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Τροπολογία 1
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

- λαμβάνοντας υπόψη τη μελέτη που 
διενεργήθηκε από τη ΓΔ Απασχόλησης 
και Κοινωνικών Υποθέσεων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την 
αδήλωτη εργασία στη διευρυμένη 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάλυση της 
αδήλωτης εργασίας: διεξοδική μελέτη 
συγκεκριμένων στοιχείων
(Μάρτιος 2004),

Or. en

Τροπολογία 2
Anni Podimata

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1. επιμένει στο γεγονός ότι είναι πολύ 
σημαντικό να εγκαθιδρυθεί σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο μια πλατφόρμα που θα είναι 
επιφορτισμένη με τη συλλογή των 
απαραίτητων πληροφοριών, σε στενή 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, έτσι ώστε 
να δημιουργηθεί μια αξιόπιστη βάση 
δεδομένων σχετικά με την κατάσταση 
της αδήλωτης εργασίας στο εσωτερικό 
της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση 
του φύλου, και ιδιαίτερα την κατάσταση 
των γυναικών·

Or. fr
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Τροπολογία 3
Claire Gibault

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι μολονότι οι γυναίκες 
στο σύνολό τους δεν υπερεκπροσωπούνται 
όσον αφορά την αδήλωτη εργασία, 
ωστόσο, σε σύγκριση με τους άντρες, 
συνιστούν αναλογικά πολύ υψηλότερο 
ποσοστό εργαζομένων σε τομείς της 
αγοράς εργασίας που χαρακτηρίζονται από 
χαμηλή εξειδίκευση, μειωμένη ασφάλεια 
στη θέση εργασίας, χαμηλές αμοιβές και 
ελάχιστη ή ανεπαρκή κοινωνική 
προστασία ·

1. υπογραμμίζει ότι μολονότι οι γυναίκες 
στο σύνολό τους δεν υπερεκπροσωπούνται 
όσον αφορά την αδήλωτη εργασία, 
ωστόσο, σε σύγκριση με τους άντρες, 
συνιστούν αναλογικά πολύ υψηλότερο 
ποσοστό εργαζομένων σε τομείς της 
αγοράς εργασίας που χαρακτηρίζονται από 
χαμηλή εξειδίκευση, μειωμένη ασφάλεια 
στη θέση εργασίας, χαμηλές αμοιβές και 
ελάχιστη ή ανεπαρκή κοινωνική 
προστασία, γεγονός που τις θέτει πολύ 
συχνά σε ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση·

Or. fr

Τροπολογία 4
Άννυ Ποδηματά

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι 
υπάρχουν τουλάχιστον τρεις κατηγορίες 
γυναικών που είναι θύματα της αδήλωτης 
εργασίας: πρώτον, οι γυναίκες που 
ασκούν δύο ή και τρία επαγγέλματα
ταυτόχρονα, δεύτερον οι νοικοκυρές και 
τρίτον οι παράνομες μετανάστριες, οι 
οποίες είναι υποχρεωμένες να ασκήσουν
αδήλωτη εργασία λόγω οικονομικών και 
κοινωνικών συνθηκών και, προφανώς, 
υπό απαράδεκτες συνθήκες που δεν 
συνάδουν έτσι με το δικαίωμα άσκησης 
αξιοπρεπούς εργασίας·

Or. fr
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Τροπολογία 5
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι 
οι συνθήκες εργασίας των γυναικών σε 
κατάσταση αδήλωτης απασχόλησης είναι 
συνολικά λιγότερο ευνοϊκές σε σχέση με 
εκείνων των ανδρών· υπογραμμίζει ότι οι 
γυναίκες που απασχολούνται σε αδήλωτη
εργασία δραστηριοποιούνται κυρίως σε
τομείς που περιλαμβάνουν «παραδοσιακά 
γυναικείες» εργασίες, και ότι υπάρχουν 
γυναίκες που απασχολούνται ανεπίσημα 
στον κλάδο των υπηρεσιών (οικιακές
υπηρεσίες, περίθαλψη) και στον 
ξενοδοχειακό τομέα καθώς και στον 
τομέα της εστίασης, της υγείας, της 
εκπαίδευσης και της εμπορικής 
καθαριότητας·

Or. en

Τροπολογία 6
Άννυ Ποδηματά

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. υπογραμμίζει τον δραματικό 
χαρακτήρα της κατάστασης των 
παράνομων μεταναστριών, οι οποίες 
βρίσκονται υποχρεωμένες να ασκούν 
αδήλωτη εργασία σε εξαιρετικά 
δυσμενείς συνθήκες για λόγους 
επιβίωσης· ομοίως, επιμένει στο γεγονός 
ότι οι τελευταίες όχι μόνο πέφτουν
θύματα οικονομικής εκμετάλλευσης αλλά 
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και ότι, επιπλέον, έχει διαπιστωθεί ότι 
πέφτουν συχνά θύματα σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης, εμπορίας ανθρώπων 
ακόμα και οργάνων καθώς και 
σωματικής και σεξουαλικής βίας·
υπενθυμίζει ότι είναι επιτακτική η άμεση 
και απαρέγκλιτη εφαρμογή της οδηγίας1

που επιβάλλει κυρώσεις στους εργοδότες 
που ευνοούν την αδήλωτη εργασία 
προσλαμβάνοντας παράνομους 
μετανάστες·

Or. fr

Τροπολογία 7
Claire Gibault

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εφιστά την προσοχή στην, κατά κύριο 
λόγο, ασθενέστερη θέση των γυναικών 
στην αγορά εργασίας που οφείλεται συχνά 
στις οικογενειακές υποχρεώσεις που 
επωμίζονται εξαιτίας των οποίων 
δυσχεραίνεται η πρόσβασή τους στην 
επίσημη αγορά εργασίας και γίνεται 
ευκολότερα αποδεκτή η χαμηλά 
αμειβόμενη αδήλωτη εργασία· επισημαίνει
τις σοβαρές συνέπειες για την 
επαγγελματική σταδιοδρομία των 
γυναικών αλλά και για την ορθή 
λειτουργία της αγοράς εργασίας και την 
χρηματοδοτική ικανότητα των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης·

2. εφιστά την προσοχή στην, κατά κύριο 
λόγο, ασθενέστερη θέση των γυναικών 
στην αγορά εργασίας που οφείλεται συχνά 
στις οικογενειακές υποχρεώσεις που 
επωμίζονται εξαιτίας των οποίων 
δυσχεραίνεται η πρόσβασή τους στην 
επίσημη αγορά εργασίας και γίνεται 
ευκολότερα αποδεκτή η χαμηλά 
αμειβόμενη αδήλωτη εργασία· 
διαπιστώνει ότι μερικές φορές μάλιστα, 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν πολύ 
δυσμενείς οικονομικές καταστάσεις, οι 
γυναίκες είναι υποχρεωμένες να 
αποδεχθούν μια πενιχρά αμειβόμενη και 
αδήλωτη δραστηριότητα· θεωρεί ότι το 
συγκεκριμένο γεγονός αναδεικνύει τις 
σοβαρές συνέπειες για την επαγγελματική 
σταδιοδρομία των γυναικών αλλά και για 
την ορθή λειτουργία της αγοράς εργασίας 
και την χρηματοδοτική ικανότητα των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης·

                                               
1 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επιβολή κυρώσεων στους 
εργοδότες που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών (COM(2007)0249)
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Τροπολογία 8
Urszula Krupa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εφιστά την προσοχή στην, κατά κύριο 
λόγο, ασθενέστερη θέση των γυναικών 
στην αγορά εργασίας που οφείλεται συχνά 
στις οικογενειακές υποχρεώσεις που 
επωμίζονται εξαιτίας των οποίων 
δυσχεραίνεται η πρόσβασή τους στην 
επίσημη αγορά εργασίας και γίνεται 
ευκολότερα αποδεκτή η χαμηλά 
αμειβόμενη αδήλωτη εργασία· επισημαίνει
τις σοβαρές συνέπειες για την
επαγγελματική σταδιοδρομία των 
γυναικών αλλά και για την ορθή 
λειτουργία της αγοράς εργασίας και την 
χρηματοδοτική ικανότητα των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης·

2. εφιστά την προσοχή στην, κατά κύριο 
λόγο, ασθενέστερη θέση των γυναικών 
στην αγορά εργασίας που οφείλεται συχνά 
στις οικογενειακές υποχρεώσεις που 
επωμίζονται εξαιτίας των οποίων 
δυσχεραίνεται η πρόσβασή τους στην 
επίσημη αγορά εργασίας και γίνεται 
ευκολότερα αποδεκτή η χαμηλά 
αμειβόμενη αδήλωτη εργασία· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν μια πολιτική υπέρ της 
οικογένειας, να προσμετράται η γονική 
άδεια ως χρόνος εργασίας και να 
καταβάλλεται ένας μέσος μισθός κατά τη 
διάρκεια της άδειας μητρότητας και της 
γονικής άδειας, γεγονός που θα μετριάζει
τις σοβαρές συνέπειες των οικογενειακών 
υποχρεώσεων και θα συμβάλλει στην 
επαγγελματική σταδιοδρομία των 
γυναικών αλλά και στην ορθή λειτουργία 
της αγοράς εργασίας·

Or. pl

Τροπολογία 9
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εφιστά την προσοχή στην, κατά κύριο 
λόγο, ασθενέστερη θέση των γυναικών 
στην αγορά εργασίας που οφείλεται συχνά 

2. εφιστά την προσοχή στην, κατά κύριο 
λόγο, ασθενέστερη θέση των γυναικών 
στην αγορά εργασίας που οφείλεται συχνά 
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στις οικογενειακές υποχρεώσεις που 
επωμίζονται εξαιτίας των οποίων 
δυσχεραίνεται η πρόσβασή τους στην 
επίσημη αγορά εργασίας και γίνεται 
ευκολότερα αποδεκτή η χαμηλά 
αμειβόμενη αδήλωτη εργασία· επισημαίνει 
τις σοβαρές συνέπειες για την 
επαγγελματική σταδιοδρομία των 
γυναικών αλλά και για την ορθή 
λειτουργία της αγοράς εργασίας και την 
χρηματοδοτική ικανότητα των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης·

στις οικογενειακές υποχρεώσεις που 
επωμίζονται εξαιτίας των οποίων 
δυσχεραίνεται η πρόσβασή τους στην 
επίσημη αγορά εργασίας και γίνεται 
ευκολότερα αποδεκτή η χαμηλά 
αμειβόμενη αδήλωτη εργασία· επισημαίνει 
τις σοβαρές συνέπειες για την 
επαγγελματική σταδιοδρομία και τη 
συνταξιοδότηση των γυναικών αλλά και 
για την ορθή λειτουργία της αγοράς 
εργασίας και την χρηματοδοτική ικανότητα 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης·

Or. el

Τροπολογία 10
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. εφιστά την προσοχή στο υφιστάμενο 
μοντέλο του Βελγίου, της Γερμανίας και 
της Γαλλίας των δελτίων υπηρεσιών, που 
επιτρέπει στα νοικοκυριά να αγοράζουν 
οικιακές υπηρεσίες σε χαμηλότερη τιμή, 
γνωρίζοντας ωστόσο ότι οι εισφορές της 
κοινωνικής ασφάλισης και οι φόροι θα 
εξοφληθούν μέσω του εν λόγω δελτίου 
υπηρεσίας·

Or. en

Τροπολογία 11
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να προτείνει στα 4. καλεί την Επιτροπή να προτείνει στα 
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κράτη μέλη ένα καθεστώς-πλαίσιο για τις 
συζύγους που εργάζονται σε οικογενειακές 
επιχειρήσεις, ούτως ώστε να διασφαλίζεται 
η υποχρεωτική τους καταχώρηση σε 
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης·

κράτη μέλη ένα καθεστώς-πλαίσιο για τις 
συζύγους ή τα μέλη των οικογενειών που 
εργάζονται σε οικογενειακές επιχειρήσεις, 
ούτως ώστε να διασφαλίζεται η 
υποχρεωτική τους καταχώρηση σε 
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης·

Or. el

Τροπολογία 12
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. καλεί την Επιτροπή να προτείνει στα 
κράτη μέλη ευέλικτο πλαίσιο 
αναγνώρισης των υπηρεσιών φροντίδας 
ανηλίκων, υπερηλίκων, αναπήρων, κλπ, 
των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων 
καθώς και της επαγγελματικής εμπειρίας 
των παρόχων φροντίδας, είτε είναι 
ευρωπαίοι πολίτες είτε είναι υπήκοοι 
τρίτων χωρών·

Or. el

Τροπολογία 13
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. καλεί την Επιτροπή, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η λειτουργία της ίδιας της 
οικογένειας είναι οικογενειακή 
επιχείρηση, να προτείνει πλαίσιο 
αναγνώρισης της άτυπης οικογενειακής 
εργασίας και της υποχρεωτικής ένταξής 
της σε σύστημα κοινωνικής ασφάλισης·
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Τροπολογία 14
Άννυ Ποδηματά

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. επιμένει στον πρωταρχικό ρόλο των 
μη κυβερνητικών οργανώσεων, του 
συνόλου των συνδικάτων καθώς και όλων 
των παραγόντων στο εσωτερικό της 
αγοράς εργασίας και προτρέπει τις 
κυβερνήσεις των κρατών μελών να 
προσκαλέσουν τα τελευταία να 
συμμετάσχουν στην υλοποίηση 
αποτελεσματικών στρατηγικών που θα 
πρέπει να εκπονούνται και να 
εφαρμόζονται σε όλα τα επίπεδα (τοπικό, 
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό) 
καθώς και στο εσωτερικό των ίδιων των 
επιχειρήσεων, έτσι ώστε να 
καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η 
αδήλωτη εργασία μέσω της εδραίωσης
ενός κοινωνικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τη 
διάσταση του φύλου και, ιδιαίτερα, την 
κατάσταση των γυναικών·

Or. fr
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