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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og 
Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

– der henviser til rapporten fra Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og 
Arbejdsvilkårene "Bekæmpelse af sort arbejde i EU"1,

1. understreger, at kvinder ikke er overrepræsenterede i forbindelse med sort arbejde, men at 
der er flere kvinder end mænd, der er beskæftiget i visse sektorer, som kendetegnes ved
lavere kvalifikationsniveau, jobsikkerhed og lønniveau samt en dårligere eller mangelfuld 
social sikringsordning;

2. henviser til den svagere stilling, kvinderne generelt har på arbejdsmarkedet, hvilket ofte 
skyldes de familiære forpligtelser, der hviler på dem, hvorved adgangen til det officielle 
arbejdsmarked vanskeliggøres, og underbetalt og sort arbejde lettere accepteres; påpeger 
de heraf følgende negative følger ikke blot for kvindernes faglige videreudvikling, men 
også for et velfungerende arbejdsmarked og finansieringen af de sociale 
sikringsordninger;

3. opfordrer Kommissionen til at udarbejde et prøveværktøj til medlemsstaterne med 
inspiration fra visse medlemsstaters nuværende gode praksis og modeller, herunder f.eks. 
modellen under 2 Plus-projektet i Luxembourg (medfinansieret af Den Europæiske 
Socialfond inden for rammerne af Mål 3-programmet), der har som formål at bekæmpe 
sort arbejde ved at gøre det uinteressant gennem:

– en kraftig forenkling af de administrative procedurer, der påhviler arbejdsgiverne, idet 
der sikres, at arbejdstagerne dækkes af de sociale sikringsordninger,

– en beskatning, der er attraktiv for arbejdsgiverne, navnlig gennem fradrag af 
omkostninger i forbindelse med bl.a. lokale arbejdsopgaver,

– skattefritagelse for alt arbejde, der ydes mod et vederlag, der ligger under et af 
medlemsstaterne fastsat beløb;

4. opfordrer Kommissionen til at foreslå en lovramme for medlemsstaterne vedrørende 
medhjælpende ægtefæller i familievirksomheder for at sikre deres obligatoriske 
medlemskab af en social sikringsordning2.

                                               
1 http://www.fr.eurofound.eu.int/pubdocs/2008/13/en/1/ef0813en.pdf
2 Europa-Parlamentets beslutning af 21. februar 1997 om medhjælpende ægtefæller (EFT C 85 af 17.03.1997, 
s.186).
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