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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

A. tā kā sievietes, kuras izvēlējušās kļūt par uzņēmējām, biežāk nekā vīrieši kā galveno 
motivāciju pieņemtajam lēmumam min labāku darba un privātās dzīves līdzsvaru un/vai 
ekonomisko nepieciešamību;

B. tā kā daudzos gadījumos pašnodarbinātība nav risinājums, kuram attiecīgā persona dod 
priekšroku, bet gan nepieciešamība, jo nav citu darba iespēju vai pietiekami elastīgu darba 
nosacījumu, lai apvienotu darbu un aprūpi; tā kā krīzes laikā šie apstākļi ir 
pasliktinājušies, kā rezultātā ir palielinājies to cilvēku un jo īpaši sieviešu skaits, kas ir 
pašnodarbināti nepieciešamības dēļ;

C. tā kā pašnodarbinātu sieviešu ir mazāk nekā pašnodarbinātu vīriešu, taču viņām ir lielāka 
iespēja nonākt nabadzībā;

D. tā kā pašnodarbinātajiem trūkst piekļuves atbilstošām pensijas tiesībām, darba nespējas 
pabalstam, apmaksātam atvaļinājumam un citiem pašnodarbinātajiem paredzētiem 
sociālās drošības veidiem un šī situācija palielina darba samaksas atšķirības starp 
pašnodarbinātiem vīriešiem un sievietēm, jo īpaši pēc pensionēšanās;

E. tā kā aizvien vairāk pašnodarbinātu personu un jo īpaši sieviešu, kurām trūkst darba 
iespēju vai ir zemu apmaksāts darbs, dzīvo zem nabadzības sliekšņa, lai gan viņas nav 
oficiāli reģistrējušās kā bezdarbnieki;

F. tā kā trūkst uzticamas, precīzas un salīdzināmas informācijas un datu par pašnodarbināto 
personu situāciju, darba apstākļiem un sociālās drošības noteikumiem, lai pašnodarbinātas 
personas varētu apvienot darbu un aprūpi,

1. uzsver, ka attiecībā uz pašnodarbinātām personām ir jānodrošina labākas sociālās drošības 
un veselības aizsardzības sistēmas un jāveicina sociālā apdrošināšana; aicina dalībvalstis 
sociālās drošības un sociālās aizsardzības tiesības saistīt nevis ar darba līgumiem, bet gan 
ar konkrēto personu, tādējādi garantējot pienācīgu sociālās aizsardzības līmeni visiem, 
tostarp pašnodarbinātām personām un visiem laulātajiem vai partneriem, kuri piedalās 
pašnodarbināto personu vai citu  darba ņēmēju profesionālajā darbībā, neatkarīgi no viņu 
līguma veida vai nodarbinātības statusa;

2. uzsver, ka pieejamā statistika par sieviešu nodarbinātību liecina, ka viņām ir lielāks risks 
strādāt nepastāvīgus darbus un tikt atlaistām, un ka šāda situācija samazina aizsardzības 
apmēru, kādu viņām sniedz sociālās drošības sistēmas;

3. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka visiem darba ņēmējiem un pašnodarbinātām 
personām ir piekļuve mūžizglītībai, pārdalot pašreizējo ES un valstu finansējumu, kas 
paredzēts tikai darba ņēmējiem ar pastāvīgiem līgumiem, lai tas neatkarīgi no līgumu 
veida būtu pieejams visiem darba ņēmējiem un pašnodarbinātām personām;
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4. uzsver, ka Eiropā joprojām ir ievērojama sieviešu un vīriešu nodarbinātības atšķirība, 
turpretim pašnodarbinātības veicināšanai sieviešu vidū var būt būtiska loma nabadzības 
samazināšanā;

5. uzsver, ka atsevišķās dalībvalstīs ir nepieciešami sociālās drošības sistēmu uzlabojumi un 
pārredzamība, lai panāktu godīgākus iemaksu veikšanas standartus pašnodarbinātām 
personām, jo īpaši attiecībā uz grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu;

6. brīdina, ka daudzu dalībvalstu veselības aprūpes sistēmās īstenotais budžeta samazinājums 
un privatizācija grauj to sociālās labklājības sistēmas un kopumā mazina darba ņēmēju un 
pārējo iedzīvotāju tiesības uz sociālo aizsardzību; jo īpaši pauž nožēlu par budžeta 
samazinājumiem seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpei, kas galvenokārt skar 
sievietes, kurām uztriepes testus, mamogrāfijas un ginekoloģiskās pārbaudes vairs 
nepiedāvā veikt ik gadu, bet gan ar ilgāku laika intervālu;

7. vērš uzmanību uz to, ka atsevišķās dalībvalstīs iedzīvotāju novecošana, zemi dzimstības 
rādītāji un mainīgie darba tirgi var saasināt nepieciešamību steidzami reformēt sociālās 
drošības sistēmas, ietverot pensijas, lai tādējādi garantētu šo sistēmu ilgtspējību; uzsver, 
ka sievietes biežāk nekā vīrieši uz laiku pārtrauc profesionālo darbību un strādā nepilnas 
slodzes darbu, lai rūpētos par bērniem un citiem apgādājamiem, un šāda situācija var 
nelabvēlīgi ietekmēt šo sieviešu pensijas un palielināt nabadzības risku; tāpēc aicina 
dalībvalstis, nosakot tiesības uz pensiju un aprēķinot pensiju apmēru, šos profesionālās 
darbības pārtraukumus ieskaitīt apdrošināšanas periodā; uzsver, ka reformu veikšanā 
saskaņā ar valstu tiesību aktiem un praksi ir jāiesaista sociālie partneri, kā arī attiecīgās 
ieinteresētās personas, un ka par tām ir pienācīgi jāinformē iedzīvotāji;

8. uzsver, ka saskaņā ar Direktīvu 2010/41/ES par to, kā piemērot vienlīdzīgas attieksmes 
principu vīriešiem un sievietēm, kas darbojas pašnodarbinātas personas statusā, 
dalībvalstīm ir jālikvidē visi šķēršļi, kuri liedz sievietēm un viņu laulātajiem vai saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem atzītiem partneriem saņemt sociālo aizsardzību, kas tiem pienākas 
atbilstīgi valsts tiesību aktiem;

9. norāda, ka ilgāks un labāk apmaksāts bērna kopšanas atvaļinājums, kuru dalīti izmanto 
vīrieši un sievietes un kurš sociālās drošības pabalstu saņemšanas nolūkā uzskatāms par 
pilnas slodzes darbu, varētu būt nozīmīgs stimuls dzimstības līmeņa paaugstināšanai;

10. aicina Eiropas sociālos partnerus, Komisiju un dalībvalstis izpētīt atkarīgās 
pašnodarbinātības jautājumu un rast praktiskus risinājumus, jo īpaši nozarēs, kurās būtiska 
loma ir pārrobežu darbībām, un tādās neaizsargātās grupās kā mājkalpotāji un zemu 
atalgoti darba ņēmēji;

11. aicina dalībvalstis veicināt un atvieglot pašnodarbinātu personu, jo īpaši sieviešu, 
pašorganizāciju, lai palielinātu viņu spējas aizstāvēt savas kolektīvās intereses;

12. aicina dalībvalstis nodrošināt, ka ir pieejamas bērnu aprūpes un izglītības iestādes par 
pieņemamu maksu un ka pašnodarbinātām personām ir piekļuve sabiedriskajiem 
pakalpojumiem un attiecīgiem nodokļu vai sociāliem atvieglojumiem bērnu aprūpes jomā;

13. aicina Komisiju ierosināt, lai tiktu vērienīgi pārskatīta Direktīva 2010/41/ES par to, kā 
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piemērot vienlīdzīgas attieksmes principu vīriešiem un sievietēm, kas darbojas 
pašnodarbinātas personas statusā, lai garantētu plašākas minimālā grūtniecības un 
dzemdību, paternitātes, adopcijas, aprūpes un apgādātāja atvaļinājuma tiesības un lai 
dalībvalstīm uzliktu pienākumu nodrošināt pašnodarbinātām personām tās tiesības, kas 
viņām pienākas saskaņā ar attiecīgo valstu sociālās drošības sistēmām; aicina Padomi 
pieņemt kopēju nostāju par ierosināto un Parlamenta apstiprināto pārskatīšanu attiecībā uz 
Padomes Direktīvu 92/85/EEK par pasākumu ieviešanu, lai veicinātu drošības un 
veselības aizsardzības darbā uzlabošanu strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas strādā 
pēcdzemdību periodā, vai strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar krūti; atgādina, ka 
Parlamenta pieņemtajā priekšlikumā ir ietverti būtiski pasākumi šajā jomā, ar kuriem 
veicināt iespēju vīriešiem un sievietēm darbu saskaņot ar privāto dzīvi;

14. aicina dalībvalstis veicināt iespēju visiem darba ņēmējiem, ietverot pašnodarbinātas 
personas un viņu laulātos vai partnerus, kuri piedalās šo personu profesionālās darbībās, 
apvienot darba un aprūpes pienākumus, tostarp paātrinot 2010. gada 7. jūlija 
Direktīvas 2010/41/ES 7. un 8. panta piemērošanu un pēc darba ņēmēju pieprasījuma 
nodrošinot viņiem elastīgākus darba laikus, tāldarbu un nepilna laika darbu mazgadīgo un 
apgādājamo aprūpes nolūkos, kā arī šīs iespējas sniegt, nemazinot darba ņēmēju sociālos 
atvieglojumus, lai nepieļautu, ka šīm personām vairs nav citu iespēju nodrošināt 
elastīgāku darbu kā vienīgi iesaistīties atkarīgā vai piespiedu pašnodarbinātībā;

15. aicina dalībvalstis pieņemt tiesību aktus, ar kuriem izskaust fiktīvu pašnodarbinātas 
personas statusu, kas ir nestabils nodarbinātības veids un īpaši bieži skar sievietes, un 
mudina sociālos partnerus apmainīties ar labāko praksi attiecībā uz pašnodarbinātām 
personām sniegtiem pakalpojumiem, ar fiktīva pašnodarbinātas personas statusa 
problēmas risināšanu un īsteni pašnodarbinātu personu darba organizēšanu;

16. aicina dalībvalstis izstrādāt sociālo politiku un sociālos pakalpojumus, kas nodrošina 
bērnu, vecu cilvēku un citu apgādājamu personu aprūpi, lai dotu iespēju vīriešiem un 
sievietēm turpināt darbu, ja viņi to vēlas;

17. uzsver, ka darba ņēmējiem, pašnodarbinātām personām un tiem, kuri no nodarbinātā 
statusa pāriet uz pašnodarbinātā statusu, ir jānodrošina kvalifikācijas celšanas un 
pārkvalificēšanās iespējas; tāpēc aicina dalībvalstis likvidēt šķēršļus kvalifikācijas 
celšanai un pārkvalifikācijai un veicināt mūžizglītību visiem;

18. aicina dalībvalstis garantēt neauglības ārstēšanas un mākslīgās apaugļošanas procedūru 
pieejamību neprecētām sievietēm un lesbietēm;

19. aicina Komisiju un dalībvalstis apkopot ar dzimumu saistītus uzticamus, precīzus un 
salīdzināmus datus un cieši uzraudzīt pašnodarbināto personu situāciju un sociālo 
aizsardzību, kā arī darba tirgus tendences, kas ietekmē pašnodarbinātību, cita starpā 
jautājumus par pašnodarbinātību iekļaujot Eiropas darbaspēka apsekojumā.
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