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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

– atsižvelgdamas į Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo dokumentą „Kova su 
nedeklaruojamu darbu Europos Sąjungoje“1,

1. pabrėžia, kad moterys nesudaro didžiosios nedeklaruojamus darbus dirbančių asmenų 
dalies, tačiau tam tikruose užimtumo sektoriuose, kuriems būdingas žemas kvalifikacijos 
lygis, menkos darbo vietos išlaikymo garantijos, prastas užmokesčio lygis ir prastesnė ar 
nepakankama socialinė apsauga, moterų dalis, palyginti su vyrų, yra didesnė;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad darbo rinkoje moterų padėtis paprastai yra netvirta, ir tai dažnai 
priklauso nuo jų įsipareigojimų šeimai, dėl kurių joms sunkiau patekti į oficialią darbo 
rinką ir dėl kurių jos labiau linkusios dirbti prastai apmokamus ir nedeklaruojamus 
darbus; be to, pabrėžia neigiamus šios padėties padarinius ne tik moterų profesinei 
karjerai, bet ir geram darbo rinkos veikimui bei socialinės apsaugos sistemų finansavimo 
pajėgumams;

3. ragina Komisiją sukurti valstybėms narėms skirtą bandomąją priemonę, kuri būtų 
grindžiama turima tam tikrų valstybių narių gerąja patirtimi ir modeliais, kaip antai 
Liuksemburgo pagal projektą „2 Plus“ (kurį iš dalies pagal 3 tikslo programą finansuoja 
Europos socialinis fondas) sukurtas modelis, bei kurią naudojant būtų siekiama užkirsti 
kelią nedeklaruojamam darbui ir paversti jį visiškai nepatraukliu pasitelkus šias 
priemones:
 visiškas administracinių procedūrų, kurias turi atlikti darbdaviai, supaprastinamas, 

taip užtikrinant darbuotojų socialinę apsaugą,
 darbdaviui patraukli fiskalinė sistema, kurią galima užtikrinti visų pirma sumažinant 

mokesčius, be kitų, už nedidelius darbus,
 darbų, atliekamų už mažesnį atlyginimą nei tam tikra valstybės narės nustatyta suma, 

neapmokestinimas;

4. ragina Komisiją pasiūlyti valstybėms narėms parengti bendruosius nuostatus, kurie būtų 
taikomi asmenims, padedantiems savo sutuoktiniams šeimos įmonėse, kad būtų galima 
užtikrinti, jog šie asmenys būtinai priklausytų socialinės apsaugos sistemoms2. 

                                               
1 http://www.fr.eurofound.eu.int/pubdocs/2008/13/en/1/ef0813en.pdf
2 Europos Parlamento 1997 m. vasario 21 d. rezoliucija dėl savarankiška veikla užsiimantiems asmenims 
padedančių sutuoktinių (OL C 85, 1997 3 17, p. 186).  
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