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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

– tekintettel az Európai alapítvány az élet- és munkakörülmények javításáért „A be nem 
jelentett munkavégzés elleni harcról az EU-ban” című jelentésére1 ,

1. hangsúlyozza, hogy a nők a be nem jelentett munka tekintetében nincsenek 
túlreprezentálva, de a férfiakhoz képest jelentősen nagyobb arányban vannak jelen 
bizonyos, például szakképzettséghez kötött, biztos foglalkoztatottságot, alacsonyabb bért, 
kisebb vagy csökkentett társadalombiztosítási fedezetet nyújtó foglalkoztatási 
ágazatokban;

2. felhívja a figyelmet a nők általában gyenge munkaerő-piaci helyzetére, amely gyakran 
abból ered, hogy a hivatalos munkaerőpiachoz való hozzáférésük a családi kötöttségek 
miatt nehezebbé válik, és ez az alulfizetett és be nem jelentett munka elfogadásának 
kedvez; kiemeli ennek a nők szakmai fejlődésére, valamint a munkaerőpiac 
kiegyensúlyozott működésére és a társadalombiztosítási rendszerek finanszírozási 
kapacitására gyakorolt negatív következményeit;

3. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki a tagállamok számára bizonyos tagállamok már 
bevált gyakorlatain, valamint (az Európai Szociális Alap 3. célprogramjának keretében 
társfinanszírozott) luxemburgi 2 Plus projekthez hasonló modelleken alapuló kísérleti 
eszközt a be nem jelentett munkavégzés megfékezésére és kevésbé vonzóvá tételére az 
alábbi módon: 
 a munkaadót terhelő adminisztratív terhek jelentős csökkentése, meghagyva a 

dolgozók társadalombiztosítását,
 vonzó adózás a munkaadó számára, többek között a helyi munkához kapcsolódó 

járulékok levonásával,
 adómentesség azon munkák esetében, amelyek elvégzéséért az egyes tagállamok 

által meghatározott összegnél kevesebbet fizetnek;

4. felhívja a Bizottságot, hogy javasolja a tagállamoknak egy, a családi vállalkozásokban 
segítséget nyújtó házastársakra vonatkozó alapszabály-keret létrehozását, amely által 
utánuk is kötelező lesz a társadalombiztosítási járulék fizetése2. 

                                               
1 http://www.fr.eurofound.eu.int/pubdocs/2008/13/en/1/ef0813en.pdf
2 Az Európai Parlament 1997. február 21-i állásfoglalása  az önálló vállalkozói tevékenységet folytatóknak 
segítséget nyújtó házastársak helyzetéről (HL C 85., 1997.03.17., 186.o.)  
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