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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 
věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že ženy, které se rozhodly začít podnikat, častěji než muži jako hlavní 
motivaci jejich rozhodnutí uvádí lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem 
nebo ekonomickou nutnost;

B. vzhledem k tomu, že v řadě případů není samostatně výdělečná činnost věcí volby dané 
osoby, nýbrž spíše nutností kvůli nedostatku jiných pracovních příležitostí nebo 
flexibilních podmínek, které by umožnily sladit povinnosti související s prací s péčí
o rodinu; vzhledem k tomu, že se situace v této oblasti v průběhu krize zhoršila,
v důsledku čehož vzrostl počet osob, především žen, které jsou samostatně výdělečně 
činné z nutnosti;

C. vzhledem k tomu, že samostatně výdělečné ženy představují mezi samostatně 
výdělečnými pracovníky menšinu, přičemž jim však hrozí největší riziko, že upadnou do 
chudoby;

D. vzhledem k tomu, že osoby samostatně výdělečně činné nemají nárok na přiměřený 
důchod ani přístup k odpovídající nemocenské, placené dovolené a dalším formám 
sociálního zabezpečení, což prohlubuje rozdíly v odměňování žen a mužů v neprospěch 
samostatně výdělečně činných žen, a to především po odchodu do důchodu;

E. vzhledem k tomu, že stále roste počet samostatně výdělečně činných osob, především žen, 
které mají málo práce nebo jejichž práce je velmi špatně placená a jež klesají pod hranicí 
chudoby, avšak nejsou oficiálně vedeny jako nezaměstnané;

F. vzhledem k tomu, že není k dispozici dostatek spolehlivých, přesných a srovnatelných 
informací a údajů o situaci, pracovních podmínkách a systémech sociálního zabezpečení, 
které by osobám samostatně výdělečně činným umožňovaly sladit povinnosti související
s prací s péčí o rodinu;

1. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit systémy sociálního zabezpečení a zdravotní péče
a prosazovat sociální pojištění pro samostatně výdělečné osoby; vyzývá členské státy, aby 
sociální zabezpečení a práva na sociální ochranu spojovaly spíše s jednotlivcem než
s pracovní smlouvou, čímž bude umožněna důstojná sociální ochrana pro všechny, včetně 
samostatně výdělečně činných osob a jejich manželek nebo manželů či životních partnerů
a partnerek podílejících se na jejich činnosti a dalších pracovníků, bez ohledu na typ 
pracovní smlouvy nebo zaměstnanecký status;

2. zdůrazňuje, že podle dostupných statistických údajů o zaměstnanosti žen je u žen vyšší 
pravděpodobnost nejistého zaměstnání a vyšší riziko propuštění a že se tím snižuje míra 
ochrany žen v rámci systémů sociálního zabezpečení;

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby všem zaměstnancům a osobám samostatně výdělečně 
činným zajistily přístup k celoživotnímu vzdělávání tím, že finanční prostředky, které jsou
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v současnosti poskytovány z evropských a vnitrostátních zdrojů na zaměstnance se 
smlouvami na dobu neurčitou, přerozdělí na pracovníky se všemi druhy smluv a na osoby 
samostatně výdělečně činné;

4. zdůrazňuje, že míra zaměstnanosti žen a mužů v Evropě je stále velmi odlišná, přičemž 
podpora samostatně výdělečné činnosti žen může při snižování chudoby sehrát důležitou 
roli;

5. zdůrazňuje, že v některých členských státech je nutné zlepšit systémy sociálního 
zabezpečení a zvýšit jejich transparentnost, aby bylo možné dosáhnout spravedlivějších 
norem pro příspěvky osobám samostatně výdělečně činným, především v souvislosti
s těhotenstvím a mateřskou dovolenou;

6. upozorňuje na to, že rozpočtové škrty a privatizace, které řada členských států provádí ve 
svých veřejných systémech zdravotní péče, mají destruktivní dopad na jejich systémy 
sociálního zabezpečení a ohrožují práva na sociální ochranu pracovníků a občanů obecně; 
vyjadřuje politování především nad škrty v oblasti péče o sexuální a reprodukční zdraví, 
které se dotýkají především žen, jelikož vyšetření stěru z děložního čípku, mamografická 
vyšetření a gynekologické kontroly již nejsou nabízeny jednou za rok, nýbrž v delších 
intervalech;

7. poukazuje na skutečnost, že v některých členských státech stárnoucí populace, nízká míra 
porodnosti a měnící se trhy práce mohou zvyšovat naléhavost realizace reforem systémů 
sociálního zabezpečení, včetně důchodů, aby se zajistila jejich udržitelnost; zdůrazňuje 
skutečnost, že ženy ve srovnání s muži daleko častěji přerušují kariéru a vykonávají práci 
na částečný úvazek, aby mohly pečovat o děti či jiné závislé osoby, což může mít 
negativní dopad na jejich důchody a zvyšovat jejich ohrožení chudobou; vyzývá proto 
členské státy, aby toto období přerušení kariéry považovaly za pojišťovací období, které 
zakládá nárok na důchod a do důchodu se započítává; zdůrazňuje, že do reforem by měli 
být zapojeni také sociální partneři a příslušné zúčastněné strany a že občané by o nich 
měli být řádně informováni;

8. zdůrazňuje, že podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/41/EU o uplatňování 
zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné musí členské státy 
odstranit veškeré překážky, které ženám a jejich manželům nebo životním partnerům 
uznaným vnitrostátním právem brání v požívání sociální ochrany v souladu
s vnitrostátními právními předpisy;

9. poukazuje na to, že delší a lépe placená rodičovská dovolená, která by byla dostupná 
mužům i ženám a byla by pro účely dávek sociálního zabezpečení považována za práci na 
plný úvazek, by mohla být významným podnětem ke zvýšení porodnosti;

10.  vyzývá evropské sociální partnery, Komisi a členské státy, aby prozkoumaly 
problematiku závislé samostatně výdělečné činnosti a nalezly pro ni praktická řešení, 
především v odvětvích, v nichž má velký význam přeshraniční činnost, a u zranitelných 
skupin, jako jsou osoby zaměstnané v domácnostech a pracující s nízkými příjmy;

11. . vyzývá členské státy, aby podporovaly a usnadňovaly sdružování osob samostatně 
výdělečně činných, zejména žen, které by jim umožnilo ve větší míře hájit jejich společné 
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zájmy;

12. vyzývá členské státy, aby zajistily dostupnost cenově přijatelných zařízení pro péči o děti
a aby samostatně výdělečně činným osobám zajistily rovný přístup k veřejným službám
a příslušným daňovým a sociálním výhodám v oblasti péče o děti;

13. vyzývá Komisi, aby předložila návrh na rozsáhlou revizi směrnice 2010/41/EU1
o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné
s cílem zajistit kvalitnější normy, pokud jde o minimální délku mateřské a otcovské 
dovolené, adopci, práva na volno za účelem péče a péče o rodiče, a aby členským státům 
svěřila odpovědnost za to, aby jejich systémy sociálního zabezpečení zajistily tato práva 
osobám samostatně výdělečně činným; vyzývá Radu, aby přijala stanovisko k návrhu na 
přezkum směrnice Rady 92/85/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu 
nebo kojících zaměstnankyň, jejž Parlament schválil; připomíná, že návrh přijatý 
Parlamentem obsahuje důležitá opatření v této oblasti, jejichž cílem je nastolení 
rovnováhy mezi pracovní činností a osobním životem mužů a žen;

14. vyzývá členské státy, aby všem pracovníkům, včetně osob samostatně výdělečně činných
a manželů nebo manželek či životních partnerů nebo partnerek zapojených do jejich 
činnosti, usnadnily možnosti, jak kombinovat jejich práci s povinnostmi v oblasti péče,
a to i urychlením uplatňování článků 7 a 8 směrnice 2010/41/EU ze dne7. července 2010
a tím, že pracovníkům na jejich žádost poskytnou flexibilní podmínky, pokud jde
o pracovní dobu, práci z domova a práci na částečný úvazek za účelem péče o nezletilé
a závislé osoby, přičemž by této situace mělo být dosaženo bez jakýchkoli ztrát sociálních 
výhod pro pracovníky, aby se nebyli nucení uchýlit k závislé nebo nedobrovolné 
samostatně výdělečné činnosti;

15. vyzývá členské státy, aby přijaly právní předpisy k potírání„nepravé“ samostatné 
výdělečné činnosti osob, což je forma nejistého zaměstnávání, která má dopad především 
na ženy, a vybízí sociální partnery, aby si vyměňovali osvědčené postupy v oblasti služeb 
poskytovaných samostatným výdělečným osobám, které jsou zaměřeny na řešení 
problému „nepravé“ samostatně výdělečné činnosti a sdružování osob skutečně 
vykonávajících samostatně výdělečnou činnost;

16. vyzývá členské státy, aby zaváděly sociální politiky a sociální služby, které zajistí péči
o děti a o starší a jiné závislé osoby a umožní mužům a ženám na základě vlastního 
rozhodnutí pokračovat ve své dosavadní práci;

17. zdůrazňuje, že je nutné zaměstnancům, osobám samostatně výdělečně činným a osobám, 
které přecházejí ze zaměstnání na samostatnou výdělečnou činnost, nabídnout příležitosti
k další odborné přípravě a rekvalifikacím; vyzývá proto členské státy, aby odstranily 
překážky, které brání další odborné přípravě a rekvalifikacím, a aby podporovaly 
celoživotní učení pro všechny;

18. vyzývá členské státy, aby svobodným a lesbickým ženám zajistily přístup k ošetřením 
souvisejícím s plodností a asistovanou reprodukcí;

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby shromažďovaly spolehlivé, přesné a srovnatelné údaje 
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rozdělené podle pohlaví a aby pečlivě sledovaly situaci a sociální ochranu samostatně 
výdělečně činných osob i trendy na trhu práce, které mají vedle jiných forem 
zaměstnávání vliv i na samostatnou výdělečnou činnost vliv, a to tím, že otázky týkající se 
samostatné výdělečné činnosti zahrnou do průzkumu evropských pracovních sil.
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