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Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato, Marco Valli, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών 

Απάντηση στις αναφορές σχετικά με την αντιμετώπιση της επισφάλειας και της 

καταχρηστικής χρησιμοποίησης συμβάσεων ορισμένου χρόνου 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 

ορισμένα κράτη μέλη έχει εμφανιστεί, με 

την πάροδο των ετών, σημαντική αύξηση 

των άτυπων και προσωρινών συμβάσεων 

εργασίας, τόσο στον δημόσιο όσο και στον 

ιδιωτικό τομέα, σε ένα νομικό πλαίσιο στο 

οποίο δεν είναι δυνατόν να προληφθεί 

επαρκώς ο μεγάλος αριθμός διαδοχικών 

συμβάσεων ορισμένου χρόνου ούτε να 

επιβληθούν σχετικές κυρώσεις λόγω της 

έλλειψης αποτελεσματικών και 

αναλογικών μέσων έννομης προστασίας· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό 

έχει υπονομεύσει την ακεραιότητα της 

ευρωπαϊκής εργατικής νομοθεσίας και της 

νομολογίας του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης·  

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 

ορισμένα κράτη μέλη έχει εμφανιστεί, με 

την πάροδο των ετών, σημαντική αύξηση 

των άτυπων και προσωρινών συμβάσεων 

εργασίας, τόσο στον δημόσιο όσο και στον 

ιδιωτικό τομέα, σε ένα νομικό πλαίσιο στο 

οποίο δεν είναι δυνατόν να προληφθεί 

επαρκώς η καταχρηστική χρήση 

συμβάσεων ορισμένου χρόνου ούτε να 

επιβληθούν σχετικές κυρώσεις λόγω της 

έλλειψης αποτελεσματικών και 

αναλογικών μέσων έννομης προστασίας· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό 

έχει υπονομεύσει την ακεραιότητα της 

ευρωπαϊκής εργατικής νομοθεσίας και της 

νομολογίας του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
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Παράγραφος 10 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. υπογραμμίζει ότι πρέπει να 

εξασφαλίζονται επιθεωρήσεις, έτσι ώστε οι 

εργαζόμενοι που υπόκεινται σε 

προσωρινές ή ευέλικτες συμβατικές 

ρυθμίσεις να απολαμβάνουν τουλάχιστον 

την ίδια προστασία όπως και όλοι οι άλλοι 

εργαζόμενοι· σημειώνει ότι απαιτείται μια 

στοχευμένη προσπάθεια για να 

χρησιμοποιηθούν υφιστάμενα μέσα της 

ΔΟΕ σε μια ειδική εκστρατεία για την 

καταπολέμηση της επισφαλούς εργασίας, 

καθώς και ότι πρέπει να ληφθεί σοβαρά 

υπόψη η ανάγκη για νέα δεσμευτικά μέσα 

και νομοθετικά μέτρα που θα περιορίζουν 

και θα μειώνουν την επισφαλή εργασία 

και θα καθιστούν τις επισφαλείς 

συμβάσεις εργασίας λιγότερο ελκυστικές 

για τους εργοδότες·  

10. υπογραμμίζει ότι πρέπει να 

εξασφαλίζονται επιθεωρήσεις, έτσι ώστε οι 

εργαζόμενοι που υπόκεινται σε 

προσωρινές ή ευέλικτες συμβατικές 

ρυθμίσεις να απολαμβάνουν τουλάχιστον 

την ίδια προστασία όπως και όλοι οι άλλοι 

εργαζόμενοι· σημειώνει ότι απαιτείται μια 

στοχευμένη προσπάθεια για να 

χρησιμοποιηθούν υφιστάμενα μέσα της 

ΔΟΕ σε μια ειδική εκστρατεία για την 

καταπολέμηση της επισφαλούς εργασίας, 

καθώς και ότι πρέπει να ληφθεί σοβαρά 

υπόψη η ανάγκη για νέα δεσμευτικά μέσα 

και νομοθετικά μέτρα που θα θέτουν 

τέρμα στην επισφαλή εργασία· 
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