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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad būtina užtikrinti geresnę socialinę apsaugą visiems ir remti savarankiškai 
dirbančių asmenų socialinį draudimą; ragina Komisiją ir valstybes nares socialinį draudimą 
ir su socialine apsauga susijusias teises susieti su asmeniu, o ne su darbo sutartimi, ir taip 
užtikrinti deramą socialinę apsaugą visiems, įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis ir, 
apskritai, darbuotojus, nesvarbu, kokia jų sutartis ar užimtumo statusas;

2. pabrėžia, kad savarankiškai dirbančios moterys ypač susiduria su kliūtimis naudotis su 
socialine apsauga susijusiomis teisėmis ir socialinėmis išmokomis ir kad šios kliūtys turi 
ilgalaikį neigiamą poveikį teisių, susijusių su socialine apsauga, įgijimui; ragina valstybes 
nares sumažinti administracines kliūtis savarankiškai dirbantiems asmenims naudotis 
socialine apsauga;

3. ragina valstybes nares skatinti ir remti kolektyvinį draudimą nuo nelaimingų atsitikimų 
darbe ir ligos; ragina valstybes nares užtikrinti galimybę savarankiškai dirbantiems 
asmenims naudotis draudimo ir pensijų sistemomis, grindžiamomis visuotinumo ir 
solidarumo principais; 

4. ragina valstybes nares užtikrinti, kad būtų vaikų priežiūros įstaigų, kurių kaina būtų 
prieinama, ir garantuoti, kad savarankiškai dirbantys asmenys turėtų vienodas galimybes 
naudotis atitinkamomis mokestinėmis ar socialinėmis lengvatomis, susijusiomis vaikų 
priežiūra;

5. ragina Komisiją pasiūlyti plataus užmojo Direktyvos 2010/41/ES dėl vienodo požiūrio į 
savarankiškai dirbančius vyrus ir moteris principo taikymo1 peržiūrą siekiant užtikrinti 
didesnes minimalias teises į motinystės ir tėvystės atostogas;

6. ragina valstybes nares palengvinti darbo ir pareigų šeimoje derinimą: suteikti 
darbuotojams lankstumo dėl darbo laiko ir darbo vietos, siekiant, kad nesusidarytų tokia 
padėtis, kai vienintelė lankstumo galimybė būtų imtis priklausomo savarankiško darbo;

7. ragina Komisiją ir valstybes nares rinkti patikimus, tikslius ir palyginamus duomenis lyčių 
lygybės klausimais ir atidžiai stebėti savarankiškai dirbančių asmenų padėtį ir socialinę 
apsaugą, taip pat darbo rinkos tendencijas, turinčias įtakos savarankiškam darbui, ir, be 
kita ko, į Europos darbo jėgus tyrimus įtraukti klausimus, susijusius su savarankišku 
darbu.

                                               
1 OL L 180, 2010 7 15, p. 1.


