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ET

ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab vajadust pakkuda paremat üleüldist sotsiaalkindlust ja edendada füüsilisest isikust 
ettevõtjate sotsiaalset kindlustatust; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles siduma 
sotsiaalkindlustuse ja sotsiaalkaitse õigused pigem üksikisiku kui töölepinguga, tagades 
seeläbi korraliku sotsiaalse kindlustatuse kõigile, sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtjatele 
ja töötajatele, hoolimata nende töölepingu vormist või tööalasest staatusest;

2. rõhutab, et eriti füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevad naised on üksikisikutena 
vastamisi takistustega sotsiaalkindlustusõiguste kättesaadavuse ja nende kasutamise osas 
ning et neil takistustel on pikaajaline negatiivne mõju sotsiaalkindlustusõiguste 
omandamisele; kutsub liikmesriike üles vähendama sotsiaalkindlustuse kättesaadavust 
puudutavaid administratiivseid takistusi füüsilisest isikust ettevõtjatele;

3. kutsub liikmesriike üles edendama ja toetama kollektiivset kindlustuslepingut 
tööõnnetuste ja kutsehaiguste vastu; kutsub liikmesriike üles tagama füüsilisest isikust 
ettevõtjatele kollektiivsusel ja solidaarsusel põhinevate kindlustuslepingute ja 
pensioniskeemide kättesaadavuse;

4. kutsub liikmesriike üles tagama mõistliku hinnaga lastehoiuteenuste kättesaadavuse ja 
kindlustama, et ka füüsilisest isikust ettevõtjad saaksid võrdväärselt kasutada 
lastehoiuteenuseid puudutavaid maksu- ja sotsiaalsoodustusi; 

5. kutsub komisjoni üles tegema ettepanekut vaadata põhjalikult läbi direktiiv 2010/41/EL1

füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate naiste ja meeste võrdse kohtlemise põhimõte 
kohaldamise kohta, et tagada suuremad rasedus- ja sünnituspuhkusega ning lapse sünni 
puhul isale antava puhkusega seotud miinimumõigused;

6. kutsub liikmesriike üles hõlbustama töö- ja hoolduskohustuste ühitamist, tagades 
töötajatele paindlikkuse töötundide ja töö asukoha osas vältimaks olukorda, kus töötajatel 
ei ole paindlikkuse saavutamiseks muud võimalust kui tegutseda majanduslikult sõltuva 
füüsilisest isikust ettevõtjana; 

7. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles koguma usaldusväärseid, täpseid ja omavahel 
võrreldavaid sootundlikke andmeid ning tähelepanelikult jälgima nii füüsilisest isikust 
ettevõtjate olukorda ja sotsiaalset kaitstust kui ka neid mõjutavaid tööjõuturu arenguid, 
muu hulgas sel moel, et Euroopa tööjõu-uuring hõlmaks ka füüsilisest isikust ettevõtlust 
puudutavaid küsimusi.
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