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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru ocuparea 
forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

– având în vedere documentul Fundației europene pentru ameliorarea condițiilor de viață și 
de muncă, intitulat „Combaterea muncii nedeclarate în UE”1, 

1. subliniază faptul că femeile nu sunt suprareprezentate în ceea ce privește munca 
nedeclarată, dar ele constituie o proporție mai mare decât bărbații în anumite domenii de 
activitate, caracterizate de niveluri scăzute ale calificărilor, ale siguranței locului de 
muncă și ale salarizării, precum și de o protecție socială mai scăzută sau ineficientă;

2. atrage atenția asupra poziției generale mai precare a femeilor pe piața muncii, fapt care se 
datorează adesea obligațiilor de familie care împiedică accesul pe piața muncii oficiale și 
favorizează acceptarea de activități plătite mai prost sau nedeclarate; reliefează 
consecințele negative ale acestor aspecte asupra evoluției carierei profesionale a femeilor, 
dar și asupra bunei funcționări a pieței muncii și a capacităților financiare ale sistemelor 
de securitate socială;

3. invită Comisia să conceapă un ansamblu de măsuri pilot pentru statele membre, care să se 
bazeze pe bunele practici din unele state și pe modelul dezvoltat de proiectul 2 Plus din 
Luxembourg (cofinanțat de Fondul social european în cadrul Obiectivului 3), model 
conceput pentru a limita munca nedeclarată, făcând-o mai puțin atractivă prin 
următoarele demersuri:
 o simplificare extremă a formalităților administrative pentru angajator, asigurând, în 

același timp, protecția socială a lucrătorilor;
 o fiscalitate atractivă pentru angajator, mai ales prin deducerea taxelor care vizează 

printre altele, munca de proximitate (activități prestate între vecini), 
 o scutire de taxe pentru toate activitățile remunerate sub o sumă limită, fixată de 

statul membru;

4. invită Comisia să propună statelor membre un statut cadru pentru soții care colaborează 
în cadrul întreprinderilor familiale, pentru a le asigura acestora înscrierea obligatorie într-
un sistem de securitate socială 2.  

                                               
1  http://www.fr.eurofound.eu.int/pubdocs/2008/13/en/1/ef0813en.pdf
2 Rezoluția Parlamentului European din 21 februarie 1997 privind situația soților colaboratori ai lucrătorilor 
independenți (JO C 85 din 17.03.1997, p. 186). 
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