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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden 
ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että yrittäjyyden valitsevat naiset ilmoittavat miehiä useammin 
päätöksensä tärkeimmäksi vaikuttimeksi työn ja perhe-elämän välisen tasapainon ja/tai 
taloudellisen välttämättömyyden;

B. ottaa huomioon, että itsenäinen ammatinharjoittaminen ei monissa tapauksissa ole 
kyseisen henkilön ensisijainen valinta, vaan pikemminkin välttämättömyys, koska muita 
työmahdollisuuksia ei ole tai ei ole käytettävissä riittävän joustavia työjärjestelyjä työ- ja 
hoitotehtävien yhdistämiseksi; katsoo, että mainitunlaiset olosuhteet ovat pahentuneet 
kriisiaikoina, mikä on johtanut olosuhteiden pakosta itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi 
ryhtyneiden henkilöiden määrän lisääntymiseen erityisesti naisten keskuudessa;

C. ottaa huomioon, että itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat naiset ovat itsenäisten 
työntekijöiden keskuudessa vähemmistönä mutta ajautuvat köyhyyteen muita 
todennäköisemmin;

D. ottaa huomioon, että se, että itsenäiset ammatinharjoittajat jäävät ilman asianmukaisia 
eläkeoikeuksia, sairauspäivärahaa, palkallista vapaata ja muita sosiaaliturvan muotoja, 
pahentaa sukupuolten välistä palkkakuilua itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien 
naisten osalta etenkin heidän eläkkeelle siirtymisensä jälkeen;

E. ottaa huomioon, että yhä suurempi määrä itsenäisiä ammatinharjoittajia, erityisesti naisia, 
joilla on liian vähän työtä tai työtä, joka on huonosti palkattua, putoaa köyhyysrajan 
alapuolelle, mutta heitä ei virallisesti rekisteröidä työttömiksi;

F. katsoo, että itsenäisten ammatinharjoittajien tilanteesta, työoloista, 
sosiaaliturvajärjestelyistä ja työ- ja hoitotehtävien yhteensovittamisesta ei ole riittävästi 
luotettavaa, tarkkaa ja vertailukelpoista tietoa;

1. korostaa, että olisi parannettava sosiaaliturva- ja terveydenhuoltojärjestelmiä ja edistettävä 
itsenäisten ammatinharjoittajien sosiaaliturvaa; kehottaa jäsenvaltioita kytkemään 
sosiaaliturvan ja sosiaaliseen suojeluun liittyvät oikeudet työsopimuksen sijasta yksilöön 
ja siten turvaamaan riittävän sosiaalisen suojelun tason kaikille, myös itsenäisille 
ammatinharjoittajille ja itsenäisen ammatinharjoittajan toimintaan mahdollisesti 
osallistuville puolisoille tai kumppaneille sekä muille työntekijöille sopimustyypistä tai 
asemasta riippumatta;

2. korostaa, että naisten työllisyydestä saatavilla olevien tilastotietojen mukaan naiset ovat 
todennäköisemmin epävarmoissa työolosuhteissa ja ovat alttiimpia irtisanomisille, minkä 
vuoksi naisten nauttima sosiaaliturvajärjestelmien suoja on heikompi;

3. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita takaamaan kaikille työntekijöille ja itsenäisille 
ammatinharjoittajille mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen jakamalla olemassa oleva 
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EU:n rahoitus ja kansallinen rahoitus uudelleen siten, ettei se kata vain vakinaisia 
työtekijöitä, vaan kaikentyyppisissä työsuhteissa olevat työntekijät ja itsenäiset 
ammatinharjoittajat;

4. korostaa, että naisten ja miesten työllisyyden ero on Euroopassa yhä huomattava, ja 
katsoo, että naisten itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimisen edistämisellä voi olla 
suuri merkitys köyhyyden vähentämisessä;

5. korostaa, että tiettyjen jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmiä on tarpeen parantaa ja 
saattaa ne avoimiksi, jotta voidaan luoda itsenäisten ammatinharjoittajien tukea koskevat 
oikeudenmukaisemmat normit erityisesti raskauden ja äitiysloman osalta;

6. pitää valitettavana, että useiden jäsenvaltioiden julkisissa terveydenhuoltojärjestelmissä 
parhaillaan toteutettavat talousarvioleikkaukset ja yksityistämiset vahingoittavat julkisia 
sosiaaliturvajärjestelmiä ja vaarantavat työntekijöiden ja tavallisten kansalaisten oikeuden 
sosiaaliseen suojeluun; pitää erityisen valitettavina seksuaali- ja lisääntymisterveyteen 
kohdistuvia leikkauksia, jotka vaikuttavat erityisesti naisiin, joiden papa-kokeet, 
mammografiatutkimukset ja gynekologiset tarkastukset viivästyvät eikä niitä enää 
toteuteta vuosittain;

7. kiinnittää huomiota siihen, että eräissä jäsenvaltioissa ikääntyvä väestö, alhainen 
syntyvyys ja muuttuvat työmarkkinat saattavat lisätä tarvetta pikaisesti uudistaa 
sosiaaliturvajärjestelmiä, mukaan lukien eläkejärjestelmiä, jotta voidaan varmistaa niiden 
kestävyys; painottaa, että naiset keskeyttävät miehiä useammin työuransa tai tekevät osa-
aikatöitä voidakseen hoitaa lapsia ja muita hoitoa tarvitsevia, mikä voi vaikuttaa 
kielteisesti heidän eläkkeeseensä ja altistaa heidät miehiä enemmän köyhyysriskille; 
kehottaa siksi jäsenvaltioita huomioimaan nämä työskentelyn keskeytymisjaksot 
todellisina vakuutusjaksoina eläkeoikeuksien määrittelemisessä ja laskemisessa; korostaa, 
että uudistukset olisi toteuttava kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti 
yhteistyössä työmarkkinaosapuolten ja asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa ja 
uudistuksista on tiedotettava asianmukaisesti kansalaisille;

8. korostaa, että miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen soveltamisesta 
itsenäisiin ammatinharjoittajiin annetussa direktiivissä 2010/41/EU edellytetään, että 
jäsenvaltiot poistavat kaikki esteet, jotka estävät naisia ja heidän puolisoitaan tai 
kansallisessa lainsäädännössä tunnustettuja kumppaneitaan saamasta sosiaaliturvaa, johon 
heillä kyseisen lainsäädännön mukaan on oikeus;

9. palauttaa mieliin, että pidempi ja paremmin palkittu miesten ja naisten jakama 
vanhempainloma, joka luokiteltaisiin sosiaaliturvamaksujen osalta kokopäivätyöksi, voisi 
olla merkittävä kannustin syntyvyyden lisäämiseksi;

10. kehottaa eurooppalaisia työmarkkinaosapuolia, komissiota ja jäsenvaltioita tutkimaan 
taloudellisesti riippuvaisen itsenäisen ammatinharjoittamisen ongelmaa ja etsimään 
käytännön ratkaisuja erityisesti niillä aloilla, joilla rajat ylittävillä toiminnoilla on suuri 
merkitys, sekä heikossa asemassa olevia ryhmiä, kuten kotitaloustyöntekijöitä ja 
matalapalkkaisia työntekijöitä ajatellen;
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11. kehottaa jäsenvaltioita edistämään ja helpottamaan itsenäisten ammatinharjoittajien ja 
erityisesti naisten järjestäytymistä, jotta voidaan lisätä heidän mahdollisuuksiaan 
puolustaa yhteisiä etujaan;

12. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan kohtuuhintaisten lastenhoito- ja koulutuspalvelujen 
saannin sekä varmistamaan itsenäisten ammatinharjoittajien mahdollisuudet hyötyä 
julkisista palveluista ja asiaankuuluvista vero- ja sosiaalietuuksista, jotka liittyvät 
lastenhoitoon;

13. kehottaa komissiota ehdottamaan miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen 
soveltamisesta itsenäisiin ammatinharjoittajiin annetun direktiivin 2010/41/EU 
kunnianhimoista tarkistamista, jotta taataan paremmat äitiys-, isyys-, adoptio-, hoito- ja 
omaishoitovapaaseen liittyvät vähimmäisoikeudet, ja antamaan jäsenvaltioiden tehtäväksi 
taata sosiaaliturvan avulla itsenäisten ammatinharjoittajien oikeus näihin vapaisiin; 
kehottaa neuvostoa hyväksymään yhteisen kannan parlamentin hyväksymästä 
ehdotuksesta tarkistaa toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai 
imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi 
työssä annettu neuvoston direktiivi 92/85/ETY; palauttaa mieliin, että parlamentin 
hyväksymä ehdotus sisältää tärkeitä tähän alaan liittyviä toimenpiteitä, joilla edistetään 
miesten ja naisten perhe- ja työelämän yhteensovittamista;

14. kehottaa jäsenvaltioita edistämään kaikkien työntekijöiden, myös itsenäisten 
ammatinharjoittajien ja heidän toimintaansa mahdollisesti osallistuvien puolisoiden tai 
kumppanien mahdollisuutta yhdistää työhön ja perheeseen liittyvät velvollisuudet 
esimerkiksi siten, että nopeutetaan 7. heinäkuuta 2010 annetun direktiivin 2010/41/EU 
7 ja 8 artiklan soveltamista ja tarjotaan työntekijöille heidän pyynnöstään joustava 
työaika, etätyö tai osa-aikatyö, jotta työntekijät voivat hoitaa alaikäisiä ja huollettavia, 
sekä huolehtimaan tässä yhteydessä siitä, että työntekijät eivät menetä sosiaalietujaan ja 
että vältetään tilanne, jossa ainoa mahdollisuus joustavuuden saamiseksi on ryhtyä 
taloudellisesti riippuvaiseksi tai vastoin tahtoaan toimivaksi itsenäiseksi 
ammatinharjoittajaksi; 

15. kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään lainsäädäntöä, jolla torjutaan näennäisesti itsenäisten 
ammatinharjoittajien käyttöä, joka on eräs erityisesti naisiin kohdistuvista epävarman 
työllisyyden muodoista, ja kehottaa työmarkkinaosapuolia vaihtamaan itsenäisille 
ammatinharjoittajille tarjottuja palveluja koskevia parhaita käytäntöjä, joilla voidaan 
torjua näennäistä itsensä työllistämistä ja antaa aidoille itsenäisille ammatinharjoittajille 
mahdollisuus järjestäytyä;

16. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään sosiaalitoimia ja -palveluja, jotka koskevat lapsista, 
iäkkäistä ja muista hoivaa tarvitsevista ihmisistä huolehtimista, jotta miehet ja naiset 
voivat jatkaa ansiotyötä, mikäli he näin toivovat;

17. korostaa, että palkatuilla työntekijöillä, itsenäisillä ammatinharjoittajilla ja niillä, jotka 
ovat siirtymässä työsuhteesta itsenäiseen ammatinharjoittamiseen, on oltava 
mahdollisuuksia täydennyskoulutukseen ja uudelleenkoulutukseen; kehottaa jäsenvaltioita 
sen vuoksi poistamaan täydennyskoulutusta ja uudelleenkoulutusta haittaavat esteet sekä 
edistämään kaikkien ihmisten elinikäistä oppimista;
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18. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan naimattomien naisten ja lesbojen pääsyn 
hedelmöityshoitoihin ja avusteisiin lisääntymishoitoihin;

19. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita keräämään sukupuoleen perustuvia luotettavia, 
tarkkoja ja vertailukelpoisia tietoja ja seuraamaan tarkasti itsenäisten ammatinharjoittajien 
tilannetta ja sosiaalista suojelua sekä itsenäiseen ammatinharjoittamiseen ja muun 
tyyppiseen työhön vaikuttavia työmarkkinasuuntauksia muun muassa siten, että Euroopan 
työvoimatutkimukseen sisällytetään itsenäistä ammatinharjoittamista koskevia 
kysymyksiä.
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