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TRUMPAS PAGRINDIMAS 

Deramo darbo klausimas niekada nebuvo toks svarbus, kaip pastaraisiais metais. Taigi 

nedeklaruojamo darbo, kuris tiesiogiai susijęs su garantijų nebuvimu, prevencija yra itin svarbi 

problema. 2014 m. sausio 14 d. rezoliucijoje Europos Parlamentas paragino užtikrinti glaudesnį 

darbo inspekcijų bendradarbiavimą ir stiprinti šias institucijas kovojant su nedeklaruojamu 

darbu; pranešėja teigiamai vertina Europos Komisijos pasiūlymą. Nedeklaruojamas darbas yra 

ypač žalingas reiškinys ir jo mastai per dabartinę krizę didėja, nes griežto taupymo priemonės 

gali skatinti didėti šešėlinę ekonomiką. Dar didesnį nerimą kelia tai, jog darbuotojai dažnai 

pritaria šiam reiškiniui, kadangi nedeklaruojamas darbas yra vienintelė jų galimybė gauti didesnį 

‒ tačiau nebūtinai pakankamą ‒ atlyginimą. ES lygmens suderintas požiūris siekiant suprasti 

neoficialaus darbo priežastis ir su juo kovoti galėtų padėti užtikrinti tvirtesnes darbuotojų teises ir 

jų apsaugą, paskatinti socialinės apsaugos finansavimą ir stiprinti darbo standartus. Kadangi 

moterys tebėra nepakankamai užimtos Europos darbo rinkose, bet kokiu pasiūlymu, kuriuo 

prisidedama siekiant pagrindinio tikslo – iki 2020 m. užtikrinti 75 proc. užimtumą ir, juo labiau, 

ES sutarties 3 straipsnio 3 dalyje nustatyto visiško užimtumo tikslo, vis dėlto turėtų būti siekiama 

ir sumažinti vyrų ir moterų užimtumo skirtumus. Moterų užimtumo didinimas yra itin svarbus 

siekiant užtikrinti jų laisvę saugiai ir oriai dirbti, pragyvenimą jų vaikams ir yra varomoji 

ekonomikos augimo jėga. 

 

Net jei mažiau moterų dirba sektoriuose, tradiciškai garsėjančiuose tuo, kad juose paplitęs 

nedeklaruojamas darbas, pvz., statybų ar remonto ir renovacijų sektoriuje, dažnai sakoma, kad jų 

darbo sąlygos dirbant nedeklaruojamą darbą yra prastesnės, todėl šį klausimą turėtų spręsti ES 

platforma. Nors apie nedeklaruojamo darbo ES pobūdį, kitaip nei apie neoficialios ekonomikos 

dydį, turima nedaug duomenų, manoma, kad dėl nesamos galimybės dalyvauti oficialioje 

ekonomikoje moterims dažniau tenka dirbti nedeklaruojamą darbą ir jų nedeklaruojamas darbas 

yra pastovesnis nei vyrų darbo vietos. Moterų darbą privačiuose namų ūkiuose, pvz., valymo 

darbus, vaikų priežiūrą ar vyresnio amžiaus žmonių priežiūrą, yra itin sunku kontroliuoti ir jis 

dažnai yra be garantijų, nepakankamai įvertintas ir nedeklaruojamas. 

 

2014 m. paskelbtame „Eurobarometre“ nurodoma, kad nedeklaruojamą darbą dirbančių vyrų ir 

moterų atlyginimai skiriasi iš esmės: vidutinis moterų atlyginimas yra 231 EUR, tuo tarpu vyrų ‒ 

402 EUR. 19 proc. moterų palyginti su 12 proc. vyrų tvirtino, kad pagrindinė priežastis, dėl 

kurios jos dirba nedeklaruojamą darbą, yra tai, jog jos neturi kito pajamų šaltinio. Jos nurodė, 

kad „vokelyje“ mokamas atlyginimas sudaro 45 proc. jų pajamų, tuo tarpu toks atlyginimas 

sudaro tik 29 proc. vyrų pajamų. 

 

Atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą pranešėja atkreipia dėmesį į tai, kad nedeklaruojamo 

darbo apibrėžtis, pagal kurią tai ‒ „bet kokia apmokama veikla, kuri savo pobūdžiu yra teisėta, 

tačiau nedeklaruojama valstybės institucijoms, atsižvelgiant į valstybių narių teisinių sistemų 

skirtumus“, yra sukurta 1998 m. ir tokia, kokia yra, vargiai gali būti pagrindas, į kurį galėtų 

atsiremti ES platforma. Visų pirma, kad deramai spręstų susijusių darbuotojų problemą, ES 

platforma turėtų įsipareigoti šią apibrėžti pakeisti ir pritaikyti ją prie valstybių narių realybės. 

 

Kalbant apie su lytimi susijusius aspektus, pranešėja, be kita ko, nustatė šiuos tris prioritetus:  
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1. Dėl didžiulės nedeklaruojamo darbo rūšių įvairovės Europos Sąjungoje ‒ jį dirba skirtingą 

kompetenciją turintys darbuotojai ‒ valstybėms narėms tenka imtis įvairių sprendimo būdų 

ir dėl šios priežasties sudėtinga stebėti praktiką ES lygmeniu. Iš esmės ES platforma turėtų 

užtikrinti galimybę plėtoti bendrą nedeklaruojamo darbo supratimą ypatingą dėmesį skiriant 

pažeidžiamiausioms grupėms, kaip antai nedeklaruojamą darbą dirbančioms moterims, ir 

tinkamų rodiklių naudojimui. 

 

2. Siekiant išplėtoti bendrą supratimą ir sukurti šiuos rodiklius, norint užtikrinti vienodą 

poveikį abiem lytims, itin svarbu, kad ES platformoje dalyvautų Europos lyčių lygybės 

institutas (EIGE). 

 

3. Net jei ES platforma skirta vykdymo užtikrinimo institucijoms, nereikėtų ignoruoti tikrų 

nedeklaruojamą darbą dirbančių asmenų poreikių ir padarinių, su kuriais tie asmenys 

susiduria, ir atitinkamos valdžios institucijos turėtų skirti pakankamą dėmesį jų darbo 

sąlygoms ir visuotiniam užimtumui. 

 

PAKEITIMAI 

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų 

komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus: 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

7 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (7a) nedeklaruojamo darbo pobūdis 

kiekvienoje šalyje skiriasi atsižvelgiant į, 

be kita ko, joje vyraujančias ekonomines, 

administracines, finansines ir socialines 

aplinkybes, taip pat darbuotojų ir 

darbdavių dalyvavimo nedeklaruojamo 

darbo veikloje motyvus, o jo poveikis 

gyventojų segmentuose pasiskirstęs 

neproporcingai, pavyzdžiui, pagal lytį 

arba imigracijos statusą. Ypatingų 

sunkumų kyla dėl darbo namų ūkyje, kurį 

daugiausia atlieka moterys, nes šis darbas 

yra netipiškas ir pagal savo pobūdį 

nematomas. Norint panaikinti visų rūšių 

nedeklaruojamą darbą, reikia taikyti 

kompleksinius ir specialiai tam parengtus 

politikos metodus ir priemones; 
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Pagrindimas 

Darbas namų ūkyje ir darbas priežiūros sektoriuje dažnai yra nereguliuojamas ir jį dirba 

moterys, todėl keitimasis geriausios praktikos pavyzdžiais ES platformoje galėtų būti svarbus 

šiai nedeklaruojamą darbą dirbančių asmenų grupei, kadangi politikos metodai, kaip antai jų 

kvalifikacijos pripažinimas ar kovos su diskriminacija priemonės, yra sudėtingi ir specifiniai. 

 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

7 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (7b) sustiprinus bendradarbiavimą tarp 

valstybių narių, bus galima ne tik spręsti 

problemą mokesčių požiūriu, bet ir keistis 

geriausia praktika užtikrinant socialinę 

apsaugą, kaip antai, teises į pensiją ir 

sveikatos priežiūrą, įskaitant teises tų 

nedeklaruojamą darbą dirbančių 

darbuotojų grupių, kurių padėtis yra 

pažeidžiama arba kurios vykdo veiklą, 

kuri visose valstybėse narėse netgi nėra 

laikoma nedeklaruojama, pavyzdžiui, 

vaikų arba vyresnio amžiaus žmonių 

priežiūros paslaugos, kurias artimiems 

giminaičiams neoficialiai teikia 

daugiausia moterys; 

 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

8 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) siekiant spręsti nedeklaruojamo darbo 

problemą valstybėse narėse pradėti taikyti 

įvairūs politikos metodai ir priemonės. 

Valstybės narės taip pat sudarė dvišalius 

susitarimus ir vykdė daugiašalius 

projektus, susijusius su tam tikrais 

nedeklaruojamo darbo aspektais. Platforma 

(8) siekiant spręsti įvairių formų 

nedeklaruojamo darbo problemą valstybėse 

narėse pradėti taikyti įvairūs politikos 

metodai ir priemonės. Valstybės narės taip 

pat sudarė dvišalius susitarimus ir vykdė 

daugiašalius projektus, susijusius su tam 

tikrais nedeklaruojamo darbo aspektais. 
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netrukdys taikyti su administraciniu 

bendradarbiavimu susijusius dvišalius 

susitarimus ar sutartis; 

Valstybių narių taip pat prašoma 

pasirašyti atitinkamas TDO konvencijas, 

pavyzdžiui, Konvenciją dėl darbo 

inspekcijos pramonėje ir prekyboje 

(Nr. 81) ir Namų ūkio darbuotojų 

konvenciją (Nr. 189). Platforma turėtų 

veikti išvien su valstybėmis narėmis ir 

turėtų padėti gerinti tokių susitarimų 

pasirašymo ir taikymo galimybes; 

 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

10 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) siekiant padėti valstybėms narėms 

veiksmingiau ir efektyviau užkirsti kelią 

nedeklaruojamam darbui ir nuo jo 

atgrasyti, reikia, kad jos glaudžiau 

bendradarbiautų ES lygmeniu; 

(10) siekiant padėti valstybėms narėms 

veiksmingiau ir efektyviau užkirsti kelią 

nedeklaruojamam darbui ir nuo jo 

atgrasyti, reikia, kad jos glaudžiau 

bendradarbiautų ES lygmeniu, 

atsižvelgdamos į lyčių skirtumus; 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

12 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) platforma turėtų remtis visais 

atitinkamais informacijos šaltiniais, visų 

pirma tyrimais, valstybių narių sudarytais 

dvišaliais susitarimais ir daugiašaliais 

bendradarbiavimo projektais, ir užtikrinti 

esamų ES lygmens priemonių ir struktūrų 

sąveiką, kad būtų padidintas atgrasomasis 

ar prevencinis šių priemonių poveikis. 

Valstybių narių veiksmus būtų galima 

operatyviai koordinuoti rengiant bendrus 

mokymus, tarpusavio vertinimus ir kuriant 

keitimosi duomenimis sprendimus. 

Rengiant Europos kampanijas arba bendras 

strategijas būtų galima geriau informuoti 

(12) platforma turėtų remtis visais 

atitinkamais informacijos šaltiniais, visų 

pirma tyrimais, įskaitant atitinkamų 

Sąjungos agentūrų, pvz., Europos lyčių 

lygybės instituto, kuris rūpinasi konkrečių 

gyventojų grupių poreikiais, tyrimus, 
valstybių narių sudarytais dvišaliais 

susitarimais ir daugiašaliais 

bendradarbiavimo projektais, ir užtikrinti 

esamų ES lygmens priemonių ir struktūrų 

sąveiką, kad būtų padidintas atgrasomasis 

ar prevencinis šių priemonių poveikis. 

Valstybių narių veiksmus būtų galima 

operatyviai koordinuoti rengiant bendrus 
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apie nedeklaruojamą darbą; mokymus, tarpusavio vertinimus ir kuriant 

keitimosi duomenimis sprendimus. 

Rengiant Europos kampanijas arba bendras 

strategijas būtų galima geriau informuoti 

apie nedeklaruojamą darbą; 

Pagrindimas 

EIGE dalyvavimas yra itin svarbus siekiant užtikrinti, kad ES platforma laikytųsi lyčių 

aspekto integravimu pagrįsto požiūrio. Oficialių darbo vietų kūrimas yra ypač svarbus 

moterims, nes, vertinant pažangą siekiant strategijos „Europa 2020“ užimtumo tikslų, matyti, 

kad moterų užimtumo srityje atsiliekama: moterų užimtumo didinimas yra itin svarbus 

siekiant užtikrinti jų laisvę saugiai ir oriai dirbti ir yra ekonomikos augimo varomoji jėga. 

 

 

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

14 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(14) siekiant visapusiškai ir veiksmingai 

spręsti nedeklaruojamo darbo klausimą 

valstybėse narėse turi būti įgyvendintas 

politikos priemonių derinys – tam reikia, 

kad atitinkamos institucijos 

bendradarbiautų organizuotai. 

Bendradarbiauti turėtų visos nacionalinės 

institucijos, kurios vadovauja 

nedeklaruojamo darbo prevencijos ir (arba) 

atgrasymo nuo jo veiklai arba dalyvauja 

šioje veikloje; 

(14) siekiant visapusiškai ir veiksmingai 

spręsti nedeklaruojamo darbo klausimą 

valstybėse narėse turėtų būti įgyvendintas 

integruoto lyčių aspekto politikos 

priemonių derinys, pagrįstas organizuotu 

visų atitinkamų institucijų ir subjektų 

bendradarbiavimu. Bendradarbiauti turėtų 

visos institucijos ir subjektai, kurie 

vadovauja nedeklaruojamo darbo 

prevencijos ir (arba) atgrasymo nuo jo 

veiklai arba dalyvauja šioje veikloje. 

Ypatingą dėmesį reikėtų skirti 

nematomoms arba nepakankamai 

įvertintoms nedeklaruojamo darbo 

sritims, pavyzdžiui, darbo namų ūkyje 

sektoriui; 

 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl sprendimo 
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14 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (14a) pasitelkiant platformą turėtų būti 

diegiamos teigiamos priemonės, 

pavyzdžiui, mokesčių paskatos ir paslaugų 

čekiai, kad Sąjungos piliečiams būtų 

lengviau teisėtai įdarbinti darbuotojus ir 

atlikti savo, kaip darbdavių, pareigas, taip 

pat ir socialiniuose sektoriuose, 

pavyzdžiui, namų ruošos, valymo ar vaikų 

priežiūros paslaugų sektoriuose; 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

16 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(16) platformos veikloje turėtų dalyvauti 

ES lygmens socialiniai partneriai, tiek iš 

įvairių sektorių, tiek iš sektorių, kuriuose 

pasitaiko ypač daug nedeklaruojamo darbo 

atvejų, taip pat turėtų būti 

bendradarbiaujama su atitinkamomis 

tarptautinėmis organizacijomis, kaip antai 

Tarptautine darbo organizacija (TDO), ir 

decentralizuotomis Sąjungos agentūromis, 

ypač „Eurofound“ ir Europos darbuotojų 

saugos ir sveikatos agentūra. „Eurofound“ 

ir Europos darbuotojų saugos ir sveikatos 

agentūrai dalyvaujant platformos veikloje 

kaip stebėtojoms jų esami įgaliojimai 

nebus išplėsti; 

(16) platformos veikloje turėtų dalyvauti 

ES lygmens socialiniai partneriai, tiek iš 

įvairių sektorių, tiek iš sektorių, kuriuose 

pasitaiko ypač daug nedeklaruojamo darbo 

atvejų, turėtų būti stiprinamas socialinis 

dialogas ir bendradarbiaujama su 

atitinkamomis tarptautinėmis 

organizacijomis, kaip antai Tarptautine 

darbo organizacija (TDO), ir 

decentralizuotomis Sąjungos agentūromis, 

ypač „Eurofound“ ir Europos darbuotojų 

saugos ir sveikatos agentūra bei Europos 

lyčių lygybės institutu. „Eurofound“, 

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos 

agentūrai ir Europos lyčių lygybės 

institutui dalyvaujant platformos veikloje 

kaip stebėtojams ar dalyviams jų esami 

įgaliojimai nebus išplėsti; 

Pagrindimas 

Platformą reikėtų vertinti išimtinai kaip galimybę padėti šiems darbuotojams, kurių dauguma 

yra moterys, ypač dirbantiems priežiūros darbus, integruotis į įprastas darbo rinkas. EIGE 

dalyvavimas yra itin svarbus siekiant užtikrinti, kad ES platforma laikytųsi lyčių aspekto 

integravimu pagrįsto požiūrio. Oficialių darbo vietų kūrimas yra ypač svarbus moterims, nes, 
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vertinant pažangą siekiant strategijos „Europa 2020“ užimtumo tikslų, matyti, kad moterų 

užimtumo srityje atsiliekama: moterų užimtumo didinimas yra itin svarbus siekiant užtikrinti 

jų laisvę saugiai ir oriai dirbti ir yra ekonomikos augimo varomoji jėga. 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

19 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(19) platforma gali įsteigti darbo grupes 

konkretiems klausimams spręsti ir turėtų 

turėti galimybę remtis specialių žinių 

turinčių specialistų kompetencija; 

(19) platforma gali įsteigti darbo grupes 

konkretiems klausimams, pvz., susijusiems 

su tiksline politika, skirta neoficialaus 

sektoriaus jauniems, vyresnio amžiaus 

darbuotojams ir darbuotojoms moterims, 

ypač neįgalioms moterims ir imigrantėms, 

taip pat su nedeklaruojamo darbo 

priežastimis, spręsti ir turėtų turėti 

galimybę remtis specialių žinių turinčių 

specialistų kompetencija; 

Pagrindimas 

Privačiuose namų ūkiuose atliekamas darbas, įskaitant namų ruošos paslaugas, kaip antai 

valymas ar vaikų ir vyresnio amžiaus žmonių priežiūra, dažnai nėra reguliuojamas ir jį 

atlieka moterys. Nuo pat platformos veiklos pradžios turėtų būti numatyta darbo grupė dėl 

nedeklaruojamą darbą dirbančių moterų darbo sąlygų ir poveikio jų socialinei apsaugai. 

Taip pat svarbu, kad platforma tirtų, dėl kokių pasikartojančių priežasčių darbuotojai pereina 

į nedeklaruojamas darbo vietas, o valstybės narės aptartų kovos su šiomis priežastimis 

politikos priemones. 

 

 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2) Platformą sudaro: 2. Platformą sudaro proporcingai 

atstovaujamos: 
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Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnio 3 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) įvairių pramonės sektorių ES lygmens 

socialinių partnerių atstovai, taip pat 

sektorių, kuriuose pasitaiko daug 

nedeklaruojamo darbo atvejų, socialinių 

partnerių atstovai, 

a) įvairių pramonės sektorių ES lygmens 

socialinių partnerių atstovai, taip pat 

sektorių, kuriuose pasitaiko daug 

nedeklaruojamo darbo atvejų, socialinių 

partnerių atstovai, įskaitant Europos 

moterų asociacijas, 

 

Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnio 3 dalies b punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) Europos gyvenimo ir darbo sąlygų 

gerinimo fondo („Eurofound“) atstovas ir 

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos 

agentūros (EU-OSHA) atstovas, 

b) Europos gyvenimo ir darbo sąlygų 

gerinimo fondo („Eurofound“) atstovas, 

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos 

agentūros (EU-OSHA) atstovas ir Europos 

lyčių lygybės instituto (EIGE) atstovas, 

Pagrindimas 

EIGE dalyvavimas yra itin svarbus siekiant užtikrinti, kad ES platforma laikytųsi lyčių 

aspekto integravimu pagrįsto požiūrio. Oficialių darbo vietų kūrimas yra ypač svarbus 

moterims, nes, vertinant pažangą siekiant strategijos „Europa 2020“ užimtumo tikslų, matyti, 

kad moterų užimtumo srityje atsiliekama: moterų užimtumo didinimas yra itin svarbus 

siekiant užtikrinti jų laisvę saugiai ir oriai dirbti ir yra ekonomikos augimo varomoji jėga. 

 

 

 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

2 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kaip nustatyta 1 straipsnio 1 dalyje, Kaip nustatyta 1 straipsnio 1 dalyje, 
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platforma padeda užtikrinti geresnį ES ir 

nacionalinių teisės aktų vykdymą, mažinti 

nedeklaruojamo darbo mastą ir kurti 

oficialias darbo vietas, taip išvengiant 

darbo kokybės blogėjimo, taip pat skatinti 

integraciją į darbo rinką ir socialinę 

įtrauktį; šio tikslo siekiama: 

platforma padeda užtikrinti geresnį ES ir 

nacionalinių teisės aktų vykdymą, mažinti 

nedeklaruojamo darbo mastą ir kurti 

oficialias darbo vietas, gerinti perėjimą 

nuo neoficialios prie oficialios 

ekonomikos, taip išvengiant darbo kokybės 

blogėjimo, taip pat skatinti integraciją į 

darbo rinką, lyčių lygybę, lygias galimybes 

ir socialinę įtrauktį; šio tikslo siekiama: 

Pagrindimas 

Labai svarbu gerinti perėjimą nuo neoficialios prie oficialios ekonomikos, ypač sektoriuose, 

kuriuose daugiausia dirba moterys, pavyzdžiui, darbas privačiuose namų ūkiuose, kaip antai 

valymo paslaugos, vaikų, vyresnio amžiaus žmonių ar neįgaliųjų priežiūra. Toks darbas nėra 

reguliuojamas ir dažnai yra nesaugus, be socialinių garantijų ir nedeklaruojamas. 

 

 

Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

2 straipsnio 1 pastraipos c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) didinant visuomenės informuotumą apie 

tai, kad reikia kuo skubiau imtis veiksmų, 

ir skatinant valstybes nares dėti daugiau 

pastangų kovojant su nedeklaruojamu 

darbu. 

c) didinant visuomenės informuotumą apie 

tai, kad reikia kuo skubiau imtis veiksmų, 

ir skatinant valstybes nares dėti daugiau 

pastangų kovojant su nedeklaruojamu 

darbu, taip pat ir socialiniuose 

sektoriuose, kurių veikla ne itin gerai 

pagrįsta dokumentais ir kurie dažnai nėra 

laikomi sektoriais, kuriuose atliekamas 

nedeklaruojamas darbas. 

 

 

Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

2 straipsnio 1 pastraipos c a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) užkertant kelią oficialios ekonomikos 

darbų neoficialiam vykdymui. 
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Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

3 straipsnio 1 pastraipos a a punktas (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) pasiūloma bendra nedeklaruojamo 

darbo samprata, pateikiant aiškią 

nedeklaruojamo darbo apibrėžtį, kuri 

atitiktų darbo rinkos tikrovę, 

Pagrindimas 

Dabartinė nedeklaruojamo darbo apibrėžtis sukurta 1998 m. ir tokia, kokia yra, negali padėti 

visapusiškai suprasti šio reiškinio ir kuo veiksmingiau su juo kovoti. Oficialių darbo vietų 

kūrimas yra ypač svarbus moterims, nes, vertinant pažangą siekiant strategijos „Europa 

2020“ užimtumo tikslų, matyti, kad moterų užimtumo srityje atsiliekama: moterų užimtumo 

didinimas yra itin svarbus siekiant užtikrinti jų laisvę saugiai ir oriai dirbti ir yra ekonomikos 

augimo varomoji jėga. 

 

 

Pakeitimas 17 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

3 straipsnio 1 pastraipos c a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) teikiami pasiūlymai dėl derinimo 

valstybėse narėse, atsižvelgiant į lyčių 

aspektą. 

 

Pakeitimas 18 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

4 straipsnio 1 dalies a punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) gilina žinias apie nedeklaruojamą darbą a) gilina žinias apie nedeklaruojamą darbą 
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taikydama bendras sąvokas, vertinimo 

priemones ir skatindama bendros 

lyginamosios analizės ir susijusių 

atitinkamų rodiklių taikymą, 

taikydama bendras sąvokas, vertinimo 

priemones ir skatindama bendros 

lyginamosios analizės ir susijusių 

atitinkamų rodiklių, įskaitant rodiklius, 

kuriais atsižvelgiama į lyties ir amžiaus 

klausimus, taikymą, 

Pagrindimas 

ES darbo rinkos yra segreguotos lyčių požiūriu ir moterys dažniau dirba tokiuose sektoriuose 

kaip priežiūros paslaugų namuose darbai. Šios darbo vietos yra ne tik nedeklaruojamos, bet 

ir dažnai trumpalaikės, jose dirbama mažiau valandų, taip pat už tokį darbą mokamas 

minimalus atlyginimas. Dėl šių priežasčių tokį darbą dirbančios moterys negali būti 

ekonomiškai nepriklausomos. Vis dėlto trūksta duomenų, kuriais būtų galima grįsti šios 

problemos sprendimo politiką. Be kita ko, trūksta ir informacijos apie moterų migrančių 

padėtį. 

 

 

Pakeitimas 19 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

4 straipsnio 1 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) nustato priemones, kuriomis siekiama 

užkirsti kelią nedeklaruojamam darbui ir 

nuo jo atgrasyti, pvz., įkuria įvairios 

praktikos ir (arba) priemonių, įskaitant 

valstybėse narėse taikomus dvišalius 

susitarimus, žinių banką, 

c) nustato veiksmingas priemones, 

kuriomis siekiama užkirsti kelią 

nedeklaruojamam darbui ir nuo jo 

atgrasyti, pvz., įkuria įvairios praktikos 

ir (arba) priemonių, įskaitant valstybėse 

narėse taikomus dvišalius susitarimus, 

interaktyvų „Eurofound“ žinių banką, kad 

būtų palengvintas perėjimas nuo 

neoficialios prie oficialios ekonomikos, ir 

teigiamas priemones, kuriomis piliečiai 

būtų skatinami teisėtai įdarbinti tuos 

asmenis, kurie anksčiau dirbo 

nedeklaruojamą darbą, 

 

Pagrindimas 

Dabartinė „Eurofound“ duomenų bazė laikoma naudinga priemone. Duomenų bazės keitimas 

interaktyviu žinių banku turėtų būti dar naudingesnis, nes bus galima lengviau keistis 

patirtimi ir gerosios praktikos pavyzdžiais, teikiant naujausią, objektyvią, patikimą ir 

palyginamą informaciją. Todėl nuomonės referentė ragina Europos Komisiją įkurti 
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„Eurofound“ veikiantį žinių banką, siekiant remti Europos platformos, skirtos 

bendradarbiavimui nedeklaruojamo ir apgaulingai deklaruojamo darbo prevencijos ir 

atgrasymo nuo jo srityje gerinti, kūrimą kaip papildomą agentūros užduotį. 

 

Pakeitimas 20 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

4 straipsnio 1 dalies d punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) priima inspektoriams skirtas 

neprivalomas gaires, rengia gerosios 

patirties vadovus ir nustato bendrus 

patikrinimų principus, skirtus kovoti su 

nedeklaruojamu darbu, 

d) priima inspektoriams skirtas 

neprivalomas gaires, rengia gerosios 

patirties vadovus ir nustato bendrus 

patikrinimų principus, skirtus kovoti su 

nedeklaruojamu darbu, kuriuose išsamiai 

atsižvelgiama į moterų ir vyrų darbo 

sąlygų skirtumus, 

Pagrindimas 

Šis klausimas taip pat paminėtas Europos Parlamento rezoliucijoje „Veiksmingos darbo 

inspekcijos kaip darbo sąlygų gerinimo Europoje strategija“, kurioje pažymima, jog 

strategijoje „Europa 2020“ atkreipiamas dėmesys į tai, kad darbo rinkoje reikia daugiau 

moterų. 

 

Pakeitimas 21 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

4 straipsnio 2 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2) Vykdydama savo užduotis platforma 

remsis visais atitinkamais informacijos 

šaltiniais, įskaitant tyrimus ir daugiašalius 

bendradarbiavimo projektus, ir atsižvelgs į 

atitinkamas Sąjungos priemones ir 

struktūras bei patirtį, įgytą įgyvendinant 

atitinkamus dvišalius susitarimus. Ji taip 

pat atitinkamai bendradarbiaus su 

„Eurofound“ ir EU-OSHA. 

2) Vykdydama savo užduotis platforma 

atsižvelgia į lyčių aspekto integravimą ir 

remiasi visais atitinkamais informacijos 

šaltiniais, įskaitant tyrimus ir daugiašalius 

bendradarbiavimo projektus, ir atsižvelgia į 

atitinkamas Sąjungos priemones ir 

struktūras bei patirtį, įgytą įgyvendinant 

atitinkamus dvišalius susitarimus. Ji taip 

pat atitinkamai bendradarbiauja su 

„Eurofound“, visų pirma interaktyvaus 

žinių banko kūrimo, kaip agentūros 
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papildomos užduoties, klausimu, EU-

OSHA ir EIGE. 

Pagrindimas 

EIGE dalyvavimas yra itin svarbus siekiant užtikrinti, kad ES platforma laikytųsi lyčių 

aspekto integravimu pagrįsto požiūrio. Oficialių darbo vietų kūrimas yra ypač svarbus 

moterims, nes, vertinant pažangą siekiant strategijos „Europa 2020“ užimtumo tikslų, matyti, 

kad moterų užimtumo srityje atsiliekama: moterų užimtumo didinimas yra itin svarbus 

siekiant užtikrinti jų laisvę saugiai ir oriai dirbti ir yra ekonomikos augimo varomoji jėga. 

 

 

Pakeitimas 22 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

5 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1) Kiekviena valstybė narė paskiria vieną 

platformos narį, kuris atlieka bendro 

informacinio punkto funkcijas. Jos taip pat 

gali paskirti vieną pakaitinį narį. 

1. Kiekviena valstybė narė paskiria vieną 

platformos narį, kuris atlieka bendro 

informacinio punkto funkcijas. Jos taip pat 

gali paskirti vieną pakaitinį narį. 

Paskiriant šiuos narius užtikrinama lyčių 

pusiausvyra. 

 

 

Pakeitimas 23 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

6 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1) Įvairių pramonės sektorių, taip pat 

sektorių, kuriuose pasitaiko daug 

nedeklaruojamo darbo atvejų, socialinių 

partnerių atstovai, laikydamiesi savo 

organizacijų nustatytos tvarkos, gali 

dalyvauti platformos posėdžiuose kaip 

stebėtojai. 

1. Įvairių pramonės sektorių ir moterų 

asociacijų, atstovaujančių sektoriams, 

kuriuose pasitaiko daug nedeklaruojamo 

darbo atvejų, socialinių partnerių atstovai, 

laikydamiesi savo organizacijų nustatytos 

tvarkos, gali dalyvauti platformos 

posėdžiuose kaip stebėtojai. 
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Pakeitimas 24 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

6 straipsnio 2 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) ne daugiau kaip aštuoni stebėtojai, 

atstovaujantys įvairių pramonės sektorių 

socialiniams partneriams (po lygiai 

darbdavių ir darbuotojų organizacijų 

atstovų), 

a) ne daugiau kaip aštuoni stebėtojai, 

proporcingai atstovaujantys įvairių 

pramonės sektorių socialiniams 

partneriams (po lygiai darbdavių ir 

darbuotojų organizacijų atstovų), 

 

 

Pakeitimas 25 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

6 straipsnio 2 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) ne daugiau kaip dešimt stebėtojų, 

atstovaujančių sektorių, kuriuose pasitaiko 

daug nedeklaruojamo darbo atvejų, 

socialiniams partneriams (po lygiai 

darbdavių ir darbuotojų organizacijų 

atstovų). 

b) ne daugiau kaip dešimt stebėtojų, 

proporcingai atstovaujančių sektorių, 

kuriuose pasitaiko daug nedeklaruojamo 

darbo atvejų, socialiniams partneriams (po 

lygiai darbdavių ir darbuotojų organizacijų 

atstovų). 

 

 

Pakeitimas 26 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

7 straipsnio 1 dalis  

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1) Komisija koordinuoja platformos darbą 

ir pirmininkauja jos posėdžiams. 

1. Komisija koordinuoja platformos darbą. 

Platformos darbas organizuojamas taip:  

 a) kiekvienam platformos posėdžiui 

pirmininkauja du jos narių atstovai – 

vyras ir moteris iš skirtingų valstybių 

narių; 

 b) pirmininkams padeda du pirmininkų 

pavaduotojai – vyras ir moteris iš 

skirtingų valstybių narių; 
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 c) pirmininkai ir pirmininko pavaduotojai 

sudaro biurą; 

 d) biuras kartu su Komisijos tarnybomis, 

kurios veikia kaip sekretoriatas, rengia ir 

organizuoja platformos darbą. 

 

 

Pakeitimas 27 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

7 straipsnio 2 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) dvimetę platformos darbo programą, 

kurioje, inter alia, išsamiai išdėstytos jos 

užduotys ir nustatyta, kad platforma 

reguliariai kas dvejus metus teikia 

ataskaitas, 

b) dvimetę platformos darbo programą, 

kurioje, inter alia, išsamiai išdėstytos jos 

užduotys ir nustatyta, kad platforma 

reguliariai kas dvejus metus teikia 

ataskaitas, kurios turi būti parengtos 

atsižvelgiant į lyčių aspektą, 

 

 

Pakeitimas 28 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

7 straipsnio 2 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) darbo grupių, nagrinėsiančių platformos 

darbo programose nustatytus klausimus, 

įsteigimą. Šios darbo grupės veikia tol, kol 

įvykdo joms pavestas užduotis. 

c) darbo grupių, privalančių užtikrinti 

proporcingą atstovavimą ir nagrinėsiančių 

platformos darbo programose nustatytus 

klausimus, įsteigimą. Šios darbo grupės 

veikia tol, kol įvykdo joms pavestas 

užduotis. 

 

Pakeitimas 29 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

7 straipsnio 3 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3) Ekspertai, turintys specialių žinių 

svarstomu klausimu, atsižvelgiant į 

konkretų atvejį gali būti kviečiami 

dalyvauti platformos ar darbo grupės 

svarstymuose, jei tai yra naudinga ir (arba) 

būtina. 

3) Ekspertai, turintys specialių žinių 

svarstomu klausimu, arba kai dėl 

svarstomo klausimo reikia laikytis lyčių 

aspekto integravimu pagrįsto požiūrio, 

atrenkami taikant lyčių pusiausvyros 

principus, atsižvelgiant į konkretų atvejį 

gali būti kviečiami dalyvauti platformos ar 

darbo grupės svarstymuose, jei tai yra 

naudinga ir (arba) būtina. 

Pagrindimas 

Nors „lytis“ negali būti konkretus klausimas, kuris turėtų būti nagrinėjamas ES platformoje, 

jį galima įtraukti į kitų klausimų analizę, jei manoma, kad poveikis vyrams ir moterims yra 

nevienodas: EIGE dalyvavimas galėtų užtikrinti, kad ES platformoje bus laikomasi tokio lyčių 

aspekto integravimu pagrįsto požiūrio. 
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Pavadinimas Europos platformos, skirtos bendradarbiavimui nedeklaruojamo darbo 
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