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Изменение 1
Donata Gottardi

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че държавите-членки трябва 
да се превърнат в пример по 
отношение на прехвърлянето на
тежестта на данъците и социалните 
вноски от работниците към 
енергийния сектор. Намаляването на 
данъците, плащани от работниците,
ще насърчи превръщането на 
недекларирания труд в законни форми 
на трудова заетост;

1. счита, че с оглед на борбата срещу 
недекларирания труд и на 
постигането на целите на 
Лисабонската програма държавите-
членки следва да прехвърлят тежестта 
на данъчното облагане от труда към 
енергийния сектор и/или други 
икономически фактори с висока 
мобилност като приходите от 
финансовите услуги и сделки, както и 
нетрудовите доходи. Счита, че 
намаляването на данъците върху 
труда е една от мерките, които биха 
могли да насърчат превръщането на 
недекларирания труд в стандартни
форми на трудова заетост;

Or. en

Изменение 2
Donata Gottardi

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. приветства подхода на 
Комисията и призовава също за 
подновяване на борбата срещу 
недекларирания труд и „подземната“ 
икономика, която - макар и в 
различна степен сред държавите-
членки - нанася щети на 
икономиката, оставя работниците 
без защита, наврежда на 
потребителите, намалява данъчните 
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приходи и води до нелоялна 
конкуренция между предприятията; 

Or. en

Изменение 3
Биляна Илиева Раева

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

  1a. насърчава държавите-членки да 
продължат да провеждат реформи на 
данъчната система и на системата 
за социална сигурност като 
въвеждането на единен плосък данък, 
обвързване на данъчното облагане с 
производителността, равното 
третиране на самостоятелно 
заетите и заетите лица по 
отношение на системите за социална 
сигурност, данъчните облекчения за 
заеми, получени от роднини и 
приятели, които се използват като 
рисков капитал от начинаещи 
предприемачи;

Or. en

Изменение 4
Donata Gottardi

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. призовава за приемане на 
стратегия за борба срещу 
недекларирания труд, основаваща се 
на интензивна и ефективна 
координация и административно 
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сътрудничество между 
правителствените изпълнителни 
агенции, инспекциите по труда и 
социалните партньори, 
администрациите на органите за 
социална сигурност и данъчните 
органи;

Or. en

Изменение 5
Donata Gottardi

Проектостановище
Параграф 1 в (нов)

Проектостановище Изменение

1в. призовава държавите-членки да 
използват новаторски методи, 
основаващи се на показатели и 
стандарти, специфични за 
различните стопански сектори, с 
оглед на борбата срещу 
недекларирания труд и 
подкопаването на данъчната система 
и призовава Комисията да подкрепи 
обмена на най-добри практики сред 
държавите-членки в рамките на 
борбата срещу недекларирания труд;

Or. en

Изменение 6
Donata Gottardi

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава държавите-членки да се 
откажат възможно най-скоро от
преходните разпоредби за ограничаване 

2. призовава държавите-членки да 
преразгледат възможно най-скоро 
преходните разпоредби за ограничаване 
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на мобилността на работниците от 
новите държави-членки, тъй като тези 
ограничения насърчават
недекларирания труд;

на мобилността на работниците от 
новите държави-членки, тъй като 
всъщност тази мобилност е факт и 
тези работници често са принудени да 
извършват недеклариран труд;

Or. en

Изменение 7
Биляна Илиева Раева

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава държавите-членки да се 
откажат възможно най-скоро от 
преходните разпоредби за ограничаване 
на мобилността на работниците от 
новите държави-членки, тъй като тези 
ограничения насърчават 
недекларирания труд;

2. призовава държавите-членки да се 
откажат възможно най-скоро от 
преходните разпоредби за ограничаване 
на мобилността на работниците от 
новите държави-членки, за 
предпочитане в срок до 2014 г., тъй 
като тези ограничения насърчават 
недекларирания труд;

Or. en

Изменение 8
Donata Gottardi

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. призовава Комисията и 
държавите-членки да проведат 
информационна кампания, насочена 
към работодателите и работниците 
и целяща да привлече вниманието към 
приложимите минимални норми и 
разпоредби на Общността и към 
неблагоприятните последици от 
недекларирания труд за публичните 
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финанси, националните системи за 
социална сигурност, лоялната 
конкуренция, икономическите 
показатели и самите работници;

Or. en

Изменение 9
Биляна Илиева Раева

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че държавите-членки 
следва да насочат повече обществени 
ресурси за информирането на 
обществеността относно опасностите, 
свързани с недекларирания труд и 
положителните последици от 
превръщането на недекларирания 
труд в труд, полаган при законни 
условия. Изразената загриженост 
отговаря на основните цели на 
Лисабонската стратегия за растеж и 
заетост.

4. подчертава, че държавите-членки 
следва да насочат повече обществени 
ресурси и да използват 
възможностите за получаване на 
финансиране от Общността (от 
Европейския социален фонд или 
програмата „Прогрес“) за 
информирането на обществеността; в
рамките на дейностите за 
повишаване на информираността 
следва да се подчертават санкциите, 
разходите, рисковете, свързани с 
недекларирания труд, и ползите от 
декларираната трудова дейност, като 
тази загриженост е в съзвучие с
основните цели на Лисабонската 
стратегия за растеж и заетост; приканва 
социалните партньори да изпълняват 
активна роля в този процес;

Or. en

Изменение 10
Zsolt László Becsey

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)



PE407.656v01-00 8/10 AM\725892BG.doc

BG

Проектостановище Изменение

4a. отбелязва, че премахването на 
сивата икономика не може да се 
осъществи без прилагане на 
подходящи механизми за 
стимулиране, както и че това 
предполага, че инспекциите по труда 
на държавите-членки следва да се 
превърнат в държавни дружества за 
събиране на приходи; счита, че част 
от приходите от социални вноски, 
които надвишават предвидените в 
годишния бюджет бюджетни 
кредити, биха могли да се 
преразпределят на инспекторите по 
труда (служители в дружеството) с 
цел да се насърчават постоянно 
техните постижения и по този 
начин да се генерира бюджетен 
излишък; счита, че държавите-
членки следва да докладват, в 
рамките на „таблото“ за 
проследяване на резултатите от 
Лисабонския процес, относно 
осъществения напредък по 
отношение на ограничаването на 
сивата икономика.

Or. en

Изменение 11
Биляна Илиева Раева

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. приканва държавите-членки да 
разгледат възможността за 
прилагане на специфични за 
отделните сектори подходи при 
предприемането на мерки за 
урегулиране на недекларирания труд;
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Or. en

Изменение 12
Биляна Илиева Раева

Проектостановище
Параграф 4 б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. приканва съответните 
национални органи да насърчат 
използването на електронното 
правителство и електронната 
регистрация и да обменят добри 
практики с цел да ограничат 
разходите и сложността на 
регистрационните и 
административните процедури, 
например чрез намаляване на броя на 
данъчните формуляри, вписване на 
единни данни, единни фишове за 
заплата и обслужване на едно гише за 
предприятията и по-специално за 
МСП;

Or. en

Изменение 13
Биляна Илиева Раева

Проектостановище
Параграф 4 в (нов)

Проектостановище Изменение

4в. призовава за по-строго прилагане 
на съществуващото законодателство 
и за санкции в рамките на борбата 
срещу недекларирания труд;

Or. en
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Изменение 14
Биляна Илиева Раева

Проектостановище
Параграф 4 г (нов)

Проектостановище Изменение

4г. приканва Комисията да насърчава 
административното сътрудничество 
и обмена на добри практики в 
рамките на борбата срещу сивата 
икономика на равнището на 
Общността; настоятелно призовава 
Комисията и държавите-членки да 
разгледат възможността за 
провеждане на кампании за 
доброволно разкриване на информация 
и за амнистия за цялото общество 
като ефективни мерки, които 
предоставят възможност на
„скритите“ работници и на 
предприятията да урегулират своите 
дейности, като ги освобождават от 
налагането на наказания и дори им 
предлагат по-ниски данъчни ставки и 
отстъпки за 
социалноосигурителните вноски за 
периодите, през които трудовата 
дейност не е била декларирана;

Or. en


	725892bg.doc

