
AM\731299NL.doc PE409.438v01-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

2008/2035(INI)

26.6.2008

AMENDEMENTEN
1 - 14

Ontwerpadvies
Astrid Lulling
(PE405.767v01-00)

inzake het opvoeren van de strijd tegen zwartwerk in de EU
(2008/2035(INI))



PE409.438v01-00 2/10 AM\731299NL.doc

NL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\731299NL.doc 3/10 PE409.438v01-00

NL

Amendement 1
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Overweging 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- gezien de studie uitgevoerd door  DG 
werkgelegenheid en sociale zaken van de 
Europese Commissie over zwartwerk in 
een uitgebreide Europese Unie, analyse 
van zwartwerk: grondige bestudering van 
concrete elementen (maart 2004),

Or. en

Amendement 2
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. benadrukt dat het van essentieel 
belang is om op Europees niveau een 
platform op te richten dat in nauwe 
samenwerking met de lidstaten de nodige 
informatie zal inwinnen, met het doel een 
betrouwbare gegevensbank aan te leggen, 
die de situatie van zwartwerk in de EU in 
kaart brengt, waarbij rekening wordt 
gehouden met de genderdimensie en 
vooral de situatie van de vrouw;

Or. fr

Amendement 3
Claire Gibault

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. beklemtoont dat vrouwen weliswaar bij 
zwartwerk niet oververtegenwoordigd zijn, 
maar dat hun aandeel in een aantal sectoren 
die gekenmerkt worden door lage scholing, 
minder werkzekerheid, lage beloning en 
geringe of zelfs ontbrekende sociale 
zekerheid veel hoger is dan dat van 
mannen;

1. beklemtoont dat vrouwen weliswaar bij 
zwartwerk niet oververtegenwoordigd zijn, 
maar dat hun aandeel in een aantal sectoren 
die gekenmerkt worden door lage scholing, 
minder werkzekerheid, lage beloning en 
geringe of zelfs ontbrekende sociale 
zekerheid veel hoger is dan dat van 
mannen, waardoor zij zeer vaak in een 
bijzonder kwetsbare positie terechtkomen;

Or. fr

Amendement 4
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat minstens drie 
groepen vrouwen het slachtoffer zijn van 
zwartwerk: allereerst vrouwen die twee of 
zelfs drie banen tegelijk hebben, ten 
tweede vrouwen in het huishouden, en ten 
derde illegale migrantenvrouwen, die 
vanwege economische en sociale 
omstandigheden genoopt zijn om 
zwartwerk te verrichten, uiteraard in 
ontoelaatbare omstandigheden onder 
miskenning van het recht op een 
fatsoenlijke baan;

Or. fr

Amendement 5
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat de 
arbeidsomstandigheden van 
zwartwerkende vrouwen in het algemeen 
minder gunstig zijn dan die van mannen; 
beklemtoont dat vrouwen die zwartwerk 
verrichten vooral werkzaam zijn in 
sectoren die vragen om "traditioneel 
vrouwelijke" taken en dat informeel 
werkende vrouwen aangetroffen worden 
in de dienstensector (persoonlijke 
dienstverlening,verzorgingstaken), in de 
horeca, de gezondheidszorg, het onderwijs 
en de bedrijfsschoonmaak;

Or. en

Amendement 6
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. wijst op de dramatische situatie van 
illegale migrantenvrouwen die gedwongen 
worden zwartwerk te verrichten in 
erbarmelijke omstandigheden om te 
kunnen overleven; beklemtoont tevens dat 
deze vrouwen niet alleen het slachtoffer 
zijn van economische uitbuiting maar dat 
ook geconstateerd is dat zij dikwijls het 
slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting, 
mensensmokkel en zelfs organenhandel 
evenals van fysiek en seksueel geweld; 
wijst voorts op de dringende noodzaak van 
een snelle en rigoureuze toepassing van 
de ontwerprichtlijn1 op grond waarvan 
werkgevers worden afgestraft die 
zwartwerk aanmoedigen door illegale 

                                               
1  Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van sancties voor 
werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (COM(2007)0249)
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immigranten in dienst te nemen;

Or. fr

Amendement 7
Claire Gibault

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. vraagt aandacht voor  het feit dat de 
meestal zwakkere positie van vrouwen op 
de arbeidsmarkt vaak het gevolg is van het 
feit dat zij de zorg voor het gezin op zich 
nemen, waardoor de toegang tot de 
officiële arbeidsmarkt bemoeilijkt wordt en 
het aannemen van slecht betaald werk of 
zwartwerk wordt bevorderd; wijst op de 
negatieve gevolgen die hieruit voortvloeien 
voor de beroepsontplooiing van vrouwen 
maar ook voor de goede werking van de 
arbeidsmarkt en de betaalbaarheid van de 
socialezekerheidsstelsels;

2. vraagt aandacht voor  het feit dat de 
meestal zwakkere positie van vrouwen op 
de arbeidsmarkt vaak het gevolg is van het 
feit dat zij de zorg voor het gezin op zich 
nemen, waardoor de toegang tot de 
officiële arbeidsmarkt bemoeilijkt wordt en 
het aannemen van slecht betaald werk of 
zwartwerk wordt bevorderd; constateert 
dat vrouwen soms zelfs gedwongen 
worden om een slecht betaalde baan te 
combineren met zwartwerk, teneinde een 
uiterst precaire financiële situatie het 
hoofd te kunnen bieden; wijst op de 
negatieve gevolgen die hieruit voortvloeien 
voor de beroepsontplooiing van vrouwen 
maar ook voor de goede werking van de 
arbeidsmarkt en de betaalbaarheid van de 
socialezekerheidsstelsels;

Or. fr

Amendement 8
Urszula Krupa

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert eraan dat de meestal zwakkere 
positie van vrouwen op de arbeidsmarkt 
vaak het gevolg is van het feit dat zij de 

2. herinnert eraan dat de meestal zwakkere 
positie van vrouwen op de arbeidsmarkt 
vaak het gevolg is van het feit dat zij de 
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zorg voor het gezin op zich nemen, 
waardoor de toegang tot de officiële 
arbeidsmarkt bemoeilijkt wordt en het 
aannemen van slecht betaald werk of 
zwartwerk wordt bevorderd; wijst op de 
negatieve gevolgen die hieruit 
voortvloeien voor de beroepsontplooiing 
van vrouwen maar ook voor de goede 
werking van de arbeidsmarkt en de 
betaalbaarheid van de 
socialezekerheidsstelsels;

zorg voor het gezin op zich nemen, 
waardoor de toegang tot de officiële 
arbeidsmarkt bemoeilijkt wordt en het 
aannemen van slecht betaald werk of 
zwartwerk wordt bevorderd; vraagt de 
Commissie en de lidstaten om een 
gezinsbeleid in het leven te roepen, om het 
ouderschapsverlof als arbeidstijd te 
rekenen en een gemiddeld loon uit te 
keren gedurende het moederschapsverlof 
en het ouderschapsverlof, zodat de 
negatieve gevolgen van de gezinszorg 
worden opgevangen en bijgedragen wordt 
tot de beroepsontplooiing van vrouwen 
maar ook tot een goede werking van de 
arbeidsmarkt;

Or. pl

Amendement 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert eraan dat de meestal zwakkere 
positie van vrouwen op de arbeidsmarkt 
vaak het gevolg is van het feit dat zij de 
zorg voor het gezin op zich nemen, 
waardoor de toegang tot de officiële 
arbeidsmarkt bemoeilijkt wordt en het 
aannemen van slecht betaald werk of 
zwartwerk wordt bevorderd; wijst op de 
negatieve gevolgen die hieruit voortvloeien 
voor de beroepsontplooiing van vrouwen 
maar ook voor de goede werking van de 
arbeidsmarkt en de betaalbaarheid van de 
socialezekerheidsstelsels;

2. herinnert eraan dat de meestal zwakkere 
positie van vrouwen op de arbeidsmarkt 
vaak het gevolg is van het feit dat zij de 
zorg voor het gezin op zich nemen, 
waardoor de toegang tot de officiële 
arbeidsmarkt bemoeilijkt wordt en het 
aannemen van slecht betaald werk of 
zwartwerk wordt bevorderd; wijst op de 
negatieve gevolgen die hieruit voortvloeien 
voor de beroepsontplooiing en de 
pensioenvoorziening van vrouwen maar 
ook voor de goede werking van de 
arbeidsmarkt en de betaalbaarheid van de 
socialezekerheidsstelsels;

Or. el
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Amendement 10
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst op de formule van de 
dienstencheques die in België, Duitsland 
en Frankrijk bestaat, waarmee gezinnen 
tegen een lagere prijs hulp in de 
huishouding kunnen inhuren, terwijl 
belastingen en  sociale premies via deze 
dienstencheques worden betaald;

Or. en

Amendement 11
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. vraagt de Commissie om de lidstaten een 
kaderstatuut voor te stellen voor de 
echtgenoten die in familiebedrijven 
werken, teneinde hun verplichte aansluiting 
bij de sociale zekerheid te garanderen;

4. vraagt de Commissie om de lidstaten een 
kaderstatuut voor te stellen voor de 
echtgenoten of gezinsleden die in 
familiebedrijven werken, teneinde hun 
verplichte aansluiting bij de sociale 
zekerheid te garanderen;

Or. el

Amendement 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. vraagt de Commissie om de lidstaten 
een flexibel erkenningskader voor te 
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stellen van de zorgtaken voor 
minderjarigen, bejaarden, gehandicapten 
enz., van de daaronder vallende rechten 
en plichten alsook van de beroepservaring 
van de zorgverleners, ongeacht of het gaat 
om Europese burgers of onderdanen van 
derde landen; 

Or. el

Amendement 13
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. vraagt de Commissie om er rekening 
mee te houden dat het huishouden op zich 
al functioneert als een familiebedrijf en 
om een erkenningskader van atypisch 
gezinswerk voor te stellen met verplichte 
opname in een socialezekerheidsstelsel;

Or. el

Amendement 14
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. hamert op de fundamentele rol van 
de niet-gouvernementele organisaties, de 
vakbonden en alle actoren van de 
arbeidsmarkt en vraagt met klem aan de 
regeringen van de lidstaten om ervoor te 
zorgen dat die betrokken worden bij de 
voorbereiding van doeltreffende 
strategieën die op alle niveaus (plaatselijk, 
regionaal, nationaal en Europees) en 
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tevens binnen het bedrijfsleven moeten 
worden uitgewerkt en toegepast, om 
zodoende een efficiënte strijd aan te 
binden tegen zwartwerk door een sociaal 
overleg op Europees niveau in het leven te 
roepen, waarbij rekening wordt gehouden 
met de genderdimensie en vooral met de 
situatie van de vrouw;

Or. fr


	731299nl.doc

