната заетост, засягаща най-вече жените, и насърчава социалните партньори 
да обменят най-добра практика по отношение на услугите, предоставяни на 
самостоятелно заетите лица, като се борят срещу „фиктивната“ самостоятелна 
заетост и спомагат за организирането на действителните самостоятелно заети лица;

16. приканва държавите членки да доразвият социалните политики и социалните услуги 
за полагане на грижи за деца, възрастни хора и други зависими лица, за да се даде 
възможност на мъжете и жените да продължат да извършват своята трудова 
дейност, ако такъв е техният избор;

17. подчертава необходимостта от осигуряване на възможности за допълнително 
обучение и преквалификация за служителите, самостоятелно заетите лица и лицата, 
които преминават от трудова заетост към самостоятелна заетост; поради това 
призовава държавите членки да премахнат пречките пред допълнителното обучение 
и преквалификацията и да насърчават ученето през целия живот за всички;

18. призовава държавите членки да гарантират достъп до лечение за безплодие и 
асистирана репродукция за неомъжени жени и лесбийки;

19. призовава Комисията и държавите членки да събират надеждни, точни и сравними 
данни, отразяващи свързаните с пола аспекти, и да следят отблизо ситуацията и 
социалната закрила на самостоятелно заетите лица, както и тенденциите на пазара 
на труда, които имат отражение върху самостоятелната заетост наред с други форми 
на заетост, като включат въпроси относно самостоятелната заетост в европейското 
проучване относно работната ръка.
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