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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που επιλέγουν να γίνουν επιχειρηματίες αναφέρουν, 
πιο συχνά από ό, τι οι άνδρες, ότι βασικό κίνητρο για την απόφασή τους είναι ο 
καλύτερος συνδυασμός επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και/ή η οικονομική ανάγκη·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλές περιπτώσεις, η αυτοαπασχόληση δεν είναι η 
προτιμώμενη επιλογή του ενδιαφερομένου, αλλά μάλλον μια αναγκαιότητα, λόγω της 
έλλειψης άλλων δυνατοτήτων απασχόλησης ή επαρκώς ευέλικτων όρων απασχόλησης 
που να επιτρέπουν τον συνδυασμό εργασίας και παροχής φροντίδας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι συνθήκες έχουν επιδεινωθεί σε περιόδους κρίσης, με αποτέλεσμα την αύξηση του 
αριθμού των ανθρώπων, ιδίως των γυναικών, που είναι αυτοαπασχολούμενοι από ανάγκη·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυτοαπασχολούμενες γυναίκες αποτελούν μειονότητα μεταξύ 
των αυτοαπασχολούμενων, αλλά έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να περιέλθουν σε 
κατάσταση φτώχειας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη πρόσβασης σε κατάλληλα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, 
επιδόματα ασθενείας, άδειες μετ’ αποδοχών και άλλες μορφές κοινωνικής ασφάλισης για 
τους αυτοαπασχολούμενους επιδεινώνει το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων 
για τις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες, ιδιαίτερα μετά τη συνταξιοδότηση·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας αυξανόμενος αριθμός αυτοαπασχολούμενων, ιδίως 
γυναικών, με πολύ λίγη εργασία ή με χαμηλόμισθη εργασία βρίσκονται κάτω από το όριο 
της φτώχειας, ενώ δεν είναι επίσημα καταχωρημένοι ως άνεργοι·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει έλλειψη αξιόπιστων, επακριβών και συγκρίσιμων 
πληροφοριών και δεδομένων σχετικά με την κατάσταση των αυτοαπασχολούμενων, τις 
συνθήκες εργασίας τους και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισής τους για τον 
συνδυασμό εργασίας και παροχής φροντίδας·

1. τονίζει ότι είναι ανάγκη να βελτιωθούν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και 
υγειονομικής περίθαλψης και να προωθηθεί η κοινωνική ασφάλιση των 
αυτοαπασχολούμενων· καλεί τα κράτη μέλη να συνδέουν τα δικαιώματα κοινωνικής
ασφάλισης και τα δικαιώματα κοινωνικής προστασίας με το άτομο μάλλον παρά με τη 
σύμβαση εργασίας, εξασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ένα αξιοπρεπές επίπεδο 
κοινωνικής προστασίας για όλους, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων και 
των συζύγων ή συντρόφων συμβίωσης που συμμετέχουν στις δραστηριότητες των 
αυτοαπασχολούμενων, καθώς και άλλων εργαζομένων, ανεξάρτητα από το είδος της 
σύμβασης ή το καθεστώς απασχόλησής τους·

2. τονίζει ότι από τις διαθέσιμες στατιστικές για την απασχόληση των γυναικών προκύπτει 
ότι οι γυναίκες είναι πιο εκτεθειμένες στην επισφαλή εργασία και διατρέχουν μεγαλύτερο 
κίνδυνο απόλυσης, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν μικρότερη κάλυψη από τα συστήματα 
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κοινωνικής ασφάλισης·

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι εργαζόμενοι και οι 
αυτοαπασχολούμενοι έχουν πρόσβαση στη δια βίου μάθηση, μέσω της ανακατανομής των 
υφιστάμενων ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτικών πόρων και της διάθεσής τους όχι 
μόνο σε εργαζόμενους με συμβάσεις αορίστου χρόνου αλλά σε όλους τους εργαζόμενους, 
ανεξάρτητα από τον τύπο συμβάσεώς τους, και στους αυτοαπασχολούμενους·

4. τονίζει ότι η διαφορά του ποσοστού απασχόλησης μεταξύ γυναικών και ανδρών στην 
Ευρώπη εξακολουθεί να είναι σημαντική και ότι η προώθηση της αυτοαπασχόλησης για 
τις γυναίκες μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μείωση της φτώχειας·

5. υπογραμμίζει ότι τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης ορισμένων κρατών μελών πρέπει 
να βελτιωθούν και να καταστούν διαφανέστερα, με στόχο να επιτευχθούν δικαιότερα 
πρότυπα στον τομέα των εισφορών για τους αυτοαπασχολούμενους εργαζόμενους, ιδίως 
όσον αφορά την εγκυμοσύνη και την άδεια μητρότητας·

6. προειδοποιεί ότι οι περικοπές στον προϋπολογισμό και οι ιδιωτικοποιήσεις που 
πραγματοποιούνται από πολλά κράτη μέλη στα οικεία δημόσια συστήματα υγείας 
καταστρέφουν τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και υπονομεύουν το δικαίωμα 
κοινωνικής προστασίας των εργαζομένων και των πολιτών γενικότερα· αποδοκιμάζει 
ιδιαίτερα τις περικοπές στον τομέα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας που 
επηρεάζουν κατά κύριο λόγο τις γυναίκες, με αποτέλεσμα εξετάσεις όπως τα τεστ 
Παπανικολάου, οι μαστογραφίες και οι γυναικολογικοί έλεγχοι να μην 
πραγματοποιούνται πλέον σε ετήσια βάση, αλλά σε μεγαλύτερα διαστήματα·

7. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη η γήρανση του πληθυσμού, 
τα χαμηλά ποσοστά γεννητικότητας και οι μεταβαλλόμενες αγορές εργασίας μπορεί να 
καθιστούν ακόμη πιο επείγουσα την ανάγκη για μεταρρύθμιση των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων των συνταξιοδοτικών συστημάτων, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους·    τονίζει ότι οι γυναίκες, πιο συχνά 
από ό,τι οι άνδρες, διακόπτουν τη σταδιοδρομία τους και εργάζονται σε θέσεις μερικής 
απασχόλησης  προκειμένου να αναλάβουν τη φροντίδα παιδιών και άλλων εξαρτώμενων 
ατόμων, γεγονός το οποίο μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις συντάξεις τους και να 
τις καταστήσει πιο ευάλωτες στον κίνδυνο της  φτώχειας· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη 
να θεωρήσουν αυτές τις περιόδους διακοπής της σταδιοδρομίας ως ασφαλιστικές 
περιόδους για τον καθορισμό και τον υπολογισμό των δικαιωμάτων σύνταξης· τονίζει ότι 
θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων καθώς και των 
σχετικών ενδιαφερομένων μερών στις μεταρρυθμίσεις σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία 
και πρακτική, καθώς και η κατάλληλη ανακοίνωση των μεταρρυθμίσεων στους πολίτες·

8. τονίζει ότι, σύμφωνα με την οδηγία 2010/41/ΕΕ σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική 
δραστηριότητα, τα κράτη μέλη πρέπει να εξαλείψουν όλα τα εμπόδια που παρακωλύουν 
τις γυναίκες και τους συζύγους ή συντρόφους συμβίωσης που αναγνωρίζονται από το 
εθνικό δίκαιο, να επωφελούνται από την κοινωνική προστασία που δικαιούνται σύμφωνα 
με το εν λόγω δίκαιο·

9. υπενθυμίζει ότι μια γονική άδεια επιμερισμένη μεταξύ ανδρών και γυναικών, 
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μεγαλύτερης διάρκειας και καλύτερα αμειβόμενη, η οποία, για τους σκοπούς των 
παροχών κοινωνικής ασφάλισης, θεωρείται εργασία πλήρους απασχόλησης, μπορεί να 
είναι σημαντικό κίνητρο για την αύξηση της γεννητικότητας·

10. καλεί τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
μελετήσουν το θέμα της εξαρτώμενης αυτοαπασχόλησης και να βρουν πρακτικές λύσεις, 
ιδιαίτερα σε εκείνους τους τομείς όπου οι διασυνοριακές δραστηριότητες διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο και σε ευπαθείς ομάδες, όπως οι οικιακοί βοηθοί και οι χαμηλά 
αμειβόμενοι εργαζόμενοι·

11. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να διευκολύνουν την αυτοοργάνωση των 
αυτοαπασχολουμένων, ιδίως των γυναικών, με στόχο την αύξηση της ικανότητάς τους να 
υπερασπίζονται τα συλλογικά τους συμφέροντα·

12. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτών 
υπηρεσιών φύλαξης παιδιών και εκπαίδευσης και να διασφαλίσουν την πρόσβαση των 
αυτοαπασχολούμενων στις δημόσιες υπηρεσίες και τα σχετικά φορολογικά και  
κοινωνικά πλεονεκτήματα στον τομέα της φροντίδας παιδιών·

13. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια φιλόδοξη αναθεώρηση της οδηγίας 2010/41/ΕΕ 
σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που 
ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα, προκειμένου να εξασφαλιστούν 
υψηλότερα πρότυπα όσον αφορά τα ελάχιστα δικαιώματα σε άδεια μητρότητας, 
πατρότητας, υιοθεσίας, άδεια για την παροχή φροντίδας και οικογενειακή άδεια, και να 
αναθέσει στα κράτη μέλη την ευθύνη να διασφαλίσουν ότι οι αυτοαπασχολούμενοι 
απολαύουν των δικαιωμάτων αυτών δυνάμει των οικείων συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης· καλεί το Συμβούλιο να υιοθετήσει κοινή θέση σχετικά με την εγκριθείσα από 
το Κοινοβούλιο πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά 
με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας 
κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων· υπενθυμίζει ότι 
η πρόταση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο περιλαμβάνει σημαντικά μέτρα στον εν λόγω 
τομέα τα οποία προωθούν τον συνδυασμό προσωπικής και επαγγελματικής ζωής ανδρών 
και γυναικών·

14. καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη δυνατότητα όλων των εργαζομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων και των συζύγων ή συντρόφων 
συμβίωσης που συμμετέχουν στις δραστηριότητές τους, να συνδυάζουν την εργασία και 
τις ευθύνες φροντίδας, μεταξύ άλλων, επιταχύνοντας την εφαρμογή των άρθρων 7 και 8 
της οδηγίας 2010/41/ΕΕ της 7ης Ιουλίου 2010 και παρέχοντας στους εργαζόμενους, 
εφόσον το ζητήσουν, δυνατότητες ευέλικτου ωραρίου εργασίας, τηλεργασίας και μερικής 
απασχόλησης προκειμένου να μπορούν να φροντίζουν παιδιά και εξαρτώμενα άτομα, και 
τούτο χωρίς την απώλεια κοινωνικών παροχών υπέρ των εργαζομένων, ούτως ώστε οι 
εργαζόμενοι να μην έχουν ως μόνη δυνατότητα για την εξασφάλιση ευελιξίας τη στροφή 
προς την εξαρτημένη ή την ακούσια αυτοαπασχόληση· 

15. καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να νομοθετήσουν ώστε να παταχθεί το φαινόμενο της 
ψευδοαυτοαπασχόλησης, μιας μορφής επισφαλούς απασχόλησης που θίγει κυρίως τις 
γυναίκες, και ενθαρρύνει τους κοινωνικούς εταίρους να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές 
σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται στους αυτοαπασχολούμενους, την αντιμετώπιση 
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της ψευδοαπασχόλησης και την οργάνωση πραγματικών αυτοαπασχολούμενων·

16. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν κοινωνικές πολιτικές και κοινωνικές υπηρεσίες για 
την παροχή φροντίδας στα παιδιά, στους ηλικιωμένους και άλλα εξαρτώμενα άτομα, ώστε 
να μπορούν άνδρες και γυναίκες να συνεχίσουν να εργάζονται, εφόσον το επιθυμούν·

17. τονίζει την ανάγκη παροχής ευκαιριών για περαιτέρω κατάρτιση και επανεκπαίδευση 
στους εργαζομένους, αυτοαπασχολούμενους και εκείνους που μετακινούνται από σχέση 
εξαρτημένης εργασίας προς την ανεξάρτητη εργασία· καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη να 
άρουν τα εμπόδια στην περαιτέρω κατάρτιση και επανεκπαίδευση και να προωθήσουν 
την δια βίου μάθηση για όλους·

18. καλεί τα κράτη μέλη να εγγυηθούν την πρόσβαση σε θεραπείες γονιμότητας και 
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής για τις ανύπαντρες γυναίκες και τις λεσβίες·

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συλλέγουν ευαίσθητα σε θέματα φύλου, 
αξιόπιστα, ακριβή και συγκρίσιμα δεδομένα και να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την 
κατάσταση και την κοινωνική προστασία των αυτοαπασχολούμενων, καθώς και τις τάσεις 
της αγοράς εργασίας που επηρεάζουν την αυτοαπασχόληση, μεταξύ άλλων μορφών 
απασχόλησης, περιλαμβάνοντας ζητήματα που αφορούν την αυτοαπασχόληση στην 
Ευρωπαϊκή Έρευνα Εργατικού Δυναμικού.
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