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Pakeitimas 1
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Nuomonės projektas
1a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

- atsižvelgdamas į Europos Komisijos 
Užimtumo ir socialinių reikalų GD atliktą 
tyrimą pavadinimu „Nedeklaruojamas 
darbas išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, 
nedeklaruojamo darbo analizė: išsamus 
konkrečių aspektų tyrimas“ (2004 m. kovo 
mėn.),

Or. en

Pakeitimas 2
Anni Podimata

Nuomonės projektas
1 dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1. dar kartą pabrėžia, kad reikia įsteigti 
Europos masto forumą, kurio užduotis 
būtų glaudžiai bendradarbiaujant su 
valstybėmis narėmis rinkti  informaciją, 
reikalingą norint sukurti patikimą 
duomenų bazę, kuri atspindėtų 
nedeklaruojamo darbo padėtį ES, 
atsižvelgiant į lyčių aspektą ir ypač 
moterų padėtį; 

Or. fr

Pakeitimas 3
Claire Gibault

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad moterys nesudaro 
didžiosios nedeklaruojamus darbus 
dirbančių asmenų dalies, tačiau tam 
tikruose užimtumo sektoriuose, kuriems 
būdingas žemas kvalifikacijos lygis, 
menkos darbo vietos išlaikymo garantijos, 
prastas užmokesčio lygis ir prastesnė ar 
nepakankama socialinė apsauga, moterų 
dalis, palyginti su vyrų, yra didesnė;

1. pabrėžia, kad moterys nesudaro 
didžiosios nedeklaruojamus darbus 
dirbančių asmenų dalies, tačiau tam 
tikruose užimtumo sektoriuose, kuriems 
būdingas žemas kvalifikacijos lygis, 
menkos darbo vietos išlaikymo garantijos, 
prastas užmokesčio lygis ir prastesnė ar 
nepakankama socialinė apsauga, dėl kurių 
jų padėtis labai dažnai itin pažeidžiama, 
moterų dalis, palyginti su vyrų, yra 
didesnė;

Or. fr

Pakeitimas 4
Anni Podimata

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. atkreipia dėmesį į tai, kad yra bent trys 
moterų, kenčiančių nuo nedeklaruojamo 
darbo, kategorijos: pirma, moterys, vienu 
metu dirbančios du ar tris darbus, antra, 
namų šeimininkės ir, trečia, nelegaliai 
imigravusios moterys, kurios dėl 
ekonominių ir socialinių aplinkybių yra 
priverstos dirbti nedeklaruojamą darbą, 
be abejonės, nepriimtinomis sąlygomis, 
nepaisant teisės į padorų darbą;

Or. fr

Pakeitimas 5
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. atkreipia dėmesį į tai, kad 
nedeklaruojamą darbą dirbančių moterų 
darbo sąlygos paprastai būna prastesnės 
nei vyrų; pabrėžia, kad moterys 
nedeklaruojamą darbą paprastai dirba 
tradiciškai moterims priskiriamų darbų 
sektoriuose ir kad moterys neoficialiai 
dirba paslaugų sektoriuje (privatiems 
asmenims teikiamos paslaugos, globa), 
viešbučių ir restoranų paslaugų srityje, 
sveikatos, švietimo ir biurų valymo 
sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 6
Anni Podimata

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pabrėžia dramatišką nelegaliai 
imigravusių moterų, kurios priverstos 
dirbti nedeklaruojamą darbą prastomis 
sąlygomis, kad galėtų išgyventi, padėtį; be 
to, pabrėžia, kad jos kenčia ne tik nuo 
ekonominio išnaudojimo: dažnai jos 
tampa ir seksualinio išnaudojimo, 
prekybos žmonėmis ir organais bei fizinio 
ir seksualinio smurto aukomis; primena, 
kad būtina nedelsiant griežtai pradėti 
taikyti pasiūlymą dėl direktyvos1, kurioje 
numatytos sankcijos darbdaviams, kurie 
skatina nedeklaruojamą darbą 
įdarbindami nelegalius imigrantus;

Or. fr

                                               
1 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria numatomos sankcijos nelegaliai esančių 
trečiųjų šalių piliečių darbdaviams (COM(2007)0249).
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Pakeitimas 7
Claire Gibault

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į tai, kad darbo rinkoje 
moterų padėtis paprastai yra netvirta, ir tai 
dažnai priklauso nuo jų įsipareigojimų 
šeimai, dėl kurių joms sunkiau patekti į 
oficialią darbo rinką ir dėl kurių jos labiau 
linkusios dirbti prastai apmokamus ir 
nedeklaruojamus darbus; be to, pabrėžia
neigiamus šios padėties padarinius ne tik 
moterų profesinei karjerai, bet ir geram 
darbo rinkos veikimui bei socialinės 
apsaugos sistemų finansavimo 
pajėgumams;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad darbo rinkoje 
moterų padėtis paprastai yra netvirta, ir tai 
dažnai priklauso nuo jų įsipareigojimų 
šeimai, dėl kurių joms sunkiau patekti į 
oficialią darbo rinką ir dėl kurių jos labiau 
linkusios dirbti prastai apmokamus ir 
nedeklaruojamus darbus; pažymi, kad  
kartais dėl labai sunkios finansinės 
padėties moterys būna priverstos šalia 
prastai apmokamo darbo dirbti 
nedeklaruojamą darbą; mano, kad ši 
padėtis turi neigiamų padarinių ne tik 
moterų profesinei karjerai, bet ir geram 
darbo rinkos veikimui bei socialinės 
apsaugos sistemų finansavimo 
pajėgumams;

Or. fr

Pakeitimas 8
Urszula Krupa

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į tai, kad darbo rinkoje 
moterų padėtis paprastai yra netvirta, ir tai 
dažnai priklauso nuo jų įsipareigojimų 
šeimai, dėl kurių joms sunkiau patekti į 
oficialią darbo rinką ir dėl kurių jos labiau 
linkusios dirbti prastai apmokamus ir 
nedeklaruojamus darbus; be to, pabrėžia
neigiamus šios padėties padarinius ne tik 
moterų profesinei karjerai, bet ir geram 

2. atkreipia dėmesį į tai, kad darbo rinkoje 
moterų padėtis paprastai yra netvirta, ir tai 
dažnai priklauso nuo jų įsipareigojimų 
šeimai, dėl kurių joms sunkiau patekti į 
oficialią darbo rinką ir dėl kurių jos labiau 
linkusios dirbti prastai apmokamus ir 
nedeklaruojamus darbus; ragina Komisiją 
ir valstybes nares pradėti vykdyti šeimų 
rėmimo politiką, vaiko priežiūros 
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darbo rinkos veikimui bei socialinės 
apsaugos sistemų finansavimo 
pajėgumams;

atostogas įskaityti kaip darbe praleistą 
laiką ir per motinystės ir vaiko priežiūros  
atostogas mokėti vidutinę algą, kas 
sušvelnintų neigiamus įsipareigojimų 
šeimai padarinius, padėtų moterų 
profesinei karjerai ir geram darbo rinkos 
veikimui bei socialinės apsaugos sistemų 
finansavimo pajėgumams;

Or. pl

Pakeitimas 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į tai, kad darbo rinkoje 
moterų padėtis paprastai yra netvirta, ir tai 
dažnai priklauso nuo jų įsipareigojimų 
šeimai, dėl kurių joms sunkiau patekti į 
oficialią darbo rinką ir dėl kurių jos labiau 
linkusios dirbti prastai apmokamus ir 
nedeklaruojamus darbus; be to, pabrėžia 
neigiamus šios padėties padarinius ne tik 
moterų profesinei karjerai, bet ir geram 
darbo rinkos veikimui bei socialinės 
apsaugos sistemų finansavimo 
pajėgumams;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad darbo rinkoje 
moterų padėtis paprastai yra netvirta, ir tai 
dažnai priklauso nuo jų įsipareigojimų 
šeimai, dėl kurių joms sunkiau patekti į 
oficialią darbo rinką ir dėl kurių jos labiau 
linkusios dirbti prastai apmokamus ir 
nedeklaruojamus darbus; be to, pabrėžia 
neigiamus šios padėties padarinius ne tik 
moterų profesinei karjerai ir pensijai, bet ir 
geram darbo rinkos veikimui bei socialinės 
apsaugos sistemų finansavimo 
pajėgumams;

Or. el

Pakeitimas 10
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. atkreipia dėmesį į Belgijoje, 
Vokietijoje ir Prancūzijoje taikomą 
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paslaugų čekių sistemą, kuria 
naudodamiesi namų ūkiai gali pirkti 
namų priežiūros paslaugas mažesne 
kaina, žinodami, kad socialinės apsaugos 
įmokos ir mokesčiai bus sumokėti pagal 
šią paslaugų čekių sistemą;

Or. en

Pakeitimas 11
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją pasiūlyti valstybėms 
narėms parengti bendruosius nuostatus, 
kurie būtų taikomi asmenims, 
padedantiems savo sutuoktiniams šeimos 
įmonėse, kad būtų galima užtikrinti, jog šie 
asmenys būtinai priklausytų socialinės 
apsaugos sistemoms

4. ragina Komisiją pasiūlyti valstybėms 
narėms parengti bendruosius nuostatus, 
kurie būtų taikomi asmenims, 
padedantiems savo sutuoktiniams arba 
šeimos nariams šeimos įmonėse, kad būtų 
galima užtikrinti, jog šie asmenys būtinai 
priklausytų socialinės apsaugos sistemoms.

Or. el

Pakeitimas 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina Komisiją pasiūlyti valstybėms 
narėms lanksčias nepilnamečiams, 
pagyvenusiems žmonėms, neįgaliesiems ir 
pan. teikiamų priežiūros paslaugų, su 
jomis susijusių teisių bei prievolių ir 
priežiūros paslaugų teikėjų – nesvarbu, ar 
jie Europos, ar trečiųjų šalių piliečiai –
darbo patirties pripažinimo gaires;  
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Or. el

Pakeitimas 13
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. ragina Komisiją atkreipti dėmesį į tai, 
kad šeima savaime veikia kaip šeimos 
įmonė, ir pasiūlyti netipinio darbo šeimoje 
pripažinimo ir jo privalomo įtraukimo į 
socialinio draudimo sistemą gaires; 

Or. el

Pakeitimas 14
Anni Podimata

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia didelę nevyriausybinių 
organizacijų, visų profesinių sąjungų bei 
visų darbo rinkos veikėjų svarbą ir 
primygtinai ragina valstybių narių 
vyriausybes paraginti juos dalyvauti 
įgyvendinant veiksmingas strategijas, 
kurios turės būti parengtos ir taikomos 
visais lygmenimis (vietos, regioniniu, 
nacionaliniu ir Europos) ir įmonėse, kad 
būtų galima sėkmingai kovoti su 
nedeklaruojamu darbu pradedant 
Europos masto socialinį dialogą, 
atsižvelgiant į lyčių aspektą ir ypač į 
moterų padėtį;

Or. fr
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