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Módosítás 1
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
1 a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

- tekintettel az Európai Bizottság 
Foglalkoztatási és Szociális 
Főigazgatósága által a be nem jelentett 
munkavégzés a kibővített Európai 
Unióban, a be nem jelentett munkavégzés 
elemzése: mélyreható tanulmány a 
konkrét adatokról címmel készített
tanulmányra (2004. március),

Or. en

Módosítás 2
Anni Podimata

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. hangsúlyozza, hogy alapvető 
fontosságú egy olyan európai platform 
megteremtése, amelynek feladata – a 
tagállamokkal szoros együttműködésben –
a szükséges információk összegyűjtése a
Európai Unión belüli be nem jelentett
munkavégzésekre vonatkozó, a nemek 
közötti megoszlást, és különösen a nők 
helyzetét is figyelembe vevő, megbízható 
adatbázis létrehozása céljából;

Or. fr
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Módosítás 3
Claire Gibault

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a nők a be nem 
jelentett munka tekintetében nincsenek 
túlreprezentálva, de a férfiakhoz képest 
jelentősen nagyobb arányban vannak jelen 
bizonyos, például szakképzettséghez 
kötött, biztos foglalkoztatottságot, 
alacsonyabb bért, kisebb vagy csökkentett 
társadalombiztosítási fedezetet nyújtó 
foglalkoztatási ágazatokban;

1. hangsúlyozza, hogy a nők a be nem 
jelentett munka tekintetében nincsenek 
túlreprezentálva, de a férfiakhoz képest 
jelentősen nagyobb arányban vannak jelen 
bizonyos, például szakképzettséghez 
kötött, biztos foglalkoztatottságot, 
alacsonyabb bért, kisebb vagy csökkentett 
társadalombiztosítási fedezetet nyújtó 
foglalkoztatási ágazatokban, amely révén 
gyakran kerülnek rendkívül kiszolgáltatott 
helyzetbe;

Or. fr

Módosítás 4
Anni Podimata

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1 a. felhívja a figyelmet arra, hogy a be 
nem jelentett foglalkoztatásnak áldozatul 
eső nők legalább három kategóriába 
sorolhatóak: először is azok, akik kettő, 
sőt akár három munkahelyen dolgoznak 
egyszerre, másodszor a háziasszonyok, 
harmadszor az illegális bevándorlók, akik 
gazdasági és társadalmi körülményeik 
miatt kényszerülnek be nem jelentett 
munkát végezni természetesen olyan 
elfogadhatatlan körülmények között, 
amelyek a tisztességes munkához való jog 
megcsúfolását jelentik;

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

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1 a. felhívja a figyelmet arra, hogy a be 
nem jelentett munkát végző nők 
munkafeltételei általában hátrányosabbak
a férfiak munkakörülményeinél; 
hangsúlyozza, hogy a be nem jelentett 
módon dolgozó nők elsősorban az 
úgynevezett „hagyományosan női”
feladatokat kínáló ágazatokban 
tevékenykednek, hogy a szolgáltatási 
ágazatban (személyi szolgáltatások, 
gondozás), illetve a szálloda- és 
vendéglátóiparban, az egészségügyben, az 
oktatásban, és takarító cégeknél is 
fellelhetőek a nem hivatalosan 
alkalmazott nők;

Or. en

Módosítás 6
Anni Podimata

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1 b. hangsúlyozza azon illegálisan 
bevándorolt nők drámai helyzetét, akik a 
túlélésük érdekében siralmas
munkakörülmények között kényszerülnek 
be nem jelentett munkavégzésre;
hangsúlyozza, hogy ezek a nők nem csak 
gazdasági, hanem emellett gyakran 
szexuális kizsákmányolás, 
embercsempészet, szervkereskedelem, 
fizikai és nemi erőszak áldozatai is; 
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emlékeztet arra, hogy a harmadik 
országok illegálisan tartózkodó 
állampolgárait foglalkoztató 
munkáltatókkal szembeni szankciókról 
szóló irányelvre irányuló javaslatot1

haladéktalanul és szigorúan végre kell 
hajtani;

Or. fr

Módosítás 7
Claire Gibault

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a figyelmet a nők általában 
gyenge munkaerő-piaci helyzetére, amely 
gyakran abból ered, hogy a hivatalos 
munkaerőpiachoz való hozzáférésük a 
családi kötöttségek miatt nehezebbé válik, 
és ez az alulfizetett és be nem jelentett 
munka elfogadásának kedvez; kiemeli 
ennek a nők szakmai fejlődésére, valamint 
a munkaerőpiac kiegyensúlyozott 
működésére és a társadalombiztosítási 
rendszerek finanszírozási kapacitására 
gyakorolt negatív következményeit;

2. felhívja a figyelmet a nők általában 
gyenge munkaerő-piaci helyzetére, amely 
gyakran abból ered, hogy a hivatalos 
munkaerőpiachoz való hozzáférésük a 
családi kötöttségek miatt nehezebbé válik, 
és ez az alulfizetett és be nem jelentett 
munka elfogadásának kedvez; 
megállapítja, hogy ugyanakkor a nők –
rendkívül nehéz anyagi helyzetük kezelése 
érdekében – olyan tevékenységek
végzésére kényszerülnek, amelyek
egyszerre alulfizetettek és be nem 
jelentettek; kiemeli ennek a nők szakmai 
fejlődésére, valamint a munkaerőpiac 
kiegyensúlyozott működésére és a 
társadalombiztosítási rendszerek 
finanszírozási kapacitására gyakorolt 
negatív következményeit;

Or. fr

                                               
1 Európai Parlament és a Tanács irányelvre irányuló javaslata a harmadik országok illegálisan tartózkodó 
állampolgárait foglalkoztató munkáltatókkal szembeni szankciókról (COM(2007)0249)
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Módosítás 8
Urszula Krupa

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a figyelmet a nők általában 
gyenge munkaerő-piaci helyzetére, amely 
gyakran abból ered, hogy a hivatalos 
munkaerőpiachoz való hozzáférésük a 
családi kötöttségek miatt nehezebbé válik, 
és ez az alulfizetett és be nem jelentett 
munka elfogadásának kedvez; kiemeli
ennek a nők szakmai fejlődésére, valamint 
a munkaerőpiac kiegyensúlyozott 
működésére és a társadalombiztosítási 
rendszerek finanszírozási kapacitására 
gyakorolt negatív következményeit;

2. felhívja a figyelmet a nők általában 
gyenge munkaerő-piaci helyzetére, amely 
gyakran abból ered, hogy a hivatalos 
munkaerőpiachoz való hozzáférésük a 
családi kötöttségek miatt nehezebbé válik, 
és ez az alulfizetett és be nem jelentett 
munka elfogadásának kedvez; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat családbarát 
politika kidolgozására, az apasági 
szabadság munkaidőként történő 
elszámolására és átlagbér fizetésére a 
szülési és apasági szabadság idején, ami 
enyhítheti a családi kötöttségek negatív 
következményeit, és elősegítheti a nők 
szakmai fejlődését, valamint a 
munkaerőpiac kiegyensúlyozott 
működését;

Or. pl

Módosítás 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a figyelmet a nők általában 
gyenge munkaerő-piaci helyzetére, amely 
gyakran abból ered, hogy a hivatalos 
munkaerőpiachoz való hozzáférésük a 
családi kötöttségek miatt nehezebbé válik, 
és ez az alulfizetett és be nem jelentett 
munka elfogadásának kedvez; kiemeli 
ennek a nők szakmai fejlődésére, valamint 
a munkaerőpiac kiegyensúlyozott 
működésére és a társadalombiztosítási 

2. felhívja a figyelmet a nők általában 
gyenge munkaerő-piaci helyzetére, amely 
gyakran abból ered, hogy a hivatalos 
munkaerőpiachoz való hozzáférésük a 
családi kötöttségek miatt nehezebbé válik, 
és ez az alulfizetett és be nem jelentett 
munka elfogadásának kedvez; kiemeli 
ennek a nők szakmai fejlődésére és 
nyugdíjára, valamint a munkaerőpiac 
kiegyensúlyozott működésére és a 
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rendszerek finanszírozási kapacitására 
gyakorolt negatív következményeit;

társadalombiztosítási rendszerek 
finanszírozási kapacitására gyakorolt 
negatív következményeit;

Or. el

Módosítás 10
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felhívja a figyelmet a Belgiumban, 
Németországban és Franciaországban 
bevezetett szolgáltatási utalványokra, 
amelyekkel a háztartások alacsonyabb 
áron vásárolhatnak szolgáltatásokat, 
ráadásul a társadalombiztosítási 
járulékokat és az adókat is ezen 
utalványokkal fizetik meg;

Or. en

Módosítás 11
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy javasolja a 
tagállamoknak egy, a családi 
vállalkozásokban segítséget nyújtó 
házastársakra vonatkozó alapszabály-keret 
létrehozását, amely által utánuk is kötelező 
lesz a társadalombiztosítási járulék fizetése

4. felhívja a Bizottságot, hogy javasolja a 
tagállamoknak egy, a családi 
vállalkozásokban segítséget nyújtó 
házastársakra vagy a családtagokra
vonatkozó alapszabály-keret létrehozását, 
amely által utánuk is kötelező lesz a 
társadalombiztosítási járulék fizetése

Or. el
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Módosítás 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja a Bizottságot, hogy javasoljon 
egy rugalmas rendszert a tagállamoknak a 
kiskorúak, az idősek, a fogyatékkal élők, 
stb. számára nyújtott szociális ellátások, és 
az ezekhez kapcsolódó jogosultságok és 
kötelezettségek, valamint a szociális ellátó 
személyzet szakmai tapasztalatára 
vonatkozó elvárások tekintetében, mind az 
európai polgárok, mind harmadik 
országok állampolgárai vonatkozásában;

Or. el

Módosítás 13
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. felhívja a Bizottságot annak 
figyelembevételére, hogy egy család 
működése önmagában családi 
vállalkozásnak felel meg, és tegyen 
javaslatot az atipikus családi munkaerő 
elismerésének és szociális 
ellátórendszerbe történő kötelező 
integrációjának keretére;

Or. el
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Módosítás 14
Anni Podimata

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza a nem kormányzati 
szervek, a szakszervezetek, valamint a 
munkaerőpiac valamennyi szereplőjének 
elsődleges szerepét, és sürgeti a 
tagállamok kormányait, hogy európai 
szintű, a nemek közötti egyenlőségre, és 
különösen a nők helyzetére figyelmet 
fordító társadalmi párbeszéd 
megteremtésével vonják be ez utóbbiakat a 
különböző (helyi, regionális, nemzeti és 
európai) szinteken, illetve a vállalatok 
szintjén a nem bejelentett munkavégzéssel 
szembeni küzdelem céljából kidolgozásra 
és alkalmazásra kerülő hatékony 
stratégiák elkészítésébe;

Or. fr


	731299hu.doc

