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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

– ņemot vērā Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda dokumentu „Cīņa pret 
nelikumīgu nodarbinātību Eiropas Savienībā”1,

1. uzsver to, ka sieviešu pārstāvība attiecībā uz nelikumīgu nodarbinātību nav pārāk liela, 
bet sievietes ir nozīmīgāka daļa nekā vīrieši dažās nodarbinātības nozarēs, kurām 
raksturīgs zemāks kvalifikācijas līmenis, sliktāka darba drošība un zemāks atalgojuma 
līmenis, kā arī zemāks vai nepietiekošs sociālais nodrošinājums;

2. vērš uzmanību uz sieviešu nestabilo situāciju darba tirgū kopumā, kas bieži ir ar ģimeni 
saistītu ierobežojumu rezultāts, padarot grūtāku piekļuvi oficiāla darba tirgum un veicinot 
to, ka tiek pieņemts pienācīgi neapmaksāts un nelikumīgs darbs; uzsver negatīvās sekas, 
ko tas rada sieviešu profesionālās karjeras attīstībai un arī darba tirgus pareizai darbībai, 
kā arī sociālā nodrošinājuma sistēmu finansēšanas iespējām;

3. aicina Komisiju sagatavot dalībvalstīm izmēģinājuma projektu, ņemot vērā dažu 
dalībvalstu labo praksi un līdzīgus modeļus tam, kādu ar projektu „2 Plus” izstrādāja 
Luksemburgā (līdzfinansēja Eiropas Sociālais fonds saistībā ar programmu „Mērķis 3”), 
lai ierobežotu nelikumīgu nodarbinātību un padarītu to nepievilcīgu, izmantojot:
 ar darba devēju saistītu administratīvo pasākumu galēju vienkāršošanu, vienlaikus 

garantējot darba ņēmējiem sociālo nodrošinājumu,
 darba devējam pievilcīgu nodokļu sistēmu, it īpaši nodokļu atskaitījumus, arī par 

palīdzības darbiem uz vietas;
 atbrīvojumus no nodokļiem jebkādam darbam, kas veikts par zemāku atalgojumu 

nekā summa, ko noteikusi dalībvalsts;

4. aicina Komisiju ierosināt dalībvalstīm noteikt atsevišķu statusu dzīvesbiedriem, kas 
palīdz ģimenes uzņēmumos, lai nodrošinātu viņu obligātu pievienošanos sociālajai 
apdrošināšanai2. 

                                               
1 http://www.fr.eurofound.eu.int/pubdocs/2008/13/en/1/ef0813en.pdf
2 Eiropas Parlamenta 1997. gada 21. februāra rezolūcija par to dzīvesbiedru situāciju, kas palīdz 
pašnodarbinātajiem (OV C 85, 17.03.1997., 186. lpp.).  
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