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Poprawka 1
Donata Gottardi

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że państwa członkowskie 
powinny stanowić przykład w dziedzinie 
przesuwania ciężaru podatków i składek 
na ubezpieczenia społeczne z 
pracowników na energię; zmniejszenie 
opodatkowania pracowników będzie
sprzyjać przekształcaniu pracy 
nierejestrowanej w legalne formy 
zatrudnienia pracowników;

1. uważa, że w celu zwalczania 
nierejestrowanej pracy i osiągnięcia celów 
strategii lizbońskiej państwa członkowskie 
powinny przesunąć ciężar podatków z 
pracy na energię lub inne ruchome 
czynniki gospodarki, takie jak przychód z 
usług finansowych i transakcji, a także 
niezrealizowany przychód; sądzi, że
zmniejszenie opodatkowania pracy jest 
jednym ze środków, które mogą sprzyjać 
przekształcaniu pracy nierejestrowanej w 
standardowe formy zatrudnienia 
pracowników;

Or. en

Poprawka 2
Donata Gottardi

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. z zadowoleniem przyjmuje podejście 
Komisji i wzywa również do wznowienia 
walki z nielegalną pracą i tzw. szarą 
strefą, które w różnym stopniu w 
poszczególnych państwach członkowskich 
szkodzą gospodarce, pozbawiają 
pracowników ochrony, szkodzą 
konsumentom, zmniejszają wpływy z 
podatków i prowadzą do nieuczciwej 
konkurencji między przedsiębiorstwami;

Or. en
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Poprawka 3
Bilyana Ilieva Raeva

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

  1a. zachęca państwa członkowskie do 
dalszych reform systemu podatkowego i 
opieki społecznej, takich jak 
wprowadzenie podatku liniowego, 
ustanowienie związku między 
opodatkowaniem a wynikami 
gospodarczymi, równego traktowania 
osób „samozatrudnionych” i 
pracowników w zakresie systemu 
ubezpieczeń społecznych, zwolnień 
podatkowych od pożyczek zaciąganych u 
rodziny, przyjaciół, na wkład kapitałowy 
przez przedsiębiorców rozpoczynających 
działalność;

Or. en

Poprawka 4
Donata Gottardi

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. wzywa do opracowania strategii na 
rzecz walki z nierejestrowaną pracą w 
oparciu o silną i skuteczną koordynację i 
współpracę administracyjną pomiędzy 
rządowymi organami egzekwowania 
prawa, inspekcjami pracy i partnerami 
społecznymi, organami opieki społecznej i 
władzami podatkowymi;

Or. en
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Poprawka 5
Donata Gottardi

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. wzywa państwa członkowskie do 
wykorzystania innowacyjnych metod 
opartych na wskaźnikach i wartościach 
orientacyjnych właściwych dla 
poszczególnych sektorów działalności w 
celu przeciwdziałania nierejestrowanej 
pracy i erozji wpływów z podatków, a 
także wzywa Komisję do wspierania 
wymiany najlepszych praktyk pomiędzy 
państwami członkowskimi w zakresie 
walki z nierejestrowaną pracą;

Or. en

Poprawka 6
Donata Gottardi

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. apeluje do państw członkowskich o jak 
najszybsze wycofanie przepisów 
przejściowych ograniczających mobilność 
pracowników z nowych państw 
członkowskich, gdyż ograniczenia te
sprzyjają podejmowaniu nierejestrowanej 
pracy;

2. apeluje do państw członkowskich o jak 
najszybszy przegląd przepisów 
przejściowych ograniczających mobilność 
pracowników z nowych państw 
członkowskich, gdyż mobilność ta ma de 
facto miejsce i pracownicy ci podejmują 
ostatecznie nierejestrowaną pracę;

Or. en
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Poprawka 7
Bilyana Ilieva Raeva

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. apeluje do państw członkowskich o jak 
najszybsze wycofanie przepisów 
przejściowych ograniczających mobilność 
pracowników z nowych państw 
członkowskich, gdyż ograniczenia te 
sprzyjają podejmowaniu nierejestrowanej 
pracy;

2. apeluje do państw członkowskich o jak 
najszybsze wycofanie przepisów 
przejściowych ograniczających mobilność 
pracowników z nowych państw 
członkowskich, najlepiej do 2014 r., gdyż 
ograniczenia te sprzyjają podejmowaniu 
nierejestrowanej pracy;

Or. en

Poprawka 8
Donata Gottardi

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uruchomienia kampanii 
informacyjnej skierowanej do 
pracodawców i pracowników mającej na 
celu zwrócenie uwagi na obowiązujące 
minimalne wspólnotowe wymogi i 
przepisy oraz na negatywne skutki 
nierejestrowanej pracy dla finansów 
publicznych, krajowych systemów opieki 
społecznej, finansów publicznych, 
uczciwej konkurencji, wyników 
gospodarczych, jak i dla samych 
pracowników;

Or. en
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Poprawka 9
Bilyana Ilieva Raeva

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że państwa członkowskie 
powinny przyznać sobie większe środki 
publiczne przeznaczone na uświadamianie 
społeczeństwu ryzyka, jakie przedstawia 
praca nierejestrowana oraz pozytywnych 
skutków przekształcania jej w pracę 
legalną; jest to zgodne z głównymi celami 
strategii lizbońskiej dotyczącymi wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia.

4. podkreśla, że państwa członkowskie 
powinny przyznać sobie większe środki 
publiczne i wykorzystać możliwości 
wspólnotowego finansowania (takie jak 
Europejski Fundusz Społeczny czy 
program Progress) w celu zwiększenia 
świadomości społeczeństwa; działania na 
rzecz zwiększenia świadomości powinny 
zwracać uwagę na sankcje, koszty, ryzyko, 
jakie przedstawia praca nierejestrowana 
oraz korzyści płynące z legalnej pracy; jest 
to zgodne z głównymi celami strategii 
lizbońskiej dotyczącymi wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia. zachęca 
partnerów społecznych do odgrywania 
czynnej roli w tym procesie;

Or. en

Poprawka 10
Zsolt László Becsey

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zauważa, że likwidacja szarej strefy w 
gospodarce nie jest możliwa bez 
wdrożenia odpowiednich mechanizmów 
zachęt, a co za tym idzie, że krajowe 
inspekcje pracy państw członkowskich 
powinny zostać przekształcone w 
publiczne spółki skarbowe; uważa, że 
część nadwyżek wpływów ze składek 
społecznych w stosunku do środków 
przewidzianych w rocznym budżecie 
mogłaby zostać przyznana inspekcjom 
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pracy (pracownikom spółki), w celu 
ciągłej poprawy ich osiągnięć, 
przyczyniając się tym do zapewnienia 
nadwyżek budżetowych; jest zdania, że 
państwa członkowskie powinny 
informować, w kontekście lizbońskiej 
tablicy wyników, jakie osiągnięcia 
przyniosły wymierny skutek w postaci 
zmniejszenia szarej strefy;

Or. en

Poprawka 11
Bilyana Ilieva Raeva

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zwraca się do państw członkowskich o 
rozważenie podejścia „sektorowego” przy 
podejmowaniu działań politycznych na 
rzecz uregulowania nierejestrowanej 
pracy;

Or. en

Poprawka 12
Bilyana Ilieva Raeva

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. zwraca się do właściwych władz 
krajowych o zachęcanie do korzystania z 
systemu elektronicznego zarządzania i 
rejestracji online oraz do wymiany 
dobrych praktyk w celu zmniejszenia 
kosztów i trudności związanych z 
rejestracją i procedurami 
administracyjnymi, na przykład poprzez 
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zmniejszenie liczby formularzy 
podatkowych, wprowadzenie systemu 
jednorazowego wprowadzania danych, 
jednego druku zapłaty, punktów 
kompleksowej obsługi dla 
przedsiębiorców, a w szczególności dla 
MŚP;

Or. en

Poprawka 13
Bilyana Ilieva Raeva

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. wzywa do bardziej rygorystycznego 
egzekwowania obowiązujących przepisów 
i sankcji w ramach zwalczania nielegalnej 
pracy;

Or. en

Poprawka 14
Bilyana Ilieva Raeva

Projekt opinii
Ustęp 4 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4d. zwraca się do Komisji o zacieśnienie 
współpracy administracyjnej i wymiany 
dobrych praktyk w zakresie zwalczania 
szarej strefy na poziomie Wspólnoty;
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
rozważenia możliwości przeprowadzenia 
kampanii na rzecz dobrowolnego 
ujawnienia się i powszechnej amnestii 
jako skutecznych środków, które 
umożliwiłyby pracującym na czarno 
pracownikom i niezarejestrowanym 
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przedsiębiorstwom zalegalizowanie 
prowadzonej działalności, poprzez 
zwolnienie ich z kar lub wręcz 
zapewniając im ulgi podatkowe i niższe 
składki ubezpieczeniowe za okres 
niezarejestrowanej działalności;

Or. en
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