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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Citácia 1 a (nová)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

- so zreteľom na štúdiu GR Európskej 
komisie pre zamestnanosť a sociálne 
záležitosti o nelegálnej práci v rozšírenej 
Únii, analýza nelegálnej práce: hĺbková 
štúdia konkrétnych otázok (marec 2004),

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Anni Podimata

Návrh stanoviska
Odsek -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1. trvá na skutočnosti, že základom je 
zriadiť na európskej úrovni platformu 
poverenú zberom potrebných informácií 
v úzkej spolupráci s členskými štátmi 
s cieľom vytvoriť spoľahlivú databázu so 
zreteľom na situáciu nelegálnej práce 
v rámci EÚ pri zohľadnení rodového 
rozmeru a najmä postavenia žien;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Claire Gibault

Návrh stanoviska
Odsek 1 
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že pokiaľ ide o nelegálnu 
prácu, ženy nie sú príliš početné, ale 
v niektorých oblastiach zamestnanosti, 
ktoré sa vyznačujú nižšou úrovňou 
kvalifikácie, istoty zamestnania, 
odmeňovania a nižšou alebo chýbajúcou 
sociálnou starostlivosťou, ich zastúpenie 
v pomere k mužom je vyššie;

1. zdôrazňuje, že pokiaľ ide o nelegálnu 
prácu, ženy nie sú príliš početné, ale 
v niektorých oblastiach zamestnanosti, 
ktoré sa vyznačujú nižšou úrovňou 
kvalifikácie, istoty zamestnania, 
odmeňovania a nižšou alebo chýbajúcou 
sociálnou starostlivosťou, ich zastúpenie 
v pomere k mužom je vyššie, a z tohto 
dôvodu sa veľmi často nachádzajú 
v mimoriadne zraniteľnom postavení;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Anni Podimata

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1 a. upozorňuje na skutočnosť, že jestvujú 
aspoň tri kategórie žien, ktoré sú obeťami 
nelegálnej práce: po prvé sú to ženy 
vykonávajúce dve alebo aj tri zamestnania 
naraz, po druhé ženy v domácnosti a po 
tretie nelegálne prisťahovalkyne, ktoré sú 
z dôvodu hospodárskych a sociálnych 
okolností nútené vykonávať nelegálnu 
prácu, a to v neprijateľných 
podmienkach, čím sa znevažuje právo na 
dôstojnú prácu;

Or. fr



AM\731299SK.doc 5/10 PE409.438v01-00

Externý preklad

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1 a. poukazuje na skutočnosť, že 
pracovné podmienky žien vykonávajúcich 
nelegálnu prácu sú celkovo menej 
priaznivé ako u mužov; zdôrazňuje, že 
ženy, ktoré vykonávajú nelegálnu prácu, 
sú prevažne aktívne v odvetviach 
týkajúcich sa tradične „ženských úloh“, 
sú nelegálne zamestnávané v odvetví 
služieb (osobné služby, starostlivosť), 
v hotelových a reštauračných 
zariadeniach, zdravotníctve, vzdelávaní 
a v upratovacích službách;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Anni Podimata

Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1 b. zdôrazňuje dramatický charakter 
postavenia nelegálnych prisťahovalkýň, 
ktoré sú nútené vykonávať nelegálnu 
prácu v biednych podmienkach, aby 
prežili; rovnako trvá na skutočnosti, že sú 
nielen obeťami hospodárskeho 
využívania, ale navyše sa skonštatovalo, že 
sú často obeťami sexuálneho zneužívania, 
obchodovania s ľuďmi či dokonca 
s orgánmi, ako aj telesného a sexuálneho 
násilia; pripomína, že je naliehavo 
potrebné čo najskôr a prísne uplatňovať 
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návrh smernice1, ktorou sa stanovujú 
sankcie proti zamestnávateľom, ktorí 
podporujú nelegálnu prácu tým, že 
zamestnávajú nelegálnych 
prisťahovalcov;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Claire Gibault

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. upozorňuje na všeobecne slabšiu pozíciu 
žien na pracovnom trhu, ktorá je často 
dôsledkom rodinných tlakov, ktoré sťažujú 
prístup žien na oficiálny pracovný trh a 
podporujú skutočnosť, že ženy prijímajú 
zle platenú a nelegálnu prácu; zdôrazňuje
negatívne následky na pracovnú kariéru 
žien, ktoré z tejto skutočnosti vyplývajú, 
ale tiež následky na dobré fungovanie 
pracovného trhu a kapacitu financovania 
systémov sociálneho zabezpečenia;

2. upozorňuje na všeobecne slabšiu pozíciu 
žien na pracovnom trhu, ktorá je často 
dôsledkom rodinných tlakov, ktoré sťažujú 
prístup žien na oficiálny pracovný trh 
a podporujú skutočnosť, že ženy prijímajú 
zle platenú a nelegálnu prácu; konštatuje, 
že niekedy sú ženy dokonca nútené 
vykonávať popri zle platenej činnosti aj 
nelegálnu činnosť, aby mohli čeliť ťažkej 
finančnej situácii; domnieva sa, že tým sa 
zdôrazňujú negatívne následky na 
pracovnú kariéru žien, ktoré z tejto 
skutočnosti vyplývajú, ale tiež následky na 
dobré fungovanie pracovného trhu 
a kapacitu financovania systémov 
sociálneho zabezpečenia;

Or. fr

                                               
1 Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú sankcie proti zamestnávateľom 
štátnych príslušníkov tretích krajín bez povolenia na pobyt (KOM(2007)0249).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Urszula Krupa

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. upozorňuje na všeobecne slabšiu pozíciu 
žien na trhu práce, čo často vyplýva z 
rodinných povinností, ktoré sťažujú prístup 
na oficiálny trh práce a vytvárajú priaznivé 
podmienky pre prijímanie práce nenáležite 
ohodnotenej a nelegálnej; upozorňuje na s 
tým spojené negatívne dôsledky na rozvoj 
profesionálnej kariéry žien a rovnako na
dobré fungovanie pracovného trhu a 
schopnosť financovania systémov 
sociálneho zabezpečenia;

2. upozorňuje na všeobecne slabšiu pozíciu 
žien na trhu práce, čo často vyplýva z 
rodinných povinností, ktoré sťažujú prístup 
na oficiálny trh práce a vytvárajú priaznivé 
podmienky pre prijímanie práce nenáležite 
hodnotenej a nelegálnej; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby zavádzali prorodinnú 
politiku a započítavali rodičovskú 
dovolenku do odpracovaných rokov a tiež 
vyplácali priemernú mzdu počas obdobia 
materskej a rodičovskej dovolenky, čím sa 
znížia negatívne dôsledky rodinných 
povinností a prispeje k rozvoju
profesionálnej kariéry žien a rovnako k
dobrému fungovaniu pracovného trhu;

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. upozorňuje na všeobecne slabšiu pozíciu 
žien na pracovnom trhu, ktorá je často 
dôsledkom rodinných tlakov, ktoré sťažujú 
prístup žien na oficiálny pracovný trh 
a podporujú skutočnosť, že ženy prijímajú 
zle platenú a nelegálnu prácu; zdôrazňuje 
negatívne následky na pracovnú kariéru 
žien, ktoré z tejto skutočnosti vyplývajú, 
ale tiež následky na dobré fungovanie 
pracovného trhu a kapacitu financovania 

2. upozorňuje na všeobecne slabšiu pozíciu 
žien na pracovnom trhu, ktorá je často 
dôsledkom rodinných tlakov, ktoré sťažujú 
prístup žien na oficiálny pracovný trh 
a podporujú skutočnosť, že ženy prijímajú 
zle platenú a nelegálnu prácu; zdôrazňuje 
negatívne následky na pracovnú kariéru 
a dôchodok žien, ktoré z tejto skutočnosti 
vyplývajú, ale tiež následky na dobré 
fungovanie pracovného trhu a kapacitu 
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systémov sociálneho zabezpečenia; financovania systémov sociálneho 
zabezpečenia;

Or. et

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3 a. upozorňuje na systémy poukazov na 
služby v Belgicku, Nemecku 
a Francúzsku, kde si môžu domácnosti 
kúpiť služby v domácnosti za nízke ceny, 
pričom je však zabezpečené odvádzanie 
príspevkov na sociálne zabezpečenie 
a daní prostredníctvom tohto poukazu;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. vyzýva Komisiu, aby navrhla členským 
štátom rámcový štatút pre manželských 
partnerov pomáhajúcich v rodinných 
podnikoch, ktorý zaistí, že budú povinne 
prihlásení do systému sociálneho 
zabezpečenia;

4. vyzýva Komisiu, aby navrhla členským 
štátom rámcový štatút pre manželských 
partnerov a členov rodiny pomáhajúcich 
v rodinných podnikoch, ktorý zaistí, že 
budú povinne prihlásení do systému 
sociálneho zabezpečenia;

Or. el
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4 a. vyzýva Komisiu, aby členským štátom 
predložila návrh pružného rámca na 
uznávanie služieb v oblasti starostlivosti 
o deti, staršie osoby, osoby so zdravotným 
postihnutím atď., uznávanie práv 
a povinností ako aj pracovných skúseností 
poskytovateľov starostlivosti, či už ide 
o európskych občanov, alebo o občanov 
tretích krajín; 

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4 b. vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na 
skutočnosť, že samotné riadenie rodiny je 
rodinným podnikom, predložila rámcový 
návrh na uznávanie netypického 
rodinného zamestnania a jeho povinnej 
registrácie v systéme sociálneho 
zabezpečenia;

Or. el
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Anni Podimata

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4 a. trvá na prvoradej úlohe 
mimovládnych organizácií, rôznych 
odborov, ako aj všetkých subjektov 
v rámci pracovného trhu a naliehavo 
žiada vlády členských štátov, aby im 
umožnili zúčastniť sa na realizácii 
účinných stratégií, ktoré je potrebné 
vypracovať a uplatniť na všetkých 
úrovniach (miestnej, regionálnej, 
vnútroštátnej a európskej), ako aj v rámci 
samotných podnikov s cieľom účinne 
bojovať proti nelegálnej práci 
prostredníctvom zavedenia sociálneho 
dialógu na európskej úrovni, pričom treba 
zohľadniť rodový rozmer, a najmä 
postavenie žien;

Or. fr
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