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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 
věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit všeobecné sociální zabezpečení a prosazovat sociální 
pojištění samostatně výdělečně činných osob; vyzývá Komisi a členské státy, aby sociální 
zabezpečení a práva na sociální ochranu spojovaly spíše s jednotlivcem než s pracovní 
smlouvou, čímž bude umožněna sociální ochrana pro všechny, včetně samostatně 
výdělečně činných osob a pracovníků, bez ohledu na typ pracovní smlouvy nebo druh 
výdělečné činnosti;

2. zdůrazňuje, že z hlediska individuálního přístupu k právům na sociální zabezpečení a 
jejich využívání čelí překážkám zejména samostatně výdělečně činné ženy a že tyto 
překážky mají na získávání práv na sociální zabezpečení dlouhodobý negativní dopad; 
vyzývá členské státy, aby omezily administrativní překážky, které brání samostatně 
výdělečně činným osobám v přístupu k sociálnímu zabezpečení;

3. vyzývá členské státy, aby propagovaly a podporovaly skupinové pojištění na náhradu 
nákladů pracovních úrazů a nemoci z povolání; vyzývá členské státy, aby samostatně 
výdělečně činným osobám zajistily přístup ke kolektivnímu a solidárnímu pojištění a 
penzijním systémům;

4. vyzývá členské státy, aby zajistily dostupnost cenově přijatelných zařízení pro péči o děti 
a aby samostatně výdělečně činným osobám zajistily rovný přístup k daním a sociálním 
výhodám v oblasti péče o děti;

5. vyzývá Komisi, aby předložila návrh na rozsáhlou revizi směrnice 2010/41/EU1 o 
uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné s 
cílem prodloužit minimální délku mateřské a otcovské dovolené;

6. vyzývá členské státy, aby usnadnily kombinaci pracovních a pečovatelských povinností 
tím, že pracovníkům poskytnou flexibilitu, pokud jde o pracovní dobu a místo výkonu 
práce, aby se vyhnuli situaci, kdy by byli pracovníci nuceni uchýlit se k závislé 
samostatné výdělečně činné činnosti;

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby shromažďovaly spolehlivé, přesné a srovnatelné údaje 
rozdělené podle pohlaví a aby pečlivě sledovaly situaci a sociální ochranu samostatně 
výdělečně činných osob i trendy na trhu práce, které mají na samostatnou výdělečnou 
činnost vliv, mimo jiné i tím, že otázky týkající se samostatné výdělečné činnosti zahrnou 
do průzkumu evropských pracovních sil.

                                               
1 Úř. věst. L 180, 15. července 2010, s.1.


