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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

– ob upoštevanju dokumenta "Boj proti neprijavljenemu delu v EU" Evropske fundacije za 
izboljšanje življenjskih in delovnih razmer1,

1. poudarja, da ženske, ki opravljajo neprijavljeno delo, niso nadpovprečno zastopane, 
njihov delež pa je višji od deleža moških v nekaterih sektorjih zaposlovanja, za katere so
značilne nižja stopnja izobrazbe, manjša varnost zaposlitve, nižja plača in slabša ali 
nezadostna socialna varnost;

2. opozarja na slabšo udeležbo žensk na trgu dela, ki je pogosto posledica družinskih 
obveznosti, zaradi katerih imajo težji dostop do uradnega trga dela ter sprejemajo slabo 
plačano in neprijavljeno delo; poudarja negativne posledice, ki izhajajo iz tega, za 
poklicni razvoj žensk, pa tudi za dobro delovanje trga dela in sposobnost financiranja 
sistemov socialnega varstva;

3. poziva Komisijo, naj za države članice pripravi pilotno orodje na podlagi obstoječih 
dobrih praks v nekaterih državah članicah in modelov, kot je model, razvit v okviru 
projekta 2 Plus v Luxembourgu (ki ga sofinancira Evropski socialni sklad v okviru 
programa Cilj 3) za zajezitev neprijavljenega dela, ki bo postalo nezanimivo, in sicer 
prek: 
 skrajne poenostavitve upravnih postopkov za delodajalce in zagotavljanja socialne 

varnosti delavcev,
 davčnega sistema, ki je privlačen za delodajalca, zlasti z odbitkom stroškov, ki se 

med drugim nanašajo na terensko delo,
 oprostitve davka za vsa dela, katerih plačilo je nižje od zneska, ki ga določi država 

članica;

4. poziva Komisijo, naj državam članicam predlaga okvirne predpise za ureditev statusa 
zakoncev, ki pomagajo v družinskih podjetjih, da bi bili obvezno socialno zavarovani2. 

                                               
1 http://www.fr.eurofound.eu.int/pubdocs/2008/13/en/1/ef0813en.pdf
2 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. februarja 1997 o položaju zakoncev, ki pomagajo samozaposlenim 
delavcem (UL C 85, 17.3.1997, str. 186).  
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