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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

– Tendo em conta o documento "Combater o trabalho não declarado na UE", da Fundação 
Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho (EUROFOUND)1,

1. Salienta que as mulheres não estão sobre-representadas no que respeita ao trabalho não 
declarado, mas constituem uma maior proporção que os homens em alguns sectores 
profissionais caracterizados por menores níveis de qualificação, de segurança de emprego 
e de remuneração e por uma cobertura social pior ou deficiente;

2. Chama a atenção para a posição geralmente mais vulnerável das mulheres no mercado do 
trabalho, frequentemente originada por dificuldades familiares que tornam mais 
problemático o acesso ao mercado de trabalho oficial e que favorecem a aceitação de um 
trabalho mal remunerado e não declarado; salienta as consequências negativas de todos 
estes aspectos para a evolução da carreira profissional das mulheres, mas também para o 
bom funcionamento do mercado de trabalho e para as capacidades de financiamento dos 
sistemas de segurança social;

3. Convida a Comissão a elaborar um instrumento-piloto destinado aos Estados-Membros,
inspirando-se nas boas práticas de alguns deles e em modelos como o desenvolvido 
através do projecto "2 Plus" no Luxemburgo (co-financiado pelo Fundo Social Europeu no 
âmbito do Objectivo 3) tendo em vista pôr fim ao trabalho não declarado, tornando-o 
carente de interesse, mediante:

– uma simplificação extrema das diligências administrativas para o empregador, mas
assegurando a cobertura dos trabalhadores pela segurança social,

– uma fiscalidade atractiva para o empregador, nomeadamente através da dedução dos 
encargos relativos, entre outros, aos trabalhos de proximidade,

– uma isenção fiscal para todo o trabalho fornecido contra uma remuneração inferior a 
um montante a definir pelo Estado-Membro;

4. Convida a Comissão a propor aos Estados-Membros um estatuto-quadro para os cônjuges 
auxiliares nas empresas familiares, a fim de assegurar a sua inscrição obrigatória na 
segurança social2.

                                               
1 http://www.fr.eurofound.eu.int/pubdocs/2008/13/en/1/ef0813en.pdf
2 Resolução do Parlamento Europeu, de 21 de Fevereiro de 1997, sobre a situação dos cônjuges auxiliares dos 
trabalhadores independentes (JO C 85 de 17.03.1997, p. 186).  
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