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Predlog spremembe 1
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Uvodna izjava 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju študije "Analiza 
neprijavljenega dela: poglobljena študija 
konkretnih primerov" (marec 2004), ki jo 
je opravil GD za zaposlovanje in socialne 
zadeve Evropske komisije o 
neprijavljenem delu v razširjeni Evropski 
uniji,

Or. en

Predlog spremembe 2
Anni Podimata

Osnutek mnenja
Odstavek -1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1. vztraja, da je treba vzpostaviti 
platformo na evropski ravni, ki bo 
pristojna za zbiranje potrebnih informacij 
v tesnem sodelovanju z državami 
članicami, da bi se ustvarila zanesljiva 
baza podatkov o neprijavljenem delu v EU 
ob upoštevanju razsežnosti spola in zlasti 
položaja žensk;

Or. fr

Predlog spremembe 3
Claire Gibault

Osnutek mnenja
Odstavek 1
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da ženske, ki opravljajo 
neprijavljeno delo, niso nadpovprečno 
zastopane, njihov delež pa je višji od 
deleža moških v nekaterih sektorjih 
zaposlovanja, za katere so značilne nižja 
stopnja izobrazbe, manjša varnost 
zaposlitve, nižja plača in slabša ali 
nezadostna socialna varnost;

1. poudarja, da ženske, ki opravljajo 
neprijavljeno delo, niso nadpovprečno 
zastopane, njihov delež pa je višji od 
deleža moških v nekaterih sektorjih 
zaposlovanja, za katere so značilne nižja 
stopnja izobrazbe, manjša varnost 
zaposlitve, nižja plača in slabša ali 
nezadostna socialna varnost, zaradi česar 
so zelo pogosto v zelo ranljivem položaju;

Or. fr

Predlog spremembe 4
Anni Podimata

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. opozarja, da obstajajo vsaj tri 
kategorije žensk, ki so žrtve 
neprijavljenega dela: ženske, ki imajo 
istočasno dve ali tri zaposlitve, gospodinje 
in nezakonite priseljenke. Slednje so 
zaradi ekonomskih in socialnih okoliščin 
primorane opravljati neprijavljeno delo, 
in sicer v nesprejemljivih razmerah, ki so 
v posmeh pravici do opravljanja 
dostojnega dela;

Or. fr

Predlog spremembe 5
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. opozarja, da so delovni pogoji za 
ženske, ki opravljajo neprijavljeno delo, 
na splošno manj ugodni kot za moške; 
poudarja, da ženske, ki opravljajo 
neprijavljeno delo, delajo predvsem na 
tradicionalno ženskih področjih in da 
neformalno zaposlene ženske delajo v 
storitvenem sektorju (osebne storitve, 
oskrba) ter na področjih hotelirstva, 
gostinstva, zdravstva, izobraževanja in 
čiščenja poslovnih prostorov;

Or. en

Predlog spremembe 6
Anni Podimata

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poudarja težek položaj nezakonitih 
priseljenk, ki so za preživetje primorane 
opravljati neprijavljeno delo v zelo slabih 
pogojih; vztraja tudi, da so pogosto ne 
samo žrtve gospodarskega izkoriščanja, 
temveč tudi spolnega izkoriščanja, 
trgovine z ljudmi in njihovimi organi ter 
fizičnega in spolnega nasilja; opozarja, da 
je nujno hitro in dosledno izvajanje 
predloga direktive1 o sankcijah zoper 
delodajalce, ki spodbujajo neprijavljeno 
delo z zaposlovanjem nezakonitih 
priseljencev;

Or. fr

                                               
1 Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o sankcijah zoper delodajalce državljanov tretjih držav, ki 
nezakonito prebivajo v EU (KOM(2007)0249).
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Predlog spremembe 7
Claire Gibault

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja na slabšo udeležbo žensk na 
trgu dela, ki je pogosto posledica 
družinskih obveznosti, zaradi katerih imajo 
težji dostop do uradnega trga dela ter 
sprejemajo slabo plačano in neprijavljeno 
delo; poudarja negativne posledice, ki 
izhajajo iz tega, za poklicni razvoj žensk, 
pa tudi za dobro delovanje trga dela in 
sposobnost financiranja sistemov 
socialnega varstva;

2. opozarja na slabšo udeležbo žensk na 
trgu dela, ki je pogosto posledica 
družinskih obveznosti, zaradi katerih imajo 
težji dostop do uradnega trga dela ter 
sprejemajo slabo plačano in neprijavljeno 
delo; ugotavlja, da so včasih ženske zaradi 
zelo težkega finančnega položaja 
primorane opravljati slabo plačano delo 
in neprijavljeno delo; meni, da to poudarja 
negativne posledice, ki izhajajo iz tega, za 
poklicni razvoj žensk, pa tudi za dobro 
delovanje trga dela in sposobnost 
financiranja sistemov socialnega varstva;

Or. fr

Predlog spremembe 8
Urszula Krupa

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja na slabšo udeležbo žensk na 
trgu dela, ki je pogosto posledica 
družinskih obveznosti, zaradi katerih imajo 
težji dostop do uradnega trga dela ter 
sprejemajo slabo plačano in neprijavljeno 
delo; poudarja negativne posledice, ki 
izhajajo iz tega, za poklicni razvoj žensk, 
pa tudi za dobro delovanje trga dela in 
sposobnost financiranja sistemov 
socialnega varstva;

2. opozarja na slabšo udeležbo žensk na 
trgu dela, ki je pogosto posledica 
družinskih obveznosti, zaradi katerih imajo 
težji dostop do uradnega trga dela ter 
sprejemajo slabo plačano in neprijavljeno 
delo; poziva Komisijo in države članice, 
naj izvajajo politiko, ki bo spodbujala 
družino, starševski dopust štejejo v 
delovno dobo in izplačujejo povprečno 
plačo med porodniškim in starševskim 
dopustom, kar bo ublažilo negativne 
posledice družinskih obveznosti in 
prispevalo k poklicnemu razvoju žensk, pa 
tudi k dobremu delovanju trga dela;
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Predlog spremembe 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja na slabšo udeležbo žensk na 
trgu dela, ki je pogosto posledica 
družinskih obveznosti, zaradi katerih imajo 
težji dostop do uradnega trga dela ter 
sprejemajo slabo plačano in neprijavljeno 
delo; poudarja negativne posledice, ki 
izhajajo iz tega, za poklicni razvoj žensk, 
pa tudi za dobro delovanje trga dela in 
sposobnost financiranja sistemov 
socialnega varstva;

2. opozarja na slabšo udeležbo žensk na 
trgu dela, ki je pogosto posledica 
družinskih obveznosti, zaradi katerih imajo 
težji dostop do uradnega trga dela ter 
sprejemajo slabo plačano in neprijavljeno 
delo; poudarja negativne posledice, ki 
izhajajo iz tega, za poklicni razvoj in 
pokojnino žensk, pa tudi za dobro 
delovanje trga dela in sposobnost 
financiranja sistemov socialnega varstva;

Or. el

Predlog spremembe 10
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. opozarja na sistem storitvenih bonov v 
Belgiji, Nemčiji in Franciji, ki 
gospodinjstvom omogoča kupovanje 
storitev na domu po nižji ceni, pri čemer 
se prispevki za socialno varnost in davki 
plačujejo prek tega bona;

Or. en
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Predlog spremembe 11
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva Komisijo, naj državam članicam 
predlaga okvirne predpise za ureditev
statusa zakoncev, ki pomagajo v družinskih 
podjetjih, da bi bili obvezno socialno 
zavarovani

4. poziva Komisijo, naj državam članicam 
predlaga okvirne predpise za ureditev 
statusa zakoncev ali družinskih članov, ki 
pomagajo v družinskih podjetjih, da bi bili 
obvezno socialno zavarovani

Or. el

Predlog spremembe 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo, naj državam 
članicam predlaga prožen okvir za 
priznavanje storitev oskrbe mladoletnikov, 
starostnikov, invalidov itd., s tem 
povezanih pravic in obveznosti ter 
poklicnih izkušenj oseb, ki izvajajo 
storitve oskrbe, naj so to evropski 
državljani ali državljani tretjih držav;  

Or. el

Predlog spremembe 13
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poziva Komisijo, naj upošteva, da je 
delovanje družine že samo po sebi 
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družinski posel, ter predlaga okvir za 
priznavanje neformalnega družinskega 
dela in njegovo obvezno vključitev v 
sistem socialne varnosti; 

Or. el

Predlog spremembe 14
Anni Podimata

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. vztraja, da imajo bistveno vlogo 
nevladne organizacije, vsi sindikati in 
akterji na trgu dela, ter poziva vlade držav 
članic, naj jih povabijo k sodelovanju pri 
izvajanju učinkovitih strategij, ki bodo 
pripravljene in se bodo uporabljale na 
vseh ravneh (lokalni, regionalni, državni 
in evropski), pa tudi v podjetjih, da bi se 
učinkovito borili proti neprijavljenemu 
delu z vzpostavitvijo socialnega dialoga na 
evropski ravni ob upoštevanju razsežnosti 
spola in zlasti položaja žensk;

Or. fr
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