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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. uzsver, ka ir nepieciešams garantēt labāku vispārējo sociālo nodrošinājumu un sekmēt 
sociālo apdrošināšanu pašnodarbinātajiem; aicina Komisiju un dalībvalstis saistīt sociālo 
nodrošinājumu un tiesības uz sociālo aizsardzību nevis ar darba līgumu, bet gan ar 
indivīdu, tādējādi veicinot pienācīgu sociālo aizsardzību visiem, tostarp 
pašnodarbinātajiem un darba ņēmējiem, neatkarīgi no viņu līguma veida vai nodarbinātības 
statusa;

2. uzsver, ka jo īpaši pašnodarbinātas sievietes saskaras ar šķēršļiem, kas saistīti ar 
individuālu piekļuvi sociālā nodrošinājuma tiesībām un to īstenošanu, un ka šiem 
šķēršļiem ilgtermiņā ir negatīva ietekme uz sociālā nodrošinājuma tiesību iegūšanu; aicina 
dalībvalstis samazināt administratīvos šķēršļus, kas kavē pašnodarbināto piekļuvi 
sociālajam nodrošinājumam;

3. aicina dalībvalstis veicināt un atbalstīt grupu apdrošināšanu saistībā ar nelaimes 
gadījumiem darbā un arodslimībām; aicina dalībvalstis nodrošināt pašnodarbinātajiem 
piekļuvi kolektīvai un uz solidaritāti balstītai apdrošināšanai un pensiju shēmām;

4. aicina dalībvalstis nodrošināt, ka ir pieejamas bērnu aprūpes iestādes par pieņemamu 
maksu un ka pašnodarbinātajiem ir vienlīdzīga piekļuve attiecīgiem nodokļu vai 
sociālajiem atvieglojumiem saistībā ar bērnu aprūpi;

5. aicina Komisiju ierosināt, lai tiktu vērienīgi pārskatīta Direktīva 2010/41/ES1 par to, kā 
piemērot vienlīdzīgas attieksmes principu vīriešiem un sievietēm, kas darbojas 
pašnodarbinātas personas statusā, lai garantētu plašākas minimālā maternitātes un 
paternitātes atvaļinājuma tiesības;

6. aicina dalībvalstis atvieglot darba un aprūpes pienākumu apvienošanu, nodrošinot 
darbiniekiem elastīgumu attiecībā uz darba laiku un vietu, lai novērstu situāciju, kad 
vienīgā elastīguma iespēja ir pāreja uz atkarīgu pašnodarbinātību;

7. aicina Komisiju un dalībvalstis apkopot uzticamus, precīzus un salīdzināmus ar dzimumu 
saistītus datus un cieši pārraudzīt pašnodarbināto situāciju un sociālo aizsardzību, kā arī 
darba tirgus tendences, kas ietekmē pašnodarbinātību, cita starpā Eiropas darbaspēka 
apsekojumā iekļaujot jautājumus par pašnodarbinātību.

                                               
1 OV L 180, 15.7.2010., 1. lpp.


