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Tarkistus 1
Donata Gottardi

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että jäsenvaltioiden on 
toimittava hyvänä esimerkkinä, mitä tulee
verojen ja sosiaaliturvamaksujen 
muodostaman rasituksen siirtämiseen 
työvoimasta energiaan, ja että työvoimaan
kohdistuvien verojen vähentäminen edistää 
pimeän työn muuntamista työllisyyden 
laillisiksi muodoiksi;

1. katsoo, että pimeän työn torjumiseksi ja 
Lissabonin strategian tavoitteiden 
saavuttamiseksi jäsenvaltioiden olisi 
siirrettävä verojen muodostama rasitus
työstä energiaan ja/tai muihin 
kansantalouden liikkuviin muuttujiin, 
kuten rahoituspalveluista saataviin 
tuloihin ja liiketoimiin sekä muihin kuin
ansiotuloihin; katsoo, että työhön 
kohdistuvien verojen vähentäminen on yksi 
toimi, joka voisi edistää pimeän työn 
muuntamista työllisyyden tavanomaisiksi 
muodoiksi;

Or. en

Tarkistus 2
Donata Gottardi

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pitää myönteisenä komission 
lähestymistapaa, ja kehottaa myös 
vastustamaan uusin voimin pimeää työtä 
ja harmaata taloutta, jotka –
jäsenvaltiosta riippuen eri tavoin –
vahingoittavat kansantaloutta, jättävät 
työntekijät vaille suojaa, ovat 
vahingollisia kuluttajille, vähentävät 
verokertymää ja johtavat 
epäoikeudenmukaiseen kilpailuun 
yritysten välillä;

Or. en
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Tarkistus 3
Bilyana Ilieva Raeva

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa jäsenvaltioita jatkamaan 
edelleen vero- ja 
sosiaaliturvajärjestelmiensä uudistamista 
yhtenäisen tasaveron käyttöönotolla, 
verotuksen ja tuottavuuden välisen 
yhteyden osoittamisella, yksityisyrittäjien 
ja työntekijöiden yhtäläisellä kohtelulla 
sosiaaliturvajärjestelmissä tai 
verohelpotuksilla perheeltä ja ystäviltä 
saaduille lainoille, joita uudet yrittäjät 
käyttävät riskipääomana; 

Or. en

Tarkistus 4
Donata Gottardi

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. vaatii luomaan pimeän työn 
torjunnalle strategian, joka perustuu 
valtion lainvalvontaelinten, 
työvoimaviranomaisten, 
työmarkkinaosapuolten, 
sosiaaliturvaviranomaisten ja 
veroviranomaisten väliseen tiiviiseen ja 
tehokkaaseen koordinointiin ja 
hallinnolliseen yhteistyöhön;

Or. en
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Tarkistus 5
Donata Gottardi

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. kehottaa jäsenvaltioita käyttämään eri 
liiketoiminta-alojen indikaattoreihin ja 
viiteparametreihin perustuvia 
innovatiivisia keinoja pimeän työn ja 
veronkierron torjumiseksi, ja kehottaa 
komissiota tukemaan jäsenvaltioiden 
parhaiden käytäntöjen vaihtamista 
pimeän työn torjunnassa;

Or. en

Tarkistus 6
Donata Gottardi

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa jäsenvaltioita lopettamaan
mahdollisimman nopeasti uusista 
jäsenvaltioista tulevien työntekijöiden 
liikkuvuutta rajoittavien siirtymäkauden 
määräysten soveltamisen, koska kyseiset 
määräykset kannustavat pimeään työhön;

2. kehottaa jäsenvaltioita arvioimaan
mahdollisimman nopeasti uusista 
jäsenvaltioista tulevien työntekijöiden 
liikkuvuutta rajoittavien siirtymäkauden 
määräysten soveltamisen, koska tällaista 
liikkuvuutta esiintyy ja kyseiset työntekijät 
päätyvät usein pimeään työhön;

Or. en

Tarkistus 7
Bilyana Ilieva Raeva

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa jäsenvaltioita lopettamaan 
mahdollisimman nopeasti uusista 
jäsenvaltioista tulevien työntekijöiden 
liikkuvuutta rajoittavien siirtymäkauden 
määräysten soveltamisen, koska kyseiset 
määräykset kannustavat pimeään työhön;

2. kehottaa jäsenvaltioita lopettamaan 
mahdollisimman nopeasti uusista 
jäsenvaltioista tulevien työntekijöiden 
liikkuvuutta rajoittavien siirtymäkauden 
määräysten soveltamisen, mieluiten 
vuoteen 2014 mennessä, koska kyseiset 
määräykset kannustavat pimeään työhön;

Or. en

Tarkistus 8
Donata Gottardi

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
käynnistämään työnantajille ja 
työntekijöille suunnatun 
tiedotuskampanjan, jolla pyritään 
kiinnittämään huomiota alalla 
sovellettaviin yhteisön 
vähimmäissäännöksiin ja niihin 
kielteisiin seurauksiin, joita pimeästä 
työstä aiheutuu julkiselle rahoitukselle, 
kansalliselle sosiaaliturvajärjestelmälle, 
oikeudenmukaiselle kilpailulle, talouden 
suorituskyvylle ja työntekijöille itselleen;  

Or. en

Tarkistus 9
Bilyana Ilieva Raeva

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että jäsenvaltioiden on 
osoitettava enemmän julkisia varoja 
yleisen tietoisuuden lisäämiseen pimeään 
työhön liittyvistä riskeistä ja niistä 
myönteisistä vaikutuksista, joita on sen 
muuntamisella lailliseksi työksi, mikä on 
kasvua ja työllisyyttä edistävän Lissabonin 
strategian päätavoitteiden mukaista.

4. korostaa, että jäsenvaltioiden on 
osoitettava enemmän julkisia varoja ja 
käytettävä yhteisön 
rahoitusmahdollisuuksia (kuten 
Euroopan sosiaalirahasto tai Progress-
ohjelma) yleisen tietoisuuden lisäämiseksi;
yleistä tietoisuutta lisäävissä toimissa 
pitäisi korostaa seuraamuksia, 
kustannuksia, pimeän työn riskejä ja 
laillisen työn etuja, mikä on kasvua ja 
työllisyyttä edistävän Lissabonin strategian 
päätavoitteiden mukaista; pyytää 
työmarkkinaosapuolia olemaan 
aktiivisesti mukana kyseisessä 
prosessissa;

Or. en

Tarkistus 10
Zsolt László Becsey

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. panee merkille, että harmaata 
taloutta ei voida poistaa ilman 
asianmukaisten kannustinmekanismien 
toteuttamista, ja että tällöin 
jäsenvaltioiden työvoiman 
valvontaviranomaiset olisi muutettava 
julkisessa omistuksessa oleviksi voittoa 
tavoitteleviksi yrityksiksi; katsoo, että osa 
vuotuisen talousarvion ennakoitujen 
määrärahojen ylijäämätuloista 
sosiaalimaksutulojen piirissä voitaisiin 
jakaa työsuojeluhenkilöstölle (yrityksen 
työntekijöille), jotta he jatkuvasti 
parantaisivat saavutuksiaan ja siten 
saisivat aikaan budjettiylijäämää; katsoo, 
että jäsenvaltioiden pitäisi ilmoittaa 
Lissabonin tulostaulukon yhteydessä, 
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mitä saavutuksia on saatu aikaan 
harmaan talouden pienentämisen 
suhteen.

Or. en

Tarkistus 11
Bilyana Ilieva Raeva

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. pyytää jäsenvaltioita harkitsemaan 
alakohtaista lähestymistapaa silloin kun 
ne toteuttavat toimia pimeän työn 
laillistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 12
Bilyana Ilieva Raeva

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. pyytää asiasta vastaavia kansallisia 
viranomaisia kannustamaan verkossa 
toimivan hallinnon ja rekisteröinnin 
käyttämistä, jotta vähennetään 
rekisteröinnin ja hallintomenettelyjen 
kustannuksia ja vaikeaselkoisuutta; tämä 
voidaan toteuttaa esimerkiksi 
vähentämällä erityisesti pk-yritysten ja 
muiden yritysten verolomakkeiden 
määrää, yksinkertaistamalla niiden tieto-
ja maksukäytäntöjä sekä käyttämällä 
keskitettyjä palvelupisteitä;

Or. en
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Tarkistus 13
Bilyana Ilieva Raeva

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. kehottaa tiukentamaan nykyisen 
lainsäädännön täytäntöönpanon 
valvontaa ja seuraamuksia pimeän työn 
torjunnassa;

Or. en

Tarkistus 14
Bilyana Ilieva Raeva

Lausuntoluonnos
4 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 d. pyytää komissiota harmaan talouden 
torjunnan yhteydessä edistämään 
hallinnollista yhteistyötä ja hyvien 
käytäntöjen vaihtamista yhteisön tasolla; 
kehottaa, että komissio ja jäsenvaltiot 
harkitsevat voisivatko vapaaehtoiseen 
ilmoitukseen perustuvat kampanjat ja 
yleiset armahdukset olla tehokkaita 
toimia, jotka antaisivat salaa toimiville 
työntekijöille ja yrityksille 
mahdollisuuden laillistaa toimintansa 
ilman rangaistusta ja jopa tarjoamalla 
alennettuja vero- ja sosiaaliturvamaksuja 
niiltä ajanjaksoilta, jolloin maksuja ei ole 
suoritettu;

Or. en
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