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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

-. έχοντας υπόψη το έγγραφο με τίτλο "Καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας στην ΕΕ" 
του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας1,

1. υπογραμμίζει ότι μολονότι οι γυναίκες στο σύνολό τους δεν υπερεκπροσωπούνται όσον 
αφορά την αδήλωτη εργασία, ωστόσο, σε σύγκριση με τους άντρες, συνιστούν αναλογικά 
πολύ υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων σε τομείς της αγοράς εργασίας που 
χαρακτηρίζονται από χαμηλή εξειδίκευση, μειωμένη ασφάλεια στη θέση εργασίας, 
χαμηλές αμοιβές και ελάχιστη ή ανεπαρκή κοινωνική προστασία ·

2. εφιστά την προσοχή στην, κατά κύριο λόγο, ασθενέστερη θέση των γυναικών στην αγορά 
εργασίας που οφείλεται συχνά στις οικογενειακές υποχρεώσεις που επωμίζονται εξαιτίας 
των οποίων δυσχεραίνεται η πρόσβασή τους στην επίσημη αγορά εργασίας και γίνεται 
ευκολότερα αποδεκτή η χαμηλά αμειβόμενη αδήλωτη εργασία· επισημαίνει τις σοβαρές 
συνέπειες για την επαγγελματική σταδιοδρομία των γυναικών αλλά και για την ορθή 
λειτουργία της αγοράς εργασίας και την χρηματοδοτική ικανότητα των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης·

3. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει για τα κράτη μέλη έναν δοκιμαστικό μηχανισμό κατά 
το παράδειγμα των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται σε ορισμένα κράτη μέλη και των 
προτύπων, όπως είναι αυτό που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του "σχεδίου 2 Plus" στο 
Λουξεμβούργο (που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο 
πλαίσιο του προγράμματος Στόχος 3) που έχει ως στόχο να καταστεί η αδήλωτη εργασία 
άνευ ενδιαφέροντος, μέσω:

- της προχωρημένης απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών που διεκπεραιώνει ο
εργοδότης, διασφαλίζοντας ωστόσο ταυτόχρονα την κάλυψη των εργαζομένων από την 
κοινωνική ασφάλιση,

- μιας ελκυστικής φορολογίας για τον εργοδότη, και πιο συγκεκριμένα με τη μείωση 
των επιβαρύνσεων, μεταξύ άλλων για τοπική απασχόληση,

- της φορολογικής απαλλαγής για κάθε εργασία που εκτελείται έναντι αμοιβής 
χαμηλότερης ενός ορίου που καθορίζεται από το κράτος μέλος ·

4. καλεί την Επιτροπή να προτείνει στα κράτη μέλη ένα καθεστώς-πλαίσιο για τις συζύγους 
που εργάζονται σε οικογενειακές επιχειρήσεις, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η 
υποχρεωτική τους καταχώρηση σε σύστημα κοινωνικής ασφάλισης2

                                               
1 http://www.fr.eurofound.eu.int/pubdocs/2008/13/en/1/ef0813en.pdf
2 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Φεβρουαρίου 1997 για την κατάσταση των συμμετεχουσών 
συζύγων των προσώπων που ασκούν ανεξάρτητη δραστηριότητα (Ε.Ε. C 85 της 17.03.1997, σελ. 186).
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