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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Nigdy wcześniej kwestia godziwej pracy nie była tak ważna jak w ostatnich latach. Dlatego 

zapobieganie nierejestrowanej pracy, która wiąże się bezpośrednio z niepewnością zatrudnienia, 

stanowi przedmiot szczególnej troski. W swojej rezolucji z dnia 14 stycznia 2014 r. Parlament 

Europejski wezwał do wzmożonej współpracy inspektoratów pracy i poprawy ich skuteczności 

w zwalczaniu pracy nierejestrowanej, sprawozdawczyni komisji opiniodawczej przyjmuje więc 

z zadowoleniem wniosek Komisji Europejskiej. Praca nierejestrowana jest wyjątkowo 

szkodliwym zjawiskiem, które wzmaga się w czasach obecnego kryzysu, jako że polityka 

wyrzeczeń może prowadzić do powiększenia się szarej strefy w gospodarce. Bardziej alarmujący 

jest fakt, że pracownicy często zgadzają się na ten stan rzeczy, gdyż nierejestrowana praca 

stanowi dla nich jedyną szansę otrzymania wyższych, choć nadal nie zawsze zapewniających 

dostatnie życie wynagrodzeń. Skoordynowane podejście na szczeblu UE, pozwalające 

zrozumieć przyczyny i przeciwdziałać nielegalnemu zatrudnieniu, mogłoby ostatecznie 

przyczynić się do poprawy przestrzegania praw i ochrony pracowników, zwiększenia środków 

finansowych przeznaczanych na systemy zabezpieczeń społecznych oraz podwyższenia norm 

pracy. Mając na uwadze, że stopa zatrudnienia kobiet na europejskich rynkach pracy jest nadal 

zbyt niska, wszelkie propozycje mające przyczynić się do osiągnięcia głównego celu 75% 

zatrudnienia do roku 2020, a nawet celu pełnego zatrudnienia ustanowionego w art. 3 ust. 3 

TUE, powinny jednak służyć również zniwelowaniu różnic między kobietami i mężczyznami w 

zakresie udziału w rynku pracy. Zwiększenie poziomu zatrudnienia kobiet jest kluczowe dla 

osiągnięcia przysługującej im swobody pracy w bezpiecznych i godnych warunkach oraz 

zapewnienia dostatniego życia własnym dzieciom, a także stanowi siłę napędową wzrostu 

gospodarczego. 

 

Pomimo że w sektorach, w których, jak powszechnie wiadomo, zwyczajowo już występuje 

zjawisko pracy nierejestrowanej, takich jak sektor budowlany czy sektor napraw i renowacji, 

kobiety są mniej liczne, ich warunki pracy, jeżeli jest ona niezarejestrowana, są często gorsze, w 

związku z czym powinny zostać uregulowane przez platformę europejską. Choć niewiele jest 

dostępnych danych dotyczących specyfiki nierejestrowanej pracy w całej UE, w przeciwieństwie 

do danych dotyczących rozmiaru gospodarki nieformalnej, uważa się, że kobiety częściej 

podejmują pracę nierejestrowaną, gdyż nie mają możliwości znalezienia zatrudnienia w 

gospodarce formalnej, oraz że ich nierejestrowane zatrudnienie częściej ma stały charakter niż w 

przypadku zatrudnienia mężczyzn. Praca kobiet wykonywana w prywatnych gospodarstwach 

domowych, jak sprzątanie, opieka nad dziećmi lub osobami starszymi, jest szczególnie trudna do 

skontrolowania i często niepewna, niedostatecznie wynagradzana i nierejestrowana. 

 

W Eurobarometrze opublikowanym 2014 r. stwierdzono, że zróżnicowanie wynagrodzenia ze 

względu na płeć faktycznie występuje w przypadku nierejestrowanej pracy, przy czym średnie 

wynagrodzenie kobiet wynosi 231 EUR w przypadku kobiet i 402 EUR w przypadku mężczyzn. 

W 19% przypadków kobiety deklarowały, że głównym powodem podjęcia pracy 

nierejestrowanej był fakt, że nie miały innej możliwości pozyskania dochodów, podczas gdy 

wśród mężczyzn podobny powód podało 12%. Kobiety informowały, że „koperty z wypłatą” 

stanowią 45% ich dochodów, zaś w przypadku mężczyzn odsetek ten wyniósł 29%.  

 

W odniesieniu do wniosku Komisji Europejskiej sprawozdawczyni komisji opiniodawczej 

zwraca uwagę na fakt, że definicja pracy nierejestrowanej jako „wszelkiej działalności 



 

PE541.601v02-00 4/21 AD\1046734PL.doc 

PL 

zarobkowej zgodnej z prawem pod względem swojej natury, lecz niezgłoszonej władzom 

publicznym, z uwzględnieniem różnic w systemach prawnych państw członkowskich” pochodzi 

z 1998 r. i jako taka może z trudnością służyć za pewną podstawę, na której mogłaby się oprzeć 

platforma europejska. Aby zająć się prawidłowo problemami wszystkich pracowników, których 

to dotyczy, platforma powinna przede wszystkim zobowiązać się do dostosowana definicji do 

rzeczywistej sytuacji w państwach członkowskich. 

 

W odniesieniu do perspektywy płci sprawozdawczyni komisji opiniodawczej określiła ponadto 

trzy następujące priorytety:  

 

1. Duża różnorodność typów nierejestrowanej pracy w Unii Europejskiej, dotycząca różnych 

pracowników o różnych profilach zawodowych, wymaga zastosowania zróżnicowanego 

podejścia w państwach członkowskich i sprawia, że monitorowanie tej praktyki na szczeblu 

UE jest utrudnione. Platforma europejska powinna dostarczyć możliwości wypracowania 

wspólnego zrozumienia tego, czym jest praca nierejestrowana, przy czym szczególną uwagę 

należy poświęcić grupom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji, takim jak 

nierejestrowane pracownice, oraz wykorzystaniu właściwych wskaźników. 

 

2. W celu wypracowania tego wspólnego zrozumienia i wskaźników istotny jest udział w 

platformie europejskiej Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE), 

aby zadbać o to, że wyniki będą sprawiedliwe dla obu płci. 

 

3. Pomimo że platforma europejska jest przeznaczona dla organów egzekwowania prawa, 

obecne potrzeby pracowników wykonujących pracę nierejestrowaną i konsekwencje, jakie 

w związku z tym ponoszą, nie powinny zostać pominięte i właściwe ograny powinny 

zwrócić szczególną uwagę na warunki pracy tych osób oraz integrację zawodową dla 

wszystkich. 

POPRAWKI 

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw 

Socjalnych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie następujących 

poprawek: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 7 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (7a) Nierejestrowana praca przejawia 

różny charakter w poszczególnych krajach 

w zależności od kontekstu gospodarczego, 

administracyjnego, finansowego i 

społecznego, a także od motywacji 

pracowników i pracodawców do podjęcia 
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lub oferowania pracy nierejestrowanej, a 

jej skutki osiągają różne proporcje w 

poszczególnych grupach społecznych, na 

przykład pod względem płci czy faktu 

posiadania lub nie statusu imigranta. 

Szczególnym wyzwaniem jest praca w 

gospodarstwach domowych, wykonywana 

przede wszystkim przez kobiety, ponieważ 

jest to praca nietypowa i, z uwagi na swój 

charakter, niewidoczna. W celu 

przeciwdziałania wszystkim formom pracy 

nierejestrowanej wymagany jest szereg 

kompleksowych i dostosowanych do 

poszczególnych przypadków podejść i 

środków. 

Uzasadnienie 

Prace w gospodarstwach domowych i świadczenie usług w zakresie opieki są często 

nierejestrowane i wykonywane przez kobiety, zatem wymiana najlepszych rozwiązań w 

ramach platformy może być istotna dla tej grupy niezarejestrowanych pracowników, gdyż 

stosowane podejścia polityczne, takie jak uznanie ich kwalifikacji i środki zwalczania 

dyskryminacji, są złożone i szczegółowe. 

 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 7 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (7b) Wzmożona współpraca państw 

członkowskich umożliwia nie tylko 

zaradzenie problemowi z perspektywy 

podatkowej, ale także pozwala na 

wymianę najlepszych rozwiązań w 

zakresie ochrony socjalnej, takich jak 

prawa emerytalne i dostęp do opieki 

zdrowotnej, w tym dla tych grup 

niezarejestrowanych pracowników, którzy 

są w wyjątkowo trudnej sytuacji lub 

wykonują pracę, która nie jest nawet 

uznawana we wszystkich państwach 

członkowskich jako praca 

nierejestrowana, taką jak nieformalna 

opieka nad dziećmi lub opieka nad 
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starszymi członkami rodziny, świadczona 

w otoczeniu bliskiej rodziny, którą to 

pracę wykonują głównie kobiety. 

 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) W licznych państwach członkowskich 

wprowadzono rozmaite strategie i działania 

zmierzające do rozwiązania problemu 

pracy nierejestrowanej. Niektóre państwa 

członkowskie zawarły także porozumienia 

dwustronne i prowadziły wielostronne 

projekty dotyczące niektórych aspektów 

pracy nierejestrowanej. Platforma nie 

uniemożliwi stosowania dwustronnych 

porozumień lub uzgodnień dotyczących 

współpracy administracyjnej. 

(8) W licznych państwach członkowskich 

wprowadzono rozmaite strategie i działania 

zmierzające do rozwiązania problemu 

pracy nierejestrowanej w jej różnych 

formach. Niektóre państwa członkowskie 

zawarły także porozumienia dwustronne i 

prowadziły wielostronne projekty 

dotyczące niektórych aspektów pracy 

nierejestrowanej. Apeluje się również do 

państw członkowskich o podpisanie 

odnośnych konwencji ILO, takich jak 

konwencja dotycząca inspekcji pracy w 

przemyśle i handlu (nr 81) i konwencja 

dotycząca pracowników domowych (nr 

189). Platforma powinna towarzyszyć 

państwom członkowskim w działaniach i 

pomóc im lepiej przestrzegać i stosować 

takie porozumienia. 

 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Wzmocnienie współpracy między 

państwami członkowskimi na poziomie UE 

jest konieczne do tego, aby państwa 

członkowskie mogły efektywniej i 

skuteczniej zapobiegać pracy 

nierejestrowanej i zniechęcać do niej. 

(10) Wzmocnienie współpracy między 

państwami członkowskimi na poziomie UE 

jest konieczne do tego, aby państwa 

członkowskie mogły efektywniej i 

skuteczniej zapobiegać pracy 

nierejestrowanej i zniechęcać do niej, przy 
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uwzględnieniu różnic między płciami. 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 12 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Platforma powinna wykorzystywać 

wszystkie istotne źródła informacji, w 

szczególności badania, umowy dwustronne 

zawarte między państwami członkowskimi 

oraz wielostronne projekty współpracy, a 

także kształtować synergię pomiędzy 

istniejącymi na szczeblu UE instrumentami 

i strukturami w celu maksymalnego 

zwiększenia odstraszającego lub 

zapobiegawczego działania tych środków. 

Koordynacja operacyjna działań państw 

członkowskich mogłaby przybrać formę 

wspólnych szkoleń, wzajemnej oceny oraz 

rozwiązań w zakresie wymiany danych. 

Ogólnoeuropejskie kampanie lub wspólne 

strategie mogłyby przyczyniać się do 

zwiększania świadomości dotyczącej 

problemu pracy nierejestrowanej. 

(12) Platforma powinna wykorzystywać 

wszystkie istotne źródła informacji, w 

szczególności badania – w tym badania 

prowadzone przez odpowiednie agencje 

unijne, takie jak Europejski Instytut ds. 

Równości Kobiet i Mężczyzn, które 

analizują potrzeby poszczególnych grup 

społeczeństwa – umowy dwustronne 

zawarte między państwami członkowskimi 

oraz wielostronne projekty współpracy, a 

także kształtować synergię pomiędzy 

istniejącymi na szczeblu UE instrumentami 

i strukturami w celu maksymalnego 

zwiększenia odstraszającego lub 

zapobiegawczego działania tych środków. 

Koordynacja operacyjna działań państw 

członkowskich mogłaby przybrać formę 

wspólnych szkoleń, wzajemnej oceny oraz 

rozwiązań w zakresie wymiany danych. 

Ogólnoeuropejskie kampanie lub wspólne 

strategie mogłyby przyczyniać się do 

zwiększania świadomości dotyczącej 

problemu pracy nierejestrowanej. 

Uzasadnienie 

Zaangażowanie EIGE jest kluczowe, aby zapewnić stosowanie przez platformę europejską 

podejścia opartego na uwzględnianiu aspektu płci. Zwiększenie liczby formalnych miejsc 

pracy jest szczególnie ważne dla kobiet, w przypadku których występują opóźnienia w 

osiąganiu celu zatrudnienia przewidzianego w strategii „Europa 2020”: poprawa sytuacji 

kobiet w zakresie zatrudnienia jest kluczowa dla zapewnienia przysługującej im swobody 

pracy w bezpiecznych i godziwych warunkach, a także stanowi siłę napędową wzrostu 

gospodarczego. 
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Poprawka  6 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 14 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) W celu kompleksowego i skutecznego 

rozwiązania problemu pracy 

nierejestrowanej należy w państwach 

członkowskich wprowadzić określony 

zestaw polityk przy wsparciu w postaci 

ustrukturyzowanej współpracy między 

właściwymi organami. Współpraca ta 

powinna obejmować wszystkie organy 

krajowe prowadzące działania w zakresie 

zapobiegania pracy nierejestrowanej lub 

zniechęcania do niej bądź uczestniczące w 

takich działaniach. 

(14) W celu kompleksowego i skutecznego 

rozwiązania problemu pracy 

nierejestrowanej należy w państwach 

członkowskich wprowadzić zestaw polityk 

uwzględniających kwestię płci w oparciu o 

ustrukturyzowaną współpracę między 

wszystkimi właściwymi organami i 

podmiotami. Współpraca ta powinna 

obejmować wszystkie organy i podmioty 

prowadzące działania w zakresie 

zapobiegania pracy nierejestrowanej lub 

zniechęcania do niej bądź uczestniczące w 

takich działaniach. Należy zwrócić 

szczególną uwagę na ukryte lub 

niedoceniane obszary pracy 

nierejestrowanej, takie jak praca w 

gospodarstwach domowych. 

 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 14 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (14a) W ramach platformy należy 

promować pozytywne środki, takie jak 

zachęty podatkowe czy bony usługowe, 

aby ułatwić obywatelom europejskim 

zgodne z prawem zatrudnianie 

pracowników i wypełnianie obowiązków 

spoczywających na nich jako na 

pracodawcach, również w sektorach usług 

społecznych, takich jak usługi w zakresie 

pomocy w prowadzeniu gospodarstw 

domowych, sprzątania czy opieki nad 

dziećmi. 
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Poprawka  8 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 16 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Platforma powinna angażować 

partnerów społecznych na szczeblu UE, 

zarówno w kontekście międzysektorowym, 

jak i w sektorach szczególnie dotkniętych 

problemem pracy nierejestrowanej, a także 

współpracować z odpowiednimi 

organizacjami międzynarodowymi, jak 

Międzynarodowa Organizacja Pracy 

(MOP), oraz unijnymi agencjami 

zdecentralizowanymi, w szczególności z 

Eurofound i Europejską Agencją ds. 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w 

Miejscu Pracy. Uczestnictwo Eurofound i 

Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy w 

pracach platformy w charakterze 

obserwatorów nie będzie stanowić 

rozszerzenia ich dotychczasowych 

uprawnień. 

(16) Platforma powinna angażować 

partnerów społecznych na szczeblu UE, 

zarówno w kontekście międzysektorowym, 

jak i w sektorach szczególnie dotkniętych 

problemem pracy nierejestrowanej, a także 

zintensyfikować dialog społeczny i 
współpracować z odpowiednimi 

organizacjami międzynarodowymi, jak 

Międzynarodowa Organizacja Pracy 

(MOP), oraz unijnymi agencjami 

zdecentralizowanymi, w szczególności z 

Eurofound, Europejską Agencją ds. 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w 

Miejscu Pracy oraz Europejskim 

Instytutem ds. Równości Kobiet i 

Mężczyzn. Uczestnictwo Eurofound, 

Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy oraz 

Europejskiego Instytutu ds. Równości 

Kobiet i Mężczyzn w pracach platformy w 

charakterze obserwatorów lub uczestników 

nie będzie stanowić rozszerzenia ich 

dotychczasowych uprawnień. 

Uzasadnienie 

Platforma powinna być również wyraźnie postrzegana jako możliwość udzielenia tym 

pracownikom, wśród których wielu to kobiety – zwłaszcza w przypadku prac w zakresie opieki 

– pomocy we wejściu na rynek pracy legalnej. Zaangażowanie EIGE jest kluczowe, aby 

zapewnić stosowanie przez platformę europejską podejścia opartego na uwzględnianiu 

aspektu płci. Zwiększenie liczby formalnych miejsc pracy jest szczególnie ważne dla kobiet, w 

przypadku których występują opóźnienia w osiąganiu celu zatrudnienia przewidzianego w 

strategii „Europa 2020”: poprawa sytuacji kobiet w zakresie zatrudnienia jest kluczowa dla 

zapewnienia przysługującej im swobody pracy w bezpiecznych i godziwych warunkach, a 

także stanowi siłę napędową wzrostu gospodarczego. 
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Poprawka  9 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 19 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) Platforma może powoływać grupy 

robocze w celu zbadania konkretnych 

zagadnień i powinna mieć do dyspozycji 

specjalistyczną wiedzę osób posiadających 

szczególne kompetencje. 

(19) Platforma może powoływać grupy 

robocze w celu zbadania konkretnych 

zagadnień, takich jak ukierunkowane 

działania polityczne na rzecz 

pracowników w sektorze nieformalnym, 

zwłaszcza osób młodych, starszych i 

kobiet, a w szczególności kobiet 

niepełnosprawnych i imigrantek, a także 

zbadania przyczyn pracy nierejestrowanej, 

i powinna mieć do dyspozycji 

specjalistyczną wiedzę osób posiadających 

szczególne kompetencje. 

Uzasadnienie 

Praca wykonywana w prywatnych gospodarstwach domowych, w tym usługi domowe, takie 

jak sprzątanie, opieka nad dziećmi czy osobami starszymi, jest często nierejestrowana i 

wykonywana przez kobiety. Od samego początku istnienia platformy należy przewidzieć grupę 

roboczą ds. warunków pracy kobiet wykonujących pracę nierejestrowaną oraz skutków dla 

ich ubezpieczenia społecznego. Ważne jest również, by platforma pochyliła się nad 

powtarzającymi się przyczynami podejmowania przez pracowników pracy nierejestrowanej 

oraz by państwa członkowskie podjęły dyskusję nad sposobem zaradzenia tym przyczynom. 

 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W skład platformy wchodzą: 2. W skład platformy, z poszanowaniem 

zrównoważonej reprezentacji, wchodzą: 

 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący decyzji 
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Artykuł 1 – ustęp 3 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) przedstawiciele międzysektorowych 

partnerów społecznych na szczeblu Unii, a 

także partnerzy społeczni w sektorach, w 

których często występuje praca 

nierejestrowana; 

a) przedstawiciele międzysektorowych 

partnerów społecznych na szczeblu Unii, a 

także partnerzy społeczni w sektorach, w 

których często występuje praca 

nierejestrowana, wśród których powinny 

znaleźć się europejskie stowarzyszenia na 

rzecz kobiet; 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – ustęp 3 – litera b 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) przedstawiciel Europejskiej Fundacji na 

rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy 

(Eurofound) oraz przedstawiciel 

Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i 

Zdrowia w Pracy (EU-OSHA); 

b) przedstawiciel Europejskiej Fundacji na 

rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy 

(Eurofound), przedstawiciel Europejskiej 

Agencji ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w 

Pracy (EU-OSHA) oraz przedstawiciel 

Europejskiego Instytutu ds. Równości 

Kobiet i Mężczyzn (EIGE); 

Uzasadnienie 

Zaangażowanie EIGE jest kluczowe, aby zapewnić stosowanie przez platformę europejską 

podejścia opartego na uwzględnianiu aspektu płci. Zwiększenie liczby formalnych miejsc 

pracy jest szczególnie ważne dla kobiet, w przypadku których występują opóźnienia w 

osiąganiu celu zatrudnienia przewidzianego w strategii „Europa 2020”: poprawa sytuacji 

kobiet w zakresie zatrudnienia jest kluczowa dla zapewnienia przysługującej im swobody 

pracy w bezpiecznych i godziwych warunkach, a także stanowi siłę napędową wzrostu 

gospodarczego. 

 

 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Platforma, o której mowa w art. 1 ust. 1, 

przyczynia się do lepszego egzekwowania 

przepisów prawa unijnego i krajowego, 

ograniczania skali pracy nierejestrowanej i 

zwiększania liczby formalnych stanowisk 

pracy, co powinno zapobiegać pogorszeniu 

jakości pracy, a także do wspierania 

integracji na rynku pracy i włączenia 

społecznego poprzez: 

Platforma, o której mowa w art. 1 ust. 1, 

przyczynia się do lepszego egzekwowania 

przepisów prawa unijnego i krajowego, 

ograniczania skali pracy nierejestrowanej i 

zwiększania liczby formalnych stanowisk 

pracy, ułatwienia przejścia z gospodarki 

nieformalnej do formalnej, co powinno 

zapobiegać pogorszeniu jakości pracy, a 

także do wspierania integracji na rynku 

pracy, równości płci, zapewnienia 

równych szans i włączenia społecznego 

poprzez: 

Uzasadnienie 

Bardzo istotne jest ułatwienie przejścia z gospodarki nieformalnej do formalnej, zwłaszcza w 

tych sektorach, w których większość zatrudnionych stanowią kobiety, takich jak praca w 

prywatnych gospodarstwach domowych – usługi sprzątania, opieki nad dziećmi, osobami 

starszymi lub niepełnosprawnymi. Praca ta nie ma uregulowanego statusu i często 

tymczasowy charakter, nie wiąże się z zabezpieczeniem społecznym i jest nierejestrowana. 

 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) zwiększanie świadomości społecznej co 

do pilnej potrzeby działania oraz 

zachęcanie państw członkowskich do 

wzmożenia wysiłków w zakresie 

przeciwdziałania pracy nierejestrowanej. 

c) zwiększanie świadomości społecznej co 

do pilnej potrzeby działania oraz 

zachęcanie państw członkowskich do 

wzmożenia wysiłków w zakresie 

przeciwdziałania pracy nierejestrowanej, 

również w sektorach usług społecznych, 

które są w mniejszym stopniu 

dokumentowane i często nieuznawane za 

sektory, w których występuje zjawisko 

pracy nierejestrowanej. 
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Poprawka  15 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) zapobieganie przenoszeniu stanowisk 

pracy z gospodarki formalnej do 

nieformalnej. 

 

 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a a (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) zapewnienie wspólnego zrozumienia 

pracy nierejestrowanej poprzez przyjęcie 

jej jasnej definicji odzwierciedlającej 

rzeczywistość rynku pracy; 

Uzasadnienie 

Obecna definicja pracy nierejestrowanej sięga roku 1998, w związku z czym nie ułatwia 

pełnego zrozumienia tego zjawiska i zaradzenia mu w jak najskuteczniejszy sposób. 

Zwiększenie liczby formalnych miejsc pracy jest szczególnie ważne dla kobiet, w przypadku 

których występują opóźnienia w osiąganiu celu zatrudnienia przewidzianego w strategii 

„Europa 2020”: poprawa sytuacji kobiet w zakresie zatrudnienia jest kluczowa dla 

zapewnienia przysługującej im swobody pracy w bezpiecznych i godziwych warunkach, a 

także stanowi siłę napędową wzrostu gospodarczego. 

 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) przedstawienie wskazówek 

dotyczących harmonizacji ustawodawstw 
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państw członkowskich z uwzględnieniem 

aspektu płci. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) podnoszenie poziomu wiedzy na temat 

pracy nierejestrowanej dzięki opracowaniu 

wspólnych pojęć i narzędzi pomiaru oraz 

promowaniu wspólnych analiz 

porównawczych i związanych z nimi 

odpowiednich wskaźników; 

a) podnoszenie poziomu wiedzy na temat 

pracy nierejestrowanej dzięki opracowaniu 

wspólnych pojęć i narzędzi pomiaru oraz 

promowaniu wspólnych analiz 

porównawczych i związanych z nimi 

odpowiednich wskaźników, w tym 

wskaźników, które uwzględniałyby płeć i 

wiek; 

Uzasadnienie 

Na rynkach pracy UE występuje podział ze względu na płeć i kobiety są częściej zatrudnione 

w takich branżach, jak domowe usługi opiekuńcze. Te miejsca pracy są nie tylko 

niezarejestrowane, lecz często jest to praca krótkotrwała, którą pracownik wykonuje w 

mniejszym wymiarze godzin i która jest również niskopłatna. To uniemożliwia tym kobietom 

zdobycie niezależności finansowej. Niewiele jest jednak dostępnych danych, które mogłyby 

wesprzeć strategie polityczne służące rozwiązaniu tego problemu, w tym brak jest danych 

dotyczących sytuacji migrantek. 

 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) tworzenie narzędzi, np. banku wiedzy 

różnych praktyk i środków, w tym umów 

dwustronnych stosowanych w państwach 

członkowskich w celu zapobiegania pracy 

nierejestrowanej i zniechęcania do niej; 

c) stworzenie skutecznych narzędzi, np. 

interaktywnego banku wiedzy w ramach 

Eurofound zawierającego szereg różnych 

praktyk i środków, w tym umów 

dwustronnych stosowanych w państwach 

członkowskich w celu zapobiegania pracy 

nierejestrowanej i zniechęcania do niej, jak 

również ułatwienia przejścia z gospodarki 



 

AD\1046734PL.doc 15/21 PE541.601v02-00 

 PL 

nieformalnej do formalnej i pozytywnych 

środków zachęcających obywateli do 

legalnego zatrudniania tych osób, które 

wcześniej wykonywały pracę 

nierejestrowaną; 

 

Uzasadnienie 

Obecna baza danych Eurofound jest postrzegana jako użyteczne narzędzie. Przekształcenie 

tej bazy w interaktywny bank wiedzy powinno być jeszcze bardziej przydatne, umożliwiając 

ułatwienie wymiany doświadczeń i dobrych rozwiązań oraz dostarczając aktualnych, 

obiektywnych, wiarygodnych i porównywanych informacji. Z tej przyczyny sprawozdawca 

apeluje do Komisji Europejskiej o stworzenie w ramach Eurofound banku wiedzy w celu 

wsparcia europejskiej platformy w zacieśnianiu współpracy na rzecz zapobiegania 

nierejestrowanej pracy i zniechęcania do niej, co stanowić będzie dodatkowe zadanie tej 

agencji. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) przyjmowanie niewiążących 

wytycznych dla inspektorów, 

podręczników dobrych praktyk oraz 

wspólnych zasad prowadzenia inspekcji w 

celu zwalczania pracy nierejestrowanej; 

d) przyjmowanie niewiążących 

wytycznych dla inspektorów, 

podręczników dobrych praktyk oraz 

wspólnych zasad prowadzenia inspekcji w 

celu zwalczania pracy nierejestrowanej, 

które będą uwzględniały w sposób 

wyczerpujący różnice w warunkach pracy 

kobiet i mężczyzn; 

Uzasadnienie 

Punkt ten został również omówiony w rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie 

skutecznych inspekcji pracy jako strategii na rzecz poprawy warunków pracy w Europie, w 

której podkreślono, że w strategii „Europa 2020” zwrócono uwagę na potrzebę włączenia 

kobiet do rynku pracy. 
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Poprawka  21 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 4 – ustęp 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Platforma realizuje swoje zadania z 

wykorzystaniem wszelkich odpowiednich 

źródeł informacji, w tym badań oraz 

wielostronnych projektów współpracy, a 

także z uwzględnieniem odpowiednich 

instrumentów i struktur unijnych oraz 

doświadczeń wynikających z właściwych 

umów dwustronnych. Platforma nawiązuje 

właściwą współpracę z Eurofound oraz 

EU-OSHA. 

2. Platforma realizuje swoje zadania, 

mając na uwadze uwzględnienie aspektu 

płci i z wykorzystaniem wszelkich 

odpowiednich źródeł informacji, w tym 

badań oraz wielostronnych projektów 

współpracy, a także z uwzględnieniem 

odpowiednich instrumentów i struktur 

unijnych oraz doświadczeń wynikających z 

właściwych umów dwustronnych. 

Platforma nawiązuje właściwą współpracę 

z Eurofound, w szczególności w 

odniesieniu do rozwijania działalności 

interaktywnego banku wiedzy, jako 

dodatkowego zadania tej agencji, oraz z 

EU-OSHA i EIGE. 

Uzasadnienie 

Zaangażowanie EIGE jest kluczowe, aby zapewnić stosowanie przez platformę europejską 

podejścia opartego na uwzględnianiu aspektu płci. Zwiększenie liczby formalnych miejsc 

pracy jest szczególnie ważne dla kobiet, w przypadku których występują opóźnienia w 

osiąganiu celu zatrudnienia przewidzianego w strategii „Europa 2020”: poprawa sytuacji 

kobiet w zakresie zatrudnienia jest kluczowa dla zapewnienia przysługującej im swobody 

pracy w bezpiecznych i godziwych warunkach, a także stanowi siłę napędową wzrostu 

gospodarczego. 

 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 5 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 

pojedynczy punkt kontaktowy pełniący 

funkcję członka platformy. Może również 

wyznaczyć jednego członka zastępczego. 

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 

pojedynczy punkt kontaktowy pełniący 

funkcję członka platformy. Może również 

wyznaczyć jednego członka zastępczego. 

Wybór obydwu powinien odbyć się z 
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poszanowaniem równowagi płci. 

 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 6 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Przedstawiciele partnerów społecznych 

na szczeblu międzysektorowym, a także 

partnerzy społeczni w sektorach, w 

których często występuje praca 

nierejestrowana, mogą uczestniczyć w 

posiedzeniach platformy w charakterze 

obserwatorów, zgodnie z procedurą 

określoną przez ich macierzyste 

organizacje. 

1. Przedstawiciele partnerów społecznych 

na szczeblu międzysektorowym i 

stowarzyszenia kobiet, które reprezentują 

sektory, w których często występuje praca 

nierejestrowana, mogą uczestniczyć w 

posiedzeniach platformy w charakterze 

obserwatorów, zgodnie z procedurą 

określoną przez ich macierzyste 

organizacje. 

 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) maksymalnie 8 obserwatorów 

reprezentujących partnerów społecznych 

na szczeblu międzysektorowym 

(reprezentujących w równej mierze 

organizacje pracodawców i pracowników), 

a) maksymalnie 8 obserwatorów w sposób 

zrównoważony reprezentujących partnerów 

społecznych na szczeblu 

międzysektorowym (reprezentujących w 

równej mierze organizacje pracodawców i 

pracowników), 

 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) maksymalnie 10 obserwatorów 

reprezentujących partnerów społecznych z 

b) maksymalnie 10 obserwatorów w 

sposób zrównoważony reprezentujących 
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sektorów, w których często występuje 

praca nierejestrowana (reprezentujących w 

równej mierze organizacje pracodawców i 

pracowników). 

partnerów społecznych z sektorów, w 

których często występuje praca 

nierejestrowana (reprezentujących w 

równej mierze organizacje pracodawców i 

pracowników). 

 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 7 – ustęp 1  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisja koordynuje prace platformy i 

przewodniczy jej posiedzeniom. 

1. Komisja koordynuje prace platformy. 

Prace platformy są zorganizowane w 

następujący sposób:  

 a) każdemu posiedzeniu platformy 

przewodniczy dwóch przedstawicieli jej 

członków, kobieta i mężczyzna, 

pochodzący z różnych państw 

członkowskich; 

 b) przewodniczących wspiera dwoje 

wiceprzewodniczących, kobieta i 

mężczyzna, pochodzący z różnych państw 

członkowskich; 

 c) przewodniczący i wiceprzewodniczący 

tworzą prezydium; 

 d) prezydium przygotowuje i organizuje 

prace platformy wspólnie z służbami 

Komisji w roli sekretariatu. 

 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) dwuletni program prac platformy, 

określający m.in. jej szczegółowe zadania i 

przewidujący regularne składanie 

sprawozdań z działań platformy co dwa 

b) dwuletni program prac platformy, 

określający m.in. jej szczegółowe zadania i 

przewidujący regularne składanie 

sprawozdań z działań platformy co dwa 
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lata, lata, które należy opracować z 

uwzględnieniem aspektu płci, 

 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) decyzje o ustanowieniu grup roboczych 

w celu zbadania zagadnień określonych w 

programach prac platformy. Grupy robocze 

są rozwiązywane niezwłocznie po 

wypełnieniu swoich zadań. 

c) decyzje o ustanowieniu grup roboczych, 

które muszą być zrównoważone pod 

względem reprezentacji, w celu zbadania 

zagadnień określonych w programach prac 

platformy. Grupy robocze są 

rozwiązywane niezwłocznie po 

wypełnieniu swoich zadań. 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 7 – ustęp 3 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Do uczestnictwa w obradach platformy 

lub grupy roboczej mogą na zasadzie 

jednostkowych przypadków być zapraszani 

eksperci posiadający specjalistyczne 

kompetencje w dziedzinach będących 

przedmiotem dyskusji, o ile jest to 

pomocne lub konieczne. 

3. Do uczestnictwa w obradach platformy 

lub grupy roboczej mogą na zasadzie 

jednostkowych przypadków być zapraszani 

eksperci wyłonieni zgodnie z zasadą 

równowagi płci, posiadający 

specjalistyczne kompetencje w dziedzinach 

będących przedmiotem dyskusji lub gdy 

zagadnienie wymaga zastosowania 

podejścia opartego na uwzględnieniu 

aspektu płci, o ile takie uczestnictwo jest 

pomocne lub konieczne. 

Uzasadnienie 

O ile problematyka „płci” może nie stanowić odrębnego tematu rozpatrywanego przez 

platformę europejską, o tyle może ona zostać uwzględniona przy okazji analizowania innych 

kwestii, jeżeli rezultaty okażą się różne w przypadku kobiet i mężczyzn: włączenie EIGE w 

prace platformy europejskiej może zagwarantować takie podejście oparte na uwzględnianiu 

aspektu płci. 
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