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Ændringsforslag 1
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Udkast til udtalelse
Henvisning 1 a (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

- henviser til undersøgelsen foretaget af 
Kommissionen, GD Beskæftigelse og 
Sociale Anliggender, vedrørende "sort 
arbejde i det udvidede EU - en analyse af 
sort arbejde: en dybtgående undersøgelse 
af specifikke emner (marts 2004),

Or. en

Ændringsforslag 2
Anni Podimata

Udkast til udtalelse
Punkt -1 (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

-1. fastholder, at det er vigtigt på 
europæisk niveau og i tæt samarbejde 
med medlemsstaterne at skabe en 
platform til indsamling af de nødvendige 
oplysninger med henblik på at oprette en 
pålidelig database, der kan give overblik 
over situationen for sort arbejde i EU, og 
som tager højde for kønsdimensionen, 
navnlig kvinders situation;

Or. fr

Ændringsforslag 3
Claire Gibault

Udkast til udtalelse
Punkt 1 
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger, at kvinder ikke er 
overrepræsenterede i forbindelse med sort 
arbejde, men at der er flere kvinder end 
mænd, der er beskæftiget i visse sektorer, 
som kendetegnes ved lavere 
kvalifikationsniveau, jobsikkerhed og 
lønniveau samt en dårligere eller 
mangelfuld social sikringsordning;

1. understreger, at kvinder ikke er 
overrepræsenterede i forbindelse med sort 
arbejde, men at der er flere kvinder end 
mænd, der er beskæftiget i visse sektorer, 
som kendetegnes ved lavere 
kvalifikationsniveau, jobsikkerhed og 
lønniveau samt en dårligere eller 
mangelfuld social sikringsordning, hvilket 
meget ofte bringer dem i en særlig sårbar 
situation;

Or. fr

Ændringsforslag 4
Anni Podimata

Udkast til udtalelse
Punkt 1a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. gør opmærksom på, at der findes 
mindst tre kategorier af kvinder, som er 
ofre for sort arbejde. Den første er 
kvinder, som udfører to eller endog tre job 
samtidigt, den anden er hjemmegående 
kvinder, og den tredje er kvinder, som er 
indvandret illegalt, og på grund af 
økonomiske og sociale omstændigheder er 
disse nødsaget til at udføre sort arbejde, 
naturligvis under uacceptable forhold, der 
lader hånt om retten til at udføre 
anstændigt arbejde;

Or. fr

Ændringsforslag 5
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)



AM\731299DA.doc 5/9 PE409.438v01-00

DA

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. Henviser til, at arbejdsbetingelserne
for kvinder inden for sort arbejde generelt 
er mindre gunstige end mænds 
betingelser; påpeger, at kvinder, som 
udfører sort arbejde, mest er aktive i 
sektorer med traditionelle 
"kvindeopgaver", uformelt ansatte 
kvinder findes i servicesektoren 
(personlige tjenesteydelser, pleje), inden 
for hotel- og restaurationssektoren, 
sundhed, uddannelse og kommerciel 
rengøring

Or. en

Ændringsforslag 6
Anni Podimata

Udkast til udtalelse
Punkt 1 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1b.  understreger den dramatiske 
situationen for kvinder, som er indvandret 
illegalt, idet de er nødsaget til at udføre 
sort arbejde under dårlige forhold for at 
overleve; fastholder ligeledes, at disse 
kvinder ikke blot udnyttes økonomisk, idet 
det desuden har vist sig, at de ofte 
udsættes for seksuel udnyttelse, handel 
med mennesker og endog organer samt 
fysisk og seksuel vold; minder om, at det 
er bydende nødvendigt, at 
direktivforslaget1, der pålægger 
arbejdsgivere, som fremmer sort arbejde 
ved at ansætte illegale indvandrere, 
sanktioner, gennemføres hurtigt og nøje;

Or. fr

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forslag til direktiv om sanktioner over for arbejdsgivere, der beskæftiger 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (KOM(2007)0249)
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Ændringsforslag 7
Claire Gibault

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. henviser til den svagere stilling, 
kvinderne generelt har på arbejdsmarkedet, 
hvilket ofte skyldes de familiære 
forpligtelser, der hviler på dem, hvorved 
adgangen til det officielle arbejdsmarked 
vanskeliggøres, og underbetalt og sort 
arbejde lettere accepteres; påpeger de heraf 
følgende negative følger ikke blot for 
kvindernes faglige videreudvikling, men 
også for et velfungerende arbejdsmarked 
og finansieringen af de sociale 
sikringsordninger;

2. henviser til den svagere stilling, 
kvinderne generelt har på arbejdsmarkedet, 
hvilket ofte skyldes de familiære 
forpligtelser, der hviler på dem, hvorved 
adgangen til det officielle arbejdsmarked 
vanskeliggøres, og underbetalt og sort 
arbejde lettere accepteres; konstaterer, at 
kvinder for at klare meget vanskelige 
økonomiske situationer undertiden er 
nødsaget til at udføre flere lavt betalte 
aktiviteter og sort arbejde; mener, at dette 
påpeger de heraf følgende negative følger 
ikke blot for kvindernes faglige 
videreudvikling, men også for et 
velfungerende arbejdsmarked og 
finansieringen af de sociale 
sikringsordninger;

Or. fr

Ændringsforslag 8
Urszula Krupa

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. henviser til den svagere stilling, 
kvinderne generelt har på arbejdsmarkedet, 
hvilket ofte skyldes de familiære 
forpligtelser, der hviler på dem, hvorved 
adgangen til det officielle arbejdsmarked 
vanskeliggøres, og underbetalt og sort 
arbejde lettere accepteres; påpeger de 
heraf følgende negative følger ikke blot 
for kvindernes faglige videreudvikling, 

2. henviser til den svagere stilling, 
kvinderne generelt har på arbejdsmarkedet, 
hvilket ofte skyldes de familiære 
forpligtelser, der hviler på dem, hvorved 
adgangen til det officielle arbejdsmarked 
vanskeliggøres, og underbetalt og sort 
arbejde lettere accepteres; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
indføre en familievenlig politik og 
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men også for et velfungerende 
arbejdsmarked og finansieringen af de 
sociale sikringsordninger;

medregne forældreorloven i arbejdstiden 
samt til at udbetale en gennemsnitsløn for 
perioden med barsels- og forældreorlov, 
hvilket mindsker de negative følger af de 
familiære forpligtelser og medvirker både
til kvindernes faglige videreudvikling samt 
til et velfungerende arbejdsmarked;

Or. pl

Ændringsforslag 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. henviser til den svagere stilling, 
kvinderne generelt har på arbejdsmarkedet, 
hvilket ofte skyldes de familiære 
forpligtelser, der hviler på dem, hvorved 
adgangen til det officielle arbejdsmarked 
vanskeliggøres, og underbetalt og sort 
arbejde lettere accepteres; påpeger de heraf 
følgende negative følger ikke blot for 
kvindernes faglige videreudvikling, men 
også for et velfungerende arbejdsmarked 
og finansieringen af de sociale 
sikringsordninger;

2. henviser til den svagere stilling, 
kvinderne generelt har på arbejdsmarkedet, 
hvilket ofte skyldes de familiære 
forpligtelser, der hviler på dem, hvorved 
adgangen til det officielle arbejdsmarked 
vanskeliggøres, og underbetalt og sort 
arbejde lettere accepteres; påpeger de heraf 
følgende negative følger ikke blot for 
kvindernes faglige videreudvikling og 
pensionering, men også for et 
velfungerende arbejdsmarked og 
finansieringen af de sociale 
sikringsordninger;

Or. el

Ændringsforslag 10
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. Henleder opmærksomheden på 
servicekuponordninger i Belgien, 
Tyskland og Frankrig, hvorved 
husholdninger kan købe 
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husholdningstjenester til en lavere pris, 
men stadig sikre, at der betales bidrag til 
sociale sikringsordninger og skatter via 
kuponen;

Or. en

Ændringsforslag 11
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. opfordrer Kommissionen til at foreslå en 
lovramme for medlemsstaterne vedrørende 
medhjælpende ægtefæller i 
familievirksomheder for at sikre deres 
obligatoriske medlemskab af en social 
sikringsordning

4. opfordrer Kommissionen til at foreslå en 
lovramme for medlemsstaterne vedrørende 
medhjælpende ægtefæller eller 
familiemedlemmer i familievirksomheder 
for at sikre deres obligatoriske medlemskab 
af en social sikringsordning

Or. el

Ændringsforslag 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a.  opfordrer Kommissionen til at foreslå 
en fleksibel anerkendelsesramme for 
medlemsstaterne vedrørende plejeydelser 
til mindreårige, gamle, invalider osv., og 
plejepersonalets rettigheder og 
forpligtelser samt deres faglige erfaring, 
hvad enten de er europæiske borgere eller 
statsborgere fra tredjelande;

Or. el
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Ændringsforslag 13
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Udkast til udtalelse
Punkt 4 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4b. opfordrer Kommissionen, idet der 
tages hensyn til, at familiens måde at 
fungere på er et familieanliggende, til at 
foreslå en anerkendelsesramme for 
uformelt familiearbejde og dets 
obligatoriske optagelse i det sociale 
sikringssystem;

Or. el

Ændringsforslag 14
Anni Podimata

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a.fastholder den afgørende rolle, som 
ngo'erne og samtlige fagforeninger og 
arbejdsmarkedsaktører spiller, og 
anmoder indtrængende medlemsstaternes 
regeringer om at opfordre disse til at 
deltage i etableringen af effektive 
strategier, som skal udvikles og 
gennemføres på alle niveauer (lokalt, 
regionalt, nationalt og europæisk) samt i 
selve virksomhederne med henblik på 
effektivt at bekæmpe sort arbejde gennem 
indledelsen af en arbejdsmarkedsdialog 
på europæisk plan under hensyntagen til 
kønsdimensionen og navnlig kvinders 
situation;

Or. fr
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