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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

– s ohledem na dokument Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek 
„Boj proti nehlášené práci v EU“1,

1. zdůrazňuje, že podíl žen na nehlášené práci není nadměrný, přesto však v určitých 
odvětvích, v nichž se pracovní místa vyznačují nižší kvalifikací, menší jistotou 
zaměstnání, horším odměňováním a méně uspokojivým nebo nedostatečným sociálním 
zabezpečením, je zastoupení žen vyšší než u mužů;

2. upozorňuje na skutečnost, že ženy se na trhu práce obecně nacházejí v méně výhodné 
pozici, což je často důsledkem rodinných povinností, které jim ztěžují přístup na 
regulérní trh práce a vedou je k přijetí nedostatečně hodnocené a nehlášené práce; 
zdůrazňuje nepříznivé důsledky této situace pro profesní kariéru žen, ale rovněž pro řádné 
fungování trhu práce a pro financování systémů sociálního zabezpečení;

3. vyzývá Komisi, aby vypracovala pilotní nástroj určený členským státům a inspirovaný 
osvědčenými postupy některých členských států a vzory, jakým je například projekt 
2 Plus v Lucembursku (spolufinancovaný Evropským sociálním fondem v rámci 
programu Cíl 3), jehož cílem je omezit nehlášenou práci a učinit ji nezajímavou, a to 
prostřednictvím:
 maximálního zjednodušení administrativy pro zaměstnavatele, přičemž však bude 

zajištěno sociální zabezpečení pracovníků,
 daňových opatření, která budou pro zaměstnavatele atraktivní, zejména tím, že jim 

poskytne slevu na daních mimo jiné pro drobné práce,
 daňové osvobození veškeré práce vykonávané za odměnu nižší než částka stanovená 

členským státem;

4. vyzývá Komisi, aby členským státům předložila návrh rámcového statutu pro 
manželky/manžele pomáhající v rodinných firmách, který by zajistil jejich povinné 
přihlášení do systému sociálního zabezpečení2. 

                                               
1 http://www.fr.eurofound.eu.int/pubdocs/2008/13/en/1/ef0813en.pdf
2 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. února 1997 o situaci manželek/manželů pomáhajících samostatně 
výdělečně činným osobám (Úř. věst. C 85, 17.3.1997, s. 186).  
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