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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi moterys, nusprendusios tapti verslininkėmis, dažniau negu vyrai nurodo būtinybę 
užtikrinti geresnę profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą ir (arba) ekonominius 
poreikius kaip pagrindinį jų sprendimo motyvą;

B. kadangi savarankiškas darbas daugeliu atvejų nėra konkretaus asmens pageidaujamas 
pasirinkimas, o greičiau būtinybė, nes nėra kitų galimybių įsidarbinti arba pakankamai 
lanksčių darbo sutarčių, kad būtų galima derinti darbą ir pareigas šeimoje; kadangi šios 
aplinkybės krizės laikotarpiu pablogėjo ir jos lėmė asmenų, kuriems savarankiškas darbas 
yra būtinybė, visų pirma moterų, skaičiaus padidėjimą;

C. kadangi savarankiškai dirbančios moterys sudaro savarankiškai dirbančių darbuotojų 
mažumą, tačiau labiau tikėtina, kad jos patirs skurdą;

D. kadangi dėl to, jog savarankiškai dirbantys asmenys turi nepakankamai galimybių 
tinkamai pasinaudoti teisėmis į pensiją, gauti ligos išmokas, mokamas atostogas ir kitų 
formų socialinį draudimą, didėja vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas 
savarankiškai dirbančių moterų, ypač sulaukusių pensinio amžiaus, nenaudai;

E. kadangi vis daugiau savarankiškai dirbančių asmenų, kurie dirba per mažai arba gauna 
labai menką darbo užmokestį, visų pirma moterys, gyvena žemiau skurdo ribos, tačiau 
nėra oficialiai registruojami kaip bedarbiai;

F. kadangi trūksta patikimos, tikslios ir palyginamos informacijos ir duomenų apie padėtį, 
darbo sąlygas ir socialinės apsaugos struktūras, kad būtų galima derinti savarankiškai 
dirbančių asmenų darbą ir pareigas šeimoje;

1. pabrėžia, kad būtina užtikrinti geresnę savarankiškai dirbančių asmenų socialinę apsaugą 
ir sveikatos priežiūros sistemas ir remti jų socialinį draudimą; ragina valstybes nares 
socialinį draudimą ir su socialine apsauga susijusias teises susieti su asmeniu, o ne su 
darbo sutartimis, ir taip užtikrinti deramą socialinę apsaugą visiems, įskaitant 
savarankiškai dirbančius asmenis ir jų sutuoktinius ar partnerius, dalyvaujančius 
savarankiškai dirbančių asmenų veikloje, ir kitus darbuotojus, nesvarbu, kokia jų sutartis 
ar užimtumo statusas;

2. pabrėžia tai, kad turimi statistiniai duomenys apie moterų užimtumą rodo, jog moterims 
dažniau tenka dirbti mažų garantijų darbą ir jos susiduria su didesne atleidimo rizika, ir 
kad tokiomis aplinkybėmis mažėja socialinės apsaugos sistemomis užtikrinamas jų 
apsaugos lygis;

3. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad visi darbuotojai ir savarankiškai 
dirbantys asmenys turėtų galimybę įsitraukti į visą gyvenimą trunkantį mokymąsi 
perskirstant esamas ES ir nacionalines lėšas ir jas skiriant ne nuolatinio darbo sutartis 
sudariusiems darbuotojams, o tiesiog visiems darbuotojams, nesvarbu pagal kokių rūšių 
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sutartis jie dirba, taip pat savarankiškai dirbantiems asmenims;

4. pabrėžia tai, kad moterų ir vyrų užimtumo lygio skirtumas Europoje vis dar yra didelis, o 
moterų savarankiško darbo skatinimas gali būti labai svarbus sumažinant skurdą;

5. pabrėžia, kad kai kuriose valstybėse narėse būtina tobulinti socialinės apsaugos sistemas ir 
didinti jų skaidrumą, tuo siekiant teisingesnių standartų nustatant išmokas savarankiškai 
dirbantiems asmenims, visų pirma nėštumo ir vaiko priežiūros atostogų atveju;

6. įspėja, kad daugelyje valstybių narių mažinant visuomenės sveikatos sistemų biudžetus ir 
vykdant šių sistemų privatizavimą griaunamos viešosios socialinės gerovės sistemos ir 
naikinamos darbuotojų ir apskritai piliečių teisės į socialinę apsaugą; ypač smerkia lytinei 
ir reprodukcinei sveikatai skiriamo biudžeto mažinimą, dėl kurio neigiamas poveikis visų 
pirma daromas moterims, kurių PAP tyrimai, mamogramos ir ginekologinės apžiūros 
nukeliamos vėlesniam laikui ir nebeatliekamos kasmet;

7. atkreipia dėmesį į tai, kad kai kuriose valstybėse narėse dėl gyventojų senėjimo, žemų 
gimstamumo rodiklių ir darbo rinkos pokyčių gali padidėti būtinybė atlikti socialinės 
apsaugos sistemų, įskatinat pensijų sistemas, reformą, siekiant užtikrinti jų tvarumą; 
pabrėžia, kad moterys dažniau nei vyrai nutraukia karjerą ar dirba ne visą darbo dieną, kad 
galėtų rūpintis vaikais ir kitais priklausomais asmenimis, o tai gali neigiamai paveikti jų 
pensijas ir joms iškilti didesnė skurdo grėsmė; ragina valstybes nares nustatant ir 
apskaičiuojant pensiją šiuos karjeros sustabdymo laikotarpius laikyti apdraustais 
laikotarpiais; pabrėžia, kad įgyvendinant reformas turėtų dalyvauti socialiniai partneriai 
vadovaujantis nacionaline teise ir praktika, taip pat atitinkamos suinteresuotosios šalys, ir 
kad piliečiai turėtų būti tinkamai apie jas informuojami;

8. pabrėžia, kad pagal Direktyvą 2010/41/ES dėl vienodo požiūrio į savarankiškai dirbančius 
vyrus ir moteris principo taikymo reikalaujama, kad valstybės narės pašalintų visas kliūtis, 
dėl kurių moterys ir jų sutuoktiniai ar partneriai, pripažįstami pagal nacionalinę teisę, 
galėtų naudotis socialinės apsaugos teisėmis pagal tą teisę;

9. pažymi, kad ilgesnės ir geriau apmokamos vaiko priežiūros atostogos, kuriomis dalytųsi 
vyrai ir moterys ir kurios, skiriant socialinės apsaugos išmokas, būtų prilygintos darbui 
visą darbo laiką, galėtų būti pagrindinė paskata siekiant padidinti gimstamumo rodiklius;

10. ragina Europos socialinius partnerius, Komisiją ir valstybes nares išnagrinėti savarankiško 
priklausomo darbo klausimą ir rasti praktinių sprendimų, visų pirma tose srityse, kuriose 
svarbi tarpvalstybinė veikla, ir pažeidžiamų asmenų, pvz., namų ūkyje dirbančių asmenų 
ir mažą darbo užmokestį gaunančių asmenų, grupėms;

11. ragina valstybes nares skatinti ir palengvinti savarankiškai dirbančių asmenų, visų pirma 
moterų, saviorganizaciją, siekiant padidinti jų galimybes ginti savo kolektyvinius 
interesus;

12. ragina valstybes nares užtikrinti, kad būtų vaikų priežiūros ir ugdymo įstaigų, kurių kaina 
būtų prieinama, ir garantuoti, kad savarankiškai dirbantys asmenys galėtų naudotis 
viešosiomis paslaugomis ir atitinkamomis mokestinėmis ar socialinėmis lengvatomis, 
susijusiomis vaikų priežiūra;
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13. ragina Komisiją pasiūlyti plataus užmojo Direktyvos 2010/41/ES dėl vienodo požiūrio į 
savarankiškai dirbančius vyrus ir moteris principo taikymo peržiūrą siekiant užtikrinti 
aukštesnius standartus, susijusius su minimaliomis teisėmis į motinystės, tėvystės, 
įvaikinimo, šeimos narių priežiūros ir slaugos atostogas, ir valstybes nares įpareigoti 
užtikrinti, kad savarankiškai dirbantys asmenys turėtų teisę į šias atostogas pagal jų 
socialinės apsaugos sistemas; ragina Tarybą priimti bendrą poziciją dėl siūlomo 
persvarstymo, kuriam Parlamentas pritarė, dėl Tarybos direktyvos 92/85/EEB dėl 
priemonių, skirtų skatinti, kad būtų užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba 
maitinančių krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymo; primena, kad Parlamento 
priimtame pasiūlyme pateikiama svarbių šios srities priemonių ir skatinama užtikrinti vyrų 
ir moterų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą;

14. ragina valstybes nares sudaryti palankesnes sąlygas visiems darbuotojams, įskaitant 
savarankiškai dirbančius asmenis ir jų sutuoktinius ar partnerius, dalyvaujančius 
savarankiškai dirbančių asmenų veikloje, derinti darbą ir pareigas šeimoje, taip pat ir 
paspartinant 2010 m. liepos 7 d. Direktyvos 2010/41/ES 7 ir 8 straipsnių taikymą ir 
suteikti darbuotojams jų prašymu lankstumo dėl darbo laiko, nuotolinio darbo ir darbo ne 
visą darbo laiką, kad jie galėtų rūpintis nepilnamečiais ir priklausomais šeimos nariais, ir 
kad tai būtų padaryta darbuotojams neprarandant socialinių garantijų, kad nesusidarytų 
tokia padėtis, kai vienintelė lankstumo galimybė būtų imtis priklausomo ar nesavanoriško 
savarankiško darbo;

15. ragina valstybes nares priimti teisės aktus, kuriais būtų kovojama su fiktyviai 
savarankiškai dirbančių asmenų darbo naudojimu, nes tai yra mažų garantijų užimtumo 
forma, su kuria dažniausiai susiduria moterys, taip pat skatina socialinius partnerius keistis 
gerąja patirtimi apie paslaugas, teikiamas savarankiškai dirbantiems asmenims, kovą su 
fiktyviu savarankišku darbu ir tikrai savarankiškai dirbančių asmenų organizavimą;

16. ragina valstybes nares plėtoti politikos rūšis ir kurti socialines tarnybas, kurios pasirūpintų 
vaikais, pagyvenusiais asmenimis ir kitais priklausomais asmenimis, kad vyrai ir moterys 
galėtų tęsti savo profesinę veiklą, jeigu to nori;

17. pabrėžia, kad darbuotojams, savarankiškai dirbantiems asmenims ir savo veiklą į 
savarankišką darbą keičiantiems asmenims reikia suteikti tolesnio mokymo ir 
perkvalifikavimo galimybes; ragina valstybes nares pašalinti tolesnio mokymo ir 
perkvalifikavimo kliūtis ir skatinti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi visiems;

18. ragina valstybes nares užtikrinti, kad vienišos moterys ir moterys lesbietės galėtų gydytis 
nuo nevaisingumo ir naudotis pagalbinio apvaisinimo technologijomis;

19. ragina Komisiją ir valstybes nares rinkti pagal lytį suskirstytus patikimus, tikslius ir 
palyginamus duomenis ir atidžiai stebėti savarankiškai dirbančių asmenų padėtį ir 
socialinę apsaugą, taip pat darbo rinkos tendencijas, turinčias įtakos savarankiškam darbui 
ir kitų rūšių darbui į Europos darbo jėgus tyrimus įtraukiant klausimus, susijusius su 
savarankišku darbu.



PE519.823v02-00 6/6 AD\1009102LT.doc

LT

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data 26.11.2013

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

19
8
2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

Regina Bastos, Andrea Češková, Edite Estrela, Iratxe García Pérez, Zita 
Gurmai, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Sophia in ‘t Veld, 
Silvana Koch-Mehrin, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Constance Le Grip, 
Astrid Lulling, Barbara Matera, Elisabeth Morin-Chartier, Angelika 
Niebler, Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Britta Thomsen, Marina 
Yannakoudakis, Anna Záborská, Inês Cristina Zuber

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai)

Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Kent Johansson, Nicole Kiil-Nielsen, 
Doris Pack, Zuzana Roithová

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Birgit Collin-Langen, Jill Evans, María Irigoyen Pérez


