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Tarkistus 1
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan komission 
työllisyys- ja sosiaaliasioiden pääosaston 
teettämän selvityksen "Undeclared work 
in an enlarged union, an analysis of 
undeclared work: an in-depth study of 
specific items" (maaliskuu 2004),

Or. en

Tarkistus 2
Anni Podimata

Lausuntoluonnos
- 1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. korostaa, että Euroopan tasolla on 
välttämätöntä perustaa foorumi, jonka 
tehtävänä on kerätä tarvittavat tiedot 
tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa, jotta saadaan luotua luotettava 
pimeän työn tilannetta Euroopan 
unionissa kartoittava tietokanta, jossa 
otetaan huomioon sukupuolinäkökulma 
ja erityisesti naisten tilanne;

Or. fr

Tarkistus 3
Claire Gibault

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että naiset eivät ole 
yliedustettuina pimeän työn piirissä vaan 
että heitä on enemmän kuin miehiä tietyillä 
työllisyyden aloilla, joille on tyypillistä 
alhaisempi pätevyystaso, työsuhdeturva ja 
palkkaus sekä heikompi tai vaillinainen 
sosiaaliturva;

1. korostaa, että naiset eivät ole 
yliedustettuina pimeän työn piirissä vaan 
että heitä on enemmän kuin miehiä tietyillä 
työllisyyden aloilla, joille on tyypillistä 
alhaisempi pätevyystaso, työsuhdeturva ja 
palkkaus sekä heikompi tai vaillinainen 
sosiaaliturva, minkä vuoksi heidän 
asemansa on usein erityisen haavoittuva;

Or. fr

Tarkistus 4
Anni Podimata

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kiinnittää huomiota siihen, että on 
olemassa ainakin kolme naisryhmää, 
jotka ovat alttiita pimeälle työlle: naiset, 
jotka tekevät kahta tai jopa kolmea työtä 
yhtä aikaa, kotiäidit ja laittomasti maahan 
muuttaneet naiset, joista jälkimmäiset 
ovat taloudellisten ja sosiaalisten 
olosuhteiden vuoksi pakotettuja tekemään 
työtä pimeästi ja tietenkin täysin ala-
arvoisissa olosuhteissa, joissa ei piitata 
lainkaan oikeudesta ihmisarvoiseen 
työhön;

Or. fr

Tarkistus 5
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kiinnittää huomiota siihen, että 
pimeää työtä tekevien naisten työolot ovat 
yleisesti ottaen huonommat kuin miesten;
korostaa, että pimeää työtä tekevät naiset 
toimivat ennen kaikkea aloilla, joilla 
työtehtävät ovat perinteisesti "naisten 
töiksi" miellettyjä tehtäviä ja että 
epävirallisesti palkattuja naisia 
työskentelee palvelualalla 
(henkilökohtaiset palvelut, hoiva-ala), 
hotelli- ja ravintola-alalla, 
terveydenhoitoalalla, koulutusalalla ja 
toimistosiivouksessa;

Or. en

Tarkistus 6
Anni Podimata

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. korostaa laittomasti maahan 
muuttaneiden naisten dramaattista 
tilannetta, sillä nämä joutuvat elääkseen 
tekemään pimeää työtä ala-arvoisissa 
olosuhteissa; korostaa lisäksi, että heitä ei 
riistetä vain taloudellisesti, vaan heidän 
on todettu usein joutuvan myös 
seksuaalisen hyväksikäytön, ihmiskaupan 
ja jopa elinkaupan sekä fyysisen ja 
seksuaalisen väkivallan kohteeksi; 
muistuttaa, että on välttämätöntä saattaa 
mahdollisimman nopeasti ja aukottomasti 
voimaan direktiiviehdotus1 seuraamusten 
säätämisestä työnantajille, jotka edistävät 
pimeää työtä ottamalla palvelukseen 
laittomia maahanmuuttajia;

                                               
1 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maassa laittomasti oleskelevien kolmansien 
maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavien seuraamusten säätämisestä (KOM(2007)0249).
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Or. fr

Tarkistus 7
Claire Gibault

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kiinnittää huomiota naisten yleisesti 
heikompaan asemaan työmarkkinoilla ja 
siihen, että tämä johtuu usein 
perhevelvollisuuksista, joiden vuoksi 
heidän on vaikeampi päästä virallisille 
työmarkkinoille ja joiden vuoksi he 
helpommin ottavat vastaan alipalkattua ja 
pimeää työtä; kiinnittää huomiota siihen, 
että tämä vaikuttaa kielteisesti sekä naisten 
urakehitykseen että työmarkkinoiden 
toimivuuteen ja sosiaaliturvajärjestelmien 
rahoittamismahdollisuuksiin;

2. kiinnittää huomiota naisten yleisesti 
heikompaan asemaan työmarkkinoilla ja 
siihen, että tämä johtuu usein 
perhevelvollisuuksista, joiden vuoksi 
heidän on vaikeampi päästä virallisille 
työmarkkinoille ja joiden vuoksi he 
helpommin ottavat vastaan alipalkattua ja 
pimeää työtä; toteaa, että toisinaan naiset 
joutuvat erittäin vaikeasta taloudellisesta 
tilanteesta selvitäkseen tekemään heikosti 
palkatun työn lisäksi pimeää työtä; 
katsoo, että tämä vaikuttaa kielteisesti sekä 
naisten urakehitykseen että 
työmarkkinoiden toimivuuteen ja 
sosiaaliturvajärjestelmien 
rahoittamismahdollisuuksiin;

Or. fr

Tarkistus 8
Urszula Krupa

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kiinnittää huomiota naisten yleisesti 
heikompaan asemaan työmarkkinoilla ja 
siihen, että tämä johtuu usein 
perhevelvollisuuksista, joiden vuoksi 
heidän on vaikeampi päästä virallisille 
työmarkkinoille ja joiden vuoksi he 

2. kiinnittää huomiota naisten yleisesti 
heikompaan asemaan työmarkkinoilla ja 
siihen, että tämä johtuu usein 
perhevelvollisuuksista, joiden vuoksi 
heidän on vaikeampi päästä virallisille 
työmarkkinoille ja joiden vuoksi he 
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helpommin ottavat vastaan alipalkattua ja 
pimeää työtä; kiinnittää huomiota siihen, 
että tämä vaikuttaa kielteisesti sekä 
naisten urakehitykseen että 
työmarkkinoiden toimivuuteen ja 
sosiaaliturvajärjestelmien 
rahoittamismahdollisuuksiin;

helpommin ottavat vastaan alipalkattua ja 
pimeää työtä; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita toteuttamaan perheitä 
tukevaa politiikkaa, laskemaan 
vanhempainlomat työajaksi ja 
maksamaan äitiyslomien ja 
vanhempainlomien ajalta keskipalkkaa, 
mikä lieventäisi perhevelvollisuuksien 
kielteisiä vaikutuksia ja edesauttaisi 
naisten urakehitystä ja parantaisi 
työmarkkinoiden toimivuutta;

Or. pl

Tarkistus 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kiinnittää huomiota naisten yleisesti 
heikompaan asemaan työmarkkinoilla ja 
siihen, että tämä johtuu usein 
perhevelvollisuuksista, joiden vuoksi 
heidän on vaikeampi päästä virallisille 
työmarkkinoille ja joiden vuoksi he 
helpommin ottavat vastaan alipalkattua ja 
pimeää työtä; kiinnittää huomiota siihen, 
että tämä vaikuttaa kielteisesti sekä naisten 
urakehitykseen että työmarkkinoiden 
toimivuuteen ja sosiaaliturvajärjestelmien 
rahoittamismahdollisuuksiin;

2. kiinnittää huomiota naisten yleisesti 
heikompaan asemaan työmarkkinoilla ja 
siihen, että tämä johtuu usein 
perhevelvollisuuksista, joiden vuoksi 
heidän on vaikeampi päästä virallisille 
työmarkkinoille ja joiden vuoksi he 
helpommin ottavat vastaan alipalkattua ja 
pimeää työtä; kiinnittää huomiota siihen, 
että tämä vaikuttaa kielteisesti sekä naisten 
urakehitykseen ja eläkkeeseen että 
työmarkkinoiden toimivuuteen ja 
sosiaaliturvajärjestelmien 
rahoittamismahdollisuuksiin;

Or. el

Tarkistus 10
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kiinnittää huomiota Belgiassa, 
Saksassa ja Ranskassa käytössä olevaan 
palvelusetelijärjestelmään, jonka turvin 
kotitaloudet voivat ostaa kotipalveluita 
alennettuun hintaan mutta tietäen 
samalla, että sosiaaliturvamaksut ja verot 
maksetaan kyseisen palvelusetelin avulla;

Or. en

Tarkistus 11
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota tekemään 
jäsenvaltioille ehdotuksen perheyrityksissä 
avustavien aviopuolisoiden asemaa 
koskevista puitteista, jotta heidät saadaan 
pakollisen sosiaaliturvan piiriin.

4. kehottaa komissiota tekemään 
jäsenvaltioille ehdotuksen perheyrityksissä 
avustavien aviopuolisoiden tai 
perheenjäsenten asemaa koskevista 
puitteista, jotta heidät saadaan pakollisen 
sosiaaliturvan piiriin.

Or. el

Tarkistus 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota tekemään 
jäsenvaltioille ehdotuksen joustavasta 
kehyksestä alaikäisten, vanhusten, 
vammaisten henkilöiden jne. 
hoivapalvelujen, niihin liittyvien 
oikeuksien ja velvollisuuksien sekä 
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hoivapalvelujen tarjoajien 
ammattikokemuksen tunnustamiseksi, 
olipa kyse Euroopan kansalaisista tai 
kolmansien maiden kansalaisista;  

Or. el

Tarkistus 13
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. kehottaa komissiota ottamaan 
huomioon, että perheen toiminta 
muodostaa jo itsessään perheyrityksen, ja 
tekemään ehdotuksen perheissä tehtävän 
epätyypillisen työn tunnustamista ja sen 
pakollista sisällyttämistä 
sosiaaliturvajärjestelmään koskevasta 
kehyksestä; 

Or. el

Tarkistus 14
Anni Podimata

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa valtiosta riippumattomien 
järjestöjen, kaikkien ammattijärjestöjen ja 
kaikkien työmarkkinoiden toimijoiden 
ratkaisevaa merkitystä ja pyytää 
painokkaasti jäsenvaltioiden hallituksia 
kehottamaan näitä osallistumaan 
sellaisten tehokkaiden strategioiden 
käyttöönottoon, joita on laadittava ja 
sovellettava kaikilla tasoilla (paikallisella, 
alueellisella, kansallisella ja yhteisön 
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tasolla) ja myös yrityksissä, jotta voidaan 
torjua tehokkaasti pimeää työtä käymällä 
jälleen sosiaalista vuoropuhelua 
Euroopan tasolla sukupuolinäkökulma ja 
erityisesti naisten tilanne huomioon 
ottaen;

Or. fr
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