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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

A. mivel a vállalkozóvá váló nők a férfiaknál gyakrabban említik döntésük fő
motivációjaként a munka és a családi élet közötti jobb egyensúlyt és/vagy a gazdasági 
szükségszerűséget;

B. mivel az önfoglalkoztatás sok esetben nem a leginkább preferált lehetőség az érintett 
személy számára, hanem inkább kényszerűség egyéb munkalehetőségek vagy a munka és 
a gondozás összeegyeztethetőségét lehetővé tevő eléggé rugalmas munkakörülmények 
hiánya miatt; mivel e körülmények a válság alatt tovább romlottak, ami a kényszerűségből 
önálló vállalkozói tevékenységet folytató személyek, főleg a nők számának 
növekedéséhez vezetett;

C. mivel az önálló vállalkozói tevékenységet folytatók között kisebbségben vannak a nők, 
nagyobb a valószínűsége azonban körükben az elszegényedésnek;

D. mivel a megfelelő nyugdíjjogosultsághoz, betegszabadsághoz, fizetett szabadsághoz és a 
szociális biztonság egyéb formáihoz való hozzáférés hiánya még súlyosabbá teszi a nők 
számára a nemek közötti bérszakadékot, különösen a nyugdíjba vonulás után;

E. mivel az önálló vállalkozói tevékenységet folytató, túl kevés vagy nagyon rosszul fizetett 
munkát végző személyek – főleg nők –növekvő száma kerül a szegénységi küszöb alá, 
nincsenek azonban hivatalosan munkanélküliként nyilvántartva;

F. mivel nem áll rendelkezésre megbízható, pontos és összehasonlítható információ és adat 
az önálló vállalkozói tevékenységet folytatók helyzetéről, munkakörülményeiről, illetve a 
munka és a gondozás összeegyeztethetőségét lehetővé tevő szociális biztonsági 
lehetőségekről;

1. kiemeli, hogy jobb általános szociális és egészségügyi biztonságra van szükség, és elő kell 
mozdítani az önálló vállalkozók társadalombiztosítását; felszólítja a tagállamokat, hogy a 
szociális biztonsághoz és védelemhez való jogokat az egyénhez, és ne a 
munkaszerződéshez kössék, elfogadható szociális védelmet biztosítva ezzel mindenki, az 
önálló vállalkozók és az önálló vállalkozó tevékenységeiben részt vevő házastársak és 
partnerek, valamint más munkavállalók számára is, függetlenül a szerződésük típusától 
vagy foglalkoztatásuk jellegétől;

2. hangsúlyozza, hogy a nők foglalkoztatottságáról elérhető adatok szerint a nők nagyobb 
valószínűséggel dolgoznak bizonytalan munkahelyen, és jobban érinti őket az elbocsátás 
kockázata, és hogy ez a helyzet csökkenti a szociális biztonsági rendszerek által a 
számukra nyújtott védelmet;

3. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat annak biztosítására, hogy minden munkavállaló 
és önálló vállalkozó számára elérhető legyen az egész életen át tartó tanulás azáltal, hogy 
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a csak az állandó szerződéssel rendelkező munkavállalók számára elérhető meglévő uniós 
és nemzeti támogatásokat megnyitják – munkaszerződésük típusától függetlenül –
valamennyi munkavállaló és az önálló vállalkozók előtt;

4. hangsúlyozza, hogy a nők és a férfiak foglalkoztatottsága közötti eltérés még mindig 
jelentős Európában, emellett az önálló vállalkozás népszerűsítése a nők körében fontos 
szerepet játszhat a szegénység csökkentésében;

5. kiemeli a szociális biztonsági rendszerek javításának és átláthatóságának szükségességét 
bizonyos tagállamokban az önálló vállalkozók hozzájárulására vonatkozó tisztességesebb 
normák kialakítása céljából, különösen ami a terhességet és a szülési szabadságot illeti;

6. figyelmeztet, hogy a számos tagállam közegészségügyi rendszerét érintő költségvetési 
megszorítások és privatizációs folyamatok lerombolják a szociális jóléti rendszereiket, és 
aláássák a munkavállalók és általában a polgárok szociális védelemhez való jogát; 
különösen helyteleníti a szexuális és reproduktív egészségügyi ellátás terén megvalósított, 
elsősorban a nőket érintő csökkentéseket, amelyek értelmében a citológiai vizsgálatokra, a 
mammográfiákra és a nőgyógyászati ellenőrzésekre már nem évente, hanem hosszabb 
időszakonként kerül sor;

7. felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy néhány tagállamban az idősödő népesség, az 
alacsony születési arány és a változó munkaerőpiac sürgősebbé teheti a szociális 
biztonsági rendszerek – köztük a nyugdíjak – megreformálását, fenntarthatóságuk 
biztosítása érdekében; hangsúlyozza, hogy a nők a férfiaknál gyakrabban szakítják meg 
szakmai karrierjüket vagy vállalnak részmunkaidős állásokat gyermekek és más eltartottak 
gondozása céljából, aminek viszont negatív hatása lehet a nyugdíjukra, és jobban kiteszi 
őket a szegénység veszélyének; felszólítja ezért a tagállamokat, hogy a szakmai karrier 
ilyen megszakításait biztosított időszakként ismerjék el a nyugdíjjogosultság 
megállapítása és kiszámítása során; hangsúlyozza, hogy a reformokba a nemzeti 
jogszabályoknak és gyakorlatnak megfelelően a társadalmi partnereket és az érdekelteket 
is be kell vonni, és azokról megfelelően tájékoztatni kell a polgárokat;

8. hangsúlyozza, hogy az önálló vállalkozói tevékenységet folytató férfiak és nők közötti 
egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló 2010/41/EU irányelv szerint a 
tagállamoknak törekedniük kell minden olyan akadály megszüntetésére, amely 
megakadályozza, hogy a nők és házastársaik vagy a nemzeti jog által elismert élettársaik a 
nemzeti jog által számukra biztosított szociális védelemben részesülhessenek;

9. rámutat, hogy a férfiak és nők között megosztott, a szociális biztonsági ellátások 
szempontjából teljes munkaidőnek elismert hosszabb és jobban fizetett szülői szabadság 
fontos ösztönző lehet a születési arány növelésére;

10. felszólítja az európai szociális partnereket, a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
vizsgálják meg a függő önálló vállalkozás kérdését, és találjanak gyakorlati megoldásokat, 
különösen azokban az ágazatokban, ahol a határokon átnyúló tevékenységek fontos 
szerepet játszanak, és a veszélyeztetett csoportokban, mint például a háztartási 
alkalmazottak és az alacsonyan fizetett munkavállalók körében;

11. felszólítja a tagállamokat, hogy támogassák és segítsék elő az önálló vállalkozó 
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személyek, különösen a nők önszerveződését, hogy jobban meg tudják védeni kollektív 
érdekeiket;

12. felszólítja a tagállamokat, hogy biztosítsák elérhető gyermekgondozási és oktatási 
létesítmények rendelkezésre állását, illetve hozzáférést az önálló vállalkozók számára a 
közszolgáltatásokhoz, valamint a gyermekgondozáshoz kapcsolódó adó- és szociális 
kedvezményekhez;

13. felszólítja a Bizottságot, hogy nyújtson be javaslatot az önálló vállalkozói tevékenységet 
folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló 
2010/41/EU irányelv ambiciózus felülvizsgálatára a minimális anyasági, apasági, 
örökbefogadási, gondozási és szülőgondozási szabadsághoz való jogok magasabb 
normáinak biztosítása érdekében, és legyen a tagállamok feladata annak biztosítása, hogy 
az önálló vállalkozók jogosultak legyenek e szabadságokra a szociális biztonsági 
rendszerükön belül; felszólítja a Tanácsot, hogy fogadjon el közös álláspontot a várandós, 
a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és 
egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló 92/85/EGK 
tanácsi irányelvnek a Parlament által jóváhagyott javasolt felülvizsgálatáról; emlékeztet, 
hogy a Parlament által jóváhagyott javaslat fontos intézkedéseket tartalmaz ezen a téren a 
férfiak és a nők számára a munka és a családi élet közötti egyensúly elősegítése révén;

14. felszólítja a tagállamokat, hogy valamennyi munkavállaló, köztük az önálló vállalkozók és 
a tevékenységeikben részt vevő házastársak vagy partnerek számára is támogassák a 
munka és a gondozás összeegyeztethetőségének lehetőségét, például a 2010. július 7-i 
2010/41/EU irányelv 7. és 8. cikke alkalmazásának felgyorsítása révén, illetve azáltal, 
hogy a munkavállalóknak kérésükre rugalmasságot biztosítanak a munkaidő, a távmunka 
és a részmunkaidős foglalkoztatás terén kiskorúak vagy eltartottak gondozása céljából, ezt 
pedig úgy biztosítanák, hogy a munkavállalók ne veszítsék el a szociális juttatásaikat, és 
ne a kiszolgáltatott vagy a kényszerűségből indított önálló vállalkozás legyen az egyetlen 
lehetőség számukra, ha rugalmasságra van szükségük;

15. felszólítja a tagállamokat, hogy fogadjanak el jogszabályokat a színlelt önfoglalkoztatás 
használata ellen, amely különösen a nőket érintő bizonytalan foglalkoztatási forma, és arra 
ösztönzi a szociális partnereket, hogy osszák meg egymás között a bevált gyakorlatokat az 
önálló vállalkozók számára kínált, a színlelt önfoglalkoztatás problémáját kezelő és a 
valódi önálló vállalkozók önszerveződését támogató szolgáltatásokról;

16. felszólítja a tagállamokat, hogy alakítsanak ki gyermekgondozási, illetve az idősek és más 
eltartott személyek gondozását biztosító szociálpolitikákat és szociális szolgáltatásokat 
annak érdekében, hogy a férfiak és a nők tovább dolgozhassanak, ha úgy döntenek;

17. kiemeli, hogy szükség van a munkavállalók, az önálló vállalkozók, illetve a 
foglalkoztatásból az önálló vállalkozás felé elmozdulók számára tovább- és újraképzési 
lehetőségek nyújtására; felszólítja ezért a tagállamokat, hogy szüntessék meg a tovább- és 
újraképzés előtt álló akadályokat, és támogassák az egész életen át tartó tanulást mindenki 
számára;

18. felszólítja a tagállamokat, hogy biztosítsák az egyedülálló és a leszbikus nők számára a 
termékenységi és az asszisztált reprodukciós kezelésekhez való hozzáférést;
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19. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy gyűjtsenek a nemek közötti egyenlőséget 
figyelembe vevő megbízható, pontos, összehasonlítható adatokat, és szorosan kövessék 
nyomon – más foglalkoztatási formák között – az önálló vállalkozók helyzetét és szociális 
védelmét, illetve az önálló vállalkozásokra hatással lévő munkaerő-piaci trendeket azáltal, 
hogy az önfoglalkoztatást érintő kérdéseket is feltesznek az európai munkaerő-piaci 
felmérés során.
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