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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

10.5.2011 B7-0296/2 

Τροπολογία  2 

Jean Lambert 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0296/2011 

Pervenche Berès 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Προτεινόµενη σύµβαση ILO που συµπληρώνεται από σύσταση σχετικά µε τους 

απασχολούµενους σε οικιακές εργασίες 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη E α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 Ea. λαµβάνοντας υπόψη ότι πολλοί 
εργοδότες απασχολουµένων σε οικιακές 
εργασίες δεν κατανοούν οι ίδιοι ή δεν 
έχουν δυνατότητα να λάβουν κατάλληλη 
συµβουλή και βοήθεια όσον αφορά το 
εργατικό δίκαιο, την κοινωνική 
ασφάλιση και τις υποχρεώσεις εργοδότη 
απασχολουµένων σε οικιακές εργασίες, 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

10.5.2011 B7-0296/3 

Τροπολογία  3 

Jean Lambert 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0296/2011 

Pervenche Berès 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Προτεινόµενη σύµβαση ILO που συµπληρώνεται από σύσταση σχετικά µε τους 

απασχολούµενους σε οικιακές εργασίες 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη E β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 Eβ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι που 
απασχολούνται ως εσωτερικοί άµισθοι 
βοηθοί (au pair) αποτελούν οµάδα 
απασχολούµενων σε οικιακές εργασίες οι 
οποίοι συχνά δεν θεωρούνται κανονικοί 
εργαζόµενοι· λαµβάνοντας υπόψη ότι 
πλείστες εκθέσεις υποδεικνύουν ότι τούτο 
µπορεί να οδηγήσει σε κατάχρηση, επί 
παραδείγµατι µε τον εξαναγκασµό των au 
pair να εργάζονται υπέρµετρο αριθµό 
ωρών· λαµβάνοντας υπόψη ότι οι au pair 
πρέπει να τυγχάνουν ίσης προστασίας µε 
τους λοιπούς απασχολούµενους σε 
οικιακές εργασίες· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

10.5.2011 B7-0296/4 

Τροπολογία  4 

Jean Lambert 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0296/2011 

Pervenche Berès 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Προτεινόµενη σύµβαση ILO που συµπληρώνεται από σύσταση σχετικά µε τους 

απασχολούµενους σε οικιακές εργασίες 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 11 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 11a. υπογραµµίζει ότι η καταπολέµηση 
της αδήλωτης εργασίας πρέπει να 
συνοδεύεται από µέτρα για τη δηµιουργία 
εφαρµόσιµων και βιώσιµων 
εναλλακτικών δυνατοτήτων 
απασχόλησης και για την παροχή 
στήριξης όσον αφορά την πρόσβαση των 
ανθρώπων στην ανοικτή αγορά εργασίας, 
περιλαµβανοµένου και µέσω της 
πραγµατικής αυτοαπασχόλησης· 

Or. en 

 

 


