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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по заетост и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. изтъква необходимостта от предоставяне на по-висока степен на всеобща социална 
сигурност и от насърчаване на социалните осигуровки за самостоятелно заетите 
лица; призовава Комисията и държавите членки да свържат социалната сигурност и 
правата на социална закрила с отделното лице, а не с трудовия договор, като по този 
начин благоприятстват достойната социална закрила за всички, включително за 
самостоятелно заетите лица и работниците като цяло, независимо от вида на 
трудовия им договор или професионалното им положение;

2. подчертава, че по-специално самостоятелно заетите жени са изправени пред пречки 
по отношение на индивидуалния достъп до права в областта на социалната 
сигурност и упражняването на тези права и че тези пречки имат дългосрочно 
негативно въздействие върху придобиването на права на социална сигурност;  
призовава държавите членки да намалят административните пречки до достъпа до 
социална сигурност пред самостоятелно заетите лица;

3. призовава държавите членки да насърчават и подкрепят груповите застраховки за 
трудови злополуки и професионални заболявания; призовава държавите членки да 
осигурят достъп до колективни и основани на принципа на солидарност 
застрахователни и пенсионни схеми за самостоятелно заетите лица;

4. призовава държавите членки да обезпечат наличието на детски заведения на 
достъпни цени и да осигурят еднакъв достъп за самостоятелно заетите лица до 
съответните данъчни облекчения или социални придобивки, свързани с грижите за 
деца;

5. призовава Комисията да предложи амбициозно преразглеждане на Директива 
2010/41/ЕС за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, 
които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица1, с цел да се 
увеличат минималните права на отпуск по майчинство и на отпуск по бащинство;  

6. призовава държавите членки да улеснят съчетаването на професионалните 
отговорности и отговорностите за полагане на грижи чрез предоставянето на 
работниците и служителите на гъвкавост по отношение на работното време и 
работното място с цел да се избегне ситуацията, при която единственото решение, 
което осигурява известна гъвкавост, е те да прибягнат до зависима самостоятелна 
заетост;

7. призовава Комисията и държавите членки да събират надеждни, точни и сравними 
данни, свързани с въпроса за равенството между половете, и да следят отблизо 
ситуацията и социалната закрила на самостоятелно заетите лица, както и 

                                               
1 OВ L 180, 15 юли 2010 г., стр.1.
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тенденциите на пазара на труда, които имат отражение върху самостоятелната 
заетост, наред с другото като включват въпроси относно самостоятелната заетост в 
европейското проучване относно работната ръка.


