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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker ženske, ki se odločijo postati podjetnice, pogosteje kot moški navajajo, da je bila 
glavna motivacija za njihovo odločitev boljše ravnovesje med poklicnim in zasebnim 
življenjem in/ali ekonomska nujnost;

B. ker samozaposlenost v številnih primerih ni prva izbira zadevne osebe, ampak nujnost 
zaradi pomanjkanja drugih priložnosti za zaposlitev ali dovolj prožnih oblik dela, ki bi 
omogočale usklajevanje dela in nege; ker so se te razmere v času krize poslabšale, zaradi 
česar se je povečalo število ljudi, ki so samozaposleni zaradi nujnosti, zlasti žensk;

C. ker so ženske med samozaposlenimi delavci v manjšini, vendar je zanje bolj verjetno, da 
bodo zapadle v revščino;

D. ker se zaradi slabega dostopa samozaposlenih do ustreznih pokojninskih pravic, plačanega 
bolniškega dopusta, plačanega dopusta in drugih oblik socialne varnosti povečujejo 
razlike v prihodkih med spoloma za samozaposlene ženske, zlasti po upokojitvi;

E. ker vse večje število samozaposlenih oseb s premalo dela ali preslabo plačanim delom, 
zlasti žensk, pada pod mejo revščine, pri čemer niso uradno registrirane kot brezposelne;

F. ker ni dovolj zanesljivih, točnih in primerljivih informacij ter podatkov o samozaposlenih, 
kar zadeva razmere, delovne pogoje in socialnovarstvene storitve za usklajevanje dela in 
nege;

1. poudarja, da je treba zagotoviti večjo socialno varnost, boljše zdravstvene sisteme ter 
spodbujati socialno zavarovanje za samozaposlene; poziva države članice, naj socialno 
varnost in socialnovarnostne pravice vežejo na posameznika in ne na pogodbe o zaposlitvi 
ter tako vsem zagotovijo dostojno raven socialne zaščite, tudi samozaposlenim in 
zakoncem ali partnerjem, ki sodelujejo pri dejavnostih samozaposlenih, ter drugim 
delavcem, ne glede na vrsto pogodbe ali zaposlitveni status;

2. poudarja, da razpoložljivi statistični podatki o zaposlovanju žensk kažejo, da bodo ženske 
z večjo verjetnostjo imele negotovo zaposlitev, da jih ogroža večje tveganje odpovedi ter 
da te razmere zmanjšujejo obseg, v katerem jih ščitijo sistemi socialne varnosti;

3. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da bodo imeli vsi delavci in 
samozaposlene osebe dostop do vseživljenjskega učenja, tako da prerazporedijo obstoječa 
sredstva EU in nacionalna sredstva od izključno delavcev s pogodbami za nedoločen čas k 
vsem delavcem, neodvisno od vrste pogodbe, in samozaposlenim;

4. poudarja dejstvo, da v Evropi še vedno obstajajo znatne razlike med zaposlenostjo žensk 
in moških, pri čemer ima spodbujanje samozaposlenosti med ženskami lahko pomembno 
vlogo pri zmanjševanju revščine;

5. poudarja, da je treba v nekaterih državah članicah izboljšati sisteme socialne varnosti in 
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jih narediti bolj pregledne, da bi dosegli pravičnejše standarde glede prispevkov za 
samozaposlene delavce, zlasti kar zadeva nosečnost in porodniški dopust;

6. opozarja, da krčenje proračunov in privatizacija v javnem zdravstvu, ki jih izvaja veliko 
držav članic, uničujejo njihove sisteme socialnega varstva ter ogrožajo socialnovarstvene 
pravice delavcev in državljanov na splošno; obžaluje zlasti krčenje sredstev na področju 
spolnega in reproduktivnega zdravstvenega varstva, ki prizadene zlasti ženske, saj brisi, 
mamografije in ginekološki pregledi niso več na voljo vsako leto, ampak v daljših 
časovnih presledkih;

7. poudarja dejstvo, da se lahko v nekaterih državah članicah zaradi staranja prebivalstva, 
nizke rodnosti in sprememb na trgu dela poveča nujnost reform sistemov socialne 
varnosti, vključno s pokojninami, da se zagotovi njihova vzdržnost; poudarja, da ženske 
pogosteje kot moški prekinejo poklicno pot in sprejmejo delo s krajšim delovnim časom 
zaradi nege otrok in drugih vzdrževanih oseb, kar lahko negativno vpliva na njihove 
pokojnine in jih izpostavlja večjemu tveganju revščine; zato poziva države članice, naj ta 
obdobja prekinitve poklicne poti obravnavajo kot zavarovana obdobja pri določitvi 
pravice do pokojnine in izračuna pokojnine; poudarja, da bi morale reforme vključevati 
socialne partnerje v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso, in ustrezne zainteresirane 
strani, ter da bi bilo treba o njih primerno obvestiti državljane;

8. poudarja, da morajo države članice v skladu z Direktivo 2010/41/EU o uporabi načela 
enakega obravnavanja moških in žensk, ki opravljajo samostojno dejavnost, obravnavati 
vse ovire, ki ženskam in njihovim zakoncem ali partnerjem, priznanim z nacionalno 
zakonodajo, preprečujejo koriščenje socialne zaščite, do katere so upravičeni v skladu s 
tem zakonom;

9. poudarja, da bi lahko bil daljši in bolje plačan starševski dopust, ki si ga razdelijo moški in 
ženske ter se za namene prejemkov socialne varnosti obravnava kot delo s polnim 
delovnim časom, velika spodbuda za povečanje rodnosti;

10. poziva evropske socialne partnerje, Komisijo in države članice, naj preučijo vprašanje 
odvisne samozaposlenosti in poiščejo praktične rešitve, zlasti v sektorjih, kjer imajo 
pomembno vlogo čezmejne dejavnosti, ter med ranljivimi skupinami, kot so delavci v 
gospodinjstvu in delavci z nizkimi dohodki;

11. poziva države članice, naj spodbujajo in okrepijo samoorganiziranje samozaposlenih oseb, 
zlasti žensk, da bi povečali njihovo sposobnost za obrambo skupnih interesov;

12. poziva države članice, naj zagotovijo, da bo na voljo cenovno dostopno otroško varstvo in 
izobraževanje in da bodo imeli samozaposleni delavci enak dostop do javnih storitev in 
ustreznih davčnih in socialnih ugodnosti na področju otroškega varstva;

13. poziva Komisijo, naj predlaga ambiciozen pregled Direktive 2010/41/EU o uporabi načela 
enakega obravnavanja moških in žensk, ki opravljajo samostojno dejavnost, da bi 
zagotovili višje minimalne standarde glede pravic do porodniškega, očetovskega, 
posvojiteljskega in skrbniškega dopusta ter dopusta za nego, pri čemer so države članice 
odgovorne zagotoviti, da so samozaposleni delavci upravičeni do tega dopusta v skladu z 
njihovimi sistemi socialne varnosti; poziva Svet, naj sprejme skupno stališče o 
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predlaganem pregledu Direktive Sveta 92/85/EGS o uvedbi ukrepov za spodbujanje 
izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred 
kratkim rodile ali dojijo, ki ga je odobril Parlament; opozarja, da predlog, ki ga je sprejel 
Parlament, vključuje pomembne ukrepe na tem področju, ki spodbujajo ravnovesje med 
poklicnim in zasebnim življenjem moških in žensk;

14. poziva države članice, naj vsem delavcem, vključno s samozaposlenimi in zakonci ali 
partnerji, ki sodelujejo pri njihovih dejavnostih, olajšajo možnost za usklajevanje delovnih 
in družinskih obveznosti, tudi s hitrejšim izvajanjem členov 7 in 8 Direktive 2010/41/EU z 
dne 7. julija 2010 ter tako, da delavcem na zahtevo zagotovijo prožnost v zvezi z 
delovnim časom, delom na daljavo in delom s skrajšanim delovnim časom zaradi nege 
otrok in vzdrževanih oseb, ne da bi delavci zaradi tega izgubili socialne ugodnosti, s čimer 
bodo preprečile, da bi se morali zateči k odvisni ali neprostovoljni samozaposlitvi kot 
edini možnosti, ki jim omogoča prožnost;

15. poziva države članice, naj sprejmejo zakonodajo za preprečevanje izkoriščanja navidezno 
samozaposlenih delavcev, kar je oblika negotove zaposlitve, ki prizadene zlasti ženske, in 
spodbuja socialne partnerje k izmenjavi dobrih praks glede opravljanja storitev za 
samozaposlene delavce, preprečevanja lažnega samozaposlovanja in organiziranja 
samozaposlenih delavcev;

16. poziva države članice, naj pripravijo socialne ukrepe in storitve, ki zagotavljajo otroško 
varstvo ter nego starejših in drugih vzdrževanih oseb, da bi moškim in ženskam omogočili 
nadaljnje opravljanje dela, če se odločijo za to;

17. poudarja, da je treba zagotoviti priložnosti za nadaljnje usposabljanje in prekvalifikacijo 
zaposlenih, samozaposlenih in oseb, ki bodo zaposlitev zamenjale za samozaposlitev; zato 
poziva države članice, naj odpravijo ovire za nadaljnje usposabljanje in prekvalifikacijo 
ter spodbujajo vseživljenjsko učenje za vse;

18. poziva države članice, naj samskim ženskam in lezbijkam zagotovijo dostop do 
zdravljenja zaradi težav s plodnostjo in oploditve z biomedicinsko pomočjo;

19. poziva Komisijo in države članice, naj zbirajo zanesljive, točne in primerljive podatke, ki 
upoštevajo razlike med spoloma, in spremljajo položaj in socialno zaščito samozaposlenih 
delavcev ter razmere a trgu dela, ki poleg drugih oblik zaposlitve vplivajo na 
samozaposlitev, tako da v evropsko raziskavo o delovni sili vključijo vprašanja o 
samozaposlitvi.
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