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Ändringsförslag 1
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Förslag till yttrande
Beaktandeled 1a (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

– med beaktande av den undersökning om 
odeklarerat arbete i en utvidgad union –
en analys av odeklarerat arbete och en 
ingående studie om särskilda frågor –
som utförts av kommissionens 
generaldirektorat för sysselsättning, 
socialpolitik och lika möjligheter 
(mars 2004),

Or. en

Ändringsförslag 2
Anni Podimata

Förslag till yttrande
Punkt -1 (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

-1. Europaparlamentet hävdar bestämt att 
det är nödvändigt att inrätta en plattform 
på EU-nivå för att i nära samarbete med 
medlemsstaterna samla in viktig 
information för att skapa en tillförlitlig 
databas med uppgifter om situationen för 
odeklarerat arbete inom EU där 
jämställdhetsperspektivet och framför allt 
situationen för kvinnor beaktas.

Or. fr
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Ändringsförslag 3
Claire Gibault

Förslag till yttrande
Punkt 1 

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet understryker att 
kvinnor totalt sett visserligen inte är 
överrepresenterade inom odeklarerat arbete 
men att de i förhållande till män står för en 
betydligt större andel av de anställda inom 
några arbetsmarknadssektorer som 
kännetecknas av låg utbildning, svag 
anställningstrygghet, låg lön och liten eller 
ingen social trygghet.

1. Europaparlamentet understryker att 
kvinnor totalt sett visserligen inte är 
överrepresenterade inom odeklarerat arbete 
men att de i förhållande till män står för en 
betydligt större andel av de anställda inom 
några arbetsmarknadssektorer som 
kännetecknas av låg utbildning, svag 
anställningstrygghet, låg lön och liten eller 
ingen social trygghet, vilket gör att de 
mycket ofta hamnar i en särskilt utsatt 
situation.

Or. fr

Ändringsförslag 4
Anni Podimata

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet påpekar att det 
finns minst tre kategorier av kvinnor som 
blir tvungna att arbeta odeklarerat: för 
det första kvinnor som utför två eller tre 
arbeten samtidigt, för det andra 
hemmafruar och för det tredje kvinnor 
som är illegala invandrare. De 
sistnämnda är på grund av ekonomiska 
och sociala omständigheter tvungna att 
utföra odeklarerat arbete och naturligtvis 
under oacceptabla omständigheter som 
bryter mot rätten till ett anständigt arbete.

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

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet erinrar om att 
kvinnor ofta har mindre fördelaktiga 
arbetsvillkor än män vid odeklarerat 
arbete. Odeklarerat arbete för kvinnor 
förekommer för det mesta inom sektorer 
med traditionella ”kvinnosysslor” och 
kvinnor arbetar svart inom tjänstesektorn 
(personliga tjänster, vård), hotell- och 
restaurangbranschen, hälso- och 
sjukvård, undervisning och 
städverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 6
Anni Podimata

Förslag till yttrande
Punkt 1b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet understryker i 
vilken allvarlig situation kvinnor som är 
olagliga invandrare befinner sig. De är 
tvungna att arbeta odeklarerat under 
bedrövliga villkor för att kunna överleva. 
Dessutom utsätts de inte bara för 
ekonomiskt utnyttjande, utan även ofta 
för sexuellt utnyttjande, människohandel 
och även organhandel samt våld och 
sexuella övergrepp. Det är absolut 
nödvändigt att förslaget till direktiv1 om 
påföljder för arbetsgivare som underlättar 
odeklarerat arbete genom att anställa 
olagliga invandrare börjar tillämpas 

                                               
1 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om påföljder för arbetsgivare för tredjelandsmedborgare 
som vistas olagligt i EU (KOM(2007)0249).
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snarast och fullt ut.

Or. fr

Ändringsförslag 7
Claire Gibault

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet påpekar att kvinnors 
generellt sett svagare ställning på 
arbetsmarknaden ofta är en följd av de 
åtaganden de har gentemot familjen, vilka 
leder till att tillträdet till den officiella 
arbetsmarknaden försvåras och 
accepterandet av underbetalt och 
odeklarerat arbete gynnas. Parlamentet 
uppmärksammar även de allvarliga 
konsekvenser detta får för kvinnors 
karriärutveckling såväl som för hur väl 
arbetsmarknaden fungerar och 
möjligheterna till att finansiera de sociala 
trygghetssystemen.

2. Europaparlamentet påpekar att kvinnors 
generellt sett svagare ställning på 
arbetsmarknaden ofta är en följd av de 
åtaganden de har gentemot familjen, vilka 
leder till att tillträdet till den officiella 
arbetsmarknaden försvåras och 
accepterandet av underbetalt och 
odeklarerat arbete gynnas. Parlamentet
konstaterar till och med att, för att klara 
av mycket svåra ekonomiska situationer, 
ibland är kvinnor tvungna att kombinera 
ett lågavlönat arbete med ett odeklarerat 
arbete. Detta visar de allvarliga 
konsekvenser detta får för kvinnors 
karriärutveckling såväl som för hur väl 
arbetsmarknaden fungerar och 
möjligheterna till att finansiera de sociala 
trygghetssystemen.

Or. fr

Ändringsförslag 8
Urszula Krupa

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet påpekar att kvinnors 
generellt sett svagare ställning på 
arbetsmarknaden ofta är en följd av de 

2. Europaparlamentet påpekar att kvinnors 
generellt sett svagare ställning på 
arbetsmarknaden ofta är en följd av de 
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åtaganden de har gentemot familjen, vilka 
leder till att tillträdet till den officiella 
arbetsmarknaden försvåras och 
accepterandet av underbetalt och 
odeklarerat arbete gynnas. Parlamentet 
uppmärksammar även de allvarliga 
konsekvenser detta får för kvinnors 
karriärutveckling såväl som för hur väl 
arbetsmarknaden fungerar och 
möjligheterna till att finansiera de sociala 
trygghetssystemen.

åtaganden de har gentemot familjen, vilka 
leder till att tillträdet till den officiella 
arbetsmarknaden försvåras och 
accepterandet av underbetalt och 
odeklarerat arbete gynnas. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att inrätta en politik som 
gynnar familjen, räkna föräldraledighet 
som arbetstid och betala en 
genomsnittslön under mamma- och 
föräldraledigheten. Detta skulle minska
de allvarliga konsekvenserna av 
åtaganden gentemot familjen och gynna 
kvinnors karriärutveckling och en 
välfungerande arbetsmarknad.

Or. pl

Ändringsförslag 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet påpekar att kvinnors 
generellt sett svagare ställning på 
arbetsmarknaden ofta är en följd av de 
åtaganden de har gentemot familjen, vilka 
leder till att tillträdet till den officiella 
arbetsmarknaden försvåras och 
accepterandet av underbetalt och 
odeklarerat arbete gynnas. Parlamentet 
uppmärksammar även de allvarliga 
konsekvenser detta får för kvinnors 
karriärutveckling såväl som för hur väl 
arbetsmarknaden fungerar och 
möjligheterna till att finansiera de sociala 
trygghetssystemen.

2. Europaparlamentet påpekar att kvinnors 
generellt sett svagare ställning på 
arbetsmarknaden ofta är en följd av de 
åtaganden de har gentemot familjen, vilka 
leder till att tillträdet till den officiella 
arbetsmarknaden försvåras och 
accepterandet av underbetalt och 
odeklarerat arbete gynnas. Parlamentet 
uppmärksammar även de allvarliga 
konsekvenser detta får för kvinnors 
karriärutveckling och pension såväl som 
för hur väl arbetsmarknaden fungerar och 
möjligheterna till att finansiera de sociala 
trygghetssystemen.

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

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet uppmärksammar 
systemet med tjänstekuponger i Belgien, 
Tyskland och Frankrike, där hushållen 
kan köpa hushållstjänster till ett lägre pris 
men ändå se till att sociala avgifter och 
skatter betalas genom kupongsystemet.

Or. en

Ändringsförslag 11
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå medlemsstaterna 
en lagstiftningsram för makor och makar 
som hjälper till inom familjeföretag i syfte 
att garantera att de är obligatoriskt anslutna 
till socialförsäkringssystemet.

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå medlemsstaterna 
en lagstiftningsram för makor och makar 
eller familjemedlemmar som hjälper till 
inom familjeföretag i syfte att garantera att 
de är obligatoriskt anslutna till 
socialförsäkringssystemet.

Or. el

Ändringsförslag 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå en flexibel ram 
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för erkännandet av vårdtjänster till barn, 
gamla, funktionshindrade m.fl., 
tillhörande rättigheter och skyldigheter 
samt den yrkeserfarenhet som de personer 
har som tillhandahåller vårdtjänsterna, 
oavsett om  det rör sig om medborgare 
inom EU eller från tredjeland.  

Or. el

Ändringsförslag 13
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till yttrande
Punkt 4b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att beakta att familjens 
skötsel utgör ett familjeföretag i sig och 
föreslå en ram för erkännande av det 
atypiska arbetet inom familjen och göra 
det obligatoriskt att låta detta omfattas av 
socialförsäkringssystem. 

Or. el

Ändringsförslag 14
Anni Podimata

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet understryker den 
mycket viktiga roll icke-statliga 
organisationer, samtliga fackförbund 
samt alla aktörer på arbetsmarknaden 
spelar och anmodar regeringarna att 
uppmana medlemsstaterna att delta i 
införandet av effektiva strategier som ska 
utarbetas och genomföras på alla nivåer 
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(lokala, regionala och nationella nivåer 
samt EU-nivå) liksom på företagenför att 
effektivt kunna bekämpa odeklarerat 
arbete genom att en social dialog inrättas 
på EU-nivå med beaktande av 
jämställdhetsperspektivet och i synnerhet 
situationen för kvinnor.

Or. fr
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