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Pozměňovací návrh 1
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

- s ohledem na studii vypracovanou GŘ 
pro zaměstnanost Evropské komise na 
téma „nehlášená práce v rozšířené 
Evropské unii, analýza nehlášené práce:
hloubková studie konkrétních prvků 
(květen 2004)“,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Anni Podimata

Návrh stanoviska
Bod -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1. trvá na tom, že je nezbytné vytvořit na 
evropské úrovni platformu pověřenou 
sběrem potřebných informací, v úzké 
spolupráci s členskými státy, s cílem 
vytvořit spolehlivou databázi, která by 
zmapovala situaci nehlášené práce v EU a 
zohlednila hledisko pohlaví a zejména 
situaci žen;  

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Claire Gibault

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že podíl žen na nehlášené 
práci není nadměrný, přesto však 
v určitých odvětvích, v nichž se pracovní 
místa vyznačují nižší kvalifikací, menší 
jistotou zaměstnání, horším odměňováním 
a méně uspokojivým nebo nedostatečným 
sociálním zabezpečením, je zastoupení žen 
vyšší než u mužů;

1. zdůrazňuje, že podíl žen na nehlášené 
práci není nadměrný, přesto však 
v určitých odvětvích, v nichž se pracovní 
místa vyznačují nižší kvalifikací, menší 
jistotou zaměstnání, horším odměňováním 
a méně uspokojivým nebo nedostatečným 
sociálním zabezpečením, je zastoupení žen 
vyšší než u mužů, v důsledku čehož jsou 
velmi často obzvláště ohroženou 
skupinou;

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Anni Podimata

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. upozorňuje na skutečnost, že oběťmi 
nehlášené práce se stávají nejméně tři 
skupiny žen: do první skupiny patří ženy, 
které provozují dvě či dokonce tři 
zaměstnání současně, do druhé ženy v 
domácnosti a ve třetí skupině se nachází 
ženy, které se nelegálně přistěhovaly a jež 
jsou z hospodářského a sociálního 
hlediska nuceny vykonávat nehlášenou 
práci, pochopitelně za nepřijatelných 
podmínek, které jim neumožňují 
uplatňovat právo na důstojnou práci;  

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. upozorňuje na skutečnost, že ženy 
provozující nehlášenou práci pracují 
obecně v méně příznivých podmínkách 
než muži; zdůrazňuje, že ženy 
vykonávající nehlášenou práci jsou činné 
převážně v odvětvích, která nabízejí 
„tradičně ženské“ činnosti, a že nelegálně 
zaměstnané ženy jsou činné v odvětví 
služeb (osobní pečovatelské služby) a v 
hotelových a restauračních službách, ve 
zdravotnictví, školství a úklidu kanceláří;     

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Anni Podimata

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje, že situace žen z řad 
přistěhovalců je opravdu dramatická, 
neboť tyto ženy, aby přežily, jsou nuceny 
vykonávat nehlášenou práci v žalostných 
podmínkách; dále trvá na tom, že tyto 
ženy čelí nejen hospodářskému 
vykořisťování, ale bylo zjištěno, že se 
navíc často stávají oběťmi sexuálního 
vykořisťování, obchodování s lidmi či 
dokonce obchodování s orgány a 
fyzického a sexuálního násilí; připomíná, 
že je zásadní, aby návrh směrnice1

trestající zaměstnance, kteří podporují 
nehlášenou práci tím, že zaměstnávají 
nedovolené přistěhovalce, začal být 
urychleně a řádně uplatňován; 

                                               
1 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví postihy proti zaměstnavatelům státních 
příslušníků třetích zemí s nelegálním pobytem (KOM(2007)0249)
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Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Claire Gibault

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. upozorňuje na skutečnost, že ženy se na 
trhu práce obecně nacházejí v méně 
výhodné pozici, což je často důsledkem 
rodinných povinností, které jim ztěžují 
přístup na regulérní trh práce a vedou je 
k přijetí nedostatečně hodnocené a 
nehlášené práce; zdůrazňuje nepříznivé 
důsledky této situace pro profesní kariéru 
žen, ale rovněž pro řádné fungování trhu 
práce a pro financování systémů sociálního 
zabezpečení;

2. upozorňuje na skutečnost, že ženy se na 
trhu práce obecně nacházejí v méně 
výhodné pozici, což je často důsledkem 
rodinných povinností, které jim ztěžují 
přístup na regulérní trh práce a vedou je 
k přijetí nedostatečně hodnocené a 
nehlášené práce; konstatuje, že ženy, které 
se nacházejí ve velmi obtížné finanční 
situaci, jsou občas nuceny vykonávat 
zároveň málo placenou práci a 
nehlášenou činnost; domnívá se, že to 
zdůrazňuje nepříznivé důsledky této 
situace pro profesní kariéru žen, ale rovněž 
pro řádné fungování trhu práce a pro 
financování systémů sociálního 
zabezpečení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Urszula Krupa

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. upozorňuje na skutečnost, že ženy se na 
trhu práce obecně nacházejí v méně 
výhodné pozici, což je často důsledkem 
rodinných povinností, které jim ztěžují 
přístup na regulérní trh práce a vedou je 
k přijetí nedostatečně hodnocené a 
nehlášené práce; zdůrazňuje nepříznivé 
důsledky této situace pro profesní kariéru 

2. upozorňuje na skutečnost, že ženy se na 
trhu práce obecně nacházejí v méně 
výhodné pozici, což je často důsledkem 
rodinných povinností, které jim ztěžují 
přístup na regulérní trh práce a vedou je 
k přijetí nedostatečně hodnocené a 
nehlášené práce; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby uplatňovaly politiku podporující 
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žen, ale rovněž pro řádné fungování trhu 
práce a pro financování systémů 
sociálního zabezpečení;

rodinu, aby rodičovskou dovolenou 
započítávaly do pracovní doby a aby 
během mateřské a rodičovské dovolené 
vypláceny průměrnou mzdu, což zmírní 
nepříznivé důsledky rodinných povinností 
a přispěje k zlepšení situace pro profesní 
kariéru žen, ale rovněž k řádnému 
fungování trhu práce;

Or. pl

Pozměňovací návrh 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. upozorňuje na skutečnost, že ženy se na 
trhu práce obecně nacházejí v méně 
výhodné pozici, což je často důsledkem 
rodinných povinností, které jim ztěžují 
přístup na regulérní trh práce a vedou je 
k přijetí nedostatečně hodnocené a 
nehlášené práce; zdůrazňuje nepříznivé 
důsledky této situace pro profesní kariéru 
žen, ale rovněž pro řádné fungování trhu 
práce a pro financování systémů sociálního 
zabezpečení;

2. upozorňuje na skutečnost, že ženy se na 
trhu práce obecně nacházejí v méně 
výhodné pozici, což je často důsledkem 
rodinných povinností, které jim ztěžují 
přístup na regulérní trh práce a vedou je 
k přijetí nedostatečně hodnocené a 
nehlášené práce; zdůrazňuje nepříznivé 
důsledky této situace pro profesní kariéru a 
důchodové zabezpečení žen, ale rovněž pro 
řádné fungování trhu práce a pro 
financování systémů sociálního 
zabezpečení;

Or. el

Pozměňovací návrh 10
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. upozorňuje na systém poukázek na 
služby, který funguje v Belgii, Německu a 
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ve Francii a jenž domácnostem umožňuje 
zakupovat služby pro domácnost za nižší 
ceny, ale zároveň zajišťuje, aby těmito 
poukázkami byly hrazeny příspěvky 
sociálního zabezpečení a daně;    

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby členským státům 
předložila návrh rámcového statutu pro 
manželky/manžele pomáhající v rodinných 
firmách, který by zajistil jejich povinné 
přihlášení do systému sociálního 
zabezpečení;

4. vyzývá Komisi, aby členským státům 
předložila návrh rámcového statutu pro 
manželky/manžele nebo rodinné 
příslušníky pomáhající v rodinných 
firmách, který by zajistil jejich povinné 
přihlášení do systému sociálního 
zabezpečení;

Or. el

Pozměňovací návrh 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, aby členským státům 
navrhla pružný rámec pro uznávání 
pečovatelských služeb pro nezletilé, starší 
osoby, osoby se zdravotním postižením 
atd., s nimi souvisejících práv a povinností 
a odborných zkušeností poskytovatelů 
pečovatelských služeb, ať už jde o 
evropské občany nebo o příslušníky 
třetích zemí;   
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Or. el

Pozměňovací návrh 13
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. vyzývá Komisi, aby brala zřetel na to, 
že rodina svým způsobem funguje jako 
rodinný podnik, a aby navrhla rámec pro 
uznání netypické rodinné práce a její 
povinné začlenění do systému sociálního 
zabezpečení;  

Or. el

Pozměňovací návrh 14
Anni Podimata

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzdvihuje zásadní úlohu nevládních 
organizací, veškerých odborových 
organizací a všech subjektů činných na 
trhu práce a naléhavě žádá vlády 
členských států, aby posledně jmenované 
pozvaly k účasti na zavedení účinných 
strategií, které musí být vypracovány a 
uplatňovány na všech úrovních (místní, 
regionální, vnitrostátní i evropské) i v 
samotných podnicích s cílem účinně 
bojovat proti nehlášené práci zavedením 
sociálního dialogu na evropské úrovni, 
který zohlední hledisko pohlaví a zejména 
situaci žen;

Or. fr
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