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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že je potrebné poskytovať lepšie všeobecné sociálne zabezpečenie a 
presadzovať sociálne poistenie pre samostatne zárobkovo činné osoby; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby práva na sociálne zabezpečenie a sociálnu ochranu spojili s 
individuálnymi právami, a nie s pracovnou zmluvou, čím umožnia dôstojnú sociálnu 
ochranu pre všetkých vrátane samostatne zárobkovo činných osôb a pracovníkov bez 
ohľadu na druh ich zmluvy alebo zamestnanecké postavenie;

2. zdôrazňuje, že predovšetkým samostatne zárobkovo činné ženy sa stretávajú s 
ťažkosťami, pokiaľ ide o individuálny prístup k právam na sociálne zabezpečenie a o ich 
využívanie, a že tieto prekážky majú na získavanie práv na sociálne zabezpečenie 
dlhodobé negatívne účinky; vyzýva členské štáty, aby obmedzili administratívne prekážky 
v prístupe samostatne zárobkovo činných osôb k sociálnemu zabezpečeniu;

3. vyzýva členské štáty, aby presadzovali a podporovali skupinové poistenie pre prípad 
pracovného úrazu a choroby; žiada členské štáty, aby zabezpečili prístup samostatne 
zárobkovo činných osôb ku kolektívnemu poisteniu, k poisteniu založenému na solidarite 
a k dôchodkovým systémom;

4. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili dostupnosť cenovo prijateľných zariadení 
starostlivosti o deti a rovnaký prístup samostatne zárobkovo činných osôb k príslušným 
daňovým a sociálnym výhodám v súvislosti so starostlivosťou o deti;

5. žiada Komisiu, aby navrhla ambicióznu revíziu smernice 2010/41/EÚ1 o uplatňovaní 
zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako 
samostatne zárobkovo činné osoby s cieľom zaručiť vyššie minimálne práva na materskú 
a otcovskú dovolenku;

6. vyzýva členské štáty, aby uľahčili spájanie práce a povinností súvisiacich so 
starostlivosťou tým, že pracovníkom umožnia flexibilitu, pokiaľ ide o pracovný čas a 
pracovisko, s cieľom predísť situácii, keď títo pracovníci nemajú inú možnosť flexibility 
než začať vykonávať závislú samostatnú zárobkovú činnosť;

7. žiada Komisiu a členské štáty, aby zhromažďovali spoľahlivé, presné a porovnateľné 
údaje zohľadňujúce rodové hľadisko a dôkladne monitorovali situáciu a sociálnu ochranu 
samostatne zárobkovo činných osôb, ako aj trendy na trhu práce, ktoré majú vplyv na 
samostatnú zárobkovú činnosť, a to aj prostredníctvom začlenenia otázok týkajúcich sa   
samostatnej zárobkovej činnosti do európskeho prieskumu pracovnej sily.

                                               
1 Ú. v. EÚ L 180, 15. júla 2010, s. 1.


