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

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

2008/2035(INI)

26.6.2008

POPRAWKI
1 - 14

Projekt opinii
Astrid Lulling
(PE405.767v01-00)

w sprawie przyspieszenia walki z pracą niezgłoszoną
(2008/2035(INI))



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

PL

AM_Com_NonLegOpinion



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

PL

Poprawka 1
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając badanie przeprowadzone 
przez DG ds. zatrudnienia i spraw 
socjalnych Komisji Europejskiej 
zatytułowane „Analiza pracy 
niezgłoszonej w poszerzonej Unii 
Europejskiej: szczegółowe badanie 
określonych aspektów elementów” 
(marzec 2004),

Or. en

Poprawka 2
Anni Podimata

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. zwraca uwagę na potrzebę utworzenia 
na szczeblu europejskim, w ścisłej 
współpracy z państwami członkowskimi, 
platformy służącej do gromadzenia 
niezbędnych informacji w celu stworzenia 
wiarygodnej bazy danych na temat pracy 
niezgłoszonej w UE, przy równoczesnym 
uwzględnieniu wymiaru płci, a zwłaszcza 
sytuacji kobiet;

Or. fr

Poprawka 3
Claire Gibault

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że kobiety nie są 
nadreprezentowane w pracy niezgłoszonej, 
jednakże w określonych sektorach 
zatrudnienia charakteryzujących się 
słabszym lub zerowym poziomem 
kwalifikacji, bezpieczeństwa zatrudnienia, 
wynagrodzenia i osłony socjalnej kobiety 
są liczniej reprezentowane niż mężczyźni;

1. podkreśla, że kobiety nie są 
nadreprezentowane w pracy niezgłoszonej, 
jednakże w określonych sektorach 
zatrudnienia charakteryzujących się 
słabszym lub zerowym poziomem 
kwalifikacji, bezpieczeństwa zatrudnienia, 
wynagrodzenia i osłony socjalnej kobiety 
są liczniej reprezentowane niż mężczyźni, 
wskutek czego często znajdują się w 
sytuacji szczególnego narażenia;

Or. fr

Poprawka 4
Anni Podimata

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zwraca uwagę na fakt, że istnieją co 
najmniej trzy kategorie kobiet, które 
padają ofiarą pracy niezgłoszonej: po 
pierwsze kobiety posiadające dwa lub trzy 
miejsca zatrudnienia jednocześnie, po 
drugie gospodynie domowe i po trzecie 
nielegalne imigrantki, które ze względów 
ekonomicznych i społecznych są 
zmuszone wykonywać pracę niezgłoszoną, 
rzecz jasna w niedopuszczalnych 
warunkach, co stanowi naruszenie prawa 
do godnej pracy;

Or. fr

Poprawka 5
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. zwraca uwagę, że warunki pracy 
kobiet wykonujących pracę niezgłoszoną 
są ogólnie mniej korzystne niż w 
przypadku mężczyzn; podkreśla, że kobiety 
wykonujące pracę niezgłoszoną pracują 
najczęściej w sektorach obejmujących 
„typowo kobiece zajęcia” i że kobiety 
zatrudnione nieformalnie można znaleźć 
w sektorze usług (usługi dla osób 
prywatnych, opieka), w hotelarstwie, 
gastronomii, opiece zdrowotnej, 
szkolnictwie i firmach sprzątających 
obiekty;

Or. en

Poprawka 6
Anni Podimata

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla dramatyczną sytuację 
nielegalnych imigrantek, które aby 
przeżyć, są zmuszone wykonywać pracę 
niezgłoszoną w bardzo złych warunkach; 
ponadto zwraca uwagę na fakt, że są one 
nie tylko ofiarami wyzysku 
ekonomicznego, lecz – jak również 
stwierdzono – padają ofiarą 
wykorzystywania seksualnego, handlu 
ludźmi lub organami, a także przemocy 
fizycznej i seksualnej; podkreśla 
konieczność szybkiego i bezwzględnego 
stosowania postanowień wniosku 
dotyczącego dyrektywy1 przewidującej 
kary dla pracodawców, którzy poprzez 
zatrudnianie nielegalnych imigrantów 

                                               
1 Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady przewidującej kary dla pracodawców 
zatrudniających obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium UE (COM(2007)0249)
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wspierają pracę niezgłoszoną;

Or. fr

Poprawka 7
Claire Gibault

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę na ogólnie słabszą 
pozycję kobiet na rynku pracy, co wynika 
często z obowiązków rodzinnych, które 
utrudniają dostęp do oficjalnego rynku 
pracy i sprzyjają przyjmowaniu pracy 
nienależycie wynagradzanej i 
niezgłaszanej; wskazuje na związane z tym 
negatywne skutki dla rozwoju kariery 
zawodowej kobiet, a także dla dobrego 
funkcjonowania rynku pracy i zdolności 
finansowania systemów ubezpieczeń 
społecznych;

2. zwraca uwagę na ogólnie słabszą 
pozycję kobiet na rynku pracy, co wynika 
często z obowiązków rodzinnych, które 
utrudniają dostęp do oficjalnego rynku 
pracy i sprzyjają przyjmowaniu pracy 
nienależycie wynagradzanej i 
niezgłaszanej; stwierdza, że kobiety w 
bardzo trudnej sytuacji finansowej są 
czasami nawet zmuszone łączyć słabo 
płatną pracę z pracą niezgłoszoną; uważa, 
że zwiększa to związane z tym negatywne 
skutki dla rozwoju kariery zawodowej 
kobiet, a także dla dobrego 
funkcjonowania rynku pracy i zdolności 
finansowania systemów ubezpieczeń 
społecznych;

Or. fr

Poprawka 8
Urszula Krupa

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę na ogólnie słabszą 
pozycję kobiet na rynku pracy, co wynika 
często z obowiązków rodzinnych, które 
utrudniają dostęp do oficjalnego rynku 

2. zwraca uwagę na ogólnie słabszą 
pozycję kobiet na rynku pracy, co wynika 
często z obowiązków rodzinnych, które 
utrudniają dostęp do oficjalnego rynku 
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pracy i sprzyjają przyjmowaniu pracy 
nienależycie wynagradzanej i 
niezgłaszanej; wskazuje na związane z tym
negatywne skutki dla rozwoju kariery 
zawodowej kobiet, a także dla dobrego 
funkcjonowania rynku pracy i zdolności 
finansowania systemów ubezpieczeń 
społecznych;

pracy i sprzyjają przyjmowaniu pracy 
nienależycie wynagradzanej i 
niezgłaszanej; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wdrażania polityki 
prorodzinnej i zaliczania urlopu 
wychowawczego do czasu pracy oraz 
wypłaty średniego wynagrodzenia za okres 
urlopu macierzyńskiego i 
wychowawczego, co zmniejszy negatywne 
skutki obowiązków rodzinnych i przyczyni 
się do rozwoju kariery zawodowej kobiet, a 
także do dobrego funkcjonowania rynku 
pracy;

Or. pl

Poprawka 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę na ogólnie słabszą 
pozycję kobiet na rynku pracy, co wynika 
często z obowiązków rodzinnych, które 
utrudniają dostęp do oficjalnego rynku 
pracy i sprzyjają przyjmowaniu pracy 
nienależycie wynagradzanej i 
niezgłaszanej; wskazuje na związane z tym 
negatywne skutki dla rozwoju kariery 
zawodowej kobiet, a także dla dobrego 
funkcjonowania rynku pracy i zdolności 
finansowania systemów ubezpieczeń 
społecznych;

2. zwraca uwagę na ogólnie słabszą 
pozycję kobiet na rynku pracy, co wynika 
często z obowiązków rodzinnych, które 
utrudniają dostęp do oficjalnego rynku 
pracy i sprzyjają przyjmowaniu pracy 
nienależycie wynagradzanej i 
niezgłaszanej; wskazuje na związane z tym 
negatywne skutki dla rozwoju kariery 
zawodowej i emerytur kobiet, a także dla 
dobrego funkcjonowania rynku pracy i 
zdolności finansowania systemów 
ubezpieczeń społecznych;

Or. el

Poprawka 10
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3a. zwraca uwagę na istniejący w Belgii, 
Niemczech i we Francji system bonów 
usługowych, w ramach których 
gospodarstwa domowe mogą nabywać 
tańsze usługi domowe przy jednoczesnym 
zapewnieniu, że składki na ubezpieczenie 
społeczne i podatki będą odprowadzane za 
pośrednictwem tego bonu;

Or. en

Poprawka 11
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję, by zaproponowała 
państwom członkowskim ramowy statut 
dla małżonków pomagających prowadzić 
działalność w przedsiębiorstwach 
rodzinnych w celu zapewnienia ich 
obowiązkowego przystąpienia do systemu 
ubezpieczeń społecznych.

4. wzywa Komisję, by zaproponowała 
państwom członkowskim ramowy statut 
dla małżonków lub członków rodziny
pomagających prowadzić działalność w 
przedsiębiorstwach rodzinnych w celu 
zapewnienia ich obowiązkowego 
przystąpienia do systemu ubezpieczeń 
społecznych.

Or. el

Poprawka 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zwraca się do Komisji, aby 
zaproponowała państwom członkowskim 
elastyczne ramy dotyczące uznawania 
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usług w zakresie opieki nad nieletnimi, 
osobami starszymi, niepełnosprawnymi
itd., praw i obowiązków z tym związanych 
oraz doświadczenia zawodowego osób 
świadczących usługi w zakresie opieki –
zarówno w przypadku obywateli 
europejskich, jak i obywateli państw 
trzecich;  

Or. el

Poprawka 13
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. wzywa Komisję, aby uwzględniła fakt, 
że funkcjonująca rodzina jest już sama w 
sobie przedsiębiorstwem rodzinnym i 
zaproponowała w związku z tym ramy 
dotyczące uznawania tej nietypowej pracy 
w zakresie organizacji życia rodzinnego 
oraz jej obowiązkowego włączenia do 
systemu ubezpieczeń społecznych; 

Or. el

Poprawka 14
Anni Podimata

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla zasadniczą rolę organizacji 
pozarządowych, ogółu związków 
zawodowych i wszystkich podmiotów na 
rynku pracy oraz nieustannie wzywa rządy 
państw członkowskich do zaangażowania 
się we wprowadzanie skutecznych 
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strategii, które będą musiały zostać 
opracowane i stosowane na wszystkich 
szczeblach (lokalnym, regionalnym, 
krajowym i europejskim) oraz w 
przedsiębiorstwach, aby skutecznie 
walczyć z pracą niezgłoszoną za 
pośrednictwem dialogu społecznego na 
poziomie europejskim, przy jednoczesnym 
uwzględnieniu wymiaru płci, a zwłaszcza 
sytuacji kobiet;

Or. fr


	731299pl.doc

