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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande förslag 
i sitt resolutionsförslag:

– med beaktande av dokumentet ”Kraftfullare åtgärder mot odeklarerat arbete” från Fonden 
för förbättrade levnads- och arbetsvillkor1.

1. Europaparlamentet understryker att kvinnor totalt sett visserligen inte är 
överrepresenterade inom odeklarerat arbete men att de i förhållande till män står för en 
betydligt större andel av de anställda inom några arbetsmarknadssektorer som 
kännetecknas av låg utbildning, svag anställningstrygghet, låg lön och liten eller ingen 
social trygghet.

2. Europaparlamentet påpekar att kvinnors generellt sett svagare ställning på 
arbetsmarknaden ofta är en följd av de åtaganden de har gentemot familjen, vilka leder 
till att tillträdet till den officiella arbetsmarknaden försvåras och accepterandet av 
underbetalt och odeklarerat arbete gynnas. Parlamentet uppmärksammar även de 
allvarliga konsekvenser detta får för kvinnors karriärutveckling såväl som för hur väl 
arbetsmarknaden fungerar och möjligheterna till att finansiera de sociala 
trygghetssystemen.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta ett pilotverktyg åt 
medlemsstaterna baserat på den goda praxis som råder i vissa medlemsstater och på 
modeller såsom den som utvecklats inom ramen för ”2 Plus”-projektet i Luxemburg 
(vilket samfinansieras med medel ur Europeiska socialfonden inom ramen för 
programmet Växtkraft Mål 3). Detta verktyg ska förhindra odeklarerat arbete genom att 
göra det oattraktivt med hjälp av följande åtgärder:

 En omfattande förenkling av arbetsgivarnas administrativa förfaranden, samtidigt 
som man ser till att de anställda omfattas av socialförsäkringssystemet.

 Ett skattesystem som är attraktivt för arbetsgivarna, särskilt genom ett skatteavdrag 
för bland annat tjänster i närområdet.  

 Skattebefrielse för allt arbete som utförs mot en lön som är lägre än det lägsta belopp 
som medlemsstaten fastställer. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå medlemsstaterna en 
lagstiftningsram för makor och makar som hjälper till inom familjeföretag i syfte att 
garantera att de är obligatoriskt anslutna till socialförsäkringssystemet2. 

                                               
1 http://www.fr.eurofound.eu.int/pubdocs/2008/13/en/1/ef0813en.pdf
2 Europaparlamentets resolution av den 21 februari 1997 om situationen för medhjälpande makor och makar till 
egna företagare (EGT C 85, 17.3.1997, s. 186).  


	719927sv.doc

