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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. διαπιστώνει ότι οι περιπτώσεις αδήλωτης εργασίας πολλαπλασιάζονται στο πλαίσιο της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στην εσωτερική αγορά· εκτιμά ότι το γεγονός 
αυτό θίγει τόσο τους εργαζόμενους και τα δημόσια οικονομικά όσο και την ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

2. καλεί επίμονα τα κράτη μέλη να εγκαταλείψουν το ταχύτερο δυνατό τις μεταβατικές 
διατάξεις που περιορίζουν την κινητικότητα των εργαζομένων των νέων κρατών μελών, 
διότι οι περιορισμοί αυτοί προπαντός ενθαρρύνουν την αδήλωτη εργασία·

3. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει την οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την απόσπαση 
εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών1 προκειμένου να ενισχυθεί ιδίως η 
διοικητική συνεργασία και οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων εθνικών 
αρχών (επιθεωρήσεις εργασίας, φορολογικές αρχές, οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης), 
με στόχο την πρόληψη του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας και την αντιμετώπισή της·

4. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει ποια θα μπορούσε να είναι η συμβολή των 
συστημάτων που προβλέπονται από την οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες 
στην εσωτερική αγορά2, συμπεριλαμβανομένων των ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης, 
στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας·

5. τονίζει ότι οι περιπτώσεις αδήλωτης εργασίας στο πλαίσιο των αλυσίδων υπεργολαβίας 
θα μπορούσαν να μειωθούν σημαντικά με τη βοήθεια ενός συστήματος αυξημένης
υπευθυνοποίησης των εντολέων και των κυρίων των έργων·

                                               
1 ΕΕ L 18, 21.1.1997, σελ. 1.
2 ΕΕ L 376, 27.12.2006, σελ. 36.
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