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Grozījums Nr. 1
Donata Gottardi

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka dalībvalstīm ir jārāda 
piemērs par nodokļu un sociālo iemaksu
sloga novirzīšanu no darbaspēka uz 
enerģētiku un ka darbaspēka nodokļu 
samazināšana sekmēs nelikumīgas 
nodarbinātības pārveidošanu par 
likumīgām darba attiecībām;

1. uzskata, ka, lai cīnītos pret nelikumīgu 
nodarbinātību un sasniegtu Lisabonas 
darba kārtības mērķus, dalībvalstīm ir 
jānovirza nodokļu slogs no darbaspēka uz 
enerģētiku un/vai citiem mobilajiem 
ekonomikas faktoriem, piemēram, 
ieņēmumiem no finanšu pakalpojumiem 
un darījumiem, kā arī ar nodokli 
neapliktiem ienākumiem; uzskata, ka 
darbaspēka nodokļu samazināšana ir viens 
no pasākumiem, kurš varētu sekmēt
nelikumīgas nodarbinātības pārveidošanu 
par standarta darba attiecībām;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Donata Gottardi

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atzinīgi vērtē Komisijas pieeju un 
aicina arī atjaunot cīņu pret nelikumīgu 
nodarbinātību un ēnu ekonomiku, kura 
— lai arī tās apmēri dalībvalstīs atšķiras 
— apdraud ekonomiku, nenodrošina 
garantijas darba ņēmējiem, ir neizdevīga 
patērētājiem, samazina nodokļu 
ienākumus un rada uzņēmumu negodīgu 
konkurenci;

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Bilyana Ilieva Raeva

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

  1.a mudina dalībvalstis turpināt nodokļu 
un sociālā nodrošinājuma sistēmu 
reformu, piemēram, ieviešot vienotas 
nodokļu likmes, izveidojot saikni starp 
nodokļiem un produktivitāti, vienlīdzīgu 
attieksmi pret pašnodarbinātajiem saistībā
ar sociālās drošības sistēmām, nodokļu 
atvieglojumus ģimeņu, draugu 
aizņēmumiem, kas paredzēti kā riska 
kapitāls uzņēmējdarbības sākšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Donata Gottardi

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b aicina pieņemt stratēģiju par 
nelikumīgas nodarbinātības apkarošanu, 
pamatojoties uz spēcīgu un efektīvu 
koordināciju un administratīvo sadarbību 
starp valdību izpildaģentūrām, darba 
inspektoriem un sociālajiem partneriem, 
sociālā nodrošinājuma iestādēm un 
nodokļu iestādēm; 

Or. en
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Grozījums Nr. 5
Donata Gottardi

Atzinuma projekts
1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.c aicina dalībvalstis izmantot 
novatoriskas metodes, balstoties uz 
īpašiem rādītājiem un tehnoloģijām, kas 
raksturīgas dažādām uzņēmējdarbības 
nozarēm, lai cīnītos pret nelikumīgu 
nodarbinātību un nodokļu ieņēmumu 
samazināšanos, un aicina Komisiju 
atbalstīt labākās prakses apmaiņu 
dalībvalstīs cīņā pret nelikumīgu 
nodarbinātību;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Donata Gottardi

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. mudina dalībvalstis, cik ātri vien 
iespējams, atcelt pārejas noteikumus par 
darba ņēmēju no jaunajām dalībvalstīm 
mobilitātes ierobežošanu, jo šādi 
noteikumi veicina nelikumīgu
nodarbinātību;

2. mudina dalībvalstis, cik ātri vien 
iespējams, pārskatīt pārejas noteikumus 
par darba ņēmēju no jaunajām dalībvalstīm 
mobilitātes ierobežošanu, jo patiesībā šāda 
mobilitāte jau notiek un šie darba ņēmēji 
bieži vien iesaistās nelikumīgā
nodarbinātībā;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Bilyana Ilieva Raeva

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. mudina dalībvalstis, cik ātri vien 
iespējams, atcelt pārejas noteikumus par
darba ņēmēju no jaunajām dalībvalstīm 
mobilitātes ierobežošanu, jo šādi noteikumi 
veicina nelikumīgu nodarbinātību;

2. mudina dalībvalstis, cik ātri vien 
iespējams, vēlams līdz 2014. gadam, atcelt 
pārejas noteikumus par darba ņēmēju no 
jaunajām dalībvalstīm mobilitātes 
ierobežošanu, jo šādi noteikumi veicina 
nelikumīgu nodarbinātību;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Donata Gottardi

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina Komisiju un dalībvalstis sākt 
informācijas kampaņu darba devējiem un 
darba ņēmējiem, lai pievērstu uzmanību 
obligātajiem Kopienas noteikumiem un 
regulām, kā arī nelikumīgas 
nodarbinātības negatīvajām sekām uz 
valsts finansēm, valsts sociālā
nodrošinājuma sistēmu, godīgu 
konkurenci, ekonomisko darbību un 
darba ņēmējiem pašiem;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Bilyana Ilieva Raeva

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka dalībvalstīm ir jāpiešķir 
vairāk valsts līdzekļu sabiedrības izpratnes 
veidošanai par riskiem, kas saistīti ar 

4. uzsver, ka dalībvalstīm ir jāpiešķir 
vairāk valsts līdzekļu un vairāk jāizmanto 
Kopienas finansējuma iespējas 
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nelikumīgu nodarbinātību, kuri atbilstoši 
Lisabonas stratēģijas izaugsmei un 
nodarbinātībai mērķiem ir problēma, un 
priekšrocībām, ko sniedz nelikumīgas 
nodarbinātības pārveidošana likumīgās 
darba attiecībās.

(piemēram, Eiropas Sociālais fonds vai 
Progress programma) sabiedrības 
izpratnes veidošanai; izpratnes veidošanas 
pasākumi ir jāvērš uz sankcijām, 
izmaksām, nelikumīgas nodarbinātības 
riskiem un ieguvumiem no likumīgām 
darba attiecībām, kuri atbilstoši Lisabonas 
stratēģijas izaugsmei un nodarbinātībai 
mērķiem ir problēma; aicina sociālos 
partnerus aktīvi piedalīties šajā procesā.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Zsolt László Becsey

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a norāda, ka ēnu ekonomikas 
samazināšanu nevar panākt bez 
atbilstošiem stimulējošiem mehānismiem, 
un tas nozīmē, ka dalībvalstu darba 
inspekcijas ir jāpārveido par valsts 
ieņēmumu iekasēšanas uzņēmumiem; 
uzskata, ka daļu no sociālo iemaksu 
ieņēmumiem par gada budžetā
plānotajiem līdzekļu piešķīrumiem varētu 
piešķirt darba inspektoriem (uzņēmumu 
darbiniekiem), lai pastāvīgi pilnveidotu 
viņu sniegumu, tādējādi realizējot budžeta 
pārpalikumu; uzskata, ka saistībā ar 
Lisabonas rezultātu pārskatu dalībvalstīm 
ir jāziņo, kuru panākumi rezultātā ir 
samazinājies ēnu ekonomikas apjoms.

Or. en
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Grozījums Nr. 11
Bilyana Ilieva Raeva

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina dalībvalstis apsvērt nozarēm 
raksturīgas pieejas, veicot politiskas 
darbības nelikumīgas nodarbinātības 
noregulēšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 12
Bilyana Ilieva Raeva

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b aicina attiecīgās valstu iestādes 
veicināt to, ka tiek izmantota e-pārvalde 
un reģistrēšanās tiešsaistē, un apmainīties 
ar labu praksi, lai samazinātu izmaksas 
un reģistrēšanās un administratīvo 
procedūru sarežģītību, piemēram, 
samazinot nodokļu deklarācijas veidlapu 
skaitu, vienu datu ierakstus, viena 
maksājuma iedaļas, vienas iestādes 
apstiprinājuma sistēmas uzņēmumiem un 
jo īpaši MVU.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Bilyana Ilieva Raeva

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

4.c aicina efektīvāk īstenot pašreizējos 
tiesību aktus un sankcijas cīņā pret 
nelikumīgu nodarbinātību.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Bilyana Ilieva Raeva

Atzinuma projekts
4.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.d aicina Komisiju paātrināt 
administratīvo sadarbību un labas prakses 
apmaiņu cīņā pret ēnu ekonomiku 
Kopienas līmenī; mudina Komisiju un 
dalībvalstis apsvērt informācijas 
brīvprātīgas atklāšanas kampaņas un 
plašas sabiedrības amnestijas kā efektīvus 
pasākumus, kuri slēptajiem darba 
ņēmējiem un uzņēmumiem ļauj noregulēt 
savu darbību, atbrīvojot tos no soda un 
pat piedāvājot samazināt nodokļus un 
sociālā nodrošinājuma iemaksu atlaides 
par nedeklarēto periodu.

Or. en
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