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Alteração 1
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projecto de parecer
Considerando 1-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

- Tendo em conta o estudo realizado pela 
DG Emprego e Serviços Sociais da 
Comissão Europeia sobre o trabalho não 
declarado numa União Europeia 
alargada, análise do trabalho não 
declarado: estudo aprofundado de 
elementos concretos (Março de 2004),

Or. en

Alteração 2
Anni Podimata

Projecto de parecer
N.º -1 (novo)

Projecto de parecer Alteração

-1. Insiste no facto de que é essencial 
instaurar, a nível europeu, uma 
plataforma encarregada de recolher as 
informações necessárias, em estreita 
cooperação com os Estados-Membros, a 
fim de criar uma base de dados fiável que 
retrate a situação do trabalho não 
declarado na UE, tendo em conta a 
dimensão de género e, em particular, a 
situação das mulheres;

Or. fr

Alteração 3
Claire Gibault

Projecto de parecer
N.º 1
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Projecto de parecer Emendas

1. Salienta que as mulheres não estão 
sobre-representadas no que respeita ao 
trabalho não declarado, mas constituem 
uma maior proporção que os homens em 
alguns sectores profissionais caracterizados 
por menores níveis de qualificação, de 
segurança de emprego e de remuneração e 
por uma cobertura social pior ou 
deficiente;

1. Salienta que as mulheres não estão 
sobre-representadas no que respeita ao 
trabalho não declarado, mas constituem 
uma maior proporção que os homens em 
alguns sectores profissionais caracterizados 
por menores níveis de qualificação, de 
segurança de emprego e de remuneração e 
por uma cobertura social pior ou deficiente, 
o que muito frequentemente as coloca 
numa situação de particular 
vulnerabilidade;

Or. fr

Emendas 4
Anni Podimata

Projecto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

1-A. Chama a atenção para o facto de 
existirem, no mínimo, três categorias de 
mulheres vítima do trabalho não 
declarado: em primeiro lugar, as 
mulheres que exercem dois ou mesmo três 
empregos simultaneamente, em segundo 
lugar, as donas de casa e, em terceiro 
lugar, as imigrantes clandestinas, 
encontrando-se estas, por circunstâncias 
económicas e sociais, na obrigação de 
exercer um trabalho não declarado e, 
evidentemente, em situações inadmissíveis 
de não respeito do direito ao exercício de 
um trabalho decente;

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

Projecto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

1-A. Chama a atenção para o facto de as 
condições de trabalho das mulheres em 
situação de emprego não declarado 
serem, de um modo geral, menos 
favoráveis que as dos homens; salienta 
que as mulheres que trabalham de forma 
não declarada exercem a sua actividade 
sobretudo em sectores que propõem 
actividades "tradicionalmente 
femininas", e que se encontram mulheres 
empregadas de modo informal no sector 
dos serviços (serviços pessoais, cuidados) 
e nos sectores da hotelaria e da 
restauração, da saúde, da educação e da 
limpeza comercial;

Or. en

Alteração 6
Anni Podimata

Projecto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

1-B. Sublinha o carácter dramático da 
situação das imigrantes em situação 
irregular, que se vêem obrigadas a
exercer uma actividade não declarada em 
condições deploráveis por razões de 
sobrevivência; insiste igualmente no facto 
de estas serem não só vítima de 
exploração económica, mas que, além 
disso, se verificou serem igualmente 
vítima de exploração sexual, de tráfico de 
seres humanos, e até de órgãos, bem como 
de violência física e sexual; recorda que é 
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imperativo que a proposta de directiva1  
que estabelece sanções contra os 
empregadores de nacionais de países 
terceiros em situação irregular seja 
aplicada rapidamente e com rigor;

Or. fr

Alteração 7
Claire Gibault

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Chama a atenção para a posição 
geralmente mais vulnerável das mulheres 
no mercado do trabalho, frequentemente 
originada por dificuldades familiares que 
tornam mais problemático o acesso ao 
mercado de trabalho oficial e que 
favorecem a aceitação de um trabalho mal 
remunerado e não declarado; salienta as 
consequências negativas de todos estes 
aspectos para a evolução da carreira 
profissional das mulheres, mas também 
para o bom funcionamento do mercado de 
trabalho e para as capacidades de 
financiamento dos sistemas de segurança 
social;

2. Chama a atenção para a posição 
geralmente mais vulnerável das mulheres 
no mercado do trabalho, frequentemente 
originada por dificuldades familiares que 
tornam mais problemático o acesso ao 
mercado de trabalho oficial e que 
favorecem a aceitação de um trabalho mal 
remunerado e não declarado; verifica que,
por vezes, para fazer face a graves 
situações financeiras, as mulheres se 
vêem obrigadas a juntar a uma actividade 
mal remunerada um trabalho não 
declarado; considera que este facto põe 
em evidencia as consequências negativas 
de todos estes aspectos para a evolução da 
carreira profissional das mulheres, mas 
também para o bom funcionamento do 
mercado de trabalho e para as capacidades 
de financiamento dos sistemas de 
segurança social;

Or. fr

                                               
1 Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece sanções contra os empregadores 
de nacionais de países terceiros em situação irregular (COM(2007)0249)
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Alteração 8
Urszula Krupa

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Chama a atenção para a posição 
geralmente mais vulnerável das mulheres 
no mercado do trabalho, frequentemente 
originada por dificuldades familiares que 
tornam mais problemático o acesso ao 
mercado de trabalho oficial e que 
favorecem a aceitação de um trabalho mal 
remunerado e não declarado; salienta as 
consequências negativas de todos estes 
aspectos para a evolução da carreira 
profissional das mulheres, mas também 
para o bom funcionamento do mercado de 
trabalho e para as capacidades de 
financiamento dos sistemas de segurança 
social;

2. Chama a atenção para a posição 
geralmente mais vulnerável das mulheres 
no mercado do trabalho, frequentemente 
originada por dificuldades familiares que 
tornam mais problemático o acesso ao 
mercado de trabalho oficial e que 
favorecem a aceitação de um trabalho mal 
remunerado e não declarado; convida a 
Comissão e os Estados-Membros a aplicar 
uma política em prol da família, a 
contabilizar as licenças parentais como 
tempo de trabalho e a zelar pelo 
pagamento de um salário médio durante a 
licença de maternidade e a licença 
parental, o que atenuará as consequências 
negativas das dificuldades familiares e 
contribuirá para a evolução da carreira 
profissional das mulheres, mas também 
para o bom funcionamento do mercado de 
trabalho;

Or. pl

Alteração 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Chama a atenção para a posição 
geralmente mais vulnerável das mulheres 
no mercado do trabalho, frequentemente 
originada por dificuldades familiares que 
tornam mais problemático o acesso ao 
mercado de trabalho oficial e que 
favorecem a aceitação de um trabalho mal 

2. Chama a atenção para a posição 
geralmente mais vulnerável das mulheres 
no mercado do trabalho, frequentemente 
originada por dificuldades familiares que 
tornam mais problemático o acesso ao 
mercado de trabalho oficial e que 
favorecem a aceitação de um trabalho mal 
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remunerado e não declarado; salienta as 
consequências negativas de todos estes 
aspectos para a evolução da carreira 
profissional das mulheres, mas também 
para o bom funcionamento do mercado de 
trabalho e para as capacidades de 
financiamento dos sistemas de segurança 
social;

remunerado e não declarado; salienta as 
consequências negativas de todos estes 
aspectos para a evolução da carreira 
profissional e a reforma das mulheres, mas 
também para o bom funcionamento do 
mercado de trabalho e para as capacidades 
de financiamento dos sistemas de 
segurança social;

Or. el

Alteração 10
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projecto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

3-A. Chama a atenção para a fórmula 
existente na Bélgica, na Alemanha e em 
França dos cheques-serviço, que permite 
às famílias comprar serviços ao domicílio 
a um preço inferior, sabendo que as 
contribuições de segurança social e os  
impostos serão pagos através do referido 
cheque-serviço;

Or. en

Alteração 11
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Convida a Comissão a propor aos 
Estados-Membros um estatuto-quadro para 
os cônjuges auxiliares nas empresas 
familiares, a fim de assegurar a sua 
inscrição obrigatória na segurança social.

4. Convida a Comissão a propor aos 
Estados-Membros um estatuto-quadro para 
os cônjuges ou os membros da família 
auxiliares nas empresas familiares, a fim de 
assegurar a sua inscrição obrigatória na 
segurança social,
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Or. el

Alteração 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projecto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

4-A. Convida a Comissão a propor aos 
Estados-Membros um quadro flexível de 
reconhecimento dos serviços de cuidados 
prestados a menores, idosos, deficientes, 
etc., dos direitos e obrigações bem como 
da experiência profissional dos 
prestadores de cuidados, quer sejam 
cidadãos europeus ou nacionais de países 
terceiros;

Or. el

Alteração 13
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projecto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

4-B. Convida a Comissão a ter em 
consideração o facto de o funcionamento 
da família constituir em si uma empresa 
familiar e a propor um quadro de 
reconhecimento do trabalho familiar 
atípico e a sua integração obrigatória 
num sistema de cobertura social;

Or. el
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Alteração 14
Anni Podimata

Projecto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

4-A. Insiste no papel primordial das 
organizações não governamentais, do 
conjunto dos sindicatos, bem como de 
todos os actores no âmbito do mercado do 
trabalho e insta os governos dos 
Estados-Membros a convidá-los a 
participar na aplicação de estratégias 
eficazes a elaborar e aplicar a todos os 
níveis (local, regional, nacional e 
europeu), bem como no seio das próprias 
empresas, a fim de lutar eficazmente 
contra o trabalho não declarado mediante 
a instauração de um diálogo social a nível 
europeu que tenha em conta a dimensão 
do género e, em particular, a situação das 
mulheres;

Or. fr
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