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Θέμα: Παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών των οποίων οι γονείς εργάζονται στην 
Αυστρία

Πέρυσι, το Αυστριακό Κοινοβούλιο εξέδωσε κανονιστική πράξη σύμφωνα με την οποία τα επιδόματα 
τέκνου για τους αλλοδαπούς εργαζομένους των οποίων τα τέκνα δεν διαμένουν μαζί τους στην 
Αυστρία πρέπει να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσής τους. Το μέτρο 
αυτό θα οδηγούσε σε σημαντική μείωση, από την 1η Ιανουαρίου 2019, στα επιδόματα που 
καταβάλλονται για τέκνα που διαμένουν στην ανατολική Ευρώπη. Οι ευρωπαίοι εργαζόμενοι πρέπει 
να έχουν ίσα δικαιώματα και η Επιτροπή δεν πρέπει ανέχεται πλέον διακρίσεις οι οποίες πλήττουν την 
ιδέα της ενότητας και της αλληλεγγύης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και οι οποίες θα μπορούσαν να 
ενισχύσουν την πεποίθηση πως υπάρχουν πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας στο εσωτερικό 
της Ένωσης.

Ποια είναι η γνώμη της Επιτροπής όσον αφορά τη συμβατότητα της νέας αυστριακής νομοθεσίας 
σχετικά με την τιμαριθμική αναπροσαρμογή των επιδομάτων τέκνου με το δίκαιο της ΕΕ;

Ποια είναι τα μέτρα τα οποία προτίθεται να λάβει η Επιτροπή για να αντιμετωπίσει την παραβίαση των 
ενωσιακών δικαιωμάτων των εν λόγω εργαζομένων και των τέκνων τους;

Εάν η Επιτροπή σχεδιάζει να λάβει μέτρα με ποιο τρόπο σχεδιάζει να προβεί εγκαίρως σε αυτά, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές οικογένειες αντιμετωπίζουν ήδη οικονομικές δυσκολίες ως 
αποτέλεσμα των αυστριακών μέτρων;


