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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

– so zreteľom na dokument Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných 
podmienok s názvom Bojovať proti nelegálnej práci v EÚ1,

1. zdôrazňuje, že pokiaľ ide o nelegálnu prácu, ženy nie sú príliš početné, ale v niektorých 
oblastiach zamestnanosti, ktoré sa vyznačujú nižšou úrovňou kvalifikácie, istoty 
zamestnania, odmeňovania a nižšou alebo chýbajúcou sociálnou starostlivosťou, ich 
zastúpenie v pomere k mužom je vyššie;

2. upozorňuje na všeobecne slabšiu pozíciu žien na pracovnom trhu, ktorá je často 
dôsledkom rodinných tlakov, ktoré sťažujú prístup žien na oficiálny pracovný trh 
a podporujú skutočnosť, že ženy prijímajú zle platenú a nelegálnu prácu; zdôrazňuje 
negatívne následky na pracovnú kariéru žien, ktoré z tejto skutočnosti vyplývajú, ale tiež 
následky na dobré fungovanie pracovného trhu a kapacitu financovania systémov 
sociálneho zabezpečenia;

3. vyzýva Komisiu, aby pre členské štáty vypracovala pilotný nástroj, ktorý bude čerpať 
z osvedčených postupov existujúcich v niektorých členských štátoch a z takých modelov, 
ako bol vypracovaný v projekte 2 Plus v Luxemburgu (spolufinancovanom Európskym 
sociálnym fondom v rámci programu Cieľ 3), s cieľom odstrániť nelegálnu prácu tým, že 
sa stane nezaujímavou prostredníctvom:
 podstatného zjednodušenia administratívnych postupov pre zamestnávateľa, pričom 

pracovníci budú mať zaistené sociálne zabezpečenie,
 príťažlivého daňového systému pre zamestnávateľa, najmä znížením daní okrem 

iného v prípade drobných prác,
 oslobodenia od daní každej práce s odmenou, ktorá bude nižšia ako suma stanovená 

členským štátom;

4. vyzýva Komisiu, aby navrhla členským štátom rámcový štatút pre manželských partnerov 
pomáhajúcich v rodinných podnikoch, ktorý zaistí, že budú povinne prihlásení do 
systému sociálneho zabezpečenia2. 

                                               
1 http://www.fr.eurofound.eu.int/pubdocs/2008/13/en/1/ef0813en.pdf
2 Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. februára 1997 o situácii manželských partnerov pomáhajúcich 
samostatne zárobkovo činným osobám (Ú. v. ES C 85, 17.3.1997, s. 186).
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