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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Tίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ίδρυση 
Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ίδρυση 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εργασίας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ και την Ελβετία)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ και την Ελβετία)

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 46, το άρθρο 48, το άρθρο 
53 παράγραφος, το άρθρο 62, το άρθρο 
91 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως τα άρθρα 46 και 48,

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΣΕΕ, η 
Ένωση πρέπει να αναπτύξει μια άκρως 
ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της 
αγοράς, με στόχο την πλήρη απασχόληση 
και την κοινωνική πρόοδο, και να προάγει 
την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία. 
Σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ η 
Ένωση, κατά τον καθορισμό και την 
εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών 
της, συνεκτιμά τις απαιτήσεις που 
συνδέονται, μεταξύ άλλων, με την 
προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, 
με τη διασφάλιση επαρκούς κοινωνικής 
προστασίας, με την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και την 
προαγωγή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας.

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΣΕΕ, η 
Ένωση πρέπει να αναπτύξει μια άκρως 
ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της 
αγοράς, με στόχο την πλήρη απασχόληση 
και την κοινωνική πρόοδο, και να προάγει 
την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία. 
Σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ η 
Ένωση, κατά τον καθορισμό και την 
εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών 
της, συνεκτιμά τις απαιτήσεις που 
συνδέονται, μεταξύ άλλων, με την 
προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, 
με τη διασφάλιση επαρκούς κοινωνικής 
προστασίας, με την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και την 
προαγωγή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας. Σύμφωνα με το 
άρθρο 5 ΣΕΕ, η «άσκηση των 
αρμοδιοτήτων της Ένωσης διέπεται από 
τις αρχές της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας».

Αιτιολόγηση

Έχει μείζονα σημασία η διασφάλιση της τήρησης των αρχών της αναλογικότητας και της 
επικουρικότητας κατά τον καθορισμό των καθηκόντων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εργασίας.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Θα πρέπει να ιδρυθεί Ευρωπαϊκή 
Αρχή Εργασίας (η «Αρχή») με σκοπό την 
ενίσχυση της δικαιοσύνης και της 
εμπιστοσύνης στην ενιαία αγορά. Για τον 
σκοπό αυτό, η Αρχή θα πρέπει να στηρίζει 
τα κράτη μέλη και την Επιτροπή ώστε να 
ενισχύσουν την πρόσβαση των ιδιωτών
και των εργοδοτών στην πληροφόρηση 
σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις 
υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο 

(5) Θα πρέπει να ιδρυθεί Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Εργασίας (ο «Οργανισμός») 
με σκοπό την ενίσχυση της δικαιοσύνης 
και της εμπιστοσύνης στην ενιαία αγορά, 
καθώς και την τόνωση της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εργαζομένων και των 
υπηρεσιών εντός της ενιαίας αγοράς, με 
σεβασμό στις αρχές της αναλογικότητας 
και της επικουρικότητας. Για τον σκοπό 
αυτό, ο Οργανισμός θα πρέπει να στηρίζει 
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καταστάσεων διασυνοριακής 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, 
καθώς και την πρόσβαση σε σχετικές 
υπηρεσίες, την υποστήριξη της 
συμμόρφωσης και τη συνεργασία μεταξύ 
των κρατών μελών, ώστε να διασφαλιστεί 
η αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου 
της Ένωσης σε αυτούς τους τομείς, και να 
μεσολαβεί και να διευκολύνει την επίλυση 
των διασυνοριακών διαφορών ή των 
διαταραχών στην αγορά εργασίας.

τα κράτη μέλη και την Επιτροπή ώστε να 
ενισχύσουν την πρόσβαση των 
εργαζομένων και των εργοδοτών στην 
ουσιαστική και επίκαιρη πληροφόρηση, 
μέσω ιστοπύλης του Οργανισμού, σχετικά 
με τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις 
τους στο πλαίσιο καταστάσεων 
διασυνοριακής κινητικότητας του 
εργατικού δυναμικού σε κάθε κράτος 
μέλος, καθώς και την πρόσβαση σε 
σχετικές υπηρεσίες, και να προαγάγουν τη 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, 
ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική 
εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης σε 
αυτούς τους τομείς, και να μεσολαβεί και 
να διευκολύνει την επίλυση των 
διασυνοριακών διαφορών ή των 
διαταραχών στην αγορά εργασίας.

Αιτιολόγηση

Κύριος σκοπός της ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εργασίας είναι η τόνωση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων εντός της ενιαίας αγοράς. Για την επιτυχία του 
εγχειρήματος είναι απαραίτητη η ενίσχυση της πρόσβασης σε ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά 
με τη διασυνοριακή κινητικότητα εντός εκάστου κράτους μέλους της ΕΕ, πράγμα που θα 
μπορούσε να επιτευχθεί με τη σύσταση μιας προσβάσιμης ιστοπύλης του Οργανισμού με 
επίκαιρο περιεχόμενο.

Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η Αρχή θα πρέπει να ασκεί τις 
δραστηριότητές της στους τομείς της 
διασυνοριακής κινητικότητας του 
εργατικού δυναμικού και του συντονισμού 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, 
συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εργαζομένων, της 
απόσπασης εργαζομένων και των 
υπηρεσιών που χαρακτηρίζονται από 
υψηλό βαθμό κινητικότητας. Θα πρέπει 
επίσης να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ 
των κρατών μελών όσον αφορά την 
καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. Σε 

(6) Ο Οργανισμός θα πρέπει να ασκεί 
τις δραστηριότητές του στους τομείς της 
διασυνοριακής κινητικότητας του 
εργατικού δυναμικού και του συντονισμού 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, 
συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εργαζομένων και των 
υπηρεσιών. Ο Οργανισμός θα πρέπει 
επίσης να ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ 
των κρατών μελών όσον αφορά την 
αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και 
την καταπολέμηση της ίδρυσης 
εικονικών επιχειρήσεων στον τομέα των 
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περιπτώσεις κατά τις οποίες η Αρχή, 
κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων 
της, ενημερώνεται σχετικά με εικαζόμενες 
παρατυπίες, μεταξύ άλλων σε τομείς του 
δικαίου της Ένωσης πέραν του πεδίου 
των αρμοδιοτήτων της, όπως 
παραβιάσεις των όρων εργασίας και των 
κανόνων υγείας και ασφάλειας, ή 
απασχόληση παράνομα διαμενόντων 
υπηκόων τρίτων χωρών, θα πρέπει να 
είναι σε θέση να τις αναφέρει και να 
συνεργάζεται για τα θέματα αυτά με την
Επιτροπή, αρμόδια όργανα της Ένωσης
και τις εθνικές αρχές, όταν κρίνεται 
απαραίτητο.

οδικών μεταφορών, οι οποίες έχουν 
συμβάλει στη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού του τομέα. Σε περιπτώσεις 
κατά τις οποίες ο Οργανισμός, κατά την 
εκτέλεση των δραστηριοτήτων του, 
ενημερώνεται σχετικά με εικαζόμενες 
παρατυπίες, θα πρέπει να είναι σε θέση να 
τις αναφέρει στην Επιτροπή και τις εθνικές 
αρχές.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Σε ορισμένες περιπτώσεις, η 
τομεακή ενωσιακή νομοθεσία έχει 
θεσπιστεί με σκοπό να ανταποκρίνεται σε 
ειδικές ανάγκες στον εν λόγω τομέα, όπως 
ο τομέας των διεθνών μεταφορών. Η Αρχή 
θα πρέπει επίσης να ασχοληθεί με τις 
διασυνοριακές πτυχές της εφαρμογής του 
σχετικού τομεακού ενωσιακού δικαίου, 
ιδίως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου49, της οδηγίας 2006/22/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου50, του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου51 και 
της οδηγίας [τροποποίηση της οδηγίας 
2006/22/ΕΚ — COM(2017)278]52.

(8) Σε ορισμένες περιπτώσεις, η 
τομεακή ενωσιακή νομοθεσία έχει 
θεσπιστεί με σκοπό να ανταποκρίνεται σε 
ειδικές ανάγκες στον εν λόγω τομέα, όπως 
ο τομέας των διεθνών μεταφορών. Αφού 
προηγουμένως συναινέσει το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, ο 
Οργανισμός δύναται επίσης να ασχοληθεί 
με τις διασυνοριακές πτυχές της 
εφαρμογής του σχετικού τομεακού 
ενωσιακού δικαίου, ιδίως του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου49, της 
οδηγίας 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου50, του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου51 και της οδηγίας 
(τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ –
COM(2017)278)52.

_________________ _________________

49 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

49 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για 
την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών 
διατάξεων στον τομέα των οδικών 
μεταφορών και για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) 
αριθ. 2135/98 του Συμβουλίου καθώς και 
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 
της 11.4.2006, σ. 1).

Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για 
την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών 
διατάξεων στον τομέα των οδικών 
μεταφορών και για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) 
αριθ. 2135/98 του Συμβουλίου καθώς και 
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 
της 11.4.2006, σ. 1).

50 Οδηγία 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Μαρτίου 2006, για καθορισμό 
ελάχιστων προϋποθέσεων για την 
εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 
3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του 
Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική 
νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες 
οδικών μεταφορών και για την κατάργηση 
της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 35).

50 Οδηγία 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Μαρτίου 2006, για καθορισμό 
ελάχιστων προϋποθέσεων για την 
εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 
3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του 
Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική 
νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες 
οδικών μεταφορών και για την κατάργηση 
της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 35).

51 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, 
σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων 
όσον αφορά τους όρους που πρέπει να 
πληρούνται για την άσκηση του 
επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και 
για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 300 της 
14.11.2009, σ. 51).

51 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, 
σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων 
όσον αφορά τους όρους που πρέπει να 
πληρούνται για την άσκηση του 
επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και 
για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 300 της 
14.11.2009, σ. 51).

52 COM(2017)278 – Πρόταση οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2006/22/ΕΚ όσον αφορά τις 
απαιτήσεις επιβολής και τη θέσπιση 
ειδικών κανόνων σχετικά με την οδηγία 
96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για 
την απόσπαση οδηγών στον τομέα των 
οδικών μεταφορών.

52 COM(2017)278 – Πρόταση οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2006/22/ΕΚ όσον αφορά τις 
απαιτήσεις επιβολής και τη θέσπιση 
ειδικών κανόνων σχετικά με την οδηγία 
96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για 
την απόσπαση οδηγών στον τομέα των 
οδικών μεταφορών.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι ιδιώτες που καλύπτονται από τις 
δραστηριότητες της Αρχής θα πρέπει να 
είναι άτομα που υπόκεινται στη νομοθεσία 
της Ένωσης η οποία εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, 
των μη μισθωτών, των ατόμων που 
αναζητούν εργασία και των ατόμων που 
δεν έχουν οικονομική δραστηριότητα· θα 
πρέπει να καλύπτει τόσο τους πολίτες της 
Ένωσης όσο και υπηκόους τρίτων χωρών 
που διαμένουν νόμιμα στην Ένωση, όπως 
οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι, οι κάτοχοι 
μπλε κάρτας της ΕΕ, οι ενδοεπιχειρησιακά 
μετατιθέμενοι ή επί μακρόν διαμένοντες, 
καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους.

(9) Οι ιδιώτες που καλύπτονται από τις 
δραστηριότητες του Οργανισμού θα πρέπει 
να είναι άτομα που υπόκεινται στη 
νομοθεσία της Ένωσης η οποία εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των 
εργαζομένων, των μη μισθωτών, των 
ατόμων που αναζητούν εργασία και των 
ατόμων που δεν έχουν οικονομική 
δραστηριότητα· θα πρέπει να καλύπτει 
τόσο τους πολίτες της Ένωσης όσο και 
υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν 
νόμιμα στην Ένωση, οι κάτοχοι μπλε 
κάρτας της ΕΕ, οι ενδοεπιχειρησιακά 
μετατιθέμενοι ή επί μακρόν διαμένοντες, 
καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους
όπως προβλέπεται από τις σχετικές 
νομικές πράξεις της Ένωσης που 
ρυθμίζουν την κυκλοφορία τους εντός της 
Ένωσης.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για να διασφαλίζεται η δυνατότητα 
των ιδιωτών και των εργοδοτών να 
επωφελούνται από μια δίκαιη και 
αποτελεσματική εσωτερική αγορά, η Αρχή
θα πρέπει να προωθεί τις ευκαιρίες που 
τους παρέχονται για μετακίνηση, παροχή 
υπηρεσιών ή πρόσληψη εργαζομένων 
οπουδήποτε εντός της Ένωσης. Αυτό 
περιλαμβάνει την υποστήριξη της 
διασυνοριακής κινητικότητας των ιδιωτών
με τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
διασυνοριακές υπηρεσίες κινητικότητας, 
όπως η διασυνοριακή αντιστοίχιση των 
ατόμων με τις θέσεις εργασίας, πρακτικής 
άσκησης και μαθητείας και με την 
προώθηση προγραμμάτων κινητικότητας 
όπως το πρόγραμμα «Η πρώτη σου θέση 
εργασίας μέσω του EURES» και το 

(11) Για να διασφαλίζεται η δυνατότητα 
των εργαζομένων και των εργοδοτών να 
επωφελούνται πλήρως από δίκαιη και 
αποτελεσματική εσωτερική αγορά, ο 
Οργανισμός θα πρέπει να προωθεί τις 
ευκαιρίες που τους παρέχονται για 
μετακίνηση, παροχή υπηρεσιών ή 
πρόσληψη εργαζομένων οπουδήποτε εντός 
της Ένωσης. Αυτό περιλαμβάνει την 
υποστήριξη της διασυνοριακής 
κινητικότητας των προσώπων με τη 
σύσταση προσβάσιμης ιστοπύλης που θα 
περιέχει επίκαιρα και πλήρη δεδομένα 
σχετικά με το εργατικό δίκαιο και τους 
όρους εργασίας σε όλα τα κράτη μέλη της 
Ένωσης και με τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης σε διασυνοριακές υπηρεσίες 
κινητικότητας, όπως η διασυνοριακή 
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«ErasmusPRO». Η Αρχή θα πρέπει επίσης 
να συμβάλλει στη βελτίωση της 
διαφάνειας της πληροφόρησης, μεταξύ 
άλλων σχετικά με τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από το 
ενωσιακό δίκαιο, και της πρόσβασης των 
ιδιωτών και των εργοδοτών σε υπηρεσίες, 
σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες 
πληροφόρησης της Ένωσης, όπως η 
υπηρεσία «Η Ευρώπη σου — Συμβουλές», 
καθώς και στην αξιοποίηση και τη 
διασφάλιση της συνεκτικότητας με την 
πύλη «Η Ευρώπη σου», η οποία θα 
αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της 
μελλοντικής ενιαίας ψηφιακής πύλης53.

αντιστοίχιση των ατόμων με τις θέσεις 
εργασίας, πρακτικής άσκησης και 
μαθητείας και με την προώθηση 
προγραμμάτων κινητικότητας όπως το 
πρόγραμμα «Η πρώτη σου θέση εργασίας 
μέσω του EURES» και το «ErasmusPRO». 
Ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να 
συμβάλλει στη βελτίωση της διαφάνειας 
της πληροφόρησης, μεταξύ άλλων σχετικά 
με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο, και 
της πρόσβασης των ιδιωτών και των 
εργοδοτών σε υπηρεσίες, σε συνεργασία 
με άλλες υπηρεσίες πληροφόρησης της 
Ένωσης, όπως η υπηρεσία «Η Ευρώπη σου 
— Συμβουλές», καθώς και στην 
αξιοποίηση και τη διασφάλιση της 
συνεκτικότητας με την πύλη «Η Ευρώπη 
σου», η οποία θα αποτελέσει τη 
ραχοκοκαλιά της μελλοντικής ενιαίας 
ψηφιακής πύλης53.

_________________ _________________

53 Κανονισμός [ενιαία ψηφιακή πύλη —
COM(2017)256]

53 Κανονισμός [ενιαία ψηφιακή πύλη —
COM(2017)256]

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Για τους σκοπούς αυτούς, η Αρχή
θα πρέπει να συνεργάζεται με άλλες 
σχετικές πρωτοβουλίες και άλλα σχετικά 
δίκτυα της Ένωσης, ειδικότερα το 
ευρωπαϊκό δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών 
απασχόλησης (ΔΥΑ)54, το ευρωπαϊκό 
δίκτυο επιχειρήσεων55, το σημείο επαφής 
για τα σύνορα56 και το SOLVIT57, καθώς 
και με σχετικές εθνικές υπηρεσίες, όπως οι 
οργανισμοί για την προώθηση της ίσης 
μεταχείρισης και για την υποστήριξη των 
εργαζομένων της Ένωσης και των μελών 
των οικογενειών τους, οι οποίοι έχουν 
οριστεί από τα κράτη μέλη βάσει της 
οδηγίας 2014/54/ΕΕ, και τα εθνικά σημεία 

(12) Για τους σκοπούς αυτούς, ο 
Οργανισμός θα πρέπει να συνεργάζεται με 
άλλες σχετικές πρωτοβουλίες και άλλα 
σχετικά δίκτυα της Ένωσης, ειδικότερα το 
ευρωπαϊκό δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών 
απασχόλησης (ΔΥΑ)54, το ευρωπαϊκό 
δίκτυο επιχειρήσεων55, το σημείο επαφής 
για τα σύνορα56 και το SOLVIT57, καθώς 
και με αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες, όπως 
οι οργανισμοί για την προώθηση της ίσης 
μεταχείρισης και για την υποστήριξη των 
εργαζομένων της Ένωσης και των μελών 
των οικογενειών τους, οι οποίοι έχουν 
οριστεί από τα κράτη μέλη βάσει της 
οδηγίας 2014/54/ΕΕ, και τα εθνικά σημεία
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επαφής που έχουν οριστεί βάσει της 
οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου58 για 
την παροχή πληροφοριών σχετικά με την 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η Αρχή
θα πρέπει επίσης να διερευνήσει τις 
συνέργειες με την προτεινόμενη 
ευρωπαϊκή ηλεκτρονική κάρτα 
υπηρεσιών59, κυρίως σε σχέση με 
περιπτώσεις στις οποίες τα κράτη μέλη 
επιλέγουν την υποβολή δηλώσεων σχετικά 
με τους αποσπασμένους εργαζομένους 
μέσω της πλατφόρμας της ηλεκτρονικής 
κάρτας. Η Αρχή θα πρέπει να 
αντικαταστήσει την Επιτροπή στη 
διαχείριση του ευρωπαϊκού γραφείου 
συντονισμού στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
δικτύου υπηρεσιών απασχόλησης 
(«EURES»), το οποίο συγκροτήθηκε βάσει 
του κανονισμού (ΕΕ) 2016/589, 
συμπεριλαμβανομένου του ορισμού των 
αναγκών των χρηστών και των 
επιχειρησιακών απαιτήσεων για την 
αποτελεσματικότητα της διαδικτυακής 
πύλης EURES και των συναφών 
υπηρεσιών ΤΠ, με εξαίρεση την παροχή 
υπηρεσιών ΤΠ και τη λειτουργία και 
ανάπτυξη της υποδομής ΤΠ, 
δραστηριότητες που θα εξακολουθήσει να 
εκτελεί η Επιτροπή.

επαφής που έχουν οριστεί βάσει της 
οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου58 για 
την παροχή πληροφοριών σχετικά με την 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ο 
Οργανισμός θα πρέπει επίσης να 
διερευνήσει τις συνέργειες με την 
προτεινόμενη ευρωπαϊκή ηλεκτρονική 
κάρτα υπηρεσιών59, κυρίως σε σχέση με 
περιπτώσεις στις οποίες τα κράτη μέλη 
επιλέγουν την υποβολή δηλώσεων σχετικά 
με τους αποσπασμένους εργαζομένους 
μέσω της πλατφόρμας της ηλεκτρονικής 
κάρτας. Ο Οργανισμός θα πρέπει να 
αντικαταστήσει την Επιτροπή στη 
διαχείριση του ευρωπαϊκού γραφείου 
συντονισμού στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
δικτύου υπηρεσιών απασχόλησης 
(«EURES»), το οποίο συγκροτήθηκε βάσει 
του κανονισμού (ΕΕ) 2016/589, 
συμπεριλαμβανομένου του ορισμού των 
αναγκών των χρηστών και των 
επιχειρησιακών απαιτήσεων για την 
αποτελεσματικότητα της διαδικτυακής 
πύλης EURES και των συναφών 
υπηρεσιών ΤΠ, με εξαίρεση την παροχή 
υπηρεσιών ΤΠ και τη λειτουργία και 
ανάπτυξη της υποδομής ΤΠ, 
δραστηριότητες που θα εξακολουθήσει να 
εκτελεί η Επιτροπή.

_________________ _________________

54 Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, 
σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία των 
δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ) 
(ΕΕ L 159 της 28.5.2014, σ. 32).

54 Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, 
σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία των 
δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ) 
(ΕΕ L 159 της 28.5.2014, σ. 32).

55 Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων 
https://een.ec.europa.eu/

55 Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων 
https://een.ec.europa.eu/

56 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ώθηση της 
ανάπτυξης και της συνοχής σε 
παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ, 
COM(2017) 534.

56 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ώθηση της 
ανάπτυξης και της συνοχής σε 
παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ, 
COM(2017) 534.

57 Σύσταση της Επιτροπής, της 17ης 
Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις αρχές 

57 Σύσταση της Επιτροπής, της 17ης 
Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις αρχές 
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που διέπουν το SOLVIT (ΕΕ L 249 της 
19.9.2013, σ. 10).

που διέπουν το SOLVIT (ΕΕ L 249 της 
19.9.2013, σ. 10).

58 Οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
9ης Μαρτίου 2011, περί εφαρμογής των 
δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της 
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης 
(EE L 88 της 4.4.2011, σ. 45).

58 Οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
9ης Μαρτίου 2011, περί εφαρμογής των 
δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της 
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης 
(EE L 88 της 4.4.2011, σ. 45).

59 COM(2016) 824 final και COM(2016) 
823 final.

59 COM(2016) 824 final και COM(2016) 
823 final.

Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Με γνώμονα τη δίκαιη, απλή και 
αποτελεσματική εφαρμογή του ενωσιακού 
δικαίου, η Αρχή θα πρέπει να υποστηρίζει 
τη συνεργασία και την έγκαιρη ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. 
Μαζί με το λοιπό προσωπικό, οι εθνικοί 
υπάλληλοι-σύνδεσμοι οι οποίοι εργάζονται 
στο πλαίσιο της Αρχής θα πρέπει να 
υποστηρίζουν τη συμμόρφωση των κρατών 
μελών με τις υποχρεώσεις συνεργασίας, να 
επιταχύνουν τις μεταξύ τους ανταλλαγές 
μέσω των διαδικασιών που αποβλέπουν 
στη μείωση των καθυστερήσεων, και να 
παρέχουν διασύνδεση με άλλα εθνικά 
γραφεία-συνδέσμους, οργανισμούς και 
σημεία επαφής που έχουν συσταθεί βάσει 
του ενωσιακού δικαίου. Η Αρχή θα πρέπει 
να ενθαρρύνει τη χρήση καινοτόμων 
προσεγγίσεων για την αποτελεσματική και 
αποδοτική διασυνοριακή συνεργασία, 
συμπεριλαμβανομένων εργαλείων 
ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων όπως 
το σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής 
πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση 
(EESSI) και το σύστημα πληροφόρησης 
για την εσωτερική αγορά (IMI), και να 
συμβάλλει στην περαιτέρω ψηφιοποίηση 
των διαδικασιών και στη βελτίωση των 
εργαλείων για την ανταλλαγή μηνυμάτων 
μεταξύ των εθνικών αρχών.

(13) Με γνώμονα την αμερόληπτη, 
αναλογική, δίκαιη, απλή και 
αποτελεσματική εφαρμογή του ενωσιακού 
δικαίου που δεν εισάγει διακρίσεις, ο 
Οργανισμός θα πρέπει να υποστηρίζει και 
να βελτιώνει τη συνεργασία και την 
έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
των κρατών μελών. Μαζί με το λοιπό 
προσωπικό, οι εθνικοί υπάλληλοι-
σύνδεσμοι οι οποίοι εργάζονται στο 
πλαίσιο του Οργανισμού θα πρέπει να 
υποστηρίζουν τη συμμόρφωση των κρατών 
μελών με τις υποχρεώσεις συνεργασίας, να 
επιταχύνουν τις μεταξύ τους ανταλλαγές 
μέσω των διαδικασιών που αποβλέπουν 
στη μείωση των καθυστερήσεων, και να 
παρέχουν διασύνδεση με άλλα εθνικά 
γραφεία-συνδέσμους, οργανισμούς και 
σημεία επαφής που έχουν συσταθεί βάσει 
του ενωσιακού δικαίου. Ο Οργανισμός θα 
πρέπει να ενθαρρύνει τη χρήση 
καινοτόμων προσεγγίσεων για την 
αποτελεσματική και αποδοτική 
διασυνοριακή συνεργασία, 
συμπεριλαμβανομένων εργαλείων 
ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων όπως 
το σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής 
πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση 
(EESSI) και το σύστημα πληροφόρησης 
για την εσωτερική αγορά (IMI), και να 
συμβάλλει στην περαιτέρω ψηφιοποίηση 
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των διαδικασιών και στη βελτίωση των 
εργαλείων για την ανταλλαγή μηνυμάτων 
μεταξύ των εθνικών αρχών. Επιπλέον, ο 
Οργανισμός θα πρέπει να ενθαρρύνει τη 
χρήση των ακόλουθων συστημάτων για
την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα 
μεταφορών: (i) το Ευρωπαϊκό Μητρώο 
Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών 
(ERRU), που ιδρύθηκε δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, με 
σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών που 
περιέχονται στα εθνικά μητρώα των 
επιχειρήσεων μεταφορών με 
αποτελεσματικό και εναρμονισμένο 
τρόπο· και (ii) το Σύστημα 
Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά 
(ΙΜΙ) που ιδρύθηκε βάσει του κανονισμού 
(ΕΕ) 1024/2012 και μέσω του οποίου τα 
κράτη μέλη επιτυγχάνουν διοικητική 
συνεργασία και ανταλλαγή δεδομένων και 
πληροφοριών σχετικά με τις δηλώσεις 
απόσπασης. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συμμόρφωση με το δίκαιο 
της Ένωσης, οι εθνικοί επιθεωρητές που 
είναι αρμόδιοι για τους οδικούς ελέγχους 
θα πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση σε 
πραγματικό χρόνο και στα δύο 
συστήματα, μέσω ηλεκτρονικής 
εφαρμογής κοινής για όλα τα κράτη μέλη. 
Ο Οργανισμός θα πρέπει να προωθήσει 
την εν λόγω ηλεκτρονική εφαρμογή.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για να ενισχύσει την ικανότητα των 
κρατών μελών να αντιμετωπίζουν τυχόν 
παρατυπίες με διασυνοριακή διάσταση σε 
σχέση με το ενωσιακό δίκαιο στο πεδίο 
των αρμοδιοτήτων της, η Αρχή θα πρέπει 
να στηρίζει τις εθνικές αρχές στη 
διενέργεια συνδυασμένων και κοινών 
επιθεωρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της 

(14) Για να ενισχύσει την ικανότητα των 
κρατών μελών να αντιμετωπίζουν τυχόν 
παρατυπίες με διασυνοριακή διάσταση σε 
σχέση με το ενωσιακό δίκαιο στο πεδίο 
των αρμοδιοτήτων της, ο Οργανισμός θα 
πρέπει να στηρίζει τις εθνικές αρχές στη 
διενέργεια συνδυασμένων και κοινών 
επιθεωρήσεων και ελέγχων, 
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διευκόλυνσης της εφαρμογής των 
επιθεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 10 
της οδηγίας 2014/67/ΕΕ. Οι επιθεωρήσεις 
αυτές θα πρέπει να διενεργούνται κατόπιν 
αιτήματος των κρατών μελών ή κατόπιν 
της συμφωνίας τους με πρόταση της 
Αρχής. Η Αρχή θα πρέπει να παρέχει 
στρατηγική, υλικοτεχνική και τεχνική 
υποστήριξη στα κράτη μέλη που 
συμμετέχουν στις συνδυασμένες ή κοινές 
επιθεωρήσεις με πλήρη σεβασμό των 
απαιτήσεων εμπιστευτικότητας. Οι 
επιθεωρήσεις θα πρέπει να διενεργούνται 
σε συμφωνία με τα οικεία κράτη μέλη και 
η εκτέλεσή τους θα πρέπει να διέπεται 
απόλυτα από το νομικό πλαίσιο που ορίζει 
η εθνική νομοθεσία των εν λόγω κρατών 
μελών, τα οποία θα πρέπει να δίνουν
συνέχεια στα πορίσματα των 
συνδυασμένων και κοινών επιθεωρήσεων 
σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο.

συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης 
της εφαρμογής των ελέγχων και των 
επιθεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 10 
της οδηγίας 2014/67/ΕΕ. Οι επιθεωρήσεις 
αυτές θα πρέπει να διενεργούνται κατόπιν 
αιτήματος των κρατών μελών ή κατόπιν 
της συμφωνίας τους με πρόταση του 
Οργανισμού και πάντοτε με τη σύμφωνη 
γνώμη του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους. Ο Οργανισμός θα πρέπει να 
παρέχει στρατηγική, υλικοτεχνική και 
τεχνική υποστήριξη στα κράτη μέλη που 
συμμετέχουν στις συνδυασμένες ή κοινές 
επιθεωρήσεις με πλήρη σεβασμό των 
απαιτήσεων εμπιστευτικότητας. Οι 
επιθεωρήσεις θα πρέπει να διενεργούνται 
σε συμφωνία με το οικείο κράτος μέλος
και η εκτέλεσή τους θα πρέπει να διέπεται 
απόλυτα από το νομικό πλαίσιο που ορίζει 
η εθνική νομοθεσία όπως ισχύει στην 
επικράτεια του κράτους μέλους στο οποίο 
διενεργείται η εκάστοτε επιθεώρηση και 
το οποίο θα πρέπει να δίνει συνέχεια στα 
πορίσματα των συνδυασμένων και κοινών 
επιθεωρήσεων σύμφωνα με το εν λόγω 
εθνικό δίκαιο.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι οι επιθεωρήσεις επιτρέπονται μόνο στο πλαίσιο του 
εθνικού δικαίου που ισχύει στην επικράτεια του κράτους μέλους όπου διενεργούνται οι 
επιθεωρήσεις.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για να παρακολουθεί τις 
νεοεμφανιζόμενες τάσεις και προκλήσεις ή 
τα κενά στους τομείς της κινητικότητας 
των εργαζομένων και του συντονισμού της 
κοινωνικής ασφάλισης, η Αρχή θα πρέπει 
να αναπτύξει αναλυτική ικανότητα και 
ικανότητα εκτίμησης κινδύνου. Αυτό θα 

(15) Για να παρακολουθεί τις 
νεοεμφανιζόμενες τάσεις και προκλήσεις ή 
τα κενά στους τομείς της κινητικότητας 
των εργαζομένων και του συντονισμού της 
κοινωνικής ασφάλισης, ο Οργανισμός θα 
πρέπει να αναπτύξει, σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη και τους κοινωνικούς 
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πρέπει να περιλαμβάνει τη διεξαγωγή 
αναλύσεων και μελετών σχετικά με την 
αγορά εργασίας καθώς και αξιολογήσεις 
από ομοτίμους. Η Αρχή θα πρέπει να 
παρακολουθεί τις πιθανές ανισορροπίες 
όσον αφορά τις δεξιότητες και τις 
διασυνοριακές ροές εργαζομένων, 
συμπεριλαμβανομένου του πιθανού 
αντίκτυπού τους στην εδαφική συνοχή. Η 
Αρχή θα πρέπει επίσης να υποστηρίζει την 
εκτίμηση επικινδυνότητας που αναφέρεται 
στο άρθρο 10 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ Η 
Αρχή θα πρέπει να εξασφαλίζει συνέργειες 
και συμπληρωματικότητα με άλλους 
οργανισμούς ή υπηρεσίες ή δίκτυα της 
Ένωσης. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει 
την άντληση πληροφοριών από το 
SOLVIT και παρεμφερείς υπηρεσίες 
σχετικά με επαναλαμβανόμενα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιώτες 
και οι επιχειρήσεις κατά την άσκηση των 
δικαιωμάτων τους σε τομείς που εμπίπτουν 
στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της Αρχής. Η 
Αρχή θα πρέπει επίσης να διευκολύνει και 
να εξορθολογίζει τις δραστηριότητες 
συλλογής δεδομένων που προβλέπονται 
από τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία που 
εμπίπτει στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της. 
Αυτό δεν συνεπάγεται τη θέσπιση νέων 
υποχρεώσεων αναφοράς για τα κράτη 
μέλη.

εταίρους, αναλυτική ικανότητα και 
ικανότητα εκτίμησης κινδύνου. Αυτό θα 
πρέπει να περιλαμβάνει τη διεξαγωγή 
αναλύσεων και μελετών σχετικά με την 
αγορά εργασίας καθώς και αξιολογήσεις 
από ομοτίμους. Ο Οργανισμός θα πρέπει 
να παρακολουθεί τις πιθανές ανισορροπίες 
όσον αφορά τις δεξιότητες και τις 
διασυνοριακές ροές εργαζομένων, 
συμπεριλαμβανομένου του πιθανού 
αντίκτυπού τους στην εδαφική συνοχή. Ο 
Οργανισμός θα πρέπει επίσης να 
υποστηρίζει την εκτίμηση επικινδυνότητας 
που αναφέρεται στο άρθρο 10 της οδηγίας 
2014/67/ΕΕ Ο Οργανισμός θα πρέπει να 
εξασφαλίζει συνέργειες και 
συμπληρωματικότητα με άλλους 
οργανισμούς ή υπηρεσίες ή δίκτυα της 
Ένωσης. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει 
την άντληση πληροφοριών από το 
SOLVIT και παρεμφερείς υπηρεσίες 
σχετικά με επαναλαμβανόμενα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιώτες 
και οι επιχειρήσεις κατά την άσκηση των 
δικαιωμάτων τους σε τομείς που εμπίπτουν 
στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του 
Οργανισμού. Ο Οργανισμός θα πρέπει 
επίσης να διευκολύνει και να 
εξορθολογίζει τις δραστηριότητες 
συλλογής δεδομένων που προβλέπονται 
από τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία που 
εμπίπτει στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της. 
Αυτό δεν συνεπάγεται τη θέσπιση νέων 
υποχρεώσεων αναφοράς για τα κράτη 
μέλη.

Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για την ενίσχυση της ικανότητας 
των εθνικών αρχών και τη βελτίωση της 
συνέπειας κατά την εφαρμογή του 
ενωσιακού δικαίου στο πεδίο των 
αρμοδιοτήτων της, η Αρχή θα πρέπει να 
παρέχει επιχειρησιακή βοήθεια στις 
εθνικές αρχές, μεταξύ άλλων, με την 

(16) Για την ενίσχυση της ικανότητας 
των εθνικών αρχών και τη βελτίωση της 
συνέπειας κατά την εφαρμογή και επιβολή 
του ενωσιακού δικαίου στο πεδίο των 
αρμοδιοτήτων της, ο Οργανισμός θα 
πρέπει να παρέχει επιχειρησιακή και 
τεχνική βοήθεια στις εθνικές αρχές, 
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εκπόνηση πρακτικών κατευθυντήριων 
γραμμών, την ανάπτυξη προγραμμάτων 
κατάρτισης και μάθησης από ομοτίμους, 
την προώθηση σχεδίων αμοιβαίας 
βοήθειας, τη διευκόλυνση των ανταλλαγών 
προσωπικού όπως αυτές που αναφέρονται 
στο άρθρο 8 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ και 
την υποστήριξη των κρατών μελών στη 
διοργάνωση εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης για την ενημέρωση των 
ιδιωτών και των εργοδοτών σχετικά με τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Η 
Αρχή θα πρέπει να προάγει την ανταλλαγή, 
τη διάδοση και την αξιοποίηση καλών 
πρακτικών.

μεταξύ άλλων, με την εκπόνηση 
πρακτικών κατευθυντήριων γραμμών, την 
ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης και 
μάθησης από ομοτίμους, την προώθηση 
σχεδίων αμοιβαίας βοήθειας και τακτικών 
αξιολογήσεων από ομοτίμους, τη 
διευκόλυνση των ανταλλαγών προσωπικού 
όπως αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 8 
της οδηγίας 2014/67/ΕΕ και την 
υποστήριξη των κρατών μελών στη 
διοργάνωση εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης για την ενημέρωση των 
ιδιωτών και των εργοδοτών σχετικά με τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Ο 
Οργανισμός θα πρέπει να παρέχει 
συνδρομή για την εναρμονισμένη 
εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης και να 
προάγει την ανταλλαγή, τη διάδοση και 
την αξιοποίηση καλών πρακτικών, καθώς 
και την ανάπτυξη και χρήση κοινών 
ψηφιακών εργαλείων.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η Αρχή θα πρέπει να παρέχει μια 
πλατφόρμα για την επίλυση των 
διαφορών μεταξύ των κρατών μελών 
όσον αφορά την εφαρμογή του ενωσιακού 
δικαίου στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της. 
Θα πρέπει να βασίζεται σε μηχανισμούς 
διαλόγου και συνδιαλλαγής που 
εφαρμόζονται σήμερα στον τομέα του 
συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης, 
οι οποίοι χαίρουν της εκτίμησης των 
κρατών μελών60  και των οποίων η 
σπουδαιότητα έχει αναγνωριστεί από τη 
νομολογία του Δικαστηρίου61 . Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να 
παραπέμπουν υποθέσεις στην Αρχή προς 
διαμεσολάβηση σύμφωνα με τις συνήθεις 
διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί για το 
σκοπό αυτό. Η Αρχή θα πρέπει να 

(17) Οι ιδιώτες και οι εργοδότες που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην άσκηση 
των ενωσιακών δικαιωμάτων τους θα 
πρέπει να συνεχίσουν να έχουν τη 
δυνατότητα να προσφεύγουν στις εθνικές 
και ενωσιακές υπηρεσίες που προορίζονται 
για την αντιμετώπιση τέτοιων 
περιπτώσεων, όπως το δίκτυο SOLVIT στο 
οποίο ο Οργανισμός θα πρέπει να 
παραπέμπει τέτοιου είδους υποθέσεις. Το 
δίκτυο SOLVIT θα πρέπει επίσης να έχει 
τη δυνατότητα να παραπέμπει στον 
Οργανισμό προς εξέταση περιπτώσεις στις 
οποίες το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί 
λόγω διαφορών μεταξύ των εθνικών 
διοικήσεων.
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ασχολείται μόνο με διαφορές μεταξύ των 
κρατών μελών, ενώ οι ιδιώτες και οι 
εργοδότες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
στην άσκηση των ενωσιακών δικαιωμάτων 
τους θα πρέπει να συνεχίσουν να έχουν τη 
δυνατότητα να προσφεύγουν στις εθνικές 
και ενωσιακές υπηρεσίες που προορίζονται 
για την αντιμετώπιση τέτοιων 
περιπτώσεων, όπως το δίκτυο SOLVIT στο 
οποίο η Αρχή θα πρέπει να παραπέμπει 
τέτοιου είδους υποθέσεις. Το δίκτυο 
SOLVIT θα πρέπει επίσης να έχει τη 
δυνατότητα να παραπέμπει στην Αρχή
προς εξέταση περιπτώσεις στις οποίες το 
πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί λόγω 
διαφορών μεταξύ των εθνικών διοικήσεων.

_________________

60 Μερική γενική προσέγγιση του 
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2017, 
όσον αφορά την πρόταση κανονισμού 
σχετικά με την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον 
συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
883/2004, 13645/1/17.

61 Υπόθεση C-236/88 ΕΕ:C:1990:303, 
σκέψη 17· Υπόθεση C-202/97 
ΕΕ:C:2000:75, σκέψεις 57-58· Υπόθεση 
C-178/97 ΕΕ:C:2000:169, σκέψεις 44-45· 
Υπόθεση C-2/05 ΕΕ:C:2006:69, σκέψεις 
28-29· Υπόθεση C-12/14 ΕΕ:C:2016:135, 
σκέψεις 39-41· Υπόθεση C-359/16 
ΕΕ:C:2018:63, σκέψεις 44-45.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Για να διευκολύνεται η διαχείριση 
των προσαρμογών της αγοράς εργασίας, η 
Αρχή θα πρέπει να προωθεί τη συνεργασία 

(18) Για να διευκολύνεται η διαχείριση 
των προσαρμογών της αγοράς εργασίας, ο 
Οργανισμός θα πρέπει να προωθεί τη 
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μεταξύ των ενδιαφερομένων ώστε να 
αντιμετωπίζονται οι διαταράξεις της 
αγοράς εργασίας που επηρεάζουν 
περισσότερα του ενός κράτη μέλη, όπως 
περιπτώσεις αναδιάρθρωσης ή μεγάλα 
έργα που έχουν αντίκτυπο στην 
απασχόληση στις παραμεθόριες περιοχές.

συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων
και των αρμόδιων αρχών ώστε να 
αντιμετωπίζονται οι διαταράξεις της 
αγοράς εργασίας που επηρεάζουν 
περισσότερα του ενός κράτη μέλη, όπως 
περιπτώσεις αναδιάρθρωσης ή μεγάλα 
έργα που έχουν αντίκτυπο στην 
απασχόληση στις παραμεθόριες περιοχές.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα 
πρέπει να εκπροσωπούνται στο διοικητικό 
συμβούλιο ώστε να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματική λειτουργία της Αρχής. Η 
σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, 
συμπεριλαμβανομένης της επιλογής του 
προέδρου και του αναπληρωτή προέδρου, 
θα πρέπει να συνάδει με τις αρχές της 
ισόρροπης συμμετοχής των φύλων, την 
πείρα και τα προσόντα. Για την 
αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία 
της Αρχής, το διοικητικό συμβούλιο, 
ειδικότερα, θα πρέπει να εγκρίνει ένα 
ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, να εκτελεί τα 
καθήκοντά του σε σχέση με τον 
προϋπολογισμό της Αρχής, να εγκρίνει 
τους δημοσιονομικούς κανόνες στους 
οποίους υπόκειται η Αρχή, να διορίζει έναν 
εκτελεστικό διευθυντή και να θεσπίζει 
διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων 
σχετικά με τα επιχειρησιακά καθήκοντά 
του εκτελεστικού διευθυντή. Στις 
συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου 
μπορούν να συμμετέχουν ως παρατηρητές 
εκπρόσωποι χωρών εκτός των κρατών 
μελών της Ένωσης, οι οποίες εφαρμόζουν 
τους ενωσιακούς κανόνες που εμπίπτουν 
στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της Αρχής.

(21) Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα 
πρέπει να εκπροσωπούνται στο διοικητικό 
συμβούλιο ώστε να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματική λειτουργία του 
Οργανισμού. Η σύνθεση του διοικητικού 
συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της 
επιλογής του προέδρου και του
αναπληρωτή προέδρου, θα πρέπει να 
συνάδει με τις αρχές της ισόρροπης 
συμμετοχής των φύλων, την πείρα, τα 
προσόντα και τη γεωγραφική 
αντιπροσωπευτικότητα. Για την 
αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία 
του Οργανισμού, το διοικητικό συμβούλιο, 
ειδικότερα, θα πρέπει να εγκρίνει ένα 
ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, να εκτελεί τα 
καθήκοντά του σε σχέση με τον 
προϋπολογισμό του Οργανισμού, να 
εγκρίνει τους δημοσιονομικούς κανόνες 
στους οποίους υπόκειται ο Οργανισμός, να 
διορίζει έναν εκτελεστικό διευθυντή και να 
θεσπίζει διαδικασίες για τη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με τα επιχειρησιακά 
καθήκοντά του εκτελεστικού διευθυντή. 
Στις συνεδριάσεις του διοικητικού 
συμβουλίου μπορούν να συμμετέχουν ως 
παρατηρητές εκπρόσωποι χωρών εκτός 
των κρατών μελών της Ένωσης, οι οποίες 
εφαρμόζουν τους ενωσιακούς κανόνες που 
εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων 
του Οργανισμού.
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Για να εξασφαλιστεί η πλήρης 
αυτονομία και ανεξαρτησία της Αρχής, θα 
πρέπει να τεθεί στη διάθεσή της αυτόνομος 
προϋπολογισμός, με έσοδα προερχόμενα 
από τον γενικό προϋπολογισμό της 
Ένωσης, τυχόν προαιρετικές 
χρηματοοικονομικές εισφορές των κρατών 
μελών και οποιαδήποτε εισφορά από 
τρίτες χώρες που συμμετέχουν στις 
εργασίες της Αρχής. Σε εξαιρετικές και 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, θα 
πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να 
λαμβάνει επιχορηγήσεις βάσει συμφωνιών 
ανάθεσης ή ad hoc επιχορηγήσεις και να 
επιβάλλει χρεώσεις για δημοσιεύσεις και 
τυχόν υπηρεσίες που παρέχονται από την 
Αρχή.

(24) Για να εξασφαλιστεί η πλήρης 
αυτονομία και ανεξαρτησία του 
Οργανισμού, θα πρέπει να τεθεί στη 
διάθεσή της αυτόνομος προϋπολογισμός, 
με έσοδα προερχόμενα από τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης και τυχόν 
προαιρετικές χρηματοοικονομικές 
εισφορές των κρατών μελών. Σε 
εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, θα πρέπει επίσης να έχει τη 
δυνατότητα να λαμβάνει επιχορηγήσεις 
βάσει συμφωνιών ανάθεσης ή ad hoc 
επιχορηγήσεις και να επιβάλλει χρεώσεις 
για δημοσιεύσεις και για ορισμένες
υπηρεσίες που παρέχονται από τον 
Οργανισμό κατόπιν αιτήματος του 
ενδιαφερόμενου μέρους.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27 α) Η έδρα της Αρχής θα πρέπει να 
καθοριστεί με πλήρη σεβασμό της Κοινής 
Δήλωσης, της 19ης Ιουλίου 2012, σχετικά 
με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων 
γεωγραφικής ισορροπίας.

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να συμπεριληφθεί αυτή η διάταξη για να διασφαλιστεί νομική σαφήνεια κατά τη 
διαδικασία επιλογής της έδρας.
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Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Η Αρχή θα πρέπει να 
συμπληρώνει τις δραστηριότητες της 
διοικητικής επιτροπής για τον 
συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης που συγκροτήθηκε με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 («η 
διοικητική επιτροπή») στον βαθμό που 
ασκεί κανονιστικά καθήκοντα σε σχέση 
με την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. 987/2009. 
Ωστόσο, η Αρχή θα πρέπει να αναλάβει 
επιχειρησιακά καθήκοντα που επί του 
παρόντος εκτελούνται στο πλαίσιο της 
διοικητικής επιτροπής, όπως η 
διαμεσολάβηση μεταξύ των κρατών 
μελών και η εξασφάλιση ενός φόρουμ το 
οποίο θα ασχολείται με 
χρηματοοικονομικά ζητήματα που 
σχετίζονται με εφαρμογή των κανονισμών 
(ΕΚ) αριθ. 883/2001 και (ΕΚ) αριθ. 
987/2009, υποκαθιστώντας την επιτροπή 
λογαριασμών που έχει συγκροτηθεί με 
τους παραπάνω κανονισμούς, καθώς και 
με θέματα που αφορούν την ανταλλαγή 
ηλεκτρονικών δεδομένων και τα εργαλεία 
ΤΠ, ώστε να διευκολύνει την εφαρμογή 
των παραπάνω κανονισμών, 
υποκαθιστώντας την τεχνική επιτροπή 
για την επεξεργασία δεδομένων που έχει 
συγκροτηθεί με τους εν λόγω 
κανονισμούς.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Όλοι αυτοί οι φορείς σχετίζονται με ζητήματα που εμπίπτουν στην εθνική αρμοδιότητα.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37α) Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να 
μετέχει συστηματικά και επί ίσοις όροις 
με την Επιτροπή και το Συμβούλιο στον 
ορισμό και την ιεράρχηση των κριτηρίων 
για την έδρα του Οργανισμού.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο κανονισμός θεσπίζει την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (η «Αρχή»).

1. Ο κανονισμός θεσπίζει τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εργασίας (ο 
«Οργανισμός»).

Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Αρχή επικουρεί τα κράτη μέλη 
και την Επιτροπή σε θέματα που αφορούν 
τη διασυνοριακή κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού και τον συντονισμό
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης 
στην Ένωση.

2. Ο Οργανισμός επικουρεί τα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή σε θέματα που 
αφορούν την αποτελεσματική εφαρμογή 
και επιβολή του ενωσιακού εργατικού 
δικαίου στον τομέα της διασυνοριακής 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 
και του συντονισμού των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης στην Ένωση.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος της Αρχής είναι να συμβάλλει 
στην εξασφάλιση δίκαιης κινητικότητας
του εργατικού δυναμικού στην εσωτερική 
αγορά. Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή:

Στόχος του Οργανισμού είναι να προάγει 
την ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων και των υπηρεσιών, να 
παρακολουθεί την εφαρμογή της 
ενωσιακής νομοθεσίας για να 
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κατοχυρώνονται αξιοπρεπείς συνθήκες 
εργασίας και η προστασία των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων και να 
διασφαλίζει ότι η κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού στην εσωτερική 
αγορά τηρεί πλήρως τη σχετική ενωσιακή 
νομοθεσία. Συμβάλλει επίσης στην 
αντιμετώπιση του σύνθετου προβλήματος 
της αδήλωτης εργασίας, με πλήρη 
σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων και 
τήρηση των εθνικών διαδικασιών. Για 
τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός:

Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διευκολύνει την πρόσβαση των 
ιδιωτών και των εργοδοτών σε 
πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις τους καθώς και στις 
σχετικές υπηρεσίες·

α) παρέχει πληροφόρηση στους 
εργαζομένους, στους εργοδότες και στις 
αρμόδιες αρχές σχετικά με τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις τους, το εργατικό 
δίκαιο και τις συνθήκες εργασίας σε όλα 
τα κράτη μέλη μέσω προσβάσιμης 
ιστοπύλης που προσφέρεται σε όλες τις 
επίσημες γλώσσες της ΕΕ, αλλά και 
παρέχει στους εργαζομένους και στους 
εργοδότες, μεταξύ άλλων μέσω 
κοινωνικών εταίρων, υπηρεσίες που 
αφορούν τη διασυνοριακή κινητικότητα, 
μεταξύ των οποίων δωρεάν 
συμβουλευτικές υπηρεσίες προς 
εργαζομένους και εργοδότες·

Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) υποστηρίζει την επιχειρησιακή 
συνεργασία μεταξύ των αρχών για τη 
διασυνοριακή επιβολή της σχετικής 
νομοθεσίας της ΕΕ, μεταξύ άλλων, με τη 
διευκόλυνση της διενέργειας κοινών 
επιθεωρήσεων·

β) ενθαρρύνει, διευκολύνει και 
υποστηρίζει την επιχειρησιακή συνεργασία 
μεταξύ των αρχών για τη διασυνοριακή 
επιβολή της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ, 
μεταξύ άλλων, με τη διευκόλυνση της 
διενέργειας συντονισμένων και κοινών 
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επιθεωρήσεων και ελέγχων·

Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) λειτουργεί ως διαμεσολαβητής και 
διευκολύνει την εξεύρεση λύσης σε 
περιπτώσεις διασυνοριακών διαφορών 
μεταξύ εθνικών αρχών ή διαταραχών της 
αγοράς εργασίας.

γ) κατόπιν συμφωνίας με το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, λειτουργεί 
ως διαμεσολαβητής και διευκολύνει την 
εξεύρεση λύσης σε περιπτώσεις 
διασυνοριακών διαφορών, προβλημάτων 
διασυνοριακής επιβολής ή έλλειψης 
συνεργασίας μεταξύ των εθνικών
αρμόδιων αρχών ή διαταραχών της αγοράς 
εργασίας.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Αρχή αποτελεί οργανισμό της 
Ένωσης με νομική προσωπικότητα.

1. Ο Οργανισμός αποτελεί φορέα της 
Ένωσης με νομική προσωπικότητα.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε κάθε κράτος μέλος, η Αρχή 
διαθέτει την ευρύτερη δυνατή νομική 
ικανότητα που παρέχεται στα νομικά 
πρόσωπα βάσει του δικαίου τους. 
Δύναται ιδίως να αποκτά και να διαθέτει 
κινητή και ακίνητη περιουσία και να 
παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου.

διαγράφεται

Τροπολογία 29
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Πρόταση κανονισμού
Kεφάλαιο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθήκοντα της Αρχής Καθήκοντα του Οργανισμού

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθήκοντα της Αρχής Καθήκοντα του Οργανισμού

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διευκόλυνση της πρόσβασης των 
ιδιωτών και των εργοδοτών σε 
πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις τους σε διασυνοριακές 
περιπτώσεις καθώς και της πρόσβασης σε 
υπηρεσίες διασυνοριακής κινητικότητας 
του εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με τα 
άρθρα 6 και 7·

α) πληροφόρηση στους εργαζομένους
και στους εργοδότες σχετικά με τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σε 
διασυνοριακές περιπτώσεις, σχετικά με 
την εργατική νομοθεσία και τους όρους 
που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος της 
Ένωσης, μέσω προσβάσιμης ιστοπύλης 
του Οργανισμού προσφερόμενης σε όλες 
τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, αλλά 
και παροχή υπηρεσιών διασυνοριακής 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, 
μεταξύ των οποίων δωρεάν 
συμβουλευτικές υπηρεσίες προς 
εργαζομένους και εργοδότες, σύμφωνα με 
τα άρθρα 6 και 7·

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) συλλέγει, επεξεργάζεται και 
δημοσιεύει σχετικά στατιστικά στοιχεία 
για τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις, 
όπως διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της 
Ένωσης·

Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) συντονισμό και στήριξη της 
διενέργειας συνδυασμένων και κοινών 
επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 9 
και 10·

γ) συντονισμό, επικούρηση και 
στήριξη της διενέργειας συνδυασμένων και 
κοινών επιθεωρήσεων και ελέγχων, 
σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10, σε 
συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη·

Αιτιολόγηση

Οι επιθεωρήσεις στον τομέα των μεταφορών συχνά αποκαλούνται έλεγχοι, βλέπε για 
παράδειγμα την οδηγία 2006/22/ΕΚ. Ως εκ τούτου, στο κείμενο πρέπει να αναφέρονται και οι 
δύο νομικοί όροι.

Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) διαμεσολάβηση σε διαφορές 
μεταξύ των αρχών των κρατών μελών για 
την εφαρμογή της σχετικής ενωσιακής 
νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 13·

στ) κατόπιν συμφωνίας με το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, 
διαμεσολάβηση και διευκόλυνση στην 
εξεύρεση λύσης σε διαφορές μεταξύ των 
αρχών των κρατών μελών για την 
εφαρμογή της σχετικής ενωσιακής 
νομοθεσίας,

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) διευκόλυνση της συνεργασίας 
μεταξύ των σχετικών ενδιαφερόμενων 
μερών σε περίπτωση διασυνοριακών 
διαταράξεων της αγοράς εργασίας, 
σύμφωνα με το άρθρο 14.

διαγράφεται

Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
ιδιωτών σε περιπτώσεις διασυνοριακής 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού·

α) σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, 
παρέχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση και 
συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
εργαζομένων και των εργοδοτών σε 
περιπτώσεις διασυνοριακής κινητικότητας 
του εργατικού δυναμικού μέσω 
προσβάσιμης ιστοπύλης προσφερόμενης 
σε όλες τις επίσημες γλώσσες της 
Ένωσης·

Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προωθεί τις ευκαιρίες για 
υποστήριξη της εργασιακής κινητικότητας 
των ιδιωτών μέσω, μεταξύ άλλων, 
καθοδήγησης σχετικά με την πρόσβαση 
στη μάθηση και τη γλωσσική κατάρτιση·

β) προωθεί τις ευκαιρίες για 
υποστήριξη της εργασιακής κινητικότητας 
των ιδιωτών μέσω, μεταξύ άλλων, 
ανάπτυξης και προσφοράς σχετικών 
κύκλων κατάρτισης και σεμιναρίων, 
συμπεριλαμβανομένης της γλωσσικής 
κατάρτισης·

Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) παρέχει πληροφορίες στους γ) σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, 
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εργοδότες σχετικά με τους εργασιακούς 
κανόνες καθώς και τις συνθήκες 
διαβίωσης και εργασίας που εφαρμόζονται 
στους εργαζομένους σε περιπτώσεις 
διασυνοριακής κινητικότητας του 
εργατικού δυναμικού, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αποσπασμένων εργαζομένων·

δίνει στους εργαζομένους, στους 
εργοδότες, στα άτομα που αναζητούν 
εργασία και στους κοινωνικούς εταίρους 
πληροφορίες σχετικά με τους εργασιακούς 
κανόνες καθώς και τις συνθήκες εργασίας 
που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις 
διασυνοριακής κινητικότητας του 
εργατικού δυναμικού κατά την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εργαζομένων και την 
απόσπαση των εργαζομένων, καθώς και  
πληροφορίες σχετικά με την εργατική 
νομοθεσία και τις συνθήκες εργασίας σε 
όλα τα κράτη μέλη. οι εν λόγω 
πληροφορίες παρέχονται σε όλες τις 
επίσημες γλώσσες της Ένωσης μέσω 
επικαιροποιημένης και προσβάσιμης 
ιστοπύλης του Οργανισμού·

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) αναπτύσσει ενιαία τυποποιημένα 
έντυπα για τα κράτη μέλη για τη 
διαβίβαση πληροφοριών εντός και εκτός 
διαδικτύου.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Αρχή παρέχει υπηρεσίες στους 
ιδιώτες και τους εργοδότες για να 
διευκολυνθεί η κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού σε ολόκληρη την 
Ένωση. Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή:

1. Ο Οργανισμός παρέχει δωρεάν
υπηρεσίες –μεταξύ των οποίων η παροχή 
συμβουλών και η διοργάνωση κύκλων 
κατάρτισης– στους ιδιώτες, στους 
εργοδότες και στις αρμόδιες αρχές για να 
διευκολυνθεί η κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού σε ολόκληρη την 
Ένωση. Για τον σκοπό αυτό, ο 
Οργανισμός:
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Αιτιολόγηση

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εργασίας δεν αναμένεται μόνο να παρέχει υπηρεσίες αλλά και 
συμβουλές στους εργαζομένους και τους εργοδότες πάνω σε θέματα κινητικότητας, ενώ 
αναμένεται επίσης να διοργανώνει τους σχετικούς κύκλους κατάρτισης.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Αρχή διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ 
κρατών και υποστηρίζει την ουσιαστική 
συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις 
συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της 
ανταλλαγής πληροφοριών, όπως ορίζεται 
στο ενωσιακό δίκαιο εντός του πεδίου των 
αρμοδιοτήτων της.

Ο Οργανισμός διευκολύνει και ενισχύει τη 
συνεργασία μεταξύ κρατών και 
υποστηρίζει την ουσιαστική συμμόρφωσή 
τους με τις υποχρεώσεις συνεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής 
πληροφοριών, όπως ορίζεται στο ενωσιακό 
δίκαιο εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων 
του.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προάγει και διαδίδει τις βέλτιστες 
πρακτικές·

γ) προάγει και διαδίδει τις βέλτιστες 
πρακτικές ανάμεσα στα κράτη μέλη και 
ανάμεσα στους υφιστάμενους 
οργανισμούς συνεργασίας και τις 
εποπτικές αρχές των κρατών μελών·

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) διευκολύνει τις διασυνοριακές 
διαδικασίες επιβολής κυρώσεων και 
χρηματικών ποινών·

διαγράφεται
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Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή 
σε τριμηνιαία βάση σχετικά με τα 
εκκρεμή αιτήματα μεταξύ κρατών μελών 
και τα παραπέμπει, αν κριθεί αναγκαίο, 
σε διαμεσολάβηση σύμφωνα με το 
άρθρο 13.

διαγράφεται

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Αρχή προάγει τη χρήση 
ηλεκτρονικών εργαλείων και διαδικασιών 
για την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των 
εθνικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων 
του συστήματος πληροφόρησης για την 
εσωτερική αγορά (IMI) και του 
συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής 
πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση 
(EESSI).

3. Ο Οργανισμός προάγει τη χρήση 
ηλεκτρονικών εργαλείων και διαδικασιών 
για την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των 
εθνικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων 
του συστήματος πληροφόρησης για την 
εσωτερική αγορά (IMI) και του 
συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής 
πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση 
(EESSI). Οι ελεγκτές που διενεργούν 
καθ’ οδόν ελέγχους, μέσω ηλεκτρονικής 
εφαρμογής κοινής για όλα τα κράτη μέλη 
της ΕΕ, έχουν ευθεία πρόσβαση σε 
πραγματικό χρόνο αφενός στο ERRU, 
που επιτρέπει τη διασύνδεση των εθνικών 
ηλεκτρονικών μητρώων επιχειρήσεων 
μεταφορών και δραστηριοτήτων, 
αφετέρου σε πληροφορίες σχετικά με τη 
δήλωση απόσπασης οδηγού μέσα από το 
ΙΜΙ, για να μπορούν να επαληθεύουν την 
ορθή εφαρμογή και συμμόρφωση με την 
παρούσα οδηγία. Στο πλαίσιο αυτό, ο 
Οργανισμός προωθεί την εν λόγω 
ηλεκτρονική εφαρμογή που θα παρέχει 
άμεση πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο 
στα συστήματα ERRU και IMI κατά τη 
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διάρκεια των καθ’ οδόν ελέγχων.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Αρχή ενθαρρύνει τη χρήση 
καινοτόμων προσεγγίσεων για την 
αποτελεσματική και αποδοτική 
διασυνοριακή συνεργασία και εξετάζει τη 
δυνατότητα χρήσης μηχανισμών 
ηλεκτρονικής ανταλλαγής μεταξύ των 
κρατών μελών για να διευκολύνεται η 
ανίχνευση της απάτης, υποβάλλοντας
εκθέσεις με σκοπό την περαιτέρω 
ανάπτυξή τους.

4. Ο Οργανισμός ενθαρρύνει τη 
χρήση ψηφιακών εργαλείων και
καινοτόμων προσεγγίσεων για την 
αποτελεσματική και αποδοτική 
διασυνοριακή συνεργασία και παίζει 
κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη
μηχανισμών ηλεκτρονικής ανταλλαγής 
μεταξύ των κρατών μελών για να 
διευκολύνεται η ανίχνευση της απάτης, 
ιδίως με τη χρήση ηλεκτρονικής 
εφαρμογής που παρέχει άμεση πρόσβαση 
σε πραγματικό χρόνο στα συστήματα 
ERRU, EESSI και IMI κατά τους 
καθ’ οδόν ελέγχους μέσω των οποίων οι 
εθνικές αρχές μπορούν να έχουν 
πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα σε 
πραγματικό χρόνο. Υποβάλλει εκθέσεις
στην Επιτροπή με σκοπό την περαιτέρω 
ανάπτυξή τους.

Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συντονισμός των συνδυασμένων και 
κοινών επιθεωρήσεων

Συνδυασμένες και κοινές επιθεωρήσεις

Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατόπιν αιτήματος ενός ή 
περισσότερων κρατών μελών, η Αρχή
συντονίζει τις συνδυασμένες ή κοινές 

1. Κατόπιν αιτήματος ενός ή 
περισσότερων κρατών μελών, ο 
Οργανισμός συντονίζει, με τη σύμφωνη 
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επιθεωρήσεις σε τομείς που εμπίπτουν στο 
πεδίο αρμοδιοτήτων της Αρχής. Το αίτημα 
μπορεί να υποβάλλεται από ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη. Η Αρχή μπορεί 
επίσης να προτείνει στις αρχές των 
ενδιαφερομένων κρατών μελών να 
εκτελέσουν μια εναρμονισμένη ή κοινή 
επιθεώρηση.

γνώμη των ενδιαφερομένων κρατών 
μελών, τις συνδυασμένες ή κοινές 
επιθεωρήσεις μεταξύ των κρατών μελών 
σε τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο 
αρμοδιοτήτων του Οργανισμού. Το αίτημα 
μπορεί να υποβάλλεται από ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη.

Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην περίπτωση που η αρχή 
κράτους μέλους αποφασίσει να μην 
συμμετάσχει ή να μην διενεργήσει τη 
συνδυασμένη ή κοινή επιθεώρηση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, 
ενημερώνει εγγράφως και εγκαίρως την 
Αρχή σχετικά με τους λόγους της 
απόφασής της. Στις περιπτώσεις αυτές, η 
Αρχή ενημερώνει τις άλλες εθνικές αρχές 
που αφορά η απόφαση.

2. Η συμμετοχή της εθνικής αρχής 
του εκάστοτε κράτους μέλους στην 
συνδυασμένη ή κοινή επιθεώρηση είναι 
προαιρετική. Εάν η αρχή κράτους μέλους 
αποφασίσει να μην συμμετάσχει ή να μην 
διενεργήσει τη συνδυασμένη ή κοινή 
επιθεώρηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, ενημερώνει εγγράφως τον 
Οργανισμό σχετικά με τους λόγους της 
απόφασής της. Στις περιπτώσεις αυτές, ο 
Οργανισμός ενημερώνει τις άλλες εθνικές 
αρχές που αφορά η απόφαση.

Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι όροι διενέργειας των 
επιθεωρήσεων αυτών καθορίζονται στη 
συμφωνία για τη διενέργεια κοινής 
επιθεώρησης («συμφωνία κοινής 
επιθεώρησης») που συνάπτεται μεταξύ των 
συμμετεχόντων κρατών μελών και της 
Αρχής. Η συμφωνία κοινής επιθεώρησης 
μπορεί να περιλαμβάνει διατάξεις που να 
επιτρέπουν να διενεργούνται κοινές 
επιθεωρήσεις σε σύντομο χρονικό 
διάστημα από την έγκριση και τον 
προγραμματισμό τους. Η Αρχή καταρτίζει 
υπόδειγμα συμφωνίας.

1. Οι όροι διενέργειας των 
επιθεωρήσεων αυτών καθορίζονται στη 
συμφωνία για τη διενέργεια συντονισμένης 
ή κοινής επιθεώρησης («συμφωνία κοινής 
επιθεώρησης») που συνάπτεται μεταξύ των 
συμμετεχόντων κρατών μελών και του 
Οργανισμού. Η συμφωνία κοινής 
επιθεώρησης μπορεί να περιλαμβάνει 
διατάξεις που να επιτρέπουν να 
διενεργούνται κοινές επιθεωρήσεις σε 
σύντομο χρονικό διάστημα από την 
έγκριση και τον προγραμματισμό τους. Ο 
Οργανισμός καταρτίζει υπόδειγμα 
συμφωνίας.
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Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Αρχή παρέχει υλικοτεχνική και 
τεχνική υποστήριξη, που μπορεί να 
περιλαμβάνει υπηρεσίες μετάφρασης και 
διερμηνείας, στα κράτη μέλη που 
πραγματοποιούν συνδυασμένες και κοινές 
επιθεωρήσεις.

3. Ο Οργανισμός παρέχει 
υλικοτεχνική και τεχνική υποστήριξη, που 
μπορεί να περιλαμβάνει υπηρεσίες 
μετάφρασης και διερμηνείας, στα κράτη 
μέλη που πραγματοποιούν συνδυασμένες 
και κοινές επιθεωρήσεις.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι πληροφορίες σχετικά με 
συνδυασμένες και κοινές επιθεωρήσεις 
περιλαμβάνονται στις τριμηνιαίες εκθέσεις 
που υποβάλλονται στο διοικητικό 
συμβούλιο. Η ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων για τις επιθεωρήσεις που 
υποστηρίζονται από την Αρχή
περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων της Αρχής.

6. Οι πληροφορίες σχετικά με 
συνδυασμένες και κοινές επιθεωρήσεις 
περιλαμβάνονται στις τριμηνιαίες εκθέσεις 
που υποβάλλονται στο διοικητικό 
συμβούλιο. Οι εν λόγω εκθέσεις 
δημοσιοποιούνται και περιλαμβάνουν 
πληροφορίες σχετικά με τις περιπτώσεις 
στις οποίες η αρχή κράτους μέλους δεν 
συμμετέχει ή δεν διενεργεί τη 
συνδυασμένη ή κοινή επιθεώρηση 
σύμφωνα με την παράγραφο 1. Η ετήσια 
έκθεση δραστηριοτήτων για τις 
επιθεωρήσεις που υποστηρίζονται από τον 
Οργανισμό περιλαμβάνεται στην ετήσια 
έκθεση δραστηριοτήτων του Οργανισμού.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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7. Στην περίπτωση που η Αρχή, κατά 
τη διενέργεια συνδυασμένων ή κοινών 
επιθεωρήσεων, ή κατά την εκτέλεση 
κάποιας από τις δραστηριότητές της, 
αντιληφθεί εικαζόμενες παρατυπίες κατά 
την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, 
μεταξύ άλλων, και πέρα του πεδίου των 
αρμοδιοτήτων της, αναφέρει τις εν λόγω 
εικαζόμενες παρατυπίες στην Επιτροπή και 
τις αρχές του οικείου κράτους μέλους, 
όπου ενδείκνυται.

7. Στην περίπτωση που ο 
Οργανισμός, κατά τη διενέργεια 
συνδυασμένων ή κοινών επιθεωρήσεων, ή 
κατά την εκτέλεση κάποιας από τις 
δραστηριότητές του, αντιληφθεί 
εικαζόμενες παρατυπίες κατά την 
εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, εντός
του πεδίου των αρμοδιοτήτων του, 
αναφέρει τις εν λόγω εικαζόμενες 
παρατυπίες στην Επιτροπή και τις αρχές 
του οικείου κράτους μέλους. Μπορεί να 
αναφέρει εικαζόμενες παρατυπίες στην 
Επιτροπή μόνο έπειτα από αξιολόγηση 
και γνωμοδότηση του ενδιαφερομένου 
κράτους μέλους.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το κράτος μέλος έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να διατυπώσει 
αιτιολογημένη γνώμη για την έκθεση που αφορά εικαζόμενες παρατυπίες, και μόνο μετά από 
αυτήν την αξιολόγηση εκ μέρους του οικείου κράτους μέλους θα μπορεί η έκθεση του 
Οργανισμού να διαβιβασθεί στην Επιτροπή.

Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Αρχή εκτιμά τους κινδύνους και 
διενεργεί αναλύσεις σχετικά με τις 
διασυνοριακές ροές εργατικού δυναμικού, 
όπως ανισορροπίες της αγοράς εργασίας, 
απειλές και επαναλαμβανόμενα 
προβλήματα σε συγκεκριμένους τομείς που 
αντιμετωπίζουν οι ιδιώτες και οι εργοδότες 
σε σχέση με τη διασυνοριακή 
κινητικότητα. Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή
συμπληρώνει και αξιοποιεί την 
εμπειρογνωσία άλλων οργανισμών και 
υπηρεσιών της Ένωσης, μεταξύ άλλων και 
στους τομείς της πρόβλεψης δεξιοτήτων 
και της υγείας και ασφάλειας στην 
εργασία. Κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής, η Αρχή μπορεί να διεξάγει 
εστιασμένες εις βάθος αναλύσεις και 
μελέτες για συγκεκριμένα θέματα που 
αφορούν την κινητικότητα του εργατικού 

1. Ο Οργανισμός σε συνεργασία με 
τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς 
εταίρους εκτιμά τους κινδύνους και 
διενεργεί αναλύσεις σχετικά με τις 
διασυνοριακές ροές εργατικού δυναμικού, 
όπως σχετικά με εμπόδια στην 
κινητικότητα των εργαζομένων, 
μεροληπτικές διατάξεις στις εθνικές 
νομοθεσίες και ανισορροπίες της αγοράς 
εργασίας, απειλές και επαναλαμβανόμενα 
προβλήματα σε συγκεκριμένους τομείς που 
αντιμετωπίζουν οι ιδιώτες και οι εργοδότες 
σε σχέση με τη διασυνοριακή 
κινητικότητα. Για τον σκοπό αυτό, ο 
Οργανισμός χρησιμοποιεί όλα τα 
διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία,
συμπληρώνει και αξιοποιεί την 
εμπειρογνωσία άλλων οργανισμών και 
υπηρεσιών της Ένωσης, μεταξύ άλλων και 
στους τομείς της πρόβλεψης δεξιοτήτων 
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δυναμικού. και της υγείας και ασφάλειας στην 
εργασία. Κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής, ο Οργανισμός μπορεί να 
διεξάγει εστιασμένες εις βάθος αναλύσεις 
και μελέτες για συγκεκριμένα θέματα που 
αφορούν την κινητικότητα του εργατικού 
δυναμικού.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Αρχή διοργανώνει αξιολογήσεις 
από ομοτίμους μεταξύ εθνικών αρχών και 
υπηρεσιών με σκοπό:

2. Κατόπιν αιτήματος του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, ο 
Οργανισμός διοργανώνει αξιολογήσεις 
από ομοτίμους μεταξύ εθνικών αρχών και 
υπηρεσιών με σκοπό:

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να βελτιώσει τις γνώσεις και την 
αμοιβαία κατανόηση των διαφορετικών 
συστημάτων και πρακτικών, καθώς και να 
αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των 
διαφόρων μέτρων πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων 
πρόληψης και αποτροπής.

γ) να βελτιώσει τις γνώσεις και την 
αμοιβαία κατανόηση των διαφορετικών 
συστημάτων και πρακτικών, 
συμπεριλαμβανομένων των ανταλλαγών 
όσον αφορά τις λεπτομέρειες μεταφοράς 
των ενωσιακών νομικών πράξεων, καθώς 
και να αξιολογήσει την 
αποτελεσματικότητα των διαφόρων 
μέτρων πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων 
των μέτρων πρόληψης και αποτροπής.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία



PE623.885v02-00 34/43 AD\1163216EL.docx

EL

3. Η Αρχή υποβάλλει τακτικά τα 
πορίσματά της στην Επιτροπή, αλλά και 
απευθείας στα οικεία κράτη μέλη, 
περιγράφοντας τα πιθανά μέτρα για την 
αντιμετώπιση των αδυναμιών που 
εντοπίζονται.

3. Ο Οργανισμός υποβάλλει τακτικά 
τα πορίσματά του στην Επιτροπή, αλλά και 
απευθείας στα οικεία κράτη μέλη, 
περιγράφοντας τα πιθανά μέτρα για την 
αντιμετώπιση των αδυναμιών που 
εντοπίζονται.

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Αρχή συλλέγει στατιστικά 
δεδομένα που συγκεντρώνονται και 
παρέχονται από τα κράτη μέλη στους 
τομείς του ενωσιακού δικαίου που 
εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων 
της Αρχής. Κατά τη συλλογή των εν λόγω 
δεδομένων, η Αρχή προσπαθεί να 
συμβάλλει στον εξορθολογισμό των 
υφιστάμενων δραστηριοτήτων συλλογής 
δεδομένων στους τομείς αυτούς. Εφόσον 
κρίνεται σκόπιμο, εφαρμόζεται το 
άρθρο 16. Η Αρχή βρίσκεται σε στενή 
επαφή με την Επιτροπή (Eurostat) και της 
κοινοποιεί, εφόσον ενδείκνυται, τα 
αποτελέσματα των δραστηριοτήτων 
συλλογής δεδομένων που εκτελεί.

4. Ο Οργανισμός συλλέγει στατιστικά 
δεδομένα που συγκεντρώνονται και 
παρέχονται εθελοντικά από τα κράτη μέλη 
στους τομείς του ενωσιακού δικαίου που 
εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων 
του Οργανισμού. Κατά τη συλλογή των εν 
λόγω δεδομένων, ο Οργανισμός προσπαθεί 
να συμβάλλει στον εξορθολογισμό των 
υφιστάμενων δραστηριοτήτων συλλογής 
δεδομένων στους τομείς αυτούς. Εφόσον 
κρίνεται σκόπιμο, εφαρμόζεται το 
άρθρο 16. Ο Οργανισμός βρίσκεται σε 
στενή επαφή με την Επιτροπή (Eurostat) 
και της κοινοποιεί, εφόσον ενδείκνυται, τα 
αποτελέσματα των δραστηριοτήτων 
συλλογής δεδομένων που εκτελεί.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αναπτύσσει κοινές κατευθυντήριες 
γραμμές προς χρήση από τα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων των 
κατευθυντήριων γραμμών για τις 
επιθεωρήσεις σε υποθέσεις με 
διασυνοριακή διάσταση, καθώς και 
κοινούς ορισμούς και κοινές έννοιες, 
βασιζόμενη στις σχετικές εργασίες σε 

α) αναπτύσσει προτάσεις μη 
δεσμευτικών κατευθυντήριων γραμμών
προς χρήση από τα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων των 
κατευθυντήριων γραμμών για τις 
επιθεωρήσεις σε υποθέσεις με 
διασυνοριακή διάσταση, καθώς και 
κοινούς ορισμούς και κοινές έννοιες, 
βασιζόμενη στις σχετικές εργασίες σε 
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ενωσιακό επίπεδο· ενωσιακό επίπεδο·

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προάγει και υποστηρίζει την 
αμοιβαία συνδρομή με τη μορφή 
δραστηριοτήτων μεταξύ ομοτίμων ή 
ομαδικών δραστηριοτήτων, καθώς και 
ανταλλαγές προσωπικού και προγράμματα 
αποσπάσεων μεταξύ των εθνικών αρχών·

β) προάγει και υποστηρίζει την 
αμοιβαία συνδρομή με τη μορφή 
δραστηριοτήτων μεταξύ ομοτίμων ή 
ομαδικών δραστηριοτήτων, καθώς και 
ανταλλαγές προσωπικού και προγράμματα 
αποσπάσεων μεταξύ των κρατών μελών·

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασαφηνιστεί ότι ο Οργανισμός καλείται να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών και όχι μεταξύ των εθνικών αρχών εντός ενός κράτους μέλους, κάτι που θα 
πρέπει να παραμείνει αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) προωθούν και στηρίζουν την 
τακτική διεξαγωγή αξιολογήσεων από 
ομοτίμους για όλες τις σχετικές αρμόδιες 
αρχές επιβολής της νομοθεσίας, 
διασφαλίζοντας την ενδεδειγμένη 
εναλλαγή τόσο των αρμοδίων αρχών 
επιβολής της νομοθεσίας που τελούν την 
αξιολόγηση όσο και εκείνων που 
αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης.

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προωθεί την ανταλλαγή και τη 
διάδοσης εμπειριών και ορθών πρακτικών, 
όπως παραδείγματα συνεργασίας μεταξύ 
των αρμόδιων εθνικών αρχών·

γ) προωθεί την ανταλλαγή και τη 
διάδοση εμπειριών και ορθών πρακτικών, 
όπως παραδείγματα συνεργασίας μεταξύ 
των ενδιαφερόμενων κρατών μελών και 
των υφιστάμενων οργανισμών 
συνεργασίας·

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) να αναπτύξει κοινά ψηφιακά 
εργαλεία για την ενίσχυση της 
συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών.

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας αναμένεται να συμβάλλει στην ανάπτυξη κοινών διαλειτουργικών 
επιχειρησιακών ψηφιακών εργαλείων προς όφελος της συνεργασίας των κρατών μελών (βλέπε 
τροπολογία που προτείνεται στην αιτιολογική σκέψη 16).

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13 διαγράφεται

Διαμεσολάβηση μεταξύ των κρατών 
μελών

1. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ των 
κρατών μελών όσον αφορά την ερμηνεία 
ή την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου 
στους τομείς που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό, η Αρχή μπορεί να 
ασκεί ρόλο διαμεσολαβητή.

2. Κατόπιν αιτήματος ενός από τα κράτη 
μέλη τα οποία αφορά η διαφορά, η Αρχή 
κινεί διαδικασία διαμεσολάβησης 



AD\1163216EL.docx 37/43 PE623.885v02-00

EL

ενώπιον της επιτροπής διαμεσολάβησης 
που συγκροτείται για τον σκοπό σύμφωνα 
με το άρθρο 17 παράγραφος 2. Η Αρχή 
μπορεί επίσης να κινήσει διαδικασία 
διαμεσολάβησης με δική της 
πρωτοβουλία ενώπιον της επιτροπής 
διαμεσολάβησης βάσει παραπομπής από 
το SOLVIT, εφόσον συναινούν όλα τα 
κράτη μέλη τα οποία αφορά η διαφορά.

3. Κατά την υποβολή μιας υπόθεσης προς 
διαμεσολάβηση από την Αρχή, τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι όλα τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται 
με την εν λόγω υπόθεση είναι 
ανωνυμοποιημένα και ότι η Αρχή 
ουδέποτε επεξεργάζεται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα των ιδιωτών 
τους οποίους αφορά η υπόθεση κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας 
διαμεσολάβησης.

4. Οι υποθέσεις στις οποίες υπάρχουν εν 
εξελίξει δικαστικές διαδικασίες σε εθνικό 
ή ενωσιακό επίπεδο δεν γίνονται δεκτές 
για διαμεσολάβηση από την Αρχή.

5. Εντός τριών μηνών από την 
ολοκλήρωση της διαμεσολάβησης από 
την Αρχή, τα οικεία κράτη μέλη 
υποβάλλουν έκθεση στην Αρχή σχετικά 
με τα μέτρα που έλαβαν για να δώσει 
συνέχεια σε διαμεσολάβηση ή τους 
λόγους για τη μη ανάληψη δράσης σε 
περίπτωση που δεν έδωσαν συνέχεια.

6. Η Αρχή υποβάλλει έκθεση στην 
Επιτροπή σε τριμηνιαία βάση σχετικά με 
τα αποτελέσματα των υποθέσεων 
διαμεσολάβησης που διαχειρίζεται.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Αρχή προβαίνει σε ρυθμίσεις 
συνεργασίας με άλλους αποκεντρωμένους 

Ο Οργανισμός προβαίνει σε ρυθμίσεις 
συνεργασίας με άλλους αποκεντρωμένους 
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οργανισμούς της Ένωσης, όπου 
ενδείκνυται.

οργανισμούς της Ένωσης, όπου 
ενδείκνυται.

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Kεφάλαιο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οργάνωση της Αρχής Οργάνωση του Οργανισμού

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η διοικητική και διαχειριστική 
δομή της Αρχής αποτελείται από:

1. Η διοικητική και διαχειριστική 
δομή του Οργανισμού αποτελείται από:

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Αρχή δύναται να συγκροτεί ομάδες 
εργασίας ή ομάδες εμπειρογνωμόνων 
απαρτιζόμενες από εκπροσώπους των 
κρατών μελών και/ή της Επιτροπής ή από 
εξωτερικούς εμπειρογνώμονες ύστερα από 
διαδικασία επιλογής, για την εκπλήρωση 
των συγκεκριμένων καθηκόντων της ή για 
συγκεκριμένους τομείς πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένης της επιτροπής 
διαμεσολάβησης για την εκτέλεση των 
καθηκόντων που υπέχει βάσει του άρθρου 
13 του παρόντος κανονισμού, καθώς και 
ειδική ομάδα για τον σκοπό της 
διεκπεραίωσης των χρηματοοικονομικών 
θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και 
(ΕΚ) αριθ. 987/2009, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του παρόντος 

Ο Οργανισμός δύναται να συγκροτεί 
ομάδες εργασίας ή ομάδες 
εμπειρογνωμόνων απαρτιζόμενες από 
εκπροσώπους όλων των κρατών μελών 
που θέλουν να συμμετάσχουν και/ή της 
Επιτροπής ή από εξωτερικούς 
εμπειρογνώμονες ύστερα από διαδικασία 
επιλογής, για την εκπλήρωση των 
συγκεκριμένων καθηκόντων του ή για 
συγκεκριμένους τομείς πολιτικής. Ο 
εσωτερικός κανονισμός των εν λόγω 
ομάδων εργασίας και ομάδων 
εμπειρογνωμόνων καθορίζεται από τον 
Οργανισμό κατόπιν διαβούλευσης με την 
Επιτροπή. Για θέματα που σχετίζονται με 
τον συντονισμό της κοινωνικής 
ασφάλισης ζητείται επίσης η γνώμη της 
διοικητικής επιτροπής για τον 
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κανονισμού. συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης.

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει πρόεδρο 
και αναπληρωτή πρόεδρο μεταξύ των 
μελών με δικαίωμα ψήφου και καταβάλλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια για την ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων. Ο πρόεδρος και 
ο αναπληρωτής πρόεδρος εκλέγονται με 
πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών του 
διοικητικού συμβουλίου που διαθέτουν 
δικαίωμα ψήφου.

Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει πρόεδρο 
και αναπληρωτή πρόεδρο μεταξύ των 
μελών με δικαίωμα ψήφου και καταβάλλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια για την ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων και την 
ισόρροπη γεωγραφική κατανομή. Ο 
πρόεδρος και ο αναπληρωτής πρόεδρος 
εκλέγονται με πλειοψηφία δύο τρίτων των 
μελών του διοικητικού συμβουλίου που 
διαθέτουν δικαίωμα ψήφου.

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο εκτελεστικός διευθυντής 
αποφασίζει κατά πόσον απαιτείται η 
τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων 
υπαλλήλων σε ένα ή περισσότερα κράτη 
μέλη. Προτού λάβει απόφαση για ίδρυση 
τοπικού γραφείου, ο εκτελεστικός 
διευθυντής λαμβάνει εκ των προτέρων τη 
συγκατάθεση της Επιτροπής, του 
διοικητικού συμβουλίου και του οικείου 
κράτους μέλους ή κρατών μελών. Στην 
απόφαση διευκρινίζεται το πεδίο 
εφαρμογής των δραστηριοτήτων που 
πρόκειται να αναλάβει το τοπικό γραφείο, 
ώστε να αποφεύγεται το αδικαιολόγητο 
κόστος και η επικάλυψη διοικητικών 
καθηκόντων της Αρχής. Μπορεί να 
απαιτείται συμφωνία περί της έδρας με 
το οικείο κράτος μέλος ή τα οικεία κράτη 

διαγράφεται
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μέλη.

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος το κείμενο δεν καθιστά σαφές ποιος είναι ο σκοπός και σε ποιες περιπτώσεις 
απαιτείται η τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων υπαλλήλων σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.  
Τίθενται πολλά ερωτήματα: ποιες δραστηριότητες θα αναλάμβαναν οι υπάλληλοι σε αυτά τα 
κράτη μέλη, αν αυτό θα ήταν προσωρινό ή μόνιμο κ.λπ. Υπάρχουν πιθανότητες επικάλυψης με 
τον ρόλο των εθνικών υπαλλήλων-συνδέσμων.

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η ομάδα ενδιαφερομένων 
απαρτίζεται από έξι εκπροσώπους των 
κοινωνικών εταίρων σε ενωσιακό επίπεδο, 
οι οποίοι εκπροσωπούν ισότιμα τα 
συνδικάτα και τις οργανώσεις εργοδοτών, 
καθώς και από δύο εκπροσώπους της 
Επιτροπής.

4. Η ομάδα ενδιαφερομένων 
απαρτίζεται από έξι εκπροσώπους των 
κοινωνικών εταίρων σε ενωσιακό επίπεδο, 
οι οποίοι εκπροσωπούν ισότιμα τα 
συνδικάτα και τις οργανώσεις εργοδοτών, 
καθώς και από δύο εκπροσώπους της 
Επιτροπής. Στις συναντήσεις της ομάδας 
ενδιαφερομένων, τα μέλη επιτρέπεται να 
συνοδεύονται από εμπειρογνώμονες.

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει ανάγκη ούτε σκοπιμότητα τροπολογιών.

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει ανάγκη ούτε σκοπιμότητα τροπολογιών.
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