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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden 
ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa tarvetta tarjota parempi yleinen sosiaaliturva ja edistää itsenäisten 
ammatinharjoittajien sosiaaliturvaa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kytkemään 
sosiaaliturvan ja sosiaaliseen suojeluun liittyvät oikeudet työsopimuksen sijasta yksilöön, 
jolloin kaikki, myös itsenäiset ammatinharjoittajat ja työntekijät sopimustyypistä tai 
asemasta riippumatta, voivat hyötyä riittävästä sosiaalisesta suojelusta;

2. korostaa, että erityisesti itsenäiset ammatinharjoittajanaiset kohtaavat esteitä 
sosiaaliturvaan liittyvien yksilöllisten oikeuksien saavuttamisessa ja että näillä esteillä on 
pitkän aikavälin kielteisiä vaikutuksia sosiaaliturvaan liittyvien oikeuksien saamisessa; 
kehottaa jäsenvaltioita vähentämään hallinnollisia esteitä, jotka liittyvät itsenäisten 
ammatinharjoittajien mahdollisuuksiin saada sosiaaliturva;

3. kehottaa jäsenvaltioita edistämään työtapaturmia ja ammattitauteja koskevia 
ryhmävakuutuksia ja tukemaan niitä; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että itsenäiset 
ammatinharjoittajat voivat hyödyntää kollektiivisia ja solidaarisuuteen perustuvia 
eläkejärjestelmiä;

4. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan kohtuuhintaisten lastenhoitopalvelujen saannin sekä 
varmistamaan itsenäisten ammatinharjoittajien yhtäläiset mahdollisuudet hyötyä 
asiaankuuluvista vero- ja sosiaalietuuksista, jotka liittyvät lastenhoitoon;

5. kehottaa komissiota ehdottamaan miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen 
soveltamisesta itsenäisiin ammatinharjoittajiin annetun direktiivin 2010/41/EU1 pitkälle 
menevää tarkistamista, jotta taataan paremmat äitiys- ja isyysvapaaseen liittyvät 
vähimmäisoikeudet;

6. kehottaa jäsenvaltioita edistämään työhön ja perheeseen liittyvien velvollisuuksien 
yhdistämistä siten, että työntekijöille mahdollistetaan joustava työaika ja 
työskentelypaikka, jotta vältetään se, että ainoa mahdollisuus joustavuuteen on ryhtyä 
taloudellisesti riippuvaiseksi itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi;

7. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita keräämään sukupuoleen perustuvia luotettavia, 
tarkkoja ja vertailukelpoisia tietoja ja seuraamaan tarkasti itsenäisten ammatinharjoittajien 
tilannetta ja sosiaalista suojelua sekä itsenäiseen ammatinharjoittamiseen vaikuttavia 
työmarkkinasuuntauksia muun muassa siten, että Euroopan työvoimatutkimukseen 
sisällytetään itsenäistä ammatinharjoittamista koskevia kysymyksiä.

                                               
1 EUVL L 180, 15. heinäkuuta 2010, s. 1.


