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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da je treba zagotoviti večjo splošno socialno varnost in spodbujati socialno 
zavarovanje za samozaposlene delavce; poziva Komisijo in države članice, naj socialno 
varnost in socialnovarnostne pravice vežejo na posameznika in ne na pogodbo o zaposlitvi 
ter tako vsem omogočijo dostojno socialno zaščito, tudi samozaposlenim in drugim 
delavcem, ne glede na vrsto pogodbe ali zaposlitveni status;

2. poudarja, da se pri dostopu do pravic socialne varnosti in njihovem uveljavljanju zlasti 
ženske srečujejo z ovirami, ki dolgoročno negativno vplivajo na pridobivanje teh pravic; 
poziva države članice, naj za samozaposlene delavce zmanjšajo upravne ovire, ki jim 
preprečujejo dostop do socialne varnosti;

3. poziva države članice, naj spodbujajo in podpirajo skupinsko zavarovanje za nesreče pri 
delu in bolezni; poziva države članice, naj samozaposlenim delavcem zagotovijo dostop 
do kolektivnih in solidarnostnih zavarovalnih in pokojninskih shem;

4. poziva države članice, naj zagotovijo, da bo na voljo cenovno dostopno otroško varstvo in 
da bodo imeli samozaposleni delavci enak dostop do ustreznih davčnih ali socialnih 
ugodnosti v zvezi z njim;

5. poziva Komisijo, naj predlaga ambiciozen pregled Direktive 2010/41/EU1 o uporabi 
načela enakega obravnavanja moških in žensk, ki opravljajo samostojno dejavnost, da bi 
zagotovili večje minimalne pravice glede porodniškega in očetovskega dopusta;

6. poziva države članice, naj olajšajo usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti, tako da 
delavcem zagotovijo prožnost v zvezi z delovnim časom in krajem dela, s čimer bodo 
preprečile, da bi se morali zateči k odvisni samozaposlitvi kot edini možnosti, ki jim 
omogoča prožnost;

7. poziva Komisijo in države članice, naj zberejo zanesljive, točne in primerljive podatke, ki 
upoštevajo razlike med spoloma, in spremljajo položaj in socialno zaščito samozaposlenih 
delavcev ter gibanja na trgu dela, ki vplivajo na samozaposlitev, med drugim tako, da v 
evropsko raziskavo o delovni sili vključijo vprašanja o samozaposlitvi.
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