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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по заетост и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. констатира, нарастване на броя случаи на недеклариран труд в рамките на 
свободното движение на работници на вътрешния пазар; счита, че това вреди както 
на работниците, така и на публичните финанси и на доброто функциониране на 
вътрешния пазар;

2. приканва настоятелно държавите-членки възможно най-скоро да се откажат от 
преходните разпоредби, ограничаващи мобилността на работниците в новите 
държави-членки, като се има предвид, че тези ограничения насърчават 
недекларирания труд;

3. приканва Комисията да преразгледа Директива 96/71/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на 
работници в рамките на предоставянето на услуги1 , а именно, за да засили 
административното сътрудничество и обмена на информация между 
компетентните национални органи (инспекции по труда, данъчни администрации, 
социалноосигурителни сдружения), за да възпрепятстват полагането на 
недеклариран труд и да решат този проблем;

4. иска от Комисията да проучи приноса на системите, установени с Директива 
2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно 
услугите на вътрешния пазар2, в това число единичните звена за контакт, биха 
могли да дадат своя принос за борбата срещу недекларирания труд;

5. подчертава, че броя случаи на недеклариран труд в рамките на подизпълнителските 
вериги би могъл да бъде значително ограничен чрез система за поемане на 
отговорност от страна на възложителите и предприемачите.

                                               
1  ОВ L 18 от 21.01.1997 г., стр. 1.
2  ОВ L 376 от 27.12.2006 г., стр. 36.
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