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Изменение 1
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Съображение 1а (ново)

Проектостановище Изменение

- като взе предвид изследването, 
направено от ГД „Трудова заетост, 
социални въпроси и равни 
възможности“ на Европейската 
комисия относно недекларирания 
труд в разширения Европейски съюз, 
анализ на недекларирания труд:  
задълбочено изследване на конкретни 
елементи (март 2004 г.),

Or. en

Изменение 2
Anni Podimata

Проектостановище
Параграф -1 (нов)

Проектостановище Изменение

-1. подчертава факта, че е необходимо 
на европейско равнище да се създаде 
платформа за събиране на 
необходимите данни в тясно 
сътрудничество с държавите-членки, 
с оглед създаване на достоверна  база 
данни, представяща положението с 
недекларирания труд в ЕС, като се 
отчита измерението на пола и по-
специално положението на жените; 

Or. fr
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Изменение 3
Claire Gibault

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че що се отнася до 
недекларирания труд, жените не са 
преобладаваща част, но че са в по-
голямо съотношение от мъжете в някои 
сектори на трудовата заетост, за които 
са характерни по-ниски равнища на 
квалификация, сигурност на работното 
място, заплащане и по-слаба или 
недостатъчна социална защита;

1. подчертава, че що се отнася до 
недекларирания труд, жените не са 
преобладаваща част, но че са в по-
голямо съотношение от мъжете в някои 
сектори на трудовата заетост, за които 
са характерни по-ниски равнища на 
квалификация, сигурност на работното 
място, заплащане и по-слаба или 
недостатъчна социална защита, което 
много често ги поставя в особено 
уязвимо положение;

Or. fr

Изменение 4
Anni Podimata

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. насочва вниманието върху факта, 
че съществуват поне три категории 
жени, жертви на недекларирания 
труд: на първо място - жените, 
работещи на две, дори на три места 
едновременно, на второ място -
жените-домакини и на трето място 
- жените, които са нелегални 
имигрантки, като последните са 
принудени поради икономически и 
социални причини да извършват 
недеклариран труд при неприемливи 
обстоятелства, като по този начин 
се пренебрегва правото на 
упражняване на достоен труд;  
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Изменение 5
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. насочва вниманието върху факта, 
че условията на труд на жените в 
положение на недекларирана заетост 
като цяло са по-неблагоприятни от 
тези на мъжете; подчертава, че 
жените, които извършват 
недеклариран труд, са активни най-
вече в сектори, предлагащи 
"традиционно женски" задачи и че се 
срещат жени, заети неофициално в 
сектора на услугите (дейности, 
обслужващи личността, грижи) и в 
областите на хотелиерството и 
ресторантьорството, на 
здравеопазването, образованието и 
търговското почистване;

Or. en

Изменение 6
Anni Podimata

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. подчертава драматичния 
характер на положението на 
жените, които са нелегални 
имигрантки, принудени да 
упражняват недеклариран труд в 
достойни за съжаление условия, за да 
оцелеят; също така подчертава 
факта, че те не само са жертви на 
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експлоатация от икономически 
характер, но също така беше 
констатирано, че често са жертви 
на сексуална експлоатация, трафик 
на хора и дори органи, както и на 
физическо и сексуално насилие; 
припомня, че е наложително 
предложението за директива1 за
прилагане на санкции срещу 
работодатели, които 
благоприятстват недекларирания 
труд като наемат незаконни 
имигранти, да се прилага бързо и 
строго;

Or. fr

Изменение 7
Claire Gibault

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. насочва вниманието към изобщо по-
слабото положение на жените на пазара 
на труда, което често е последица от 
семейни задължения, които правят 
достъпа до официалния пазар на труда 
по-труден и благоприятстват за 
приемането на слабо заплатен и 
недеклариран труд; подчертава 
отрицателните последствия от това за 
развитието на професионалната кариера 
на жените, но също и за правилното 
функциониране на пазара на труда и 
възможностите за финансиране на 
системите за социална сигурност;

2. насочва вниманието към изобщо по-
слабото положение на жените на пазара 
на труда, което често е последица от 
семейни задължения, които правят 
достъпа до официалния пазар на труда 
по-труден и благоприятстват за 
приемането на слабо заплатен и 
недеклариран труд; констатира, че 
дори понякога жените са принудени 
да съвместяват една слабо заплатена 
дейност и една недекларирана 
дейност, за да се справят с финансови 
затруднения; счита, че това
подчертава отрицателните последствия 
от това за развитието на 
професионалната кариера на жените, но 
също и за правилното функциониране 
на пазара на труда и възможностите за 
финансиране на системите за социална 
сигурност;
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Изменение 8
Urszula Krupa

Проектостановище 
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. насочва вниманието към изобщо по-
слабото положение на жените на пазара 
на труда, което често е последица от 
семейни задължения, които правят 
достъпа до официалния пазар на труда 
по-труден и благоприятстват за 
приемането на слабо заплатен и 
недеклариран труд; подчертава
отрицателните последствия от това за 
развитието на професионалната кариера 
на жените, но също и за правилното 
функциониране на пазара на труда и 
възможностите за финансиране на 
системите за социална сигурност;

2. насочва вниманието към изобщо по-
слабото положение на жените на пазара 
на труда, което често е последица от 
семейни задължения, които правят 
достъпа до официалния пазар на труда 
по-труден и благоприятстват за 
приемането на слабо заплатен и 
недеклариран труд;  призовава 
Комисията и държавите-членки да 
прилагат политика, ориентирана към 
семейството и да отчитат 
отпуската за отглеждане на дете 
като част от работното време и да 
изплащат средно възнаграждение за 
периода на отпуск по майчинство и 
отпуск за отглеждане на дете, което 
ще намали отрицателните последствия 
от семейните задължения и ще 
помогне за развитието на 
професионалната кариера на жените, а 
също за доброто функциониране на 
пазара на труда 

Or. pl

Amendement 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. насочва вниманието към изобщо по-
слабото положение на жените на пазара 

2. насочва вниманието към изобщо по-
слабото положение на жените на пазара 
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на труда, което често е последица от 
семейни задължения, които правят 
достъпа до официалния пазар на труда 
по-труден и благоприятстват за 
приемането на слабо заплатен и 
недеклариран труд; подчертава 
отрицателните последствия от това за 
развитието на професионалната кариера 
на жените, но също и за правилното 
функциониране на пазара на труда и 
възможностите за финансиране на 
системите за социална сигурност;

на труда, което често е последица от 
семейни задължения, които правят 
достъпа до официалния пазар на труда 
по-труден и благоприятстват за 
приемането на слабо заплатен и 
недеклариран труд; подчертава 
отрицателните последствия от това за 
развитието на професионалната кариера 
и пенсионирането на жените, но също 
и за правилното функциониране на 
пазара на труда и възможностите за 
финансиране на системите за социална 
сигурност;

Or. el

Amendement 10
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projet d'avis
Параграф 3а (нов)

Projet d'avis Amendement

3а. насочва вниманието към 
формулата, съществуваща в Белгия, 
Германия и Франция с чекове за 
услуги, която позволява на 
домакинствата да закупуват услуги 
по домовете на по-ниска цена, като 
вноските за социално осигуряване и 
данъците ще бъдат платени 
посредством този чек за услуги;  

Or. en

Amendement 11
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projet d'avis
Параграф 4
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Projet d'avis Amendement

4. призовава Комисията да предложи на 
държавите-членки рамков статут за 
съпругите и съпрузите, които помагат в 
семейните предприятия с оглед да се 
гарантира задължителното им участие в 
системите за социална сигурност.

4. призовава Комисията да предложи на 
държавите-членки рамков статут за 
съпругите и съпрузите или членовете 
на семейството, които помагат в 
семейните предприятия с оглед да се 
гарантира задължителното им участие в 
системите за социална сигурност.

Or. el

Amendement 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4а. призовава Комисията да предложи 
на държавите-членки гъвкава рамка 
за признаване на службите за грижи 
за непълнолетните, възрастните 
хора, хората с увреждания и т.н., 
свързаните с това права и 
задължения, както и професионален 
опит на доставчиците на услуги, 
свързани с грижи, независимо дали са 
европейски граждани или граждани 
на трети страни;  

Or. el

Amendement 13
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projet d'avis
Параграф 4б (нов)

Projet d'avis Amendement

4б. призовава Комисията да вземе 
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предвид факта, че функционирането 
на семейството представлява само по 
себе си семейно предприятие и да 
предложи рамка за признаване на 
нетипичния семеен труд и 
задължителното му включване в 
системата на социална защита; 

Or. el

Изменение 14
Anni Podimata

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. подчертава първостепенната роля 
на неправителствените организации, 
на всички синдикати, както и на 
всички участници на пазара на труда 
и настоятелно моли правителствата 
на държавите-членки да поканят 
последните за участие при 
въвеждането на ефикасни стратегии, 
които трябва да бъдат изработени и 
прилагани на всички равнища 
(местно, регионално, национално и 
европейско), както и в 
предприятията с цел ефективна 
борба срещу недекларирания труд 
посредством установяването на 
социален диалог на европейско 
равнище, като се отчита 
измерението на пола и по-специално 
положението на жените;

Or. fr
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