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Amendamentul 1
Donata Gottardi

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că statele membre ar trebui să 
constituie un exemplu în ceea ce privește 
deplasarea poverii impozitelor și 
contribuțiilor sociale de pe factorul forță 
de muncă pe energie. Reducerea fiscalității 
pe forța de muncă va încuraja 
transformarea muncii nedeclarate în forme 
legale de ocupare a forței de muncă;

1. consideră că, în vederea combaterii 
muncii nedeclarate și atingerii 
obiectivelor Agendei de la Lisabona,
statele membre ar trebui să deplaseze
povara impozitelor de pe forța de muncă 
pe energie și/sau pe alți factori mobili ai 
economiei, cum ar fi veniturile din 
serviciile și tranzacțiile financiare, 
precum și veniturile nerealizate prin 
muncă; consideră că reducerea fiscalității 
pe forța de muncă este una dintre măsurile 
care ar putea încuraja transformarea 
muncii nedeclarate în forme standard de 
ocupare a forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 2
Donata Gottardi

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. salută abordarea Comisiei și solicită, 
de asemenea, continuarea combaterii 
muncii nedeclarate și a economiei 
subterane, care afectează economia, nu 
oferă protecție lucrătorilor, este 
dăunătoare pentru consumatori, reduce 
veniturile din impozite și duce la o 
concurență neloială între întreprinderi, 
chiar dacă amploarea acestor efecte 
variază în funcție de fiecare stat membru;
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Or. en

Amendamentul 3
Bilyana Ilieva Raeva

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

  1a. încurajează statele membre să 
continue reformele din sistemele de 
impozitare și asigurări sociale, cum ar fi 
introducerea unei cote unice de 
impozitare, creând o legătură între 
impozitare și productivitate, tratamentul 
echitabil pentru lucrători independenți și 
angajați, în relația cu sistemele de 
securitate socială, scutiri fiscale pentru 
împrumuturile obținute de la rude sau 
prieteni și care sunt utilizate drept capital 
de risc de către noii antreprenori;

Or. en

Amendamentul 4
Donata Gottardi

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. solicită o strategie pentru combaterea 
muncii nedeclarate bazată pe o 
coordonare și o cooperare administrativă 
solidă și eficientă între agențiile 
guvernamentale pentru aplicarea legii, 
inspectoratele de muncă și partenerii 
sociali, administrația din domeniul 
asigurărilor sociale și autoritățile fiscale;

Or. en
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Amendamentul 5
Donata Gottardi

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. invită statele membre să utilizeze 
metode inovatoare bazate pe indicatori și 
parametri de referință specifici diverselor 
sectoare economice pentru a combate 
munca nedeclarată și eroziunea fiscală și 
solicită Comisiei să susțină schimbul de 
bune practici dintre statele membre în 
lupta împotriva muncii nedeclarate;

Or. en

Amendamentul 6
Donata Gottardi

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. face un apel la statele membre să 
renunțe cât mai curând posibil la
dispozițiile tranzitorii de limitare a 
mobilității lucrătorilor din noile state 
membre, întrucât aceste restricții 
încurajează munca nedeclarată;

2. face un apel la statele membre să 
examineze cât mai curând posibil 
dispozițiile tranzitorii de limitare a 
mobilității lucrătorilor din noile state 
membre, întrucât această mobilitate este o 
realitate, de fapt, iar lucrătorii în cauză, 
adeseori, ajung să practice munca 
nedeclarată;

Or. en

Amendamentul 7
Bilyana Ilieva Raeva

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. face un apel la statele membre să renunțe 
cât mai curând posibil la dispozițiile 
tranzitorii de limitare a mobilității 
lucrătorilor din noile state membre, întrucât 
aceste restricții încurajează munca 
nedeclarată;

2. face un apel la statele membre să renunțe 
cât mai curând posibil la dispozițiile 
tranzitorii de limitare a mobilității 
lucrătorilor din noile state membre, de 
preferat până în 2014, întrucât aceste 
restricții încurajează munca nedeclarată;

Or. en

Amendamentul 8
Donata Gottardi

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită Comisia și statele membre să 
lanseze o campanie de informare 
orientată către angajatori și lucrători care 
să atragă atenția asupra normelor și 
reglementărilor comunitare minime 
aplicabile și asupra efectelor negative ale 
muncii nedeclarate asupra finanțelor 
publice, sistemelor naționale de asigurări 
sociale, concurența loială, performanța 
economică și asupra lucrătorilor înșiși;

Or. en

Amendamentul 9
Bilyana Ilieva Raeva

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că statele membre ar trebui să 
aloce mai multe resurse publice pentru 
sensibilizarea publicului cu privire la

4. subliniază că statele membre ar trebui să 
aloce mai multe resurse publice și să 
utilizeze fondurile comunitare (cum ar fi 
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riscurile asociate muncii nedeclarate și la 
efectele pozitive ale transformării acesteia 
în muncă desfășurată în condiții licite. 
Acest interes corespunde obiectivelor 
principale ale Strategiei de la Lisabona 
privind creșterea și ocuparea forței de 
muncă.

Fondul social european sau programul 
PROGRESS) pentru sensibilizarea 
publicului; activitățile de sensibilizare ar 
trebui să pună în lumină sancțiunile, 
costurile, riscurile muncii nedeclarate și
beneficiile muncii declarate; acest interes 
corespunde obiectivelor principale ale 
Strategiei de la Lisabona privind creșterea 
și ocuparea forței de muncă; invită 
partenerii sociali să aibă un rol activ în 
cadrul acestui proces;

Or. en

Amendamentul 10
Zsolt László Becsey

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. observă faptul că eliminarea 
economiei informale nu poate fi realizată 
fără introducerea unor mecanisme 
adecvate de încurajare și acest lucru 
implică transformarea autorităților de 
inspecție a muncii din statele membre în 
societăți publice de colectare a 
veniturilor; consideră că o parte din 
diferența pozitivă dintre veniturile 
generate de contribuțiile sociale și 
creditele prevăzute în bugetul anual ar 
putea fi distribuite inspectorilor de muncă 
(angajați ai societății) pentru dezvoltarea 
continuă a capacității acestora, și prin 
urmare pentru a genera surplus bugetar; 
consideră că statele membre ar trebui să 
raporteze, în cadrul tabelei de punctaj a 
strategiei de la Lisabona, succesele 
înregistrate în reducerea dimensiunii 
economiei informale;

Or. en
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Amendamentul 11
Bilyana Ilieva Raeva

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită statele membre să aibă în vedere 
abordări specifice fiecărui sector atunci 
când întreprind acțiuni în cadrul 
politicilor de regularizare a muncii 
nedeclarate;

Or. en

Amendamentul 12
Bilyana Ilieva Raeva

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. invită autoritățile naționale 
competente să încurajeze utilizarea e-
governement, a înregistrării on-line și 
schimbul de bune practici pentru a reduce 
costurile și complexitatea înregistrării și a 
procedurilor administrative, de exemplu 
prin reducerea numărului de formulare 
fiscale, intrări cu dată unică, fișe de plată 
unică, ghișee unice pentru întreprinderi 
și, în special pentru IMM-uri;

Or. en

Amendamentul 13
Bilyana Ilieva Raeva

Proiect de aviz
Punctul 4c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4c. solicită consolidarea aplicării 
legislației în vigoare și a sancțiunilor 
pentru combaterea muncii nedeclarate;

Or. en

Amendamentul 14
Bilyana Ilieva Raeva

Proiect de aviz
Punctul 4d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4d. invită Comisia să încurajeze 
cooperarea administrativă și schimbul de 
bune practici în materie de combatere a 
economiei informale la nivelul 
Comunității; îndeamnă Comisia și statele 
membre să examineze posibilitatea unor 
campanii de declarare voluntară și a unor 
amnistii la nivelul întregii societăți ca 
măsuri eficiente, care permit lucrătorilor 
și întreprinderilor care folosesc munca 
nedeclarată să își regularizeze activitățile, 
scutindu-i de penalități și chiar oferindu-
le reduceri la impozite și contribuțiile la 
asigurările sociale pentru perioadele 
nedeclarate;

Or. en
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