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Muudatusettepanek 1
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Arvamuse projekt
Põhjendus 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni 
tööhõive ja sotsiaalküsimuste 
peadirektoraadi uuringut deklareerimata 
töö osakaalu kohta laienenud Euroopa 
Liidus: konkreetsete aspektide põhjalik 
uuring (märts 2004);

Or. en

Muudatusettepanek 2
Anni Podimata

Arvamuse projekt
Lõige -1 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

-1. rõhutab vajadust luua Euroopa 
tasandil platvorm, et koguda tihedas 
koostöös liikmesriikidega vajalikku teavet 
usaldusväärse andmebaasi loomiseks, mis 
iseloomustab deklareerimata töö olukorda 
ELis, võttes arvesse soolist mõõdet ja eriti 
naiste olukorda;

Or. fr

Muudatusettepanek 3
Claire Gibault

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et naised ei ole deklareerimata 1. rõhutab, et naised ei ole deklareerimata 
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töö puhul üleesindatud, kuid teatud 
sektorites, mida iseloomustab väiksem 
kvalifitseerituse tase, ebakindlam töösuhe, 
madalam palk ja madalam või puudulik 
sotsiaalne kindlustatus, on neid 
proportsionaalselt rohkem kui mehi;

töö puhul üleesindatud, kuid teatud 
sektorites, mida iseloomustab väiksem 
kvalifitseerituse tase, ebakindlam töösuhe, 
madalam palk ja madalam või puudulik 
sotsiaalne kindlustatus, on neid 
proportsionaalselt rohkem kui mehi ja see 
asetab nad väga tihti eriti ebasoodsasse 
olukorda;

Or. fr

Muudatusettepanek 4
Anni Podimata

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. juhib tähelepanu tõsiasjale, et 
deklareerimata töö ohvriteks olevad 
naised jagunevad vähemalt kolme rühma: 
esiteks naised, kes töötavad korraga kahel 
või isegi kolmel töökohal, teiseks 
koduperenaised ning kolmandaks 
ebaseaduslikult sisserännanud naised, kes 
on nii majanduslike kui sotsiaalsete 
tingimuste tõttu sunnitud tegema 
deklareerimata tööd ja seda 
vastuvõetamatutes tingimustes, mis 
naeruvääristavad õigust inimväärikale 
tööle;

Or. fr

Muudatusettepanek 5
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. osutab tõsiasjale, et deklareerimata 
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tööd tegevate naiste töötingimused on 
üldiselt  ebasoodsamad kui meeste omad ; 
rõhutab, et deklareerimata tööd tegevad 
naised tegutsevad peamiselt 
traditsioonilisi naisteameteid hõlmavates 
sektorites, mitteametlikult töötavad naised 
töötavad teenindussektoris (isikuteenused, 
hoolekanne), hotelli- ja restoraniäris, 
tervishoiu- ja haridussektoris ning 
koristusteenuste vallas;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Anni Podimata

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. juhib tähelepanu ebaseaduslikult 
sisserännanud naiste raskele olukorrale, 
kes on äraelamiseks kohustatud tegema 
deklareerimata tööd kahetsusväärsetes 
tingimustes; rõhutab samuti, et need 
naised on majandusliku ärakasutamise 
ohvrid ja lisaks sellele on tuvastatud, et 
nad on tihti ka seksuaalse ärakasutamise, 
inimkaubanduse ja isegi elunditega 
kauplemise ohvrid ning kannatavad 
füüsilise ja seksuaalse vägivalla all; 
tuletab meelde, et direktiivi ettepaneku, 
millega sätestatakse karistused 
ebaseaduslikult riigis viibivate 
kolmandate riikide kodanike 
tööandjatele,1 kiire ja range rakendamine 
on väga oluline;

Or. fr

                                               
1 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega sätestatakse karistused 
ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tööandjatele (KOM(2007)0249).
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Muudatusettepanek 7
Claire Gibault

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu naiste väiksemale 
osakaalule tööturul, mis tuleneb 
perekondlikest kohustustest, mis muudavad 
juurdepääsu ametlikule tööturule 
raskemaks ja soodustavad alatasustatud ja 
deklareerimata töö vastuvõtmist; rõhutab
selle negatiivseid tagajärgi naiste 
karjäärile, aga ka tööturule ja 
sotsiaalkindlustussüsteemi 
rahastamismehhanismidele;

2. juhib tähelepanu naiste väiksemale 
osakaalule tööturul, mis tuleneb 
perekondlikest kohustustest, mis muudavad 
juurdepääsu ametlikule tööturule 
raskemaks ja soodustavad alatasustatud ja 
deklareerimata töö vastuvõtmist; märgib, 
et mõnikord on naised majanduslikult 
väga raske olukorraga toimetulemiseks 
sunnitud kombineerima madalalt 
tasustatud töökohta ja deklareerimata 
töökohta; arvab, et see toob esile
negatiivseid tagajärgi naiste karjäärile, aga 
ka tööturule ja sotsiaalkindlustussüsteemi 
rahastamismehhanismidele;

Or. fr

Muudatusettepanek 8
Urszula Krupa

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu naiste väiksemale 
osakaalule tööturul, mis tuleneb 
perekondlikest kohustustest, mis muudavad 
juurdepääsu ametlikule tööturule 
raskemaks ja soodustavad alatasustatud ja 
deklareerimata töö vastuvõtmist; rõhutab 
selle negatiivseid tagajärgi naiste 
karjäärile, aga ka tööturule ja 
sotsiaalkindlustussüsteemi 
rahastamismehhanismidele;

2. juhib tähelepanu naiste väiksemale 
osakaalule tööturul, mis tuleneb 
perekondlikest kohustustest, mis muudavad 
juurdepääsu ametlikule tööturule 
raskemaks ja soodustavad alatasustatud ja 
deklareerimata töö vastuvõtmist; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles viima ellu 
peresõbralikku poliitikat, arvestama 
vanemapuhkust kui tööaega ja maksma 
raseduse ja sünnituse ning 
vanemapuhkuse ajal keskmist palka, mis 
leevendaks perekondlikest kohustustest 
tingitud piirangute negatiivseid tagajärgi
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ja aitaks kaasa naiste karjäärile, aga ka
tööturu sujuvale toimimisele;

Or. pl

Muudatusettepanek 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu naiste väiksemale 
osakaalule tööturul, mis tuleneb 
perekondlikest kohustustest, mis muudavad 
juurdepääsu ametlikule tööturule 
raskemaks ja soodustavad alatasustatud ja 
deklareerimata töö vastuvõtmist; rõhutab 
selle negatiivseid tagajärgi naiste 
karjäärile, aga ka tööturule ja 
sotsiaalkindlustussüsteemi 
rahastamismehhanismidele;

2. juhib tähelepanu naiste väiksemale 
osakaalule tööturul, mis tuleneb 
perekondlikest kohustustest, mis muudavad 
juurdepääsu ametlikule tööturule 
raskemaks ja soodustavad alatasustatud ja 
deklareerimata töö vastuvõtmist; rõhutab 
selle negatiivseid tagajärgi naiste karjäärile 
ja pensionile, aga ka tööturule ja 
sotsiaalkindlustussüsteemi 
rahastamismehhanismidele;

Or. el

Muudatusettepanek 10
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. juhib tähelepanu Belgias, Saksamaal 
ja Prantsusmaal kasutusel olevatele 
teenusevautšeri süsteemidele, mis 
annavad leibkondadele võimaluse osta 
majapidamisteenuseid madalama 
hinnaga, kuid samas on 
teenusevautšeriga tagatud 
sotsiaalkindlustusmaksete ja maksude 
maksmine;
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Or. en

Muudatusettepanek 11
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub komisjoni üles tegema 
liikmesriikidele ettepanekut töötada välja 
pereettevõttes abistavate abikaasade 
raamstatuut, et tagada nende kohustuslik 
liitumine sotsiaalkindlustussüsteemiga.

4. kutsub komisjoni üles tegema 
liikmesriikidele ettepanekut töötada välja 
pereettevõttes abistavate abikaasade või 
perekonnaliikmete raamstatuut, et tagada 
nende kohustuslik liitumine 
sotsiaalkindlustussüsteemiga.

Or. el

Muudatusettepanek 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. kutsub komisjoni üles pakkuma 
liikmesriikidele paindlikku raamistikku, 
millega tunnustatakse laste, eakate, 
puudega inimeste ja teiste 
hooldusteenuseid, nendega kaasnevaid 
õigusi ja kohustusi ning 
hoolekandeteenuse osutajate tööalast 
kogemust, olgu nad siis Euroopa 
kodanikud või kolmandate riikide 
kodanikud;  

Or. el
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Muudatusettepanek 13
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Arvamuse projekt
Lõige 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. kutsub komisjoni üles võtma arvesse 
tõsiasja, et perekond kujutab endast juba 
iseenesest pereettevõtet, ning pakkuma 
perekonnaga seotud ebatüüpilise töö 
tunnustamiseks raamistikku ja selle 
kohustuslikku integreerimist 
sotsiaalkindlustussüsteemi; 

Or. el

Muudatusettepanek 14
Anni Podimata

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. rõhutab valitsusväliste 
organisatsioonide, ametiühingute ning 
tööturu kõikide poolte otsustavat rolli ja 
palub, et liikmesriigid kutsuks neid osalisi 
osalema tõhusate strateegiate elluviimisel, 
mis töötatakse välja ja mida kohaldatakse 
kõikidel tasanditel (kohalikul, 
piirkondlikul ja Euroopa tasandil) ning 
ettevõtetes, et võidelda deklareerimata töö 
vastu Euroopa tasandi sotsiaalse dialoogi 
loomise abil, võttes asjakohaselt arvesse 
soolist mõõdet ja eelkõige naiste 
olukorda;

Or. fr
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