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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по заетост и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

– като има предвид документа "Борба с недекларирания труд в ЕС" на Европейската 
фондация за подобряване на условията на живот и труд1,

1. подчертава, че що се отнася до недекларирания труд, жените не са преобладаваща 
част, но че са в по-голямо съотношение от мъжете в някои сектори на трудовата 
заетост, за които са характерни по-ниски равнища на квалификация, сигурност на 
работното място, заплащане и по-слаба или недостатъчна социална защита; 

2. насочва вниманието към изобщо по-слабото положение на жените на пазара на 
труда, което често е последица от семейни задължения, които правят достъпа до 
официалния пазар на труда по-труден и благоприятстват за приемането на слабо 
заплатен и недеклариран труд; подчертава отрицателните последствия от това за 
развитието на професионалната кариера на жените, но също и за правилното 
функциониране на пазара на труда и възможностите за финансиране на системите 
за социална сигурност;

3. призовава Комисията да изработи пилотен инструмент за държавите-членки, като 
почерпи опит от добрите практики, съществуващи в някои държави-членки, и от 
модели като разработения по проекта 2 Plus в Люксембург (съфинансиран от 
Европейския социален фонд в рамките на програмата Цел 3), който цели да се спре 
недекларираният труд, като се премахне интереса към него, посредством: 
 крайно опростяване на административните процедури за работодателя, като 

същевременно се гарантира защита на работниците от системите за социалната 
сигурност,  

 атрактивно за работодателя данъчно облагане, по-специално с приспадане на 
разходите, свързани, наред с останалото, с работата в близост,  

 освобождаване от данъчно облагане за всеки труд, предоставен срещу 
възнаграждение, по-ниско от сума, която трябва да бъде определена от 
държавата-членка;

4. призовава Комисията да предложи на държавите-членки рамков статут за 
съпругите и съпрузите, които помагат в семейните предприятия с оглед да се 
гарантира задължителното им участие в системите за социална сигурност2. 

                                               
1 http://www.fr.eurofound.eu.int/pubdocs/2008/13/en/1/ef0813en.pdf
2 Резолюция на Европейския парламент от 21 февруари 1997 г. относно положението на съпругите и 
съпрузите, които помагат на самонаети лица (ОВ C 85 от 17.03.1997 г., стр. 186).
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