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Grozījums Nr. 1
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Atzinuma projekts
1.a apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

– ņemot vērā Eiropas Komisijas 
Nodarbinātības, sociālo lietu un 
vienlīdzīgu iespēju ģenerāldirektorāta 
veikto pētījumu par nedeklarētu 
nodarbinātību paplašinātajā Eiropas 
Savienībā — konkrētu elementu 
padziļināts pētījums (2004. gada marts),

Or. en

Grozījums Nr. 2
Anni Podimata

Atzinuma projekts
-1. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1. vērš uzmanību uz to, ka ir ļoti svarīgi 
Eiropas līmenī iedibināt struktūru, kurai, 
cieši sadarbojoties ar dalībvalstīm, jāvāc 
vajadzīgā informācija, lai izveidotu 
ticamu datubāzi par stāvokli nedeklarētas 
nodarbinātības jomā ES, ņemot vērā 
dzimumu līdztiesību un jo īpaši sieviešu 
stāvokli;

Or. fr

Grozījums Nr. 3
Claire Gibault

Atzinuma projekts
1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver to, ka sieviešu pārstāvība 
attiecībā uz nelikumīgu nodarbinātību nav 
pārāk liela, bet sievietes ir nozīmīgāka daļa 
nekā vīrieši dažās nodarbinātības nozarēs, 
kurām raksturīgs zemāks kvalifikācijas 
līmenis, sliktāka darba drošība un zemāks 
atalgojuma līmenis, kā arī zemāks vai 
nepietiekošs sociālais nodrošinājums;

1. uzsver to, ka sieviešu pārstāvība 
attiecībā uz nelikumīgu nodarbinātību nav 
pārāk liela, bet sievietes ir nozīmīgāka daļa 
nekā vīrieši dažās nodarbinātības nozarēs, 
kurām raksturīgs zemāks kvalifikācijas 
līmenis, sliktāka darba drošība un zemāks 
atalgojuma līmenis, kā arī zemāks vai 
nepietiekošs sociālais nodrošinājums, tāpēc 
sievietes nodarbinātības jomā bieži vien ir 
īpaši neaizsargātas;

Or. fr

Grozījums Nr. 4
Anni Podimata

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a vērš uzmanību uz to, ka ir vismaz trīs 
nedeklarētas nodarbinātības upuru 
sieviešu kategorijas: pirmkārt, sievietes, 
kas strādā vienlaicīgi divās vai pat trijās 
darbavietās, otrkārt, mājsaimnieces un, 
treškārt, valstī nelegāli ieceļojušas 
sievietes, kuras saimniecisku un sociālu 
apstākļu dēļ ir spiestas strādāt 
nedeklarētu darbu un kurām šādos 
nepieļaujamos apstākļos nav arī tiesību 
strādāt sevis cienīgu darbu;

Or. fr

Grozījums Nr. 5
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

1.a vērš uzmanību uz to, ka nedeklarētas 
nodarbinātības gadījumā vīriešiem darba 
apstākļi ir labvēlīgāki nekā sievietēm; 
uzsver, ka sievietes nedeklarēti 
galvenokārt strādā „tradicionāli sieviešu” 
darba nozarēs un tiek neoficiāli 
nodarbinātas pakalpojumu nozarē 
(individuālie pakalpojumi, aprūpe), kā arī 
viesnīcas un restorāna pakalpojumu, 
veselības aprūpes, izglītības un 
uzkopšanas komercpakalpojumu nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Anni Podimata

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b uzsver valstī nelegāli ieceļojušo 
sieviešu dramatisko stāvokli, kuras 
nožēlojamos apstākļos ir spiestas strādāt 
nedeklarētu darbu, lai izdzīvotu; vērš 
uzmanību arī uz to, ka šīs sievietes ir ne 
tikai saimnieciskas ekspluatācijas upuri, 
bet turklāt ir konstatēts, ka viņas bieži ir 
seksuālas izmantošanas, tirdzniecības ar 
cilvēkiem un orgānu tirdzniecības, kā arī 
fiziskas un seksuālas vardarbības upuri; 
atgādina, ka nevilcinoties un stingri 
obligātā kārtā ir jāīsteno priekšlikums 
direktīvai1, ar ko nosaka sankcijas darba 
devējiem, kuri izvēlas nedeklarēti 
nodarbināt nelegālos imigrantus;

Or. fr

                                               
1 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko nosaka sankcijas darba devējiem, kas 
nodarbina trešo valstu piederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelegāli (COM(2007)0249).
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Grozījums Nr. 7
Claire Gibault

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. vērš uzmanību uz sieviešu nestabilo 
situāciju darba tirgū kopumā, kas bieži ir ar 
ģimeni saistītu ierobežojumu rezultāts, 
padarot grūtāku piekļuvi oficiāla darba 
tirgum un veicinot to, ka tiek pieņemts 
pienācīgi neapmaksāts un nelikumīgs 
darbs; uzsver negatīvās sekas, ko tas rada 
sieviešu profesionālās karjeras attīstībai un 
arī darba tirgus pareizai darbībai, kā arī 
sociālā nodrošinājuma sistēmu 
finansēšanas iespējām;

2. vērš uzmanību uz sieviešu nestabilo 
situāciju darba tirgū kopumā, kas bieži ir ar 
ģimeni saistītu ierobežojumu rezultāts, 
padarot grūtāku piekļuvi oficiāla darba 
tirgum un veicinot to, ka tiek pieņemts 
pienācīgi neapmaksāts un nelikumīgs 
darbs; konstatē, ka ļoti grūtos finansiālos 
apstākļos sievietes reizēm ir spiestas 
strādāt pienācīgi neapmaksātu un 
nedeklarētu darbu; uzskata, kas 
iepriekšminētais uzsver negatīvās sekas,
ko tas rada sieviešu profesionālās karjeras 
attīstībai un arī darba tirgus pareizai 
darbībai, kā arī sociālā nodrošinājuma 
sistēmu finansēšanas iespējām;

Or. fr

Grozījums Nr. 8
Urszula Krupa

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. vērš uzmanību uz sieviešu nestabilo 
situāciju darba tirgū kopumā, kas bieži ir ar 
ģimeni saistītu ierobežojumu rezultāts, 
padarot grūtāku piekļuvi oficiāla darba 
tirgum un veicinot to, ka tiek pieņemts 
pienācīgi neapmaksāts un nelikumīgs 
darbs; uzsver negatīvās sekas, ko tas rada
sieviešu profesionālās karjeras attīstībai un 
arī darba tirgus pareizai darbībai, kā arī 
sociālā nodrošinājuma sistēmu 

2. vērš uzmanību uz sieviešu nestabilo 
situāciju darba tirgū kopumā, kas bieži ir ar 
ģimeni saistītu ierobežojumu rezultāts, 
padarot grūtāku piekļuvi oficiāla darba 
tirgum un veicinot to, ka tiek pieņemts 
pienācīgi neapmaksāts un nelikumīgs 
darbs; aicina Komisiju un dalībvalstis 
īstenot ģimenei labvēlīgu politiku, bērna 
kopšanas atvaļinājumu uzskaitīt kā darba 
laiku un grūtniecības atvaļinājuma un 
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finansēšanas iespējām; bērna kopšanas atvaļinājuma laikā 
maksāt vidējo algu, tā mazinot ar ģimeni 
saistītu ierobežojumu negatīvās sekas un 
palīdzot sieviešu profesionālās karjeras 
attīstībai un arī darba tirgus pareizai 
darbībai;

Or. pl

Grozījums Nr. 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. vērš uzmanību uz sieviešu nestabilo 
situāciju darba tirgū kopumā, kas bieži ir ar 
ģimeni saistītu ierobežojumu rezultāts, 
padarot grūtāku piekļuvi oficiāla darba 
tirgum un veicinot to, ka tiek pieņemts 
pienācīgi neapmaksāts un nelikumīgs 
darbs; uzsver negatīvās sekas, ko tas rada 
sieviešu profesionālās karjeras attīstībai un 
arī darba tirgus pareizai darbībai, kā arī 
sociālā nodrošinājuma sistēmu 
finansēšanas iespējām;

2. vērš uzmanību uz sieviešu nestabilo 
situāciju darba tirgū kopumā, kas bieži ir ar 
ģimeni saistītu ierobežojumu rezultāts, 
padarot grūtāku piekļuvi oficiāla darba 
tirgum un veicinot to, ka tiek pieņemts 
pienācīgi neapmaksāts un nelikumīgs 
darbs; uzsver negatīvās sekas, ko tas rada 
sieviešu profesionālās karjeras attīstībai un 
iespējām aiziet pensijā, un arī darba tirgus 
pareizai darbībai, kā arī sociālā 
nodrošinājuma sistēmu finansēšanas 
iespējām;

Or. el

Grozījums Nr. 10
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a vērš uzmanību uz Beļģijā, Vācijā un 
Francijā spēkā esošo pakalpojuma čeku 
sistēmu, kas ļauj ģimenēm par zemāko 
cenu iegādāties pakalpojumus savā 
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dzīvesvietā, zinot, ka ar šo pakalpojuma 
čeku tiks nomaksātas arī sociālās 
apdrošināšanas iemaksas un nodokļi;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju ierosināt dalībvalstīm 
noteikt atsevišķu statusu dzīvesbiedriem, 
kas palīdz ģimenes uzņēmumos, lai 
nodrošinātu viņu obligātu pievienošanos 
sociālajai apdrošināšanai.

4. aicina Komisiju ierosināt dalībvalstīm 
noteikt atsevišķu statusu dzīvesbiedriem 
vai ģimenes locekļiem, kas palīdz ģimenes 
uzņēmumos, lai nodrošinātu viņu obligātu 
pievienošanos sociālajai apdrošināšanai.

Or. el

Grozījums Nr. 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina Komisiju ierosināt dalībvalstīm 
noteikt elastīgu sistēmu, lai atzītu aprūpes 
pakalpojumus, ko sniedz 
nepilngadīgajiem, veciem ļaudīm, 
invalīdiem u. c., ar šiem pakalpojumiem 
saistītās tiesības un pienākumus, kā arī šo 
aprūpes pakalpojumu sniedzēju — gan 
ES dalībvalstu pilsoņu, gan trešo valstu 
piederīgo — darba pieredzi; 

Or. el
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Grozījums Nr. 13
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b aicina Komisiju ņemt vērā, ka ģimene 
pati par sevi darbojas kā ģimenes 
uzņēmums, un ierosināt sistēmu, lai atzītu 
netipisku ģimenes darbu un to obligāti 
iekļautu sociālās nodrošināšanas sistēmā; 

Or. el

Grozījums Nr. 14
Anni Podimata

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver nevalstisko organizāciju, 
arodbiedrību un visu darba tirgus 
dalībnieku galveno nozīmi un neatlaidīgi 
prasa dalībvalstu valdībām tos aicināt 
piedalīties efektīvu stratēģiju veidošanā, 
kuras jāizstrādā un jāpiemēro visos 
līmeņos (vietējā, reģionālajā, valsts un ES 
līmenī), arī uzņēmumos, lai efektīvi 
cīnītos pret nedeklarētu nodarbinātību,
ES līmenī veidojot dialogu starp darba 
devējiem un darba ņēmējiem un ņemot 
vērā dzimumu līdztiesību un jo īpaši 
sieviešu stāvokli;

Or. fr
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