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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Σε καθημερινό επίπεδο, περισσότερα από 1,1 εκατομμύρια ευρωπαίοι πολίτες που κατοικούν 

σε μια χώρα της ΕΕ διασχίζουν τα σύνορα προκειμένου να εργαστούν σε γειτονική χώρα.   

Επιπλέον, περισσότερα από 7 εκατομμύρια ευρωπαίοι πολίτες ζούσαν και εργάζονταν σε 

άλλο κράτος μέλος το 2013, εκ των οποίων το 78% ήταν οικονομικά ενεργοί και το 68% 

εργάζονταν.  

Αυτό κατέστη εφικτό λόγω της δυνατότητας των εργαζόμενων στην ΕΕ να μετακινούνται 

ελεύθερα, να αναζητούν εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕ και να εργάζονται στην εν λόγω χώρα 

χωρίς να χρειάζονται άδεια εργασίας. 

Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία, ο αριθμός των ατόμων που ζουν σε κράτος 

μέλος διαφορετικό από τη χώρα προέλευσής τους αυξήθηκε κατά περισσότερο από 60% 

περίπου μετά το 2005, σε συνέχεια των διευρύνσεων του 2004 και του 2007, όμως 

εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει μόλις το 3,1% του εργατικού δυναμικού της ΕΕ. Η 

κινητικότητα στο εσωτερικό της ΕΕ μειώθηκε κατά ένα τρίτο ως απόρροια της κρίσης.  

Συνολικά, εκτιμάται ότι η κινητικότητα μετά τη διεύρυνση συνέβαλε στην αύξηση του 

ΑΕγχΠ στις χώρες της ΕΕ των 15 κατά περίπου 1% στην περίοδο 2004-2009.   

Παρά τα υψηλά ποσοστά ανεργίας (περισσότεροι από 25 εκατομμύρια άνεργοι στην ΕΕ, εκ 

των οποίων άνω των 5 εκατομμυρίων είναι νέοι), εξακολουθούν να παρατηρούνται ελλείψεις 

ειδικευμένων εργαζομένων και δυσκολία κάλυψης κενών θέσεων εργασίας σε πολλές 

περιφέρειες στο εσωτερικό των κρατών μελών.  

Για την ακρίβεια, ο αριθμός των κενών θέσεων που δεν έχουν καλυφθεί, καταγράφει αύξηση 

από τα μέσα του 2009, ιδίως σε περιοχές που παρουσιάζουν υψηλή ανάπτυξη, όπως οι 

τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών και η πράσινη οικονομία. 

Εν προκειμένω, η δικτυακή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα EURES αποτελεί 

μοναδική ευκαιρία για όσους αναζητούν εργασία στην ΕΕ: είναι δωρεάν, παρέχει 

πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας σε όλες τις συμμετέχουσες 

χώρες σε 25 γλώσσες, φέρνει τους αναζητούντες εργασία σε επαφή με τους εργοδότες που 

ψάχνουν συγκεκριμένες δεξιότητες και καθοδηγεί τους αναζητούντες εργασία προς τομείς 

και επαγγέλματα όπου παρουσιάζεται έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων, ενώ στηρίζει 

επίσης τα προγράμματα κινητικότητας των νέων.  

Η σημασία του προγράμματος EURES καταδεικνύεται από το γεγονός ότι ο δικτυακός του 

τόπος δέχεται 4 εκατομμύρια επισκέψεις ανά μήνα, συμβάλλει σε 150 000 επαφές σε μηνιαία 

βάση μεταξύ αναζητούντων εργασία και εργοδοτών, οδηγεί σε περισσότερες από 50 000 

καλύψεις θέσεων εργασίας ετησίως και φιλοξενεί κατά μέσο όρο 750 000 βιογραφικά 

μηνιαίως· καταδεικνύεται επίσης από τις εκατοντάδες διοργανώσεις που πραγματοποιούνται 

σε ολόκληρη την Ευρώπη.  

Η Επιτροπή προτείνει τώρα μεταρρύθμιση του EURES, η οποία θα συμβάλει σε αύξηση του 

αριθμού των εταίρων που παρέχουν υπηρεσίες κινητικότητας μέσω του EURES, θα 
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ενοποιήσει τη συνεργασία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών απασχόλησης με 

σκοπό την κάλυψη ακόμα υψηλότερου ποσοστού διαθέσιμων θέσεων εργασίας (το ποσοστό 

αυτό κυμαίνεται επί του παρόντος μεταξύ 30% και 40% επί του συνόλου των διαθέσιμων 

θέσεων), και θα εστιάζει περισσότερο στους νέους που είναι περισσότερο πρόθυμοι να 

μετακινούνται, πράγμα που σημαίνει ότι θα καλύπτει επίσης μορφές απασχόλησης που 

συνδυάζουν δυνατότητες εργασίας και εκπαίδευσης, όπως περιόδους μαθητείας και 

πρακτικής άσκησης.  

Τασσόμαστε υπέρ της επικαιροποίησης της λειτουργίας του EURES και της εναρμόνισής του 

με τις κοινωνικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ωστόσο η πρόταση της Επιτροπής δεν 

περιλαμβάνει καμία σαφή αναφορά στον λόγο ισχύος μεταξύ των συμμετεχόντων και του 

συντονισμού και της συνεργασίας στο πλαίσιο του δικτύου ή στον ρόλο των κοινωνικών 

εταίρων και στις μεθόδους επιλογής που πρέπει να χρησιμοποιούνται. 

Επιπλέον, η πρόταση της Επιτροπής δεν αναφέρεται στη συνεργασία μεταξύ των κρατών 

μελών και της Ελβετίας, της Ισλανδίας, της Νορβηγίας και του Λιχτενστάιν, χωρών που 

μετέχουν ήδη στο δίκτυο EURES. 

Εντούτοις, υπάρχουν ενδείξεις από τα κράτη μέλη ότι η ισορροπία της ισχύουσας λειτουργίας 

των διασυνοριακών οργανισμών θα μπορούσε να ανατραπεί από αυτή τη νέα μεταρρύθμιση, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δομές αυτές έχουν προβεί σε μεγάλο αριθμό κοινών δράσεων για 

την ενημέρωση και την τοποθέτηση διασυνοριακών εργαζομένων σε θέσεις εργασίας. 

Η μεταρρύθμιση αυτή θα επιτρέψει στις δημόσιες υπηρεσίες εύρεσης εργασίας να θέσουν τα 

θεμέλια για τη στενότερη συνεργασία με τα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως 

όσον αφορά την επιμόρφωση, περιλαμβανομένων των ατόμων ηλικίας άνω των 40 ετών, 

γεγονός που θα επιτρέψει στους αναζητούντες εργασία να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και 

να αξιοποιήσουν με έξυπνο τρόπο τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών.  

Απαιτείται επίσης καλύτερος διυπουργικός συντονισμός προκειμένου να υπερκεραστούν τα 

νομικά εμπόδια με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι εργαζόμενοι που επιθυμούν να 

εργαστούν σε άλλη χώρα, επειδή επί του παρόντος πολλοί άνθρωποι διστάζουν να δεχτούν 

μια προσφορά εργασίας σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ λόγω αβεβαιότητας ή έλλειψης 

πληροφόρησης σχετικά με τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, φορολόγησης και τις λοιπές 

υποχρεώσεις που θα υπέχουν στη χώρα κατοικίας. 
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες 

τροπολογίες:  

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Η ελεύθερη κυκλοφορία των 

εργαζομένων αποτελεί βασικό στοιχείο για 

την ανάπτυξη μιας πιο ολοκληρωμένης 

ενωσιακής αγοράς εργασίας, η οποία θα 

καταστήσει δυνατή την κινητικότητα των 

εργαζομένων από τις περιοχές με υψηλά 

ποσοστά ανεργίας σε περιοχές που 

αντιμετωπίζουν έλλειψη εργατικού 

δυναμικού. Συμβάλλει επίσης στην εύρεση 

των σωστών δεξιοτήτων για την κάλυψη 

κενών θέσεων και την αντιμετώπιση των 

σημείων συμφόρησης της αγοράς 

εργασίας. 

(2) Η ελεύθερη κυκλοφορία των 

εργαζομένων αποτελεί βασικό στοιχείο για 

την ανάπτυξη μιας πιο ολοκληρωμένης 

ενωσιακής αγοράς εργασίας, η οποία θα 

καταστήσει δυνατή την κινητικότητα των 

εργαζομένων από τις περιοχές με υψηλά 

ποσοστά ανεργίας σε περιοχές που 

αντιμετωπίζουν έλλειψη εργατικού 

δυναμικού. Συμβάλλει επίσης στην εύρεση 

του απαραίτητου προσωπικού με τις 

κατάλληλες δεξιότητες για την κάλυψη 

κενών θέσεων και την αντιμετώπιση των 

σημείων συμφόρησης της αγοράς 

εργασίας. 

 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2α) Σύμφωνα με το άρθρο 174 της 

ΣΛΕΕ, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή στις εξόχως απόκεντρες 

περιοχές, στις υπερβόρειες περιοχές που 

είναι ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες και 

στις νησιωτικές, διασυνοριακές και 
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ορεινές περιοχές. 

 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Για να βοηθηθούν οι έχοντες το 

δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας 

εργαζόμενοι να το ασκήσουν με 

αποτελεσματικό τρόπο, η παροχή 

συνδρομής σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό αφορά κάθε υπήκοο της 

Ένωσης που δικαιούται να ασκήσει 

μισθωτή δραστηριότητα και τα μέλη της 

οικογένειάς του, σύμφωνα με το άρθρο 45 

της Συνθήκης. Τα κράτη μέλη παρέχουν 

την ίδια πρόσβαση στους υπηκόους τρίτων 

χωρών που δικαιούνται, βάσει του 

ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου, ισότιμης 

μεταχείρισης με τους δικούς τους 

υπηκόους στο συγκεκριμένο τομέα. 

(4) Για να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι που 

έχουν το δικαίωμα εργασίας με βάση την 

ελεύθερη κυκλοφορία να ασκήσουν με 

αποτελεσματικό τρόπο το δικαίωμα αυτό, 

η παροχή συνδρομής σύμφωνα με τον 

παρόντα κανονισμό αφορά κάθε υπήκοο 

της Ένωσης που δικαιούται να ασκήσει 

μισθωτή δραστηριότητα και τα μέλη της 

οικογένειάς του, σύμφωνα με το άρθρο 45 

της Συνθήκης. Τα κράτη μέλη παρέχουν 

την ίδια πρόσβαση στους υπηκόους τρίτων 

χωρών που δικαιούνται, βάσει του 

ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου, ισότιμης 

μεταχείρισης με τους δικούς τους 

υπηκόους στο συγκεκριμένο τομέα. 

 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού  

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Η συνεχώς μεγαλύτερη αλληλεξάρτηση 

μεταξύ των αγορών εργασίας απαιτεί την 

ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των 

υπηρεσιών απασχόλησης για την επίτευξη 

της ελεύθερης κυκλοφορίας για κάθε 

εργαζόμενο μέσω της εθελούσιας και 

δίκαιης εργασιακής κινητικότητας εντός 

της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 46 

στοιχείο α) της Συνθήκης. Συνεπώς, θα 

πρέπει να δημιουργηθεί ένα κοινό πλαίσιο 

συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών 

και της Επιτροπής στον τομέα της 

(5) Η συνεχώς μεγαλύτερη αλληλεξάρτηση 

μεταξύ των αγορών εργασίας και η ανάγκη 

ολοκλήρωσής τους απαιτούν την 

ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των 

υπηρεσιών απασχόλησης για την επίτευξη 

της ελεύθερης κυκλοφορίας για κάθε 

εργαζόμενο μέσω της εθελούσιας και 

δίκαιης εργασιακής κινητικότητας εντός 

της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 46 

στοιχείο α) της Συνθήκης. Συνεπώς, θα 

πρέπει να δημιουργηθεί ένα κοινό πλαίσιο 

συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών 
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ενδοενωσιακής εργασιακής κινητικότητας. 

Το πλαίσιο αυτό θα συνδυάζει τη 

συγκέντρωση των κενών θέσεων εργασίας 

από ολόκληρη την Ένωση με τη 

δυνατότητα υποβολής αιτήσεων 

(«αντιστάθμιση προσφοράς και ζήτησης 

εργασίας»), θα καθορίζει την παροχή 

σχετικών υπηρεσιών υποστήριξης σε 

εργαζομένους και εργοδότες και παρέχει 

μια κοινή προσέγγιση για την ανταλλαγή 

των πληροφοριών που είναι απαραίτητες 

για τη διευκόλυνση της προαναφερθείσας 

συνεργασίας. 

και της Επιτροπής στον τομέα της 

ενδοενωσιακής εργασιακής κινητικότητας 

σε όλα τα κράτη μέλη και μεταξύ των 

κρατών μελών και της Nορβηγίας, της 

Ισλανδίας, της Ελβετίας και του 

Λιχτενστάιν. Το πλαίσιο αυτό θα 

συνδυάζει τη συγκέντρωση κενών θέσεων 

εργασίας από ολόκληρη την Ένωση και 

πολιτών της Ένωσης και των εν λόγω 

τεσσάρων χωρών με τη δυνατότητα 

υποβολής αιτήσεων («αντιστάθμιση 

προσφοράς και ζήτησης εργασίας»), θα 

καθορίζει την παροχή σχετικών υπηρεσιών 

υποστήριξης σε εργαζομένους και 

εργοδότες και παρέχει μια κοινή 

προσέγγιση για την ανταλλαγή των 

πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τη 

διευκόλυνση της προαναφερθείσας 

συνεργασίας. H Ένωση οφείλει, 

συγκεκριμένα, να λάβει τα αναγκαία 

μέτρα προκειμένου να εγγυηθεί τις 

προοπτικές απασχόλησης και, εν γένει, τα 

δικαιώματα των εργαζομένων, τούτο δε 

και έναντι των τρίτων χωρών που 

συμμετέχουν στο δίκτυο EURES. 

 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού  

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Στο «Σύμφωνο ανάπτυξης και 

απασχόλησης», το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

ζήτησε τη διερεύνηση της δυνατότητας 

επέκτασης του δικτύου EURES ώστε να 

καλύπτει τις περιόδους μαθητείας και 

πρακτικής άσκησης, στο πλαίσιο του 

παρόντος κανονισμού, εφόσον οι 

ενδιαφερόμενοι θεωρούνται εργαζόμενοι 

με βάση τα δικαιώματα που παρέχει στους 

πολίτες σύμφωνα με το άρθρο 45 της 

Συνθήκης. Πρέπει να καθιερωθεί 

κατάλληλη διαδικασία ανταλλαγής 

πληροφοριών σχετικά με την κινητικότητα 

(6) Στο «Σύμφωνο ανάπτυξης και 

απασχόλησης», το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

ζήτησε τη διερεύνηση της δυνατότητας 

επέκτασης του δικτύου EURES ώστε να 

καλύπτει τις περιόδους μαθητείας και 

πρακτικής άσκησης, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

οργανώνονται από τις διασυνοριακές 

εταιρικές σχέσεις· οι περίοδοι μαθητείας 

και πρακτικής άσκησης μπορούν να 

καλύπτονται στο πλαίσιο του παρόντος 

κανονισμού, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι 

θεωρούνται εργαζόμενοι με βάση τα 
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στον τομέα της μαθητείας και της 

πρακτικής άσκησης εντός της Ένωσης. 

Επίσης, θα πρέπει να αναπτυχθεί η 

κατάλληλη βοήθεια για τους υποψηφίους 

για αυτές τις θέσεις, βάσει μηχανισμού για 

την αντιστάθμιση προσφοράς και ζήτησης, 

εφόσον η αντιστάθμιση αυτή θεωρείται 

εφικτή σύμφωνα με τα κατάλληλα 

πρότυπα και τηρούνται δεόντως οι 

αρμοδιότητες των κρατών μελών. 

δικαιώματα που παρέχει στους πολίτες 

σύμφωνα με το άρθρο 45 της Συνθήκης. 

Πρέπει να καθιερωθεί κατάλληλη 

διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών 

σχετικά με την κινητικότητα στον τομέα 

της μαθητείας και της πρακτικής άσκησης 

εντός της Ένωσης, η οποία θα πρέπει να 

αναγνωρίζεται με παρόμοιο τρόπο όπως 

και τα διπλώματα που εκδίδονται από τα 

συνήθη εκπαιδευτικά συστήματα στα 

κράτη μέλη, ενώ θα πρέπει να αναπτυχθεί 

η κατάλληλη βοήθεια για τους υποψηφίους 

για αυτές τις θέσεις, βάσει μηχανισμού για 

την αντιστάθμιση προσφοράς και ζήτησης, 

εφόσον η αντιστάθμιση αυτή θεωρείται 

εφικτή σύμφωνα με τα κατάλληλα 

πρότυπα και τηρούνται δεόντως οι 

αρμοδιότητες των κρατών μελών. 

Αιτιολόγηση 

Στο τέλος των περιόδων πρακτικής άσκησης και μαθητείας οι συμμετέχοντες λαμβάνουν ένα 

πιστοποιητικό το οποίο πρέπει να αναγνωρίζεται σε άλλα κράτη μέλη. 

 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού  

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Η διακρατική και διασυνοριακή 

συνεργασία και η στήριξη όλων των 

οργανισμών των κρατών μελών που 

δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο του 

EURES αναμένεται να διευκολυνθεί από 

μια δομή ενωσιακού επιπέδου 

(«Ευρωπαϊκό Γραφείο Συντονισμού») που 

θα παρέχει κοινή ενημέρωση, 

δραστηριότητες κατάρτισης, εργαλεία και 

καθοδήγηση. Η δομή αυτή θα ευθύνεται 

επίσης για τη δημιουργία της κοινής 

πλατφόρμας ΤΠ που θα ονομάζεται 

«ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη για την 

επαγγελματική κινητικότητα» (EURES). 

Για την καθοδήγηση των εργασιών του 

(8) Η διαπεριφερειακή, διακρατική και 

διασυνοριακή συνεργασία και οι 

διασυνοριακές συμπράξεις, καθώς και η 

στήριξη όλων των οργανισμών των κρατών 

μελών που δραστηριοποιούνται στο 

πλαίσιο του EURES αναμένεται να 

διευκολύνουν τη λειτουργία μιας δομής 
ενωσιακού επιπέδου («Ευρωπαϊκό Γραφείο 

Συντονισμού») που θα συνεχίσει να 

παρέχει υπηρεσίες όπως: κοινή παροχή 

πληροφοριών και συμβουλών, 

δραστηριοτήτων κατάρτισης, εργαλείων 

και καθοδήγησης. Η δομή αυτή θα 

ευθύνεται επίσης για την ενίσχυση της 

κοινής πλατφόρμας ΤΠ που θα ονομάζεται 
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φορέα αυτού θα πρέπει να καταρτίζονται 

πολυετή προγράμματα εργασιών σε 

συνεννόηση με τα κράτη μέλη. 

«ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη για την 

επαγγελματική κινητικότητα» (EURES). 

Για την καθοδήγηση των εργασιών του 

φορέα αυτού θα πρέπει να καταρτίζονται 

πολυετή προγράμματα εργασιών σε 

συνεννόηση με τα κράτη μέλη.  

 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού  

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

συστήσουν γραφεία συντονισμού σε 

εθνικό επίπεδο για την παροχή γενικής 

στήριξης και συνδρομής σε όλους τους 

οργανισμούς που βρίσκονται στην 

επικράτειά τους και δραστηριοποιούνται 

στο πλαίσιο του EURES, καθώς και για 

την υποστήριξη της συνεργασίας με τους 

ομολόγους τους στα άλλα κράτη μέλη και 

με το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού. 

Ειδικότερα, αυτά τα γραφεία συντονισμού 

θα πρέπει να ασχολούνται με καταγγελίες 

και προβλήματα σχετικά με τις κενές 

θέσεις εργασίας και να ελέγχουν θέματα 

συμμόρφωσης σε ό,τι αφορά την 

εθελοντική και δίκαιη εργασιακή 

κινητικότητα εντός της Ένωσης. 

(9) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

συστήσουν γραφεία συντονισμού σε 

εθνικό επίπεδο για την παροχή γενικής 

στήριξης και συνδρομής σε όλους τους 

οργανισμούς που βρίσκονται στην 

επικράτειά τους και δραστηριοποιούνται 

στο πλαίσιο του EURES, 

περιλαμβανομένων των διασυνοριακών 

συμπράξεων, καθώς και για την 

υποστήριξη της συνεργασίας με τους 

ομολόγους τους στα άλλα κράτη μέλη και 

με το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού. 

Ειδικότερα, αυτά τα γραφεία συντονισμού 

θα πρέπει να υποστηρίζουν την 

δημιουργία μέσων και διαδικασιών για 

την λειτουργία του δικτύου EURES και 

να ασχολούνται με καταγγελίες και 

προβλήματα που αφορούν τις κενές θέσεις 

εργασίας και τους διοικητικούς φραγμούς, 

ιδίως σε τομείς με μεγάλες ελλείψεις 

εργατικού δυναμικού, οι οποίοι απειλούν 
να δημιουργήσουν ανισορροπίες στην 

αγορά εργασίας, να ελέγχουν θέματα 

συμμόρφωσης σε ό,τι αφορά την 

εθελοντική και δίκαιη εργασιακή 

κινητικότητα εντός της Ένωσης, να 

αποφαίνονται επί των ενστάσεων προς 

αποφυγή διαφορετικών ερμηνειών της 

ισχύουσας νομοθεσίας και να 

ασχολούνται με περιπτώσεις διακριτικής 

μεταχείρισης και προστασίας των 

δεδομένων. Tα κράτη μέλη με 
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αποκεντρωμένα συστήματα θα πρέπει να 

εξετάσουν το ενδεχόμενο ίδρυσης 

περιφερειακών γραφείων συντονισμού. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Η συμμετοχή των κοινωνικών 

εταίρων στο δίκτυο EURES συμβάλλει 

ειδικότερα στην ανάλυση των εμποδίων ως 

προς την κινητικότητα, καθώς επίσης και 

στην προώθηση της δίκαιης και 

εθελοντικής ενδοενωσιακής εργασιακής 

κινητικότητας, μεταξύ άλλων στις 

διασυνοριακές περιφέρειες. Κατά 

συνέπεια, οι εκπρόσωποι των κοινωνικών 

εταίρων σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να 

συμμετέχουν στη γενική δομή 

διακυβέρνησης του δικτύου EURES, ενώ 

οι εθνικές οργανώσεις εργοδοτών και οι 

συνδικαλιστικές οργανώσεις μπορούν να 

υποβάλουν αίτηση για να γίνουν εταίροι 

του EURES. 

(10) Η συμμετοχή των κοινωνικών 

εταίρων στο δίκτυο EURES συμβάλλει 

ειδικότερα στην ανάλυση των εμποδίων ως 

προς την κινητικότητα, καθώς επίσης και 

στην προώθηση της δίκαιης και 

εθελοντικής ενδοενωσιακής εργασιακής 

κινητικότητας, μεταξύ άλλων στις 

διασυνοριακές περιφέρειες. Κατά 

συνέπεια, οι εκπρόσωποι των κοινωνικών 

εταίρων σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να 

συμμετέχουν στη γενική δομή 

διακυβέρνησης του δικτύου EURES, ενώ 

οι εθνικές οργανώσεις εργοδοτών και οι 

συνδικαλιστικές οργανώσεις μπορούν να 

υποβάλουν αίτηση για να γίνουν εταίροι 

του EURES. Επίσης, πρέπει να 

ενθαρρύνεται η συμμετοχή των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων εφόσον είναι 

οι κύριοι πάροχοι εργασίας στην Ένωση. 

 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10α) Στις διασυνοριακές περιοχές, οι 

μόνιμες δομές όπως οι κοινότητες 

εργασίας, οι ευρωπεριφέρειες και 

ειδικότερα οι ευρωπαϊκοί όμιλοι εδαφικής 

συνεργασίας (ΕΟΕΣ), μπορούν να 

αποτελέσουν την βάση για διασυνοριακές 
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συμπράξεις. 

 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού  

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Η ευρύτερη συμμετοχή μελών στο 

δίκτυο EURES συνεπάγεται κοινωνικά, 

οικονομικά και χρηματοπιστωτικά οφέλη. 

Βελτιώνει την αποτελεσματικότητα στην 

παροχή υπηρεσιών διευκολύνοντας τη 

δημιουργία συμπράξεων και ενισχύοντας 

τη συμπληρωματικότητα και τη βελτίωση 

της ποιότητας. Αυξάνει το μερίδιο αγοράς 

του δικτύου EURES στο βαθμό που τα νέα 

μέλη υποβάλλουν κενές θέσεις εργασίας, 

αιτήσεις εργασίας και βιογραφικά 

σημειώματα. Η διακρατική και 

διασυνοριακή συνεργασία, που αποτελεί 

βασικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας 

του δικτύου EURES, θα μπορούσε να 

οδηγήσει στη δημιουργία καινοτόμων 

μορφών μάθησης και συνεργασίας μεταξύ 

των υπηρεσιών απασχόλησης, μεταξύ 

άλλων για τα πρότυπα ποιότητας των 

κενών θέσεων και των υπηρεσιών 

υποστήριξης. Συνεπώς, αναμένεται ότι το 

δίκτυο EURES θα ενισχύσει τον 

σημαντικό ρόλο του ως ένα από τα βασικά 

ενωσιακά μέσα που έχουν στη διάθεσή 

τους τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή για να υποστηρίξουν 

συγκεκριμένα μέτρα για την επίτευξη 

υψηλών επιπέδων απασχόλησης εντός της 

Ένωσης. 

 

(12) Η ευρύτερη συμμετοχή μελών στο 

δίκτυο EURES συνεπάγεται κοινωνικά, 

οικονομικά και χρηματοπιστωτικά οφέλη. 

Βελτιώνει την αποτελεσματικότητα στην 

παροχή υπηρεσιών διευκολύνοντας τη 

δημιουργία συμπράξεων και ενισχύοντας 

τη συμπληρωματικότητα και τη βελτίωση 

της ποιότητας. Αυξάνει το μερίδιο αγοράς 

του δικτύου EURES στο βαθμό που τα νέα 

μέλη υποβάλλουν κενές θέσεις εργασίας, 

αιτήσεις εργασίας και βιογραφικά 

σημειώματα. Η διαπεριφερειακή, 

διακρατική και διασυνοριακή συνεργασία, 

που αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της 

λειτουργίας του δικτύου EURES, θα 

πρέπει να συνεχίσει να συμβάλλει στη 

δημιουργία καινοτόμων μορφών μάθησης 

και συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών 

απασχόλησης, μεταξύ άλλων για τα 

πρότυπα ποιότητας των κενών θέσεων και 

των υπηρεσιών υποστήριξης. Συνεπώς, 

αναμένεται ότι το δίκτυο EURES θα 

ενισχύσει τον σημαντικό ρόλο του ως ένα 

από τα βασικά ενωσιακά μέσα που έχουν 

στη διάθεσή τους τα κράτη μέλη και η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υποστηρίξουν 

συγκεκριμένα μέτρα για την επίτευξη 

υψηλών επιπέδων απασχόλησης εντός της 

Ένωσης. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους σε 

σχέση με την οργάνωση των αγορών 

εργασίας, τα ίδια τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να είναι υπεύθυνα για την έγκριση της 

συμμετοχής των οργανισμών και των 

εταίρων του EURES στο δίκτυο EURES, 

το καθένα στην επικράτειά του. Οι 

εγκρίσεις συμμετοχής θα πρέπει να 

υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης 

ελάχιστων κοινών κριτηρίων και μιας 

περιορισμένης ομάδας βασικών κανόνων 

σχετικά με τη διαδικασία της έγκρισης, για 

τη διασφάλιση της διαφάνειας και των 

ίσων ευκαιριών κατά την είσοδο στο 

δίκτυο EURES, με την επιφύλαξη της 

απαραίτητης ευελιξίας για τη συνεκτίμηση 

των διαφόρων εθνικών μοντέλων και 

μορφών συνεργασίας μεταξύ των 

δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης και 

άλλων φορέων της αγοράς εργασίας στα 

κράτη μέλη. 

(13) Σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους σε 

σχέση με την οργάνωση των αγορών 

εργασίας, τα ίδια τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να είναι υπεύθυνα για την έγκριση της 

συμμετοχής των οργανισμών και των 

εταίρων του EURES στο δίκτυο EURES, 

το καθένα στην επικράτειά του. Οι 

εγκρίσεις συμμετοχής θα πρέπει να 

υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης 

ελάχιστων κοινών κριτηρίων και μιας 

περιορισμένης ομάδας βασικών κανόνων 

σχετικά με τη διαδικασία της έγκρισης, για 

τη διασφάλιση της διαφάνειας και των 

ίσων ευκαιριών κατά την είσοδο στο 

δίκτυο EURES, με την επιφύλαξη της 

απαραίτητης ευελιξίας για τη συνεκτίμηση 

των διαφόρων εθνικών, περιφερειακών 

και τοπικών μοντέλων και μορφών 

συνεργασίας μεταξύ των δημοσίων 

υπηρεσιών απασχόλησης και άλλων 

φορέων της αγοράς εργασίας στα κράτη 

μέλη. 

 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Για την παροχή αξιόπιστων και 

επικαιροποιημένων πληροφοριών στους 

εργαζομένους και τους εργοδότες σχετικά 

με τις διάφορες πτυχές της εργασιακής 

κινητικότητας εντός της Ένωσης, το δίκτυο 

EURES θα πρέπει να συνεργάζεται με 

άλλους φορείς, άλλες υπηρεσίες και άλλα 

δίκτυα της Ένωσης που διευκολύνουν την 

κινητικότητα και ενημερώνουν τους 

πολίτες για τα δικαιώματά τους βάσει της 

ενωσιακής νομοθεσίας, όπως η δικτυακή 

πύλη «Η Ευρώπη σου», η ευρωπαϊκή 

δικτυακή πύλη για τη νεολαία και το 

(16) Για την παροχή αξιόπιστων και 

επικαιροποιημένων πληροφοριών στους 

εργαζομένους και τους εργοδότες σχετικά 

με τις διάφορες πτυχές της εργασιακής 

κινητικότητας εντός της Ένωσης, το δίκτυο 

EURES θα πρέπει να συνεργάζεται με 

άλλους φορείς, άλλες υπηρεσίες και άλλα 

δίκτυα της Ένωσης που διευκολύνουν την 

κινητικότητα και ενημερώνουν τους 

πολίτες για τα δικαιώματά τους βάσει της 

ενωσιακής νομοθεσίας, όπως η δικτυακή 

πύλη «Η Ευρώπη σου», η ευρωπαϊκή 

δικτυακή πύλη για τη νεολαία και το 
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δίκτυο επίλυσης προβλημάτων στην 

εσωτερική αγορά (SOLVIT), οι 

οργανισμοί που είναι αρμόδιοι για την 

αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων 

και οι φορείς για την προώθηση, ανάλυση, 

παρακολούθηση και υποστήριξη της ίσης 

μεταχείρισης των εργαζομένων, που 

καθορίζονται σύμφωνα με την οδηγία 

../2013 (ΕΕ) του [Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 

με τα μέτρα διευκόλυνσης της άσκησης 

των δικαιωμάτων που χορηγούνται στους 

εργαζομένους στο πλαίσιο της ελεύθερης 

κυκλοφορίας τους]. 

δίκτυο επίλυσης προβλημάτων στην 

εσωτερική αγορά (SOLVIT), οι 

οργανισμοί που ασχολούνται με την 

διασυνοριακή συνεργασία και αυτοί που 
είναι αρμόδιοι για την αναγνώριση 

επαγγελματικών προσόντων και οι φορείς 

για την προώθηση, ανάλυση, 

παρακολούθηση και υποστήριξη της ίσης 

μεταχείρισης των εργαζομένων, που 

καθορίζονται σύμφωνα με την οδηγία 

../2013 (ΕΕ) του [Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 

με τα μέτρα διευκόλυνσης της άσκησης 

των δικαιωμάτων που χορηγούνται στους 

εργαζομένους στο πλαίσιο της ελεύθερης 

κυκλοφορίας τους]. 

 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 24 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(24) Θεωρείται ότι η βαθιά κατανόηση της 

ζήτησης εργατικού δυναμικού ανάλογα με 

τα επαγγέλματα, τους τομείς και τις 

ανάγκες των εργοδοτών θα ωφελήσει το 

δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας των 

εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης. 

Συνεπώς, οι υπηρεσίες υποστήριξης θα 

πρέπει να προσφέρουν συνδρομή καλής 

ποιότητας στους εργοδότες, και ιδιαίτερα 

στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι στενές 

επαφές μεταξύ των υπηρεσιών 

απασχόλησης και των εργοδοτών θα 

αυξήσουν τη συγκέντρωση κενών θέσεων 

και την αντιστοίχιση των θέσεων με 

κατάλληλους υποψηφίους, θα προσφέρουν 

ασφαλείς διόδους για τα άτομα που 

αναζητούν εργασία, και ιδιαίτερα για 

όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, και θα 

βελτιώσουν την ενημέρωση για την 

κατάσταση της αγοράς εργασίας. 

(24) Θεωρείται ότι η βαθιά κατανόηση της 

ζήτησης εργατικού δυναμικού ανάλογα με 

τα επαγγέλματα, τους τομείς και τις 

ανάγκες των εργοδοτών θα ωφελήσει το 

δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας των 

εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης. 

Συνεπώς, οι υπηρεσίες υποστήριξης θα 

πρέπει να προσφέρουν συνδρομή καλής 

ποιότητας στους εργοδότες, και ιδιαίτερα 

στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 

συμπεριλαμβανομένων των προσώπων 

που ασχολούνται με την παραγωγή 

βιοτεχνικών προϊόντων. Οι στενές επαφές 

μεταξύ των υπηρεσιών απασχόλησης και 

των εργοδοτών θα αυξήσουν τη 

συγκέντρωση κενών θέσεων και την 

αντιστοίχιση των θέσεων με κατάλληλους 

υποψηφίους, θα μειώσουν την έλλειψη 

εργατικού δυναμικού, θα προσφέρουν 

ασφαλείς διόδους για τα άτομα που 

αναζητούν εργασία, και ιδιαίτερα για 

όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, και θα 
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βελτιώσουν την ενημέρωση για την 

κατάσταση της αγοράς εργασίας. 

 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Οι υπηρεσίες υποστήριξης που 

παρέχονται στους εργαζομένους 

συνδέονται με την άσκηση του 

θεμελιώδους δικαιώματος σχετικά με την 

ελεύθερη κυκλοφορία τους ως εργαζόμενοι 

σύμφωνα με την νομοθεσία της Ένωσης. 

Συνεπώς, θα πρέπει να παρέχονται δωρεάν. 

Ωστόσο, για τις υπηρεσίες υποστήριξης 

προς τους εργοδότες ενδέχεται να 

απαιτείται η καταβολή τέλους σύμφωνα 

με τις εθνικές πρακτικές. 

(26) Οι υπηρεσίες υποστήριξης που 

παρέχονται στους εργαζομένους 

συνδέονται με την άσκηση του 

θεμελιώδους δικαιώματος σχετικά με την 

ελεύθερη κυκλοφορία τους ως εργαζόμενοι 

σύμφωνα με την νομοθεσία της Ένωσης 

και συνεπώς, θα πρέπει να παρέχονται 

δωρεάν όπως και οι υπηρεσίες 

υποστήριξης προς τους εργοδότες. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού  

Αιτιολογική σκέψη 27 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί 

στην υποστήριξη της κινητικότητας στις 

διασυνοριακές περιφέρειες και την παροχή 

υπηρεσιών σε μεθοριακούς εργαζομένους 

που ζουν σε ένα κράτος μέλους και 

εργάζονται σε άλλο, έρχονται αντιμέτωποι 

με διαφορετικές εθνικές πρακτικές και 

διαφορετικά νομικά συστήματα και 

συναντούν συγκεκριμένα διοικητικά, 

νομικά ή φορολογικά εμπόδια ως προς την 

κινητικότητα. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

επιλέξουν να δημιουργήσουν ειδικές δομές 

υποστήριξης για τη διευκόλυνση αυτού 

του είδους κινητικότητας. στο πλαίσιο του 

δικτύου EURES οι δομές αυτές θα πρέπει 

να καλύπτουν τις ειδικές ανάγκες 

(27) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί 

στην υποστήριξη των περιοχών που 

πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα 

φυσικά και δημογραφικά προβλήματα και 

στην κινητικότητα στις διασυνοριακές 

περιφέρειες και την παροχή υπηρεσιών σε 

μεθοριακούς εργαζομένους που ζουν σε 

ένα κράτος μέλος και εργάζονται σε άλλο, 

ο αριθμός των οποίων παρουσιάζει 

σταθερή αύξηση, και οι οποίοι έρχονται 

αντιμέτωποι με διαφορετικές εθνικές 

πρακτικές και διαφορετικά νομικά 

συστήματα και συναντούν συγκεκριμένα 

διοικητικά, νομικά ή φορολογικά εμπόδια 

ως προς την κινητικότητα. Τα κράτη μέλη 

θα πρέπει να συνεχίσουν να παρέχουν 
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ενημέρωσης, καθοδήγησης, διασυνοριακής 

αντιστοίχισης της ζήτησης και προσφοράς 

εργασίας και της επακόλουθης εύρεσης 

εργασίας. 

στήριξη σε ειδικές δομές υποστήριξης που 

διευκολύνουν αυτού του είδους την 

κινητικότητα και που, στο πλαίσιο του 

δικτύου EURES, καλύπτουν τις ειδικές 

ανάγκες ενημέρωσης, παροχής 

συμβουλών, καθοδήγησης, διασυνοριακής 

αντιστοίχισης της ζήτησης και προσφοράς 

εργασίας και της επακόλουθης εύρεσης 

εργασίας. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 30 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(30) Πρέπει να καθιερωθεί ένας κύκλος 

προγραμματισμού για την υποστήριξη του 

συντονισμού των ενωσιακών δράσεων 

σχετικά με την κινητικότητα. Για να είναι 

αποτελεσματικός, ο σχεδιασμός των 

προγραμμάτων δραστηριοτήτων των 

κρατών μελών θα πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη τα δεδομένα σε σχέση με τις ροές 

και τα πρότυπα κινητικότητας, την 

ανάλυση των δεδομένων σχετικά με τις 

υφιστάμενες και τις προβλεπόμενες 

ελλείψεις και τα πλεονάσματα εργασίας 

και τις εμπειρίες και πρακτικές σχετικά με 

τις προσλήψεις στο πλαίσιο του δικτύου 

EURES. Θα πρέπει επίσης να εξετάζει 

τους πόρους και τους μηχανισμούς που 

έχουν στη διάθεσή τους οι οργανισμοί των 

κρατών μελών για τη διευκόλυνση της 

ενδοενωσιακής εργασιακής κινητικότητας. 

(30) Πρέπει να καθιερωθεί ένας κύκλος 

προγραμματισμού για την υποστήριξη του 

συντονισμού των ενωσιακών δράσεων 

σχετικά με την κινητικότητα. Για τον 

εντοπισμό και την πρόληψη των 

αρνητικών επιπτώσεων που συνεπάγεται 

η ενδοενωσιακή γεωγραφική 

κινητικότητα ο σχεδιασμός των 

προγραμμάτων δραστηριοτήτων των 

κρατών μελών θα πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη τα δεδομένα σε σχέση με τις ροές 

και τα πρότυπα κινητικότητας, την 

ανάλυση των δεδομένων σχετικά με τις 

υφιστάμενες και τις προβλεπόμενες 

ελλείψεις και τα πλεονάσματα εργασίας 

και τις εμπειρίες και πρακτικές σχετικά με 

τις προσλήψεις στο πλαίσιο του δικτύου 

EURES. Θα πρέπει επίσης να εξετάζει 

τους πόρους και τους μηχανισμούς που 

έχουν στη διάθεσή τους οι οργανισμοί των 

κρατών μελών για τη διευκόλυνση της 

ενδοενωσιακής εργασιακής κινητικότητας. 

 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (33α) H εφαρμογή του παρόντος 

κανονισμού θα επιτρέψει την δημιουργία 

ενός αποτελεσματικού μηχανισμού για 

την καλύτερη ολοκλήρωση αφενός των 

εκπαιδευτικών συστημάτων σύμφωνα με 

τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και 

αφετέρου της αγοράς εργασίας στο 

σύνολό της.  

 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (37α) Είναι ανάγκη να βρεθεί λύση όσον 

αφορά το φορολογικό καθεστώς των 

διασυνοριακών διακινούμενων 

εργαζομένων, δεδομένου ότι η απουσία 

μιας λύσης αυτού του είδους περιορίζει σε 

μεγάλο βαθμό την ελεύθερη κυκλοφορία 

των εργαζομένων στο εσωτερικό της 

Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 45 της 

ΣΛΕΕ. H Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να ενισχύσουν τις διαδικασίες για 

την εξάλειψη των φορολογικών 

διακρίσεων, οι οποίες αποθαρρύνουν την 

κινητικότητα των εργαζομένων, 

δεδομένου ότι η τελευταία αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα για την 

οικονομική ανάπτυξη και την αύξηση του 

ποσοστού απασχόλησης στην Ένωση. 

Επιπλέον, πρέπει να εξασφαλιστεί η 

ευρεία γνωστοποίηση του δικτύου 

EURES σε ολόκληρη την Ένωση μέσω 

εντατικών δράσεων επικοινωνίας της 

Επιτροπής και κυρίως των κυβερνήσεων 

των κρατών μελών, απευθυνόμενων 

στους πολίτες της Ένωσης, και 

ειδικότερα στις ομάδες-στόχους. 
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Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού  

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Για τον σκοπό της πρώτης 

παραγράφου, ο παρών κανονισμός 

προβλέπει στόχους, αρχές και κανόνες 

σχετικά με:  

2. O παρών κανονισμός καθορίζει τις 

αρχές και κανόνες για την καθιέρωση 

πλαισίου συνεργασίας προς διευκόλυνση 

της άσκησης του δικαιώματος της 

ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων 

εντός της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 

45 ΣΛΕΕ, μέσα από: 

Αιτιολόγηση 

Το δίκτυο EURES είναι ήδη σε λειτουργία και έχει αποδείξει τη χρησιμότητά του. Οι υπηρεσίες 

που αφορούν τους δυνητικούς δικαιούχους πρέπει να βελτιωθούν. 

 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) τις δράσεις που εφαρμόζουν τα κράτη 

μέλη ή σε συνεργασία μεταξύ τους για τη 

διευκόλυνση της εξισορρόπησης της 

προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά 

εργασίας της Ένωσης με στόχο την 

προώθηση των υψηλών επιπέδων 

απασχόλησης· 

β) τις δράσεις που εφαρμόζουν τα κράτη 

μέλη ή σε συνεργασία μεταξύ τους για τη 

διευκόλυνση της εξισορρόπησης της 

προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά 

εργασίας της Ένωσης με στόχο την 

προώθηση των υψηλών επιπέδων 

απασχόλησης και με ιδιαίτερη εστίαση 

στις διασυνοριακές περιοχές· 

 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού  

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) τη λειτουργία του ευρωπαϊκού δικτύου γ) την ενίσχυση της λειτουργίας του 
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υπηρεσιών απασχόλησης στο πλαίσιο του 

οποίου συνεργάζονται τα κράτη μέλη και 

η Επιτροπή·  

ευρωπαϊκού δικτύου υπηρεσιών 

απασχόλησης μεταξύ των κρατών μελών, 

της Επιτροπής, καθώς και της 

Νορβηγίας, της Ισλανδίας, της Ελβετίας 

και του Λιχτενστάιν·  

Αιτιολόγηση 

Το δίκτυο EURES είναι ήδη σε λειτουργία και έχει αποδείξει τη χρησιμότητά του. Οι υπηρεσίες 

που αφορούν τους δυνητικούς δικαιούχους πρέπει να βελτιωθούν. 

 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού  

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) σχετικές υπηρεσίες υποστήριξης για την 

κινητικότητα που θα παρασχεθούν σε 

εργαζομένους και εργοδότες. 

δ) κατάλληλες υπηρεσίες υποστήριξης και 

παροχής συμβουλών για την κινητικότητα 

που θα παρασχεθούν σε εργαζομένους και 

εργοδότες.  

Αιτιολόγηση 

Το δίκτυο EURES είναι ήδη σε λειτουργία και έχει αποδείξει τη χρησιμότητά του. Οι υπηρεσίες 

που αφορούν τους δυνητικούς δικαιούχους πρέπει να βελτιωθούν. 

 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) «υπηρεσίες απασχόλησης»: κάθε νομικό 

ή φυσικό πρόσωπο, που λειτουργεί νόμιμα 

σε κράτος μέλος και παρέχει υπηρεσίες 

εύρεσης εργασίας σε άτομα που αναζητούν 

εργασία και υπηρεσίες προσλήψεων σε 

εργοδότες· 

β) «υπηρεσίες απασχόλησης»: κάθε νομικό 

ή φυσικό πρόσωπο δημόσιου ή ιδιωτικού 

δικαίου και, στη δεύτερη περίπτωση, 

κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, που λειτουργεί νόμιμα σε 

κράτος μέλος και παρέχει υπηρεσίες 

εύρεσης εργασίας σε άτομα που αναζητούν 

εργασία και υπηρεσίες προσλήψεων σε 

εργοδότες· 
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Αιτιολόγηση 

Χάριν κανονιστικής σαφήνειας και νομικής ασφάλειας, θα πρέπει να αποφευχθεί η χρήση ενός 

απόρρητου στοιχείου στην διάταξη που αποσκοπεί να προσδιορίσει τις "υπηρεσίες 

απασχόλησης" στα κράτη μέλη. Στόχος είναι να αναφέρονται ρητώς οι διάφορες νομικές 

μορφές που μπορούν να λάβουν οι υπηρεσίες αυτές, καθώς και η δυνατότητα να είναι 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ρητώς ένας ΕΟΕΣ . Τούτο συνάδει τόσο με την κοινοτική 

νομολογία όσο και με την αντίληψη της ίδιας της Επιτροπής σχετικά με τις υπηρεσίες 

απασχόλησης ως υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Η διατύπωση αντικατοπτρίζει την ιδέα ότι κάθε 

δημόσια πολιτική που αποσκοπεί στην επίτευξη πλήρους απασχόλησης οφείλει να ενθαρρύνει 

την συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε όλα τα γεωγραφικά επίπεδα, την ελεύθερη 

πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν την απασχόληση, υπηρεσίες παροχής συμβουλών και 

διαμεσολάβησης στους ιδιωτικούς οργανισμούς. 

 

 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ζα) «διασυνοριακές συμπράξεις και 

συνεργασίες για την τοποθέτηση 

διασυνοριακών εργαζομένων σε θέσεις 

εργασίας»: κάθε δραστηριότητα 

συνεργασίας και σύμπραξης των 

αρμόδιων αρχών σε εθνικό, περιφερειακό 

και τοπικό επίπεδο με σκοπό τον 

εξορθολογισμό της προσφοράς και της 

ζήτησης με στόχο την κάλυψη κενών 

θέσεων εργασίας από μεθοριακούς 

εργαζομένους· 

 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού  

Άρθρο 3 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Establishment Αναδιοργάνωση 
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Αιτιολόγηση 

Το δίκτυο EURES είναι ήδη σε λειτουργία και απαιτείται η αναδιοργάνωσή του προκειμένου να 

βελτιωθούν οι υπηρεσίες που αφορούν τους δυνητικούς δικαιούχους. 

 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού  

Άρθρο 3  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 

ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών 

απασχόλησης («δίκτυο EURES»).  

Ο παρών κανονισμός προβλέπει την 

αναδιοργάνωση και την ενίσχυση του 

ευρωπαϊκού δικτύου υπηρεσιών 

απασχόλησης και των διασυνοριακών 

γραφείων EURES («δίκτυο EURES»). 

Αιτιολόγηση 

Το δίκτυο EURES είναι ήδη σε λειτουργία και απαιτείται η αναδιοργάνωσή του προκειμένου να 

βελτιωθούν οι υπηρεσίες που αφορούν τους δυνητικούς δικαιούχους. 

 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού  

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) τους εταίρους του EURES, δηλαδή τους 

εγκεκριμένους από τα κράτη μέλη 

οργανισμούς για την παροχή στήριξης σε 

εθνικό, περιφερειακό και/ή τοπικό επίπεδο 

σχετικά την αντιστάθμιση και/ή τις 

υπηρεσίες υποστήριξης στους 

εργαζομένους και τους εργοδότες. 

γ) τους εταίρους του EURES, δηλαδή τους 

εγκεκριμένους από τα κράτη μέλη 

οργανισμούς για την παροχή στήριξης σε 

εθνικό, περιφερειακό και/ή τοπικό επίπεδο, 

καθώς και σε διασυνοριακή βάση, 
σχετικά με την αντιστάθμιση και/ή τις 

υπηρεσίες υποστήριξης στους 

εργαζομένους και τους εργοδότες και στις 

διασυνοριακές συμπράξεις EURES. 
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Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού  

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Σύμφωνα με τους αντίστοιχους ρόλους 

και τις αρμοδιότητές τους, όλοι οι 

οργανισμοί που συμμετέχουν στο δίκτυο 

EURES προωθούν ενεργά και στο πλαίσιο 

στενής συνεργασίας τις ευκαιρίες 

εργασιακής κινητικότητας στην Ένωση και 

επιδιώκουν την ενίσχυση των τρόπων και 

των μέσων αξιοποίησης των ευκαιριών 

αυτών από τους εργαζομένους και τους 

εργοδότες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό 

και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

2. Σύμφωνα με τους αντίστοιχους ρόλους 

και τις αρμοδιότητές τους, όλοι οι 

οργανισμοί που συμμετέχουν στο δίκτυο 

EURES προωθούν ενεργά και στο πλαίσιο 

στενής συνεργασίας τις ευκαιρίες 

εργασιακής κινητικότητας στην Ένωση και 

επιδιώκουν την ενίσχυση των τρόπων και 

των μέσων αξιοποίησης των ευκαιριών 

αυτών από τους εργαζομένους και τους 

εργοδότες σε ευρωπαϊκό, εθνικό και, 

ιδίως, σε περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο, καθώς και σε διασυνοριακή 

βάση και σε περιφέρειες με υψηλό 

επίπεδο ανεργίας και λίγες θέσεις 

απασχόλησης. Επιπλέον ενημερώνουν 

τους εργαζόμενους και τους εργοδότες 

σχετικά με πιθανά διοικητικά εμπόδια 

που μπορεί να συναντήσουν. 

 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) τη βελτίωση της λειτουργίας και της 

ενοποίησης των αγορών εργασίας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, 

γ) την λειτουργία και την ενοποίηση των 

αγορών εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

συμπεριλαμβανομένων των 

διασυνοριακών αγορών εργασίας, 

εξασφαλίζοντας πρόσβαση χωρίς 

διακρίσεις σε ευκαιρίες εργασίας, 

αιτήσεις και συναφείς πληροφορίες για 

την αγορά εργασίας· 
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Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) την κοινωνική ένταξη και την 

ενσωμάτωση ατόμων αποκλεισμένων από 

την αγορά εργασίας. 

ε) την κοινωνική ένταξη και την 

ενσωμάτωση ατόμων που βρίσκονται στην 

ευάλωτη κατάσταση του αποκλεισμού 

τους από την αγορά εργασίας. 

 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – στοιχείο ε α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 εα) την προσέλκυση νέων με το σύστημα 

«Η πρώτη σας θέση εργασίας μέσω του 

EURES», υποστηρίζοντας έτσι την ομαλή 

μετάβαση από την εκπαίδευση στην 

εργασία στις αγορές εργασίας της 

Ένωσης.  

 

 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού  

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) διαμόρφωση συνεκτικού πλαισίου και 

παροχή οριζόντιας στήριξης προς όφελος 

του δικτύου EURES, 

συμπεριλαμβανομένων των εξής: 

α) στήριξη για την εφαρμογή συνεκτικού 

πλαισίου και παροχή οριζόντιας στήριξης 

προς όφελος του δικτύου EURES, 

συμπεριλαμβανομένων των εξής: 

Αιτιολόγηση 

Το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού πρέπει να παρέχει στήριξη στο δίκτυο EURES με γνώμονα 

τις εμπειρίες του παρελθόντος και τις τοπικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες.     
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Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ii) δραστηριότητες ενημέρωσης και 

επικοινωνίας, 

(ii) δραστηριότητες ενημέρωσης και 

επικοινωνίας, μεταξύ άλλων μέσω της 

διαμόρφωσης μιας στρατηγικής 

επικοινωνίας που θα στοχεύει στη 

γνωστοποίηση της ύπαρξης του δικτύου 

EURES στους ευρωπαίους πολίτες και 

κυρίως στους πολίτες που δεν έχουν 

πρόσβαση στο διαδίκτυο· 

 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(iii) κοινό πρόγραμμα κατάρτισης για το 

προσωπικό του EURES, 

(iii) κοινό πρόγραμμα κατάρτισης για το 

προσωπικό του EURES, το οποίο να 

περιλαμβάνει εκπαίδευση για 

ευαισθητοποίηση στις διαφορετικές 

ανάγκες των επιμέρους ομάδων 

εργαζομένων. 

 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) ανάλυση της γεωγραφικής και 

επαγγελματικής κινητικότητας, 

β) ανάλυση της γεωγραφικής και 

επαγγελματικής κινητικότητας, 

λαμβανομένων υπόψη των τοπικών και 

περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων· 
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Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισμού  

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) ανάπτυξη κατάλληλου πλαισίου για τη 

συνεργασία και την αντιστάθμιση σε 

επίπεδο Ένωσης σε ό,τι αφορά τις 

περιόδους μαθητείας και πρακτικής 

άσκησης σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό,  

γ) ανάπτυξη κατάλληλου πλαισίου για τη 

συνεργασία και την αντιστάθμιση σε 

επίπεδο Ένωσης σε ό,τι αφορά τις 

περιόδους μαθητείας και πρακτικής 

άσκησης, κατά περίπτωση και σε 

διασυνοριακή βάση, σύμφωνα με τον 

παρόντα κανονισμό·  

Αιτιολόγηση 

Δεδομένου ότι αποτελεί μέρος του υφιστάμενου δικτύου EURES, το ευρωπαϊκό γραφείο 

συντονισμού πρέπει να αντλεί διδάγματα από τις εμπειρίες του παρελθόντος και να τα 

προσαρμόζει στις τοπικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες.     

 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) παρακολούθηση και αξιολόγηση των 

δραστηριοτήτων του EURES και 

επιδόσεων ως προς την απασχόληση σε 

συνεργασία με τα μέλη του EURES. 

δ) παρακολούθηση και αξιολόγηση των 

δραστηριοτήτων του EURES και των 

επιδόσεων του ως προς την απασχόληση 

σε συνεργασία με τα μέλη του EURES, με 

ιδιαίτερη έμφαση στην περιφερειακή και 

τοπική τους διάσταση, καθώς και 

διατύπωση προτάσεων βελτίωσης, εάν 

συντρέχει περίπτωση. 
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Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού  

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα πολυετή προγράμματα εργασίας του 

καταρτίζονται σε συνεννόηση με την 

ομάδα συντονισμού του EURES που 

αναφέρεται στο άρθρο 11. 

2. Το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού 

εγκρίνει πολυετή προγράμματα εργασίας 

που καταρτίζονται έπειτα από συνεννόηση 

με την ομάδα συντονισμού του EURES 

που αναφέρεται στο άρθρο 11. 

Αιτιολόγηση 

Το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού και τα εθνικά γραφεία καταρτίζουν από κοινού τα πολυετή 

προγράμματα εργασίας. 

 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού  

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα εθνικά γραφεία συντονισμού είναι 

υπεύθυνα για τα εξής:  

1. Τα εθνικά γραφεία συντονισμού, τα 

οποία ορίζονται από τα κράτη μέλη και 

κοινοποιούνται στην Επιτροπή, είναι 

υπεύθυνα για τα εξής:  

Αιτιολόγηση 

Αρμόδια για θέματα που αφορούν τις εθνικές αρχές είναι τα κράτη μέλη. 

 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού  

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) συνεργασία με την Επιτροπή και άλλα 

κράτη μέλη για την αντιστάθμιση 

προσφοράς και ζήτησης εργασίας εντός 

του πλαισίου που καθορίζεται στο 

α) συνεργασία με την Επιτροπή και άλλα 

κράτη μέλη, καθώς και με τη Νορβηγία, 

την Ισλανδία, την Ελβετία και το 

Λιχτενστάιν, για την αντιστάθμιση 
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κεφάλαιο ΙΙΙ· προσφοράς και ζήτησης εργασίας εντός 

του πλαισίου που καθορίζεται στο 

κεφάλαιο ΙΙΙ· 

Αιτιολόγηση 

Δεδομένου ότι αυτές οι τέσσερις χώρες είναι ήδη ενεργά μέλη του δικτύου, οι συμπράξεις με 

αυτές θα μπορούσαν να ενισχυθούν προς όφελος όλων των δικαιούχων. 

 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) οργάνωση των εργασιών του EURES σε 

επίπεδο κράτους μέλους, 

συμπεριλαμβανομένης της παροχής 

υπηρεσιών υποστήριξης σύμφωνα με το 

κεφάλαιο IV· 

β) οργάνωση των εργασιών του EURES σε 

επίπεδο κράτους μέλους, 

συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης της 

παροχής υπηρεσιών υποστήριξης, με 

ιδιαίτερη έμφαση στην περιφερειακή και 

τοπική διάσταση και με συμμετοχή των 

κοινωνικών εταίρων και άλλων 

ενδιαφερόμενων φορέων, σύμφωνα με το 

κεφάλαιο IV· 

 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισμού  

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) συντονισμός των δράσεων στο επίπεδο 

του οικείου κράτους μέλους, αλλά και με 

τα άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με το 

κεφάλαιο V. 

γ) συντονισμός των δράσεων στο επίπεδο 

του οικείου κράτους μέλους, αλλά και με 

τα άλλα κράτη μέλη, καθώς και με τη 

Νορβηγία, την Ισλανδία, την Ελβετία και 

το Λιχτενστάιν, σύμφωνα με το κεφάλαιο 

V. 

Αιτιολόγηση 

Δεδομένου ότι αυτές οι τέσσερις χώρες είναι ήδη ενεργά μέλη του δικτύου, οι συμπράξεις με 

αυτές θα μπορούσαν να ενισχυθούν προς όφελος όλων των δικαιούχων. 
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Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισμού  

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας,  α) τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, 

περιλαμβανομένων των φόρων και των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 

Αιτιολόγηση 

Οι αποδέκτες προσφορών για θέσεις εργασίας μέσω του δικτύου EURES πρέπει να 

ενημερώνονται για τις επιβαρύνσεις και τους φόρους που καταβάλλονται σε άλλα κράτη μέλη 

της ΕΕ ώστε να μπορούν να αποφασίζουν με πλήρη γνώση των γεγονότων εάν θα αποδεχθούν ή 

όχι τη θέση εργασίας. 

 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισμού  

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) κατά περίπτωση, την κατάσταση των 

μεθοριακών εργαζομένων, ιδίως σε 

διασυνοριακές περιοχές. 

ε) στις περιοχές στις οποίες ενδείκνυται, 

την κατάσταση των μεθοριακών 

εργαζομένων, ιδίως σε διασυνοριακές 

περιοχές. 

Αιτιολόγηση 

Ο αριθμός των διασυνοριακών συμπράξεων μπορεί να αυξηθεί, προς όφελος όλων των 

τοπικών και περιφερειακών εταίρων. 

 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 εα) μεταφορά δεδομένων για την 

εξεύρεση των πλέον βιώσιμων λύσεων 

που να ικανοποιούν εργοδότες και 

εργαζόμενους. 

Αιτιολόγηση 

Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εταίρων πρέπει να βελτιωθεί. 

 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισμού  

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Το εθνικό γραφείο συντονισμού 

υποστηρίζει γενικά τους συμμετέχοντες 

στο δίκτυο EURES οργανισμούς της 

επικράτειάς του σε ό,τι αφορά τη 

συνεργασία με τους ομολόγους τους από 

άλλα κράτη μέλη. Στη δραστηριότητα αυτή 

περιλαμβάνεται η υποστήριξη σε 

περίπτωση καταγγελιών σχετικά με τις 

κενές θέσεις εργασίας και τις προσλήψεις 

μέσω EURES και τη συνεργασία με 

δημόσιες αρχές, όπως οι υπηρεσίες 

επιθεώρησης εργασίας. 

4. Το εθνικό γραφείο συντονισμού 

υποστηρίζει γενικά τους συμμετέχοντες 

στο δίκτυο EURES οργανισμούς της 

επικράτειάς του σε ό,τι αφορά τη 

συνεργασία με τους ομολόγους τους από 

άλλα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων 

των οργανισμών που συμμετέχουν σε 

διασυνοριακές συμπράξεις, και με 

εταίρους στη Νορβηγία, την Ισλανδία, 

την Ελβετία και το Λιχτενστάιν. Στη 

δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνεται η 

υποστήριξη σε περίπτωση καταγγελιών 

σχετικά με τις κενές θέσεις εργασίας και 

τις προσλήψεις μέσω EURES και τη 

συνεργασία με δημόσιες αρχές, όπως οι 

υπηρεσίες επιθεώρησης εργασίας. 

Αιτιολόγηση 

Δεδομένου ότι αυτές οι τέσσερις χώρες είναι ήδη ενεργά μέλη του δικτύου, οι συμπράξεις με 

αυτές, καθώς και μεταξύ διασυνοριακών εταίρων, θα μπορούσαν να ενισχυθούν προς όφελος 

όλων των δικαιούχων. 
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Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Το εθνικό γραφείο συντονισμού προωθεί 

τη συνεργασία μεταξύ των 

ενδιαφερομένων μερών, όπως οι υπηρεσίες 

επαγγελματικού προσανατολισμού, τα 

πανεπιστήμια, τα εμπορικά επιμελητήρια 

και οι οργανισμοί που ασχολούνται με 

προγράμματα μαθητείας και πρακτικής 

άσκησης. 

5. Το εθνικό γραφείο συντονισμού προωθεί 

τη συνεργασία μεταξύ των 

ενδιαφερομένων μερών, σε όλα τα επίπεδα 

της διακυβέρνησης και της κοινωνίας, 
όπως οι υπηρεσίες επαγγελματικού 

προσανατολισμού, τα πανεπιστήμια, τα 

εμπορικά επιμελητήρια, οι MKO και οι 

οργανισμοί που ασχολούνται με 

προγράμματα μαθητείας και πρακτικής 

άσκησης, με ιδιαίτερη εστίαση στα MMΕ. 

 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι το 

εθνικό του γραφείο συντονισμού διαθέτει 

το προσωπικό και τους λοιπούς πόρους 

που χρειάζεται για την εκτέλεση των 

καθηκόντων του κατά τα οριζόμενα στον 

παρόντα κανονισμό. 

6. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι το 

εθνικό του γραφείο συντονισμού διαθέτει 

το προσωπικό και τους λοιπούς πόρους 

που χρειάζεται για την εκτέλεση των 

καθηκόντων του κατά τα οριζόμενα στον 

παρόντα κανονισμό, και ότι εκπροσωπεί 

επαρκώς τα περιφερειακά και τοπικά 

συμφέροντα. 

 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει σύστημα 

για την έγκριση των εταίρων που θα 

συμμετάσχουν στο δίκτυο του EURES και 

1. Κάθε κράτος μέλος, λαμβάνοντας 

υπόψη τους περιφερειακούς και τοπικούς 

παράγοντες, κοινωνικούς εταίρους και 
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την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων 

και της συμμόρφωσής τους με την εθνική 

και ενωσιακή νομοθεσία κατά την 

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Το 

σύστημα αυτό πρέπει να χαρακτηρίζεται 

από διαφάνεια και αναλογικότητα και να 

τηρεί την αρχή της ίσης μεταχείρισης των 

αιτούντων οργανισμών και τη δέουσα 

νομική διαδικασία. 

άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, θεσπίζει 

σύστημα για την έγκριση των εταίρων που 

θα συμμετάσχουν στο δίκτυο του EURES 

και την παρακολούθηση των 

δραστηριοτήτων και της συμμόρφωσής 

τους με την εθνική και ενωσιακή 

νομοθεσία κατά την εφαρμογή του 

παρόντος κανονισμού. Το σύστημα αυτό 

πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια 

και αναλογικότητα και να τηρεί την αρχή 

της ίσης μεταχείρισης των αιτούντων 

οργανισμών και τη δέουσα νομική 

διαδικασία. Οι διασυνοριακοί εταίροι του 

EURES εξαιρούνται από την εν λόγω 

εθνική διαδικασία έγκρισης και 

θεωρούνται αυτοδικαίως ως εταίροι 

EURES.  

 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισμού  

Άρθρο 8 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Οι εταίροι του EURES δύνανται να 

συνεργάζονται με άλλους εταίρους του 

EURES ή άλλους οργανισμούς με στόχο 

την από κοινού συμμόρφωσή τους με τα 

κριτήρια του παραρτήματος. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, η συνεχής ύπαρξη 

κατάλληλης σύμπραξης αποτελεί επιπλέον 

προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο δίκτυο 

EURES. 

6. Οι εταίροι του EURES δύνανται να 

συνεργάζονται με άλλους εταίρους του 

EURES ή άλλους οργανισμούς με στόχο 

την από κοινού συμμόρφωσή τους με τα 

κριτήρια του παραρτήματος. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, η συνεχής ύπαρξη 

κατάλληλης σύμπραξης, 

συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε 

σημερινών διασυνοριακών συμπράξεων 

και των συμπράξεων που επιδιώκουν 

ειδικά να επιλύσουν τα ιδιαίτερα 

προβλήματα των περιφερειών και των 

δήμων της ΕΕ, αποτελεί επιπλέον 

προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο δίκτυο 

EURES. 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι αιτούντες οργανισμοί μπορούν να 

επιλέξουν να συμμετάσχουν στο δίκτυο 

EURES σύμφωνα με τις εξής 

δυνατότητες: 

1. Οι αιτούντες οργανισμοί συμμετέχουν 

στο δίκτυο EURES με τα εξής μέσα: 

Αιτιολόγηση 

Η δυνατότητα επιλογής των αρμοδιοτήτων από τους εταίρους του EURES δεν δικαιολογείται. 

Οι εταίροι του EURES θα πρέπει να υποχρεούνται, όπως συμβαίνει επί του παρόντος, να 

παρέχουν όλες τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 9 σημεία α-γ. 

 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) συμβολή στη συγκέντρωση κενών 

θέσεων σύμφωνα με το άρθρο 14 

παράγραφος 1 στοιχείο α)· 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 

 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) συμβολή στη συγκέντρωση αιτήσεων 

εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 14 

παράγραφος 1 στοιχείο β)· 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 

 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε 

εργαζομένους και εργοδότες σύμφωνα με 

το κεφάλαιο IV ή 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 

 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) συνδυασμός των α) έως γ). διαγράφεται 

 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Προκειμένου να μειωθεί η ανεργία, τα 

κράτη μέλη, από κοινού με την Επιτροπή, 

λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να 

εξασφαλίσουν την ισότητα πρόσβασης 

στις προσφορές απασχόλησης για τους 

πολίτες της ΕΕ. 

 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) όλες τις κενές θέσεις που παρέχουν οι 

δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησής του, 

καθώς επίσης και εκείνες που παρέχουν οι 

εταίροι του EURES του εκάστοτε κράτους· 

α) όλες τις κενές θέσεις που παρέχουν οι 

δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησής του, 

καθώς επίσης και εκείνες που παρέχουν οι 

εταίροι του EURES του εκάστοτε κράτους· 

σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις 
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παρέχεται στις πολύ μικρές και στις 

μικρές επιχειρήσεις η δυνατότητα να μην 

δημοσιεύουν τις κενές θέσεις τους στο 

EURES·  

 

 

Τροπολογία  58 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης 

επιδιώκουν τη σύναψη συμφωνιών με 

άλλες υπηρεσίες απασχόλησης που 

λειτουργούν στην επικράτεια του εν λόγω 

κράτους μέλους με στόχο τη διασφάλιση 

της εφαρμογής της αρχής που αναφέρεται 

στην παράγραφο 1 και για τα επιγραμμικά 

εργαλεία αναζήτησης εργασίας που 

διαχειρίζονται εκείνες. 

2. Οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης 

επιδιώκουν ενεργά τη σύναψη συμφωνιών 

με άλλες υπηρεσίες απασχόλησης που 

λειτουργούν στην επικράτεια του εν λόγω 

κράτους μέλους με στόχο τη διασφάλιση 

της εφαρμογής της αρχής που αναφέρεται 

στην παράγραφο 1 και για τα επιγραμμικά 

εργαλεία αναζήτησης εργασίας που 

διαχειρίζονται εκείνες. 

 

 

Τροπολογία  59 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Τα κράτη μέλη δημιουργούν εθνικό 

κόμβο για τη διαβίβαση στην πύλη EURES 

των πληροφοριών για τις κενές θέσεις, των 

αιτήσεων εργασίας και των βιογραφικών 

σημειωμάτων που διατίθενται από τις 

οργανώσεις που επιθυμούν την ανταλλαγή 

αυτών των δεδομένων και στην πύλη 

EURES. 

5. Τα κράτη μέλη, ει δυνατόν κάνοντας 

χρήση ήδη υφισταμένων κυβερνητικών 

δομών, δημιουργούν εθνικό κόμβο για τη 

διαβίβαση στην πύλη EURES των 

πληροφοριών για τις κενές θέσεις, των 

αιτήσεων εργασίας και των βιογραφικών 

σημειωμάτων που διατίθενται από τις 

οργανώσεις που επιθυμούν την ανταλλαγή 

αυτών των δεδομένων και στην πύλη 

EURES. 
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Τροπολογία  60 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν την 

ανάπτυξη συντονισμένης προσέγγισης σε 

εθνικό επίπεδο για τις υπηρεσίες αυτές. 

2. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν την 

ανάπτυξη συντονισμένης προσέγγισης σε 

εθνικό επίπεδο για τις υπηρεσίες αυτές, με 

στόχο την επίλυση των ιδιαίτερων 

αναγκών των περιφερειών, των δήμων ή 

αμφότερων. 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να επιτύχει το δίκτυο EURES, τα κράτη μέλη πρέπει να υποστηρίξουν τη σύνδεσή 

του με τα ιδιαίτερα συμφέροντα των περιφερειών ή/και των δήμων της ΕΕ. 

 

 

Τροπολογία  61 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) είναι εύκολα προσβάσιμες και 

παρουσιάζονται με τρόπο φιλικό προς το 

χρήστη. 

β) δεν εισάγουν διακρίσεις και είναι 

εύκολα προσβάσιμες και παρουσιάζονται 

με τρόπο φιλικό προς το χρήστη. 

 

 

Τροπολογία  62 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία 

έχουν δικαίωμα σε εκτεταμένη 

πληροφόρηση σχετικά με τους όρους που 

προβλέπονται στο εργατικό δίκαιο, όπως 

για παράδειγμα τα συνταξιοδοτικά 

δικαιώματα, η κοινωνική ασφάλιση ή η 

ασφάλιση ασθενείας στη χώρα και τον 
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τόπο όπου βρίσκεται η θέση εργασίας. 

Αιτιολόγηση 

Αυτού του είδους οι πληροφορίες είναι υψίστης σημασίας για τα άτομα που αναζητούν εργασία  

 

 

Τροπολογία  63 

Πρόταση κανονισμού  

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν ειδική 

πληροφόρηση για τους μεθοριακούς 

εργαζομένους στις συγκεκριμένες 

διασυνοριακές περιοχές όπου τα οικεία 

κράτη μέλη κρίνουν από κοινού ότι είναι 

απαραίτητη η δημιουργία ειδικών δομών 

συνεργασίας και παροχής υπηρεσιών. 

2. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν ειδική 

πληροφόρηση για τους μεθοριακούς 

εργαζομένους στις συγκεκριμένες 

διασυνοριακές περιοχές όπου τα οικεία 

κράτη μέλη κρίνουν από κοινού ότι είναι 

απαραίτητη η δημιουργία ειδικών δομών 

συνεργασίας και παροχής υπηρεσιών όπου 

δεν υπάρχουν ήδη. 

Αιτιολόγηση 

Τα υφιστάμενα γραφεία διασυνοριακής συνεργασίας έχουν επανειλημμένα αποδείξει την αξία 

τους, και άλλοι παρεμφερείς φορείς θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες των γραφείων 

αυτών. 

 

 

Τροπολογία  64 

Πρόταση κανονισμού  

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι οικείοι εταίροι του EURES 

προσφέρουν με προδραστικό τρόπο σε όλα 

τα άτομα που αναζητούν εργασία τη 

δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες που 

ορίζονται στο παρόν άρθρο. Όπου κρίνεται 

σκόπιμο, η προσφορά αυτή 

επαναλαμβάνεται κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας αναζήτησης εργασίας. 

1. Οι οικείοι εταίροι του EURES 

προσφέρουν με προδραστικό τρόπο σε όλα 

τα άτομα, και ιδίως στα ευάλωτα, που 

αναζητούν εργασία τη δυνατότητα 

πρόσβασης στις υπηρεσίες που ορίζονται 

στο παρόν άρθρο. Όπου κρίνεται σκόπιμο, 

η προσφορά αυτή επαναλαμβάνεται κατά 

τη διάρκεια της διαδικασίας αναζήτησης 

εργασίας. 
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Αιτιολόγηση 

Όλοι όσοι αναζητούν εργασία πρέπει να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες. 

 

 

Τροπολογία  65 

Πρόταση κανονισμού  

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Εάν οι εργαζόμενοι ενδιαφέρονται για 

περαιτέρω βοήθεια και υπάρχει εύλογη 

πιθανότητα εύρεσης εργασίας στο 

εσωτερικό της Ένωσης, οι οικείοι εταίροι 

του EURES παρέχουν περαιτέρω βοήθεια 

για την αναζήτηση εργασίας, η οποία 

περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως η επιλογή 

κατάλληλων κενών θέσεων, η βοήθεια με 

τη σύνταξη αιτήσεων εργασίας και 

βιογραφικών σημειωμάτων και η παροχή 

μεταφράσεων και/ή διευκρινίσεων σχετικά 

με συγκεκριμένες κενές θέσεις εργασίας σε 

άλλα κράτη μέλη. 

3. Εάν οι εργαζόμενοι ενδιαφέρονται για 

περαιτέρω βοήθεια και υπάρχει εύλογη 

πιθανότητα εύρεσης εργασίας στο 

εσωτερικό της Ένωσης, οι οικείοι εταίροι 

του EURES παρέχουν περαιτέρω βοήθεια 

για την αναζήτηση εργασίας, η οποία 

περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως η επιλογή 

κατάλληλων κενών θέσεων, η βοήθεια με 

τη σύνταξη αιτήσεων εργασίας και 

βιογραφικών σημειωμάτων και η παροχή 

μεταφράσεων και/ή διευκρινίσεων σχετικά 

με συγκεκριμένες κενές θέσεις εργασίας σε 

άλλα κράτη μέλη, ιδίως σε τομείς όπου 

παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις 

εργατικού δυναμικού στο ενδιαφερόμενο 

κράτος μέλος. 

Αιτιολόγηση 

Επί του παρόντος υπάρχει έλλειψη ειδικευμένων και ημι-ειδικευμένων εργαζομένων σε 

διάφορα επαγγέλματα τα οποία θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν άτομα από άλλα κράτη μέλη. 

 

 

Τροπολογία  66 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι οικείοι εταίροι του EURES παρέχουν 

πληροφόρηση και καθοδήγηση σε 

εργοδότες που ενδιαφέρονται για την 

πρόσληψη εργαζομένων από άλλα κράτη 

μέλη και ειδικότερα τις ακόλουθες 

1. Οι οικείοι εταίροι του EURES παρέχουν 

πληροφόρηση και καθοδήγηση σε 

εργοδότες που ενδιαφέρονται για την 

πρόσληψη εργαζομένων από άλλα κράτη 

μέλη και ειδικότερα, ει δυνατόν 
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υπηρεσίες: προληπτικά, τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

 

 

Τροπολογία  67 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Εάν οι εργοδότες ενδιαφέρονται για 

περαιτέρω βοήθεια και υπάρχει εύλογη 

πιθανότητα πρόσληψης στο εσωτερικό της 

Ένωσης, οι οικείοι εταίροι του EURES 

παρέχουν περαιτέρω βοήθεια, η οποία 

περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως η 

προεπιλογή κατάλληλων υποψηφίων και η 

παροχή μεταφράσεων και/ή διευκρινίσεων 

σχετικά με συγκεκριμένες κενές αιτήσεις 

εργασίας. 

2. Εάν οι εργοδότες ενδιαφέρονται για 

περαιτέρω βοήθεια και υπάρχει εύλογη 

πιθανότητα πρόσληψης στο εσωτερικό της 

Ένωσης, οι οικείοι εταίροι του EURES 

παρέχουν περαιτέρω βοήθεια, η οποία 

περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως η 

προεπιλογή κατάλληλων υποψηφίων και η 

παροχή μεταφράσεων και/ή διευκρινίσεων 

σχετικά με συγκεκριμένες κενές αιτήσεις 

εργασίας, ιδίως στους τομείς στους 

οποίους παρατηρείται μείζων έλλειψη στο 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. 

Αιτιολόγηση 

Οι εργοδότες αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα για την εξεύρεση εξειδικευμένων υπαλλήλων 

στο κράτος μέλος στο οποίο διαμένουν για θέσεις που θα μπορούσαν να παρουσιάζουν 

ενδιαφέρον για εργαζομένους από άλλα κράτη μέλη. 

 

 

Τροπολογία  68 

Πρόταση κανονισμού  

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν το 

συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών 

υποστήριξης δυνάμει του παρόντος 

κανονισμού, καθώς και τις υπηρεσίες που 

παρέχονται για την κοινωνική ασφάλιση 

από τις αρμόδιες αρχές. 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν το 

συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών 

υποστήριξης δυνάμει του παρόντος 

κανονισμού, καθώς και τις υπηρεσίες που 

παρέχονται για την κοινωνική ασφάλιση 

από τις αρμόδιες αρχές σε εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθώς 

και μέσω των υφιστάμενων ή 

μελλοντικών γραφείων διασυνοριακής 
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συνεργασίας. 

Αιτιολόγηση 

Τα άτομα που επιθυμούν να εργαστούν σε διαφορετική χώρα πρέπει να ενημερώνονται ώστε να 

μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. 

 

 

Τροπολογία  69 

Πρόταση κανονισμού  

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Κατόπιν αιτήματος των εργαζομένων, 

των μεθοριακών εργαζομένων και των 

εργοδοτών, οι οικείοι εταίροι του EURES 

παρέχουν γενική πληροφόρηση σχετικά με 

τα δικαιώματα που αφορούν την κοινωνική 

ασφάλιση και αναλαμβάνουν την 

παραπομπή των αιτημάτων για ειδικές 

πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές και, κατά 

περίπτωση, σε άλλους φορείς που 

υποστηρίζουν τους εργαζομένους που 

ασκούν τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο 

της ελεύθερης κυκλοφορίας. 

3. Κατόπιν αιτήματος των εργαζομένων, 

των μεθοριακών εργαζομένων και των 

εργοδοτών, οι οικείοι εταίροι του EURES 

παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με τα 

δικαιώματα που αφορούν την κοινωνική 

ασφάλιση και τη φορολογία εισοδήματος, 

και αναλαμβάνουν την παραπομπή των 

αιτημάτων για ειδικές πληροφορίες στις 

αρμόδιες αρχές και, κατά περίπτωση, σε 

άλλους φορείς που υποστηρίζουν τους 

εργαζομένους που ασκούν τα δικαιώματά 

τους στο πλαίσιο της ελεύθερης 

κυκλοφορίας. 

Αιτιολόγηση 

Τα άτομα που επιθυμούν να εργαστούν σε διαφορετική χώρα πρέπει να ενημερώνονται ώστε να 

μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. 

 

 

Τροπολογία  70 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

παρακολουθούν τις ροές και τα πρότυπα 

της εργασιακής κινητικότητας στο 

εσωτερικό της Ένωσης με βάση στατιστικά 

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

παρακολουθούν τις ροές και τα πρότυπα 

της εργασιακής κινητικότητας στο 

εσωτερικό της Ένωσης με βάση στατιστικά 



 

AD\1050816EL.doc 39/42 PE539.800v03-00 

 EL 

στοιχεία της Eurostat και τα διαθέσιμα 

εθνικά δεδομένα. 

στοιχεία της Eurostat και τα διαθέσιμα 

εθνικά και περιφερειακά δεδομένα. 

Αιτιολόγηση 

Η παρακολούθηση των ροών και των σχημάτων της εργασιακής κινητικότητας θα έχει πιο 

ακριβή αποτελέσματα εάν λαμβάνει περισσότερο υπόψη τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των 

περιφερειών της ΕΕ. 

 

 

Τροπολογία  71 

Πρόταση κανονισμού  

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) τις δραστηριότητες του EURES σε 

εθνικό επίπεδο, 

β) τις δραστηριότητες του EURES σε 

εθνικό επίπεδο και, κατά περίπτωση, σε 

διασυνοριακό επίπεδο· 

 

Αιτιολόγηση 

Σε ορισμένες περιφέρειες, οι συνεργασίες αυτού του είδους διευκολύνουν την προσαρμογή των 

ελλείψεων και των πλεονασμάτων στην αγορά εργασίας. 

 

 

Τροπολογία  72 

Πρόταση κανονισμού  

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) τη γενική θέση του δικτύου EURES 

στην αγορά υπηρεσιών προσλήψεων σε 

εθνικό επίπεδο. 

γ) τη γενική θέση του δικτύου EURES 

στην αγορά υπηρεσιών προσλήψεων σε 

εθνικό επίπεδο και, κατά περίπτωση, σε 

διασυνοριακό επίπεδο. 

Αιτιολόγηση 

Σε ορισμένες περιφέρειες, οι συνεργασίες αυτού του είδους διευκολύνουν την προσαρμογή των 

ελλείψεων και των πλεονασμάτων στην αγορά εργασίας. 
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Τροπολογία  73 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Λαμβάνοντας υπόψη την ανταλλαγή των 

πληροφοριών και την κοινή ανάλυση, τα 

κράτη μέλη καταρτίζουν πολιτικές 

κινητικότητας, οι οποίες αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα των πολιτικών τους 

για την απασχόληση. Οι εν λόγω πολιτικές 

κινητικότητας αποτελούν το πλαίσιο με 

βάση το οποίο τα κράτη μέλη προβαίνουν 

στον προγραμματισμό που αναφέρεται στο 

άρθρο 28. 

3. Λαμβάνοντας υπόψη την ανταλλαγή των 

πληροφοριών και την κοινή ανάλυση, τα 

κράτη μέλη προσπαθούν να καταρτίσουν 

πολιτικές κινητικότητας, οι οποίες 

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των 

πολιτικών τους για την απασχόληση. Οι εν 

λόγω πολιτικές κινητικότητας αποτελούν 

το πλαίσιο με βάση το οποίο τα κράτη 

μέλη προβαίνουν στον προγραμματισμό 

που αναφέρεται στο άρθρο 28. 

Αιτιολόγηση 

Αν και επισήμως η ρυθμιστική αρμοδιότητα στον τομέα των πολιτικών απασχόλησης, 

μοιράζεται μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών στην πράξη η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στα 

τελευταία. Η επιβολή στα κράτη μέλη της υποχρέωσης να καταρτίζουν πολιτικές κινητικότητας 

υπερβαίνει την απλή διατύπωση κατευθυντήριων γραμμών (άρθρο 148 παράγραφος 2 της 

ΣΛΕΕ) εκ μέρους του κοινοτικού νομοθέτη και τη θέσπιση μέτρων ενθάρρυνσης για την 

υποστήριξη της δράσης των κρατών μελών στον τομέα της απασχόλησης (αρχή του άρθρου 149 

της ΣΛΕΕ). Αυτή η υποχρέωση πρέπει να αντικατασταθεί από μια σύσταση που καλεί τα κράτη 

μέλη να επεμβαίνουν σε αυτόν τον τομέα. 

 

 

Τροπολογία  74 

Πρόταση κανονισμού  

Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) βασικές δραστηριότητες που θα 

εφαρμοστούν σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό,  

α) βασικές δραστηριότητες που θα 

εφαρμοστούν σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό σε εθνικό επίπεδο και, κατά 

περίπτωση, σε διασυνοριακό επίπεδο·  

Αιτιολόγηση 

Tούτο θα διευκολύνει την ανάπτυξη συμπράξεων και συνεργασιών μεταξύ των εταίρων του 

EURES σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό και διασυνοριακό επίπεδο. Ως εκ τούτου, θα ισχύουν 

οι ίδιοι κανόνες για την πρόσβαση και τη χρήση της χρηματοδότησης για όλους τους εταίρους. 
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Τροπολογία  75 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Η Επιτροπή, μέσω του ευρωπαϊκού 

γραφείου συντονισμού εξασφαλίζει ότι η 

χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του 

EURES συμβιβάζεται με τα εθνικά 

προγράμματα εργασίας και είναι 

σύμμορφη με τις διατάξεις του 

προγράμματος EaSI, ενώ οι διατάξεις για 

τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων 

του EURES εξασφαλίζουν τη συνέργεια 

με την χρηματοδότηση στο πλαίσιο της 

INTERREG 2014-2020. 

 

 

Τροπολογία  76 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 37 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το άρθρο 14, παράγραφοι 1 έως 7 τίθεται 

σε εφαρμογή δύο έτη μετά την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1. 
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