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Predlog spremembe 1
Donata Gottardi

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da bi morale države članice s 
preusmeritvijo davčne obremenitve in 
plačevanja prispevkov za socialno varnost 
z zaposlenosti na porabo energije dajati 
dober zgled ter da bo zmanjšanje 
obdavčitve dela spodbudilo k spremembi 
neprijavljenega dela v zakonito zaposlitev;

1. meni, da bi morale države članice v boju 
proti neprijavljenemu delu in za 
doseganje ciljev programa lizbonske 
strategije preusmeriti davčno obremenitev
z delovne sile na porabo energije in/ali 
druge mobilne dejavnike gospodarstva, 
kot so prihodek iz finančnih storitev, 
transakcije in kapitalski dobiček; meni, da 
je zmanjšanje obdavčitve delovne sile eden 
od ukrepov, ki lahko spodbudijo k 
spremembi neprijavljenega dela v 
standardno obliko zaposlitve;

Or. en

Predlog spremembe 2
Donata Gottardi

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. pozdravlja pristop Komisije in prav 
tako poziva k obnovitvi boja proti 
neprijavljenemu delu in sivi ekonomiji, ki 
– čeprav sta v različnih državah članicah 
prisotna v različnem obsegu – škodljivo 
vplivata na gospodarstvo in potrošnike, 
delavcem onemogočata zaščito, 
zmanjšujeta davčne prihodke ter 
povzročata nelojalno konkurenco med 
podjetji;

Or. en
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Predlog spremembe 3
Bilyana Ilieva Raeva

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

  1a. spodbuja države članice, da še naprej 
izvajajo reforme davčnega sistema in 
sistema socialne varnosti, kot so uvedba 
enotne davčne stopnje, vzpostavljanje 
povezave med obdavčitvijo in 
produktivnostjo, enako obravnavanje 
samozaposlenih oseb in zaposlenih v zvezi 
s sistemi socialne varnosti, oprostitev 
davka na posojila od družine ali 
prijateljev, ki ga začetni podjetniki 
uporabijo kot tvegani kapital;

Or. en

Predlog spremembe 4
Donata Gottardi

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poziva k strategiji za boj proti 
neprijavljenemu delu, ki temelji na 
trdnem in učinkovitem usklajevanju ter 
upravnem sodelovanju med državnimi 
organi pregona, inšpektorati za delo in 
socialnimi partnerji, upravami za socialno 
varnost ter davčnimi organi;

Or. en
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Predlog spremembe 5
Donata Gottardi

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. poziva države članice, naj za boj proti 
neprijavljenemu delu in davčni zlorabi 
uporabijo inovativne metode, ki temeljijo 
na kazalnikih in merilih, značilnih za 
različne poslovne sektorje, ter poziva 
Komisijo, naj podpre izmenjavo najboljših 
praks med državami članicami v boju 
proti neprijavljenemu delu;

Or. en

Predlog spremembe 6
Donata Gottardi

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva države članice, naj čim prej 
umaknejo prehodne določbe, ki omejujejo 
mobilnost zaposlenih iz novih držav članic, 
saj ta omejitev spodbuja neprijavljeno 
delo;

2. poziva države članice, naj čim prej 
umaknejo prehodne določbe, ki omejujejo 
mobilnost zaposlenih iz novih držav članic, 
saj takšna mobilnost dejansko obstaja in 
zadevni delavci pri tem pogosto opravljajo
neprijavljeno delo;

Or. en

Predlog spremembe 7
Bilyana Ilieva Raeva

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva države članice, naj čim prej 2. poziva države članice, naj čim prej, po 
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umaknejo prehodne določbe, ki omejujejo 
mobilnost zaposlenih iz novih držav članic, 
saj ta omejitev spodbuja neprijavljeno delo;

možnosti do leta 2014, umaknejo prehodne 
določbe, ki omejujejo mobilnost zaposlenih 
iz novih držav članic, saj ta omejitev 
spodbuja neprijavljeno delo;

Or. en

Predlog spremembe 8
Donata Gottardi

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo in države članice, naj 
začnejo informacijsko kampanjo za 
delodajalce in delavce, katere namen bo 
opozoriti na minimalna pravila in 
predpise Skupnosti ter negativni vpliv 
neprijavljenega dela na javne finance, 
nacionalne sisteme socialne varnosti, 
lojalno konkurenco, gospodarsko 
uspešnost in delavce same;

Or. en

Predlog spremembe 9
Bilyana Ilieva Raeva

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bi morale države članice 
več javnih sredstev nameniti za 
ozaveščanje javnosti o tveganjih, 
povezanih z neprijavljenim delom, in 
pozitivnih učinkih spremembe v zakonito 
zaposlitev, kar je v skladu s poglavitnimi 
cilji lizbonske strategije za rast in 
zaposlovanje.

4. poudarja, da bi morale države članice za 
ozaveščanje javnosti nameniti več javnih 
sredstev, pri čemer bi morale izkoristiti 
možnosti financiranja Skupnosti, kot sta 
Evropski socialni sklad ali program 
Progress; v dejavnostih za ozaveščanje 
javnosti se morajo poudariti sankcije, 
stroški, tveganja pri neprijavljenem delu 
in prednosti prijavljenega dela, kar je v 
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skladu s poglavitnimi cilji lizbonske 
strategije za rast in zaposlovanje; spodbuja 
socialne partnerje, da imajo v tem procesu 
dejavno vlogo;

Or. en

Predlog spremembe 10
Zsolt László Becsey

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. ugotavlja, da se siva ekonomija ne 
more odpraviti brez uporabe ustreznih 
mehanizmov spodbujanja, kar pomeni, da 
se morajo organi inšpektorata za delo v 
državah članicah preoblikovati v podjetja 
v javni lasti za ustvarjanje prihodkov; 
meni, da se lahko del presežkov prihodkov 
iz prihodkov socialnih prispevkov glede na 
sredstva v letnem proračunu razdeli med 
inšpektorje za delo (zaposlene v podjetju), 
da bi se tako njihova učinkovitost stalno 
povečevala, kar bi ustvarjalo proračunski 
presežek; meni, da morajo države članice 
v skladu z lizbonskim indikatorjem 
napredka poročati, katere zahteve za 
zmanjšanje sive ekonomije so se izpolnile.

Or. en

Predlog spremembe 11
Bilyana Ilieva Raeva

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. spodbuja države članice, da pri 
izvajanju političnih ukrepov za zakonsko 
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ureditev neprijavljenega dela razmislijo o 
sektorskih pristopih;

Or. en

Predlog spremembe 12
Bilyana Ilieva Raeva

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poziva zadevne nacionalne organe, naj 
spodbujajo uporabo e-uprave in spletne 
registracije ter izmenjavo dobrih praks s 
ciljem, da se za podjetja ter zlasti mala in 
srednje velika podjetja zmanjšajo stroški 
ter zapleteni registracijski in upravni 
postopki, na primer z zmanjšanjem števila 
davčnih obrazcev, vnosom enega sklopa 
podatkov, karticami enotnega plačila, 
uvedbo načela „vse na enem mestu“;

Or. en

Predlog spremembe 13
Bilyana Ilieva Raeva

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. poziva, da se v boju proti 
neprijavljenemu delu veljavne zakonodaje 
in sankcije izvajajo dosledneje;

Or. en
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Predlog spremembe 14
Bilyana Ilieva Raeva

Osnutek mnenja
Odstavek 4 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4d. poziva Komisijo, naj v boju proti sivi 
ekonomiji na ravni Skupnosti spodbuja 
upravno sodelovanje in izmenjavo dobrih 
praks; poziva Komisijo in države članice, 
naj razmislijo o kampanjah za 
prostovoljno razkritje in amnestiji v 
celotni družbi kot učinkovitih ukrepih, ki 
bi skritim delavcem in podjetjem 
omogočili, da zakonsko uredijo svoje 
dejavnosti, ker bi jih oprostili kazni ter jim 
celo ponudili zmanjšanje davkov in rabate 
pri socialnih prispevkih za nedoločeno 
obdobje;

Or. en
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