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Módosítás 1
Donata Gottardi

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a tagállamoknak példát 
kell mutatniuk az adóterheknek és szociális 
hozzájárulásoknak a munkaerőről az 
energiára való áthárításában, és hogy a 
munkaerőre kiszabott adóterhek 
csökkentése bátorítja a be nem jelentett 
munka hivatalos munkaviszonnyá való 
alakítását;

1. úgy véli, hogy a be nem jelentett munka 
leküzdése és a lisszaboni napirend 
célkitűzéseinek elérése érdekében a 
tagállamoknak át kell hárítaniuk a munkára 
kiszabott adóterheket az energiára és/vagy 
a gazdaság más mobilis tényezőire, mint 
például a pénzügyi szolgáltatásokból és 
műveletekből származó, valamint a ki nem 
érdemelt, de már befolyt bevételre; úgy 
véli, hogy a munkára kiszabott adóterhek 
csökkentése egyike azon intézkedéseknek, 
amelyek bátoríthatnák a be nem jelentett 
munka rendes munkaviszonnyá való 
alakítását;

Or. en

Módosítás 2
Donata Gottardi

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. üdvözli a Bizottság által felvállalt 
megközelítést, és megújult küzdelemre 
szólít fel a be nem jelentett munka és a 
feketegazdaság ellen, amely – jóllehet az 
egyes tagállamokban eltérő mértékben –
károsítja a gazdaságot, védelem nélkül 
hagyja a munkavállalókat, hátrányos a 
fogyasztók számára, csökkenti az 
adóbevételeket, és tisztességtelen versenyt 
teremt a vállalatok között;

Or. en
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Módosítás 3
Bilyana Ilieva Raeva

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy 
folytassák az adó- és társadalombiztosítási 
rendszerre vonatkozó reformjaikat, mint 
például az egyszeri átalányadó bevezetése, 
az adózás és a termelékenység közötti 
kapcsolat létesítése, a foglalkoztatottak és 
önfoglalkoztatottak számára a
társadalombiztosítási rendszer terén 
biztosított egyenlő bánásmód, 
adómentesség a családtagok és barátok 
által nyújtott, kezdő vállalkozások 
kockázati tőkéjeként felhasznált 
kölcsönök esetén;

Or. en

Módosítás 4
Donata Gottardi

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. a be nem jelentett munka leküzdésére 
irányuló, a kormányzati végrehajtó 
hatóságok, munkaügyi felügyeletek és a 
szociális szereplők, társadalombiztosítási 
szervek és adóhatóságok közötti erős és 
hatékony koordináción, valamint 
adminisztratív együttműködésen alapuló 
stratégiát követel meg;

Or. en
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Módosítás 5
Donata Gottardi

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. kéri a tagállamokat, hogy a be nem 
jelentett munka és a fiskális erózió 
leküzdése érdekében használják az 
ágazatspecifikus mutatókon és 
teljesítményértékeléseken alapuló 
innovatív módszereket, valamint arra kéri 
a Bizottságot, hogy támogassa a be nem 
jelentett munka elleni küzdelemre 
vonatkozó legjobb gyakorlatok cseréjét a 
tagállamok között;

Or. en

Módosítás 6
Donata Gottardi

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri a tagállamokat, hogy minél 
hamarabb vonják vissza az új 
tagállamokból származó munkavállalók 
szabad mozgásának csökkentésére 
vonatkozó ideiglenes rendelkezéseiket, 
mivel ezek a korlátozások bátorítják a be 
nem jelentett munkavégzést;

2. kéri a tagállamokat, hogy minél 
hamarabb vizsgálják felül az új 
tagállamokból származó munkavállalók 
szabad mozgásának csökkentésére 
vonatkozó ideiglenes rendelkezéseiket, 
mivel ezen mozgás valóban folyamatban 
van, és az abban résztvevő munkavállalók 
gyakran válnak be nem jelentett 
foglalkoztatottakká;

Or. en



PE407.656v01-00 6/10 AM\725892HU.doc

HU

Módosítás 7
Bilyana Ilieva Raeva

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri a tagállamokat, hogy minél 
hamarabb vonják vissza az új 
tagállamokból származó munkavállalók 
szabad mozgásának csökkentésére 
vonatkozó ideiglenes rendelkezéseiket, 
mivel ezek a korlátozások bátorítják a be 
nem jelentett munkavégzést;

2. kéri a tagállamokat, hogy minél 
hamarabb – lehetőleg 2014-ig – vonják 
vissza az új tagállamokból származó 
munkavállalók szabad mozgásának 
csökkentésére vonatkozó ideiglenes 
rendelkezéseiket, mivel ezek a 
korlátozások bátorítják a be nem jelentett 
munkavégzést;

Or. en

Módosítás 8
Donata Gottardi

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy indítsanak egy munkáltatókat és 
munkavállalókat célzó tájékoztató 
kampányt, amely a közösségi szabályok és 
rendeletek alkalmazandó minimumára, 
valamint a be nem jelentett munkának az 
állami költségvetésre, a nemzeti 
társadalombiztosítási rendszerre, a 
tisztességes versenyre, a gazdasági 
teljesítményre és magukra a 
munkavállalókra kifejtett kedvezőtlen 
hatására történő figyelemfelkeltést 
célozza;

Or. en
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Módosítás 9
Bilyana Ilieva Raeva

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak az 
uniós források nagyobb hányadát kellene 
arra fordítaniuk, hogy tudatosítsák a 
polgárokban a be nem jelentett munka 
kockázatos voltát és az annak hivatalos 
munkaviszonnyá alakításából származó 
előnyöket, amely megfelel a lisszaboni 
stratégia növekedésre és 
munkahelyteremtésre vonatkozó 
célkitűzéseinek;

4. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak az 
uniós források nagyobb hányadát kellene a 
polgárok tudatosításának növelésére 
fordítaniuk, valamint e célból ki kellene 
használniuk a közösségi alapok (mint 
például az Európai Szociális Alap vagy a 
Progress program) nyújtotta lehetőségeket;
a tudatosságnövelő tevékenységeknek 
hangsúlyozniuk kell a be nem jelentett 
munkából eredő szankciókat, költségeket 
és kockázatokat, valamint a bejelentett 
munkavégzésből származó előnyöket, 
amely megfelel a lisszaboni stratégia 
növekedésre és munkahelyteremtésre 
vonatkozó célkitűzéseinek; felkéri a 
szociális partnereket, hogy vállaljanak 
tevékeny szerepet ebben a folyamatban;

Or. en

Módosítás 10
Zsolt László Becsey

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. megjegyzi, hogy az árnyékgazdaság 
kiküszöbölése nem valósítható meg a 
megfelelő ösztönző mechanizmusok 
végrehajtása nélkül, és ez magával vonja 
azt, hogy a tagállamok munka-felügyeleti 
hatóságait köztulajdonban levő 
jövedelembeszedő vállalattá kellene 
alakítani; úgy véli, hogy az éves 
költségvetésben tervezett előirányzatok 
fölötti társadalmi hozzájárulásokból 
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származó többletjövedelem egy részét szét 
lehetne osztani a munkafelügyeletek (a 
vállalat alkalmazottai) között 
teljesítményük folyamatos fokozása 
érdekében, ezáltal teremtve költségvetési 
fölösleget; úgy véli, hogy a tagállamoknak 
– a lisszaboni eredménymutatókkal 
összefüggésben –jelentést kellene 
készíteniük arra vonatkozóan, hogy 
milyen eredményt sikerült 
megvalósítaniuk az árnyékgazdaság 
méreteinek csökkentését illetően.

Or. en

Módosítás 11
Bilyana Ilieva Raeva

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felkéri a tagállamokat, hogy vegyék 
figyelembe az ágazatspecifikus 
megközelítéseket, amikor a be nem 
jelentett munka szabályozására vonatkozó 
politikai lépéseket tesznek;

Or. en

Módosítás 12
Bilyana Ilieva Raeva

Véleménytervezet
4 bbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. felkéri az illetékes nemzeti 
hatóságokat, hogy ösztönözzék az e-
kormányzat és on-line regisztráció 
használatát, és folytassák a bevált 
gyakorlatok cseréjét a regisztráció és 
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adminisztratív eljárások költségeinek és 
bonyolultságának csökkentése érdekében, 
például az adónyomtatványok számának 
csökkentése, egyszeri adatbevitel és 
egyszeri befizető szelvény, valamint 
egyablakos ügyintézés biztosítása által a 
vállalkozások és különösen a KKV-k 
számára;

Or. en

Módosítás 13
Bilyana Ilieva Raeva

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. kéri a be nem jelentett munka terén 
hatályos jogszabályok és szankciók 
fokozottabb érvényesítését;

Or. en

Módosítás 14
Bilyana Ilieva Raeva

Véleménytervezet
4 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4d. felkéri a Bizottságot az adminisztratív 
együttműködésnek és a bevált gyakorlatok 
cseréjének előmozdítására a közösségi 
szinten zajló, árnyékgazdaság elleni 
küzdelem terén; sürgeti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy tekintsék az önkéntes 
leleplezési kampányt és a társadalmi 
szintű amnesztiát mint valódi 
intézkedéseket, amelyek a bírságolás alóli 
felmentés, valamint a be nem jelentett 
időszakra vonatkozó adókedvezmény és 
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társadalombiztosítási hozzájárulásbeli 
engedmények felajánlása által lehetővé 
teszik a rejtőzködő munkavállalók és 
vállalkozások számára tevékenységük 
törvényesítését ;

Or. en
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