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Amendement 1
Donata Gottardi

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de lidstaten een 
voorbeeld moeten stellen met betrekking 
tot het verplaatsen van de belastingdruk en 
sociale bijdragen van werknemers naar 
energie, en dat belastingverlaging voor 
werknemers een stimulans is voor het 
omzetten van zwartwerk in legitieme 
vormen van werk;

1. is van mening dat de lidstaten, teneinde 
zwartwerk te bestrijden en de 
doelstellingen van de Lissabon-agenda te 
verwezenlijken, de belastingdruk moeten 
verleggen van arbeid naar energie en/of 
overige mobiele factoren van de 
economie, zoals opbrengsten uit 
financiële diensten en transacties, en 
inkomen niet-uit-arbeid; gelooft dat 
belastingverlaging voor arbeid een van de 
maatregelen is waarmee kan worden 
gestimuleerd om zwartwerk om te zetten in 
standaardvormen van werk;

Or. en

Amendement 2
Donata Gottardi

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verwelkomt de door de Commissie 
gehanteerde benadering en vraagt tevens 
om een hernieuwde strijd tegen zwartwerk 
en de ondergrondse economie, die, zij het 
in verschillende mate per lidstaat, de 
economie schaadt, arbeiders onbeschermd 
laat, schadelijk is voor de consument, 
drukt op de belastingopbrengsten en leidt 
tot oneerlijke concurrentie tussen 
ondernemingen;

Or. en
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Amendement 3
Bilyana Ilieva Raeva

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. moedigt de lidstaten aan hun 
hervormingen van het belasting- en 
socialezekerheidsstelsel voort te zetten, 
zoals de invoering van een uniform 
inkomstenbelastingtarief (vlaktaks), 
waardoor een koppeling ontstaat tussen 
belasting en productiviteit, gelijke 
behandeling van zelfstandigen en 
werknemers in de zin van sociale 
zekerheid, en belastingvrijstellingen voor 
leningen van familieleden en vrienden die 
door startende ondernemers worden 
gebruikt als risicokapitaal;

Or. en

Amendement 4
Donata Gottardi

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. vraagt om een strategie voor de 
bestrijding van zwartwerk op basis van 
een sterke en efficiënte coördinatie en 
bestuurlijke samenwerking tussen de 
wetshandhavingsinstanties, de 
arbeidsinspectiediensten en sociale 
partners, de socialezekerheidsinstellingen 
en de belastingdiensten;

Or. en
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Amendement 5
Donata Gottardi

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. roept de lidstaten op in de strijd 
tegen zwartwerk en fiscale uitholling 
gebruik te maken van vernieuwende 
methoden op basis van specifieke 
indicators en benchmarks voor de 
verschillende bedrijfssectoren, en vraagt 
de Commissie in diezelfde strijd de 
uitwisseling van goede praktijksvormen 
tussen de lidstaten te ondersteunen;

Or. en

Amendement 6
Donata Gottardi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. roept de lidstaten op om zo snel 
mogelijk de overgangsbepalingen in te 
trekken die de mobiliteit van werknemers 
uit de nieuwe lidstaten beperken, omdat die 
bepalingen zwartwerk aanmoedigen;

2. roept de lidstaten op om zo snel 
mogelijk de overgangsbepalingen te
herzien die de mobiliteit van werknemers 
uit de nieuwe lidstaten beperken, omdat die 
mobiliteit nu eenmaal toch plaatsvindt en 
deze werknemers vaak belanden in
zwartwerk;

Or. en

Amendement 7
Bilyana Ilieva Raeva

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. roept de lidstaten op om zo snel 
mogelijk de overgangsbepalingen in te 
trekken die de mobiliteit van werknemers 
uit de nieuwe lidstaten beperken, omdat die 
bepalingen zwartwerk aanmoedigen;

2. roept de lidstaten op om zo snel 
mogelijk, bij voorkeur voor 2014, de 
overgangsbepalingen in te trekken die de 
mobiliteit van werknemers uit de nieuwe 
lidstaten beperken, omdat die bepalingen 
zwartwerk aanmoedigen;

Or. en

Amendement 8
Donata Gottardi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op een informatiecampagne te starten die 
gericht is op werkgevers en werknemers, 
en die bedoeld is om aandacht te vragen 
voor de geldende minimale 
communautaire regelgeving en de 
nadelige effecten die zwartwerk heeft op 
de publieke financiën, de landelijke 
socialezekerheidsstelsels, eerlijke 
concurrentie, economische prestaties en 
de positie van de werknemers zelf;

Or. en

Amendement 9
Bilyana Ilieva Raeva

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat lidstaten meer 
overheidsmiddelen moeten toekennen voor 

4. benadrukt dat lidstaten meer 
overheidsmiddelen moeten toekennen en 
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bewustmakingsprojecten over de risico's 
van zwartwerk en over de positieve 
gevolgen van de omzetting van zwartwerk 
in legitiem werk, wat een zorg is die 
overeenkomt met de belangrijkste 
doelstellingen van de Lissabonstrategie 
voor groei en werkgelegenheid.

gebruik moeten maken van de 
mogelijkheden van 
Gemeenschapsfinanciering (zoals het 
Europees Sociaal fonds of Progress) voor 
bewustmakingsprojecten; is van mening 
dat bij activiteiten om het bewustzijn te 
vergroten de nadruk moet komen te liggen 
op sancties, kosten, de risico’s van 
zwartwerk en de voordelen van legitiem 
werk, wat een zorg is die overeenkomt met 
de belangrijkste doelstellingen van de 
Lissabonstrategie voor groei en 
werkgelegenheid; roept de sociale 
partners op in dat proces een actieve rol te 
spelen;

Or. en

Amendement 10
Zsolt László Becsey

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. merkt op dat het uitbannen van de 
informele economie niet kan worden 
verwezenlijkt zonder dat er passende 
stimuleringsmechanismen worden 
ingevoerd en dat dit impliceert dat de 
arbeidsinspectiediensten van de lidstaten 
moeten worden omgezet in 
overheidsinstanties voor het innen van 
inkomsten; gelooft dat de overschotten 
van de opbrengsten uit 
socialeverzekeringsbijdragen die geraamd 
zijn in de jaarlijkse begroting kunnen 
worden toegewezen aan 
arbeidsinspecteurs (werknemers van de 
onderneming) teneinde te blijven werken 
aan hun prestaties en zo het 
begrotingsoverschot te benutten; is van 
mening dat de lidstaten in de context van 
het scorebord van Lissabon verslag 
moeten doen van de successen die zijn 
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behaald bij het terugdringen van de 
informele economie;

Or. en

Amendement 11
Bilyana Ilieva Raeva

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. vraagt de lidstaten een 
sectorspecifieke benadering te overwegen 
bij hun beleidsmaatregelen ten aanzien 
van het legaliseren van zwartwerk;

Or. en

Amendement 12
Bilyana Ilieva Raeva

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. roept de relevante nationale 
autoriteiten op het gebruik van 
elektronische middelen en online 
registratie te stimuleren en goede 
praktijksvormen uit te wisselen met als 
doel dat de kosten en de complexiteit van 
registratie- en administratieve procedures 
worden beperkt, bijvoorbeeld door het 
aantal belastingformulieren terug te 
brengen, en enkelvoudige gegevensinvoer, 
enkelvoudige betalingsfiches en alles-in-
één winkels te introduceren voor 
ondernemingen, met name uit het MKB;

Or. en
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Amendement 13
Bilyana Ilieva Raeva

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. vraagt om striktere handhaving
van de bestaande wetgeving en hardere 
sancties in de strijd tegen zwartwerk;

Or. en

Amendement 14
Bilyana Ilieva Raeva

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. roept de Commissie op om in 
de strijd tegen de informele economie 
bestuurlijke samenwerking en 
uitwisseling van goede praktijksvormen 
op Gemeenschapsniveau te bevorderen; 
vraagt de Commissie en de lidstaten met 
klem als effectieve maatregelen 
campagnes voor vrijwillige 
openbaarmaking en maatschappijbrede 
amnestieën te overwegen, waardoor 
verborgen werknemers en ondernemingen 
hun activiteiten zouden kunnen 
legaliseren zonder te worden gestraft, en 
zelfs voor de niet-gedeclareerde perioden 
een verminderd belastingtarief en 
kortingen op de sociale bijdragen 
aangeboden zouden kunnen krijgen;

Or. en
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