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Amendamentul 1
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Considerentul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere studiul realizat de DG a 
Comisiei Europene, Ocuparea forței de 
muncă și afaceri sociale, referitor la 
munca nedeclarată într-o Uniune 
Europeană lărgită, o analiză a muncii 
nedeclarate: studiu aprofundat al 
elementelor concrete (martie 2004),

Or. en

Amendamentul 2
Anni Podimata

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că este esențial să se 
organizeze, la nivel european și în strânsă 
colaborare cu statele membre, o platformă 
de colectare a informațiilor necesare în 
vederea creării unei baze de date fiabile 
cu privire la situația muncii nedeclarate 
în interiorul UE, care să țină seama de 
dimensiunea de gen și, mai ales, de 
situația femeilor;

Or. fr

Amendamentul 3
Claire Gibault

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că femeile nu sunt 
suprareprezentate în ceea ce privește 
munca nedeclarată, dar ele constituie o 
proporție mai mare decât bărbații în 
anumite domenii de activitate, caracterizate 
de niveluri scăzute ale calificărilor, ale 
siguranței locului de muncă și ale 
salarizării, precum și de o protecție socială 
mai scăzută sau ineficientă;

1. subliniază faptul că femeile nu sunt 
suprareprezentate în ceea ce privește 
munca nedeclarată, dar ele constituie o 
proporție mai mare decât bărbații în 
anumite domenii de activitate, caracterizate 
de niveluri scăzute ale calificărilor, ale 
siguranței locului de muncă și ale 
salarizării, precum și de o protecție socială 
mai scăzută sau ineficientă, ceea ce le 
plasează adesea într-o poziție foarte 
vulnerabilă;

Or. fr

Amendamentul 4
Anni Podimata

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. atrage atenția asupra faptului că 
există cel puțin trei categorii de femei 
victime ale muncii nedeclarate: în primul 
rând, femeile care prestează două sau trei 
activități simultan, în al doilea rând, 
femeile casnice și în al treilea rând, 
femeile imigrate clandestin, acestea din 
urmă fiind obligate de situația economică 
și socială să presteze o muncă nedeclarată 
și, bineînțeles, în circumstanțe 
inadmisibile, fiind încălcat, astfel, dreptul 
la muncă decentă;

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

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. atrage atenția asupra faptului că 
femeile care sunt în situația de a presta o 
activitate nedeclarată au condiții de 
muncă, în general, mai puțin favorabile 
decât cele ale bărbaților; subliniază că 
femeile care prestează o activitate 
nedeclarată sunt active mai ales în 
sectoare care presupun îndeletniciri 
„tradițional feminine”, femeile fiind 
angajate informal în sectorul serviciilor 
(de îngrijire, de îngrijire medicală) și în 
domeniul restaurantelor și hotelurilor, în 
sănătate, educație, precum și în serviciile 
comerciale de curățenie;

Or. en

Amendamentul 6
Anni Podimata

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază situația dramatică a 
femeilor imigrate clandestin care sunt 
obligate să exercite o activitate 
nedeclarată în condiții deplorabile, pentru 
a putea supraviețui; insistă, de asemenea, 
asupra faptului că acestea nu sunt numai 
victimele exploatării economice, dar, după 
cum s-a constatat, sunt și victimele 
exploatării sexuale, a traficului de ființe 
umane și chiar a traficului de organe, 
precum și a violențelor fizice și sexuale;
reamintește că este absolut imperativă 
aplicarea urgentă și riguroasă a 
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propunerii de directivă1 prin care sunt 
sancționați angajatorii care favorizează 
munca nedeclarată, angajând imigranți 
clandestini;

Or. fr

Amendamentul 7
Claire Gibault

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. atrage atenția asupra poziției generale 
mai precare a femeilor pe piața muncii, 
fapt care se datorează adesea obligațiilor de 
familie care împiedică accesul pe piața 
muncii oficiale și favorizează acceptarea de 
activități plătite mai prost sau nedeclarate;
reliefează consecințele negative ale acestor 
aspecte asupra evoluției carierei 
profesionale a femeilor, dar și asupra bunei 
funcționări a pieței muncii și a capacităților 
financiare ale sistemelor de securitate 
socială;

2. atrage atenția asupra poziției generale 
mai precare a femeilor pe piața muncii, 
fapt care se datorează adesea obligațiilor de 
familie care împiedică accesul pe piața 
muncii oficiale și favorizează acceptarea de 
activități plătite mai prost sau nedeclarate;
constată că, uneori, pentru a face față 
unor situații financiare foarte dificile, 
femeile sunt în situația de a cumula o 
activitate prost plătită cu una nedeclarată;
consideră că acest lucru reliefează 
consecințele negative ale acestor aspecte 
asupra evoluției carierei profesionale a 
femeilor, dar și asupra bunei funcționări a 
pieței muncii și a capacităților financiare 
ale sistemelor de securitate socială;

Or. fr

Amendamentul 8
Urszula Krupa

Proiect de aviz
Punctul 2

                                               
1 Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a sancțiunilor la adresa 
angajatorilor de resortisanți din țări terțe cu ședere ilegală (COM(2007)0249).
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. atrage atenția asupra poziției generale 
mai precare a femeilor pe piața muncii, 
fapt care se datorează adesea obligațiilor de 
familie care împiedică accesul pe piața 
muncii oficiale și favorizează acceptarea de 
activități plătite mai prost sau nedeclarate;
reliefează consecințele negative ale acestor 
aspecte asupra evoluției carierei 
profesionale a femeilor, dar și asupra 
bunei funcționări a pieței muncii și a 
capacităților financiare ale sistemelor de 
securitate socială;

2. atrage atenția asupra poziției generale 
mai precare a femeilor pe piața muncii, 
fapt care se datorează adesea obligațiilor de 
familie care împiedică accesul pe piața 
muncii oficiale și favorizează acceptarea de 
activități plătite mai prost sau nedeclarate;
invită Comisia și statele membre să 
elaboreze o politică în favoarea familiei, 
să considere concediile parentale ca timp 
petrecut în câmpul muncii și să ofere un 
salariu mediu în timpul concediului de 
maternitate și al celui parental, ceea ce ar 
atenua consecințele negative ale 
constrângerilor familiale și ar contribui la 
evoluția carierei profesionale a femeilor, 
dar și a bunei funcționări a pieței muncii; 

Or. pl

Amendamentul 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. atrage atenția asupra poziției generale 
mai precare a femeilor pe piața muncii, 
fapt care se datorează adesea obligațiilor de 
familie care împiedică accesul pe piața 
muncii oficiale și favorizează acceptarea de 
activități plătite mai prost sau nedeclarate;
reliefează consecințele negative ale acestor 
aspecte asupra evoluției carierei 
profesionale a femeilor, dar și asupra bunei 
funcționări a pieței muncii și a capacităților 
financiare ale sistemelor de securitate 
socială;

2. atrage atenția asupra poziției generale 
mai precare a femeilor pe piața muncii, 
fapt care se datorează adesea obligațiilor de 
familie care împiedică accesul pe piața 
muncii oficiale și favorizează acceptarea de 
activități plătite mai prost sau nedeclarate;
reliefează consecințele negative ale acestor 
aspecte asupra evoluției carierei 
profesionale și a pensionării femeilor, dar 
și asupra bunei funcționări a pieței muncii 
și a capacităților financiare ale sistemelor 
de securitate socială;

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

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. atrage atenția asupra sistemului care 
există în Belgia, Germania și Franța, cel 
al bonurilor pentru servicii, care permite 
gospodăriilor să cumpere servicii la 
domiciliu la un preț mai mic, cotizațiile la 
protecția socială și taxele fiind plătite prin 
intermediul respectivului sistem de bonuri 
pentru servicii;

Or. en

Amendamentul 11
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să propună statelor 
membre un statut cadru pentru soții care 
colaborează în cadrul întreprinderilor 
familiale, pentru a le asigura acestora 
înscrierea obligatorie într-un sistem de 
securitate socială .

4. invită Comisia să propună statelor 
membre un statut cadru pentru soții sau
membrii familiilor care colaborează în 
cadrul întreprinderilor familiale, pentru a le 
asigura acestora înscrierea obligatorie într-
un sistem de securitate socială .

Or. el

Amendamentul 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită Comisia să propună statelor 
membre un cadru flexibil de recunoaștere 
a serviciilor de îngrijire pentru minori, 
persoane în vârstă, handicapați etc., a 
drepturilor și obligațiilor aferente, precum 
și a experienței profesionale a celor care 
prestează servicii de îngrijire, indiferent 
dacă este vorba de cetățeni europeni sau 
de resortisanți din țări terțe;   

Or. el

Amendamentul 13
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. invită Comisia să ia în considerare 
faptul că funcționarea familiei constituie 
o întreprindere familială în sine și să 
propună un cadru de recunoaștere a 
muncii atipice din familie, precum și 
includerea obligatorie a acesteia într-un 
sistem de protecție socială;

Or. el

Amendamentul 14
Anni Podimata

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. insistă asupra rolului fundamental al 
organizațiilor nonguvernamentale, a 
uniunilor sindicale și a tuturor actorilor 
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de pe piața muncii și îndeamnă guvernele 
statelor membre să îi invite pe toți aceștia 
să participe la conceperea de strategii 
eficace, care vor trebui elaborate și 
aplicate la toate nivelurile (local, regional, 
național și european), și chiar și la nivel 
de întreprinderi, pentru a putea combate 
în mod eficient munca nedeclarată prin 
intermediul instituirii unui dialog social 
la nivel european, ținând seama de 
dimensiunea de gen și, mai ales, de 
situația femeilor;

Or. fr
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