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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

– uwzględniając dokument „Walka z pracą na czarno w Unii Europejskiej” Europejskiej 
Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy1,

1. podkreśla, że kobiety nie są nadreprezentowane w pracy niezgłoszonej, jednakże 
w określonych sektorach zatrudnienia charakteryzujących się słabszym lub zerowym 
poziomem kwalifikacji, bezpieczeństwa zatrudnienia, wynagrodzenia i osłony socjalnej 
kobiety są liczniej reprezentowane niż mężczyźni;

2. zwraca uwagę na ogólnie słabszą pozycję kobiet na rynku pracy, co wynika często z 
obowiązków rodzinnych, które utrudniają dostęp do oficjalnego rynku pracy i sprzyjają 
przyjmowaniu pracy nienależycie wynagradzanej i niezgłaszanej; wskazuje na związane 
z tym negatywne skutki dla rozwoju kariery zawodowej kobiet, a także dla dobrego 
funkcjonowania rynku pracy i zdolności finansowania systemów ubezpieczeń 
społecznych;

3. wzywa Komisję, aby opracowała dla państw członkowskich pilotowy instrument, 
zainspirowany sprawdzonymi praktykami w niektórych państwach członkowskich i 
modelami, takimi jak ten wypracowany w projekcie 2 Plus w Luksemburgu 
(współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Cel 3), 
który posłuży do ograniczenia i pozbawienia atrakcyjności pracy niezgłoszonej poprzez:
 znaczne uproszczenie procedur administracyjnych dla pracodawcy przez 

zapewnienie ubezpieczenia społecznego dla pracowników,
 atrakcyjną formę opodatkowania dla pracodawcy, w szczególności przez możliwość 

odliczania kosztów związanych m.in. z pracą prowadzoną w bezpośrednim 
sąsiedztwie,

 zwolnienia podatkowe w przypadku każdej pracy wynagradzanej poniższej progu 
wyznaczonego przez państwo członkowskie;

4. wzywa Komisję, by zaproponowała państwom członkowskim ramowy statut dla 
małżonków pomagających prowadzić działalność w przedsiębiorstwach rodzinnych 
w celu zapewnienia ich obowiązkowego przystąpienia do systemu ubezpieczeń 
społecznych2. 

                                               
1 http://www.fr.eurofound.eu.int/pubdocs/2008/13/en/1/ef0813en.pdf
2 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 lutego 1997 r. w sprawie sytuacji małżonków osób pracujących 
na własny rachunek, pomagających im w prowadzeniu działalności  (Dz.U. C 85 z 17.3.1997, str. 186).  
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