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29.5.2018 B8-0238/3 

Amendment  3 

Τάκης Χατζηγεωργίου, Paloma López Bermejo, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος 

Κούλογλου, Ángela Vallina, Κωνσταντίνα Κούνεβα 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών 

σχετικά με απάντηση στις αναφορές σχετικά με την αντιμετώπιση της επισφάλειας και της 

καταχρηστικής χρησιμοποίησης συμβάσεων ορισμένου χρόνου 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 

ένα συνολικό πλαίσιο νομοθεσίας της ΕΕ 

που έχει ως στόχο να περιοριστεί ο 

κίνδυνος που σχετίζεται με την επισφάλεια 

ορισμένων τύπων εργασιακών σχέσεων, 

όπως είναι η οδηγία για τις συμβάσεις 

ορισμένου χρόνου, η οδηγία για την 

εργασία μερικής απασχόλησης, η οδηγία 

για την προσωρινή απασχόληση, η οδηγία 

για τον χρόνο εργασίας, η οδηγία για την 

ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την 

εργασία, η οδηγία για την ίση μεταχείριση 

μεταξύ προσώπων και η οδηγία για την 

ισότητα ευκαιριών και την ίση 

μεταχείριση· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 

ένα συνολικό πλαίσιο νομοθεσίας της ΕΕ 

με το οποίο θα έπρεπε να περιοριστεί ο 

κίνδυνος που σχετίζεται με την επισφάλεια 

ορισμένων τύπων εργασιακών σχέσεων, 

όπως είναι η οδηγία για τις συμβάσεις 

ορισμένου χρόνου, η οδηγία για την 

εργασία μερικής απασχόλησης, η οδηγία 

για την προσωρινή απασχόληση, η οδηγία 

για τον χρόνο εργασίας, η οδηγία για την 

ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την 

εργασία, η οδηγία για την ίση μεταχείριση 

μεταξύ προσώπων και η οδηγία για την 

ισότητα ευκαιριών και την ίση 

μεταχείριση· 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/4 

Amendment  4 

Τάκης Χατζηγεωργίου, Paloma López Bermejo, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος 

Κούλογλου, Ángela Vallina, Κωνσταντίνα Κούνεβα 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών 

σχετικά με απάντηση στις αναφορές σχετικά με την αντιμετώπιση της επισφάλειας και της 

καταχρηστικής χρησιμοποίησης συμβάσεων ορισμένου χρόνου 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Amendment 

1. είναι της γνώμης ότι η επισφαλής 

απασχόληση σημαίνει απασχόληση που 

προκύπτει, μεταξύ άλλων, από την 

καταχρηστική χρήση προσωρινών 

συμβάσεων απασχόλησης κατά 

παράβαση των διεθνών προτύπων 

σχετικά με τις συνθήκες εργασίας, των 

εργασιακών δικαιωμάτων και του 

δικαίου της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η 

επισφαλής απασχόληση συνεπάγεται 

μεγαλύτερη έκθεση σε 

κοινωνικοοικονομική τρωτότητα, 

ανεπαρκείς πόρους για μια αξιοπρεπή ζωή 

και ανεπαρκή κοινωνική προστασία· 

1. Υπογραμμίζει ότι η επισφαλής 

απασχόληση συνεπάγεται μεγαλύτερη 

έκθεση σε κοινωνικοοικονομική 

τρωτότητα, ανεπαρκείς πόρους για μια 

αξιοπρεπή ζωή και ανεπαρκή κοινωνική 

προστασία και ότι, μεταξύ άλλων, η 

καταχρηστική χρήση προσωρινών 

συμβάσεων απασχόλησης παράγει 

επισφαλείς συνθήκες και είναι παράνομη 

σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα σχετικά 

με τις εργασιακές συνθήκες και τα 

δικαιώματα των εργαζομένων και με το 

δίκαιο της ΕΕ· 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/5 

Amendment  5 

Τάκης Χατζηγεωργίου, Paloma López Bermejo, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος 

Κούλογλου, Ángela Vallina, Κωνσταντίνα Κούνεβα 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών 

σχετικά με απάντηση στις αναφορές σχετικά με την αντιμετώπιση της επισφάλειας και της 

καταχρηστικής χρησιμοποίησης συμβάσεων ορισμένου χρόνου 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  2α. λαμβάνει υπό σημείωση την 

έκθεση του Κοινοβουλίου σχετικά με τις 

συνθήκες εργασίας και την επισφαλή 

απασχόληση και σχετικά με τις αναφορές 

που ελήφθησαν, και υπογραμμίζει ότι ο 

κίνδυνος επισφάλειας εξαρτάται από τον 

τύπο της σύμβασης αλλά επίσης και από 

τους ακόλουθους παράγοντες: 

• ελάχιστη ή καμία εργασιακή 

ασφάλεια συνεπεία του μη μόνιμου 

χαρακτήρα της θέσης απασχόλησης, 

όπως στην περίπτωση συμβάσεων 

ακούσιας και συχνά περιθωριακής 

μερικής απασχόλησης, και, σε ορισμένα 

κράτη μέλη, μη προκαθορισμένων ωρών 

εργασίας και καθηκόντων που αλλάζουν 

ανάλογα με την κατά παραγγελία εργασία· 

• υποτυπώδης προστασία από την 

απόλυση και έλλειψη επαρκούς 

κοινωνικής προστασίας σε περίπτωση 

απόλυσης· 

• αμοιβή ανεπαρκής για αξιοπρεπή 

διαβίωση· 

• ανύπαρκτα ή περιορισμένα 

δικαιώματα σε κοινωνική προστασία ή σε 

παροχές· 

• καμία ή περιορισμένη προστασία 
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εναντίον πάσης μορφής διακρίσεων· 

• ανύπαρκτες ή περιορισμένες 

προοπτικές προαγωγής στην αγορά 

εργασίας ή εξέλιξης της σταδιοδρομίας 

και κατάρτισης· 

• χαμηλό επίπεδο συλλογικών 

δικαιωμάτων και περιορισμένα 

δικαιώματα σε συλλογική εκπροσώπηση· 

• περιβάλλον εργασίας που δεν 

συνάδει με τα ελάχιστα πρότυπα υγείας 

και ασφάλειας· 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/6 

Amendment  6 

Τάκης Χατζηγεωργίου, Paloma López Bermejo, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος 

Κούλογλου, Ángela Vallina, Κωνσταντίνα Κούνεβα 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών 

σχετικά με απάντηση στις αναφορές σχετικά με την αντιμετώπιση της επισφάλειας και της 

καταχρηστικής χρησιμοποίησης συμβάσεων ορισμένου χρόνου 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Amendment 

4. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 

άμεσα δράση στη νομοθεσία της για την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση των 

πρακτικών απασχόλησης που οδηγούν σε 

επισφάλεια· 

4. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 

άμεσα δράση στη νομοθεσία της για την 

καταπολέμηση των πρακτικών 

απασχόλησης που οδηγούν σε επισφάλεια· 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/7 

Amendment  7 

Τάκης Χατζηγεωργίου, Paloma López Bermejo, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος 

Κούλογλου, Ángela Vallina, Κωνσταντίνα Κούνεβα 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών 

σχετικά με απάντηση στις αναφορές σχετικά με την αντιμετώπιση της επισφάλειας και της 

καταχρηστικής χρησιμοποίησης συμβάσεων ορισμένου χρόνου 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 

Πρόταση ψηφίσματος Amendment 

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 

καταπολεμούν την επισφαλή εργασία και 

θα καθιστούν τις επισφαλείς συμβάσεις 

εργασίας λιγότερο ελκυστικές για τους 

εργοδότες· 

Or. en 

 

 


