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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο εισηγητής συμφωνεί με την πρόταση οδηγίας και τους στόχους της. Η εισαγωγή μέτρων 
και κυρώσεων, ακόμη και ποινικού χαρακτήρα, κατάλληλων ώστε να αποτρέπουν τους 
εργοδότες από του να απασχολούν πολίτες που διαβιούν παρανόμως στην ΕΕ δεν συνιστά 
απλώς όργανο για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης , αλλά και ένα μέσο για την 
εξασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού στην αγορά και, εμμέσως, επιβεβαιώνει το δικαίωμα 
του κάθε μισθωτού να διαθέτει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.

Ο αγροτικός τομέας είναι ακριβώς ένας από τους κυριότερους τροφοδότες απασχόλησης σε 
λαθρομετανάστες, οι οποίοι ανταποκρίνονται στη ζήτηση εργατικού δυναμικού, συνήθως 
εποχιακού χαρακτήρα, απασχολούμενοι σε εργασίες που οι ευρωπαίοι πολίτες δεν είναι 
διατεθειμένοι να εκτελέσουν (όπως λ.χ. η συγκομιδή ντομάτας στην Ιταλία). Το μοντέλο 
χρησιμοποίησης του εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες χαρακτηρίζεται συνεπώς από το 
γεγονός ότι αφορά σχέση απασχόλησης σύντομης ή συντομότατης διάρκειας, αλλά μεγάλης 
έντασης (πολλές εργασιακές σχέσεις σύντομης διάρκειας για την ίδια γεωργική 
εκμετάλλευση).

Και ακριβώς λόγω του μεγάλου αριθμού των παρανόμως εργαζομένων και της σύντομης 
διάρκειας των εργασιακών σχέσεων, ο εισηγητής εκτιμά ότι είναι σωστές ορισμένες 
τροποποιήσεις της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πέραν ορισμένων τροπολογιών 
γενικού χαρακτήρα, οι οποίες αποσκοπούν κυρίως στην μη επιβάρυνση των διοικητικών 
δαπανών των εργοδοτών.

Κατ' αρχήν, ο εισηγητής αποδέχεται απολύτως την αρχή ότι ο εργοδότης πρέπει να 
υποχρεούται να καταβάλει στον μισθωτό τις αποδοχές και τις μη καταβληθείσες κοινωνικές 
και φορολογικές εισφορές. Εκτιμά πάντως ότι η αυτόματη κίνηση της διαδικασίας για την 
είσπραξη των μη καταβληθεισών αποδοχών, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, θα 
εισήγαγε στην έννομη τάξη μία διαφορετική μεταχείριση μεταξύ εργαζόμενων 
λαθρομεταναστών και εργαζομένων της ΕΕ, η οποία δεν δικαιολογείται. Πράγματι, δεν είναι 
κατανοητό για ποιον λόγο η διαχείριση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σχέση 
εργασίας θα πρέπει να διέπεται, στην περίπτωση των λαθρομεταναστών εργαζομένων από 
κανόνες άλλους από αυτούς του εργατικού δικαίου, στο οποίο υπερισχύει η γενική αρχή του 
ενάγοντος, ότι δηλαδή απόκειται στον εργαζόμενο να προσδιορίσει, μέσω της προσφυγής 
στην δικαιοσύνη, το "quantum debeatur".

Κατ' αναλογίαν, θα ήταν δυνατόν να εισαχθεί μία αδικαιολόγητη διαφορά μεταχείρισης, τη 
φορά αυτή έναντι των ευρωπαίων μισθωτών που απασχολούνται "στη μαύρη αγορά 
εργασίας", το τεκμήριο μισθωτής εργασίας με ελάχιστη διάρκεια σχέσης συνεργασίας τους 6 
μήνες. Το εν λόγω τεκμήριο μεταθέτει στον εργοδότη το βάρος της αποδείξεως: οφείλει να 
αποδείξει ότι η πραγματική διάρκεια εργασίας είναι μικρότερη του εξαμήνου. Πρόκειται για 
απόδειξη περί του αντιθέτου ιδιαίτερα επαχθή για τον εργοδότη (είναι πολύ ευκολότερο να 
αποδειχθεί ότι κάτι συνέβη παρά ότι δεν συνέβη), πράγμα που καταλήγει να είναι για τον 
εργοδότη μία απολύτως δυσανάλογη πρόσθετη κύρωση, αν ληφθεί υπόψη ότι, στον αγροτικό 
τομέα, η μέση διάρκεια της εποχικής εργασίας είναι περίπου 40 ημέρες. Εξάλλου, το 
τεκμήριο αυτό θα μπορούσε να έχει την στρεβλή επίπτωση να ενθαρρύνει την 
λαθρομετανάστευση εξωκοινοτικών πολιτών, τους οποίους θα μπορούσε να προσελκύσει η 
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προοπτική να λάβουν αμοιβή για τουλάχιστον 6 μήνες, παρά το γεγονός ότι θα έχουν 
εργασθεί μόνον λίγες ημέρες.

Τέλος, όσον αφορά τα απαγορευτικά μέτρα, ο εισηγητής εκτιμά ότι πρέπει να αφεθεί 
μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών στα κράτη μέλη, ώστε να μπορούν να εξετάσουν καλύτερα τις 
ιδιομορφίες του κάθε τομέα καθώς και τις κοινωνικές επιπτώσεις των μέτρων αυτών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Πολιτικών 
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση Οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη υποχρεώνουν τους 
εργοδότες που ενεργούν στο πλαίσιο 
οικονομικών δραστηριοτήτων ή ως νομικά 
πρόσωπα να ενημερώνουν, το αργότερο 
εντός μίας εβδομάδας, τις αρμόδιες αρχές 
που ορίζονται από τα κράτη μέλη 
ταυτόχρονα για την έναρξη και τη λήξη 
της πρόσληψης υπηκόου τρίτης χώρας.

2. Τα κράτη μέλη υποχρεώνουν τους 
εργοδότες που ενεργούν στο πλαίσιο 
οικονομικών δραστηριοτήτων ή ως νομικά 
πρόσωπα να ενημερώνουν, το αργότερο 
εντός μίας εβδομάδας, τις αρμόδιες αρχές 
που ορίζονται από τα κράτη μέλη 
ταυτόχρονα για την έναρξη και τη λήξη 
της πρόσληψης υπηκόου τρίτης χώρας. 
Όταν η νομοθεσία ενός κράτους μέλους 
προβλέπει ότι ο εργοδότης υποχρεούται 
να ενημερώνει την αρμόδια εθνική αρχή 
σχετικά με την σύναψη σχέσης εργασίας 
ή τις συναφείς συνέπειες, πρέπει να 
εκπληρούται προς την αυτή αρχή και η 
υποχρέωση σχετικά με την απασχόληση 
ενός πολίτη από τρίτη χώρα.

Or. it
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Τροπολογία 2

Πρόταση Οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

2α. Σε κάθε περίπτωση, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίσουν το 
κατάλληλο επίπεδο συνεργασίας και 
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των 
διάφορων ενδιαφερόμενων εθνικών 
αρχών.

Or. it

Τροπολογία 3

Πρόταση Οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο β)

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(β) πληρωμή των εξόδων επιστροφής κάθε 
παράνομα απασχολούμενου υπηκόου 
τρίτης χώρας στις περιπτώσεις που κινείται 
διαδικασία επιστροφής.

(β) πληρωμή των εξόδων επιστροφής κάθε 
παράνομα απασχολούμενου υπηκόου 
τρίτης χώρας, εφόσον αυτός 
στρατολογήθηκε και οδηγήθηκε στο 
κράτος μέλος προκειμένου να εργασθεί 
παρανόμως, στις περιπτώσεις που κινείται 
διαδικασία επιστροφής.

Or. it

Τροπολογία 4

Πρόταση Οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 7 – στοιχείο α)

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(α) δημιουργούν μηχανισμούς για να 
εξασφαλίζεται ότι τίθενται σε κίνηση 
αυτομάτως όλες οι διαδικασίες είσπραξης 
των οφειλόμενων αμοιβών χωρίς ο 

(α) λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα 
ώστε ο εργαζόμενος του οποίου η 
παραμονή είναι παράνομη να μπορεί να 
ζητήσει τις οφειλόμενες αμοιβές σύμφωνα 
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συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης χώρας να 
χρειάζεται να υποβάλει αίτηση·

με τις προς τούτο προβλεπόμενες εθνικές 
διαδικασίες·

Or. it

Τροπολογία 5

Πρόταση Οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 7 – στοιχείο β)

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(β) θεωρούν κατά τεκμήριο ότι η σχέση 
συνεργασίας διήρκεσε τουλάχιστον 6 
μήνες, εκτός αντίθετης απόδειξης 
χορηγούμενης από τον εργοδότη.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 6

Πρόταση Οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 9

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

9. Όσον αφορά τις ποινικές παραβάσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 10, 
παράγραφος 1, σημείο γ), τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να 
κατοχυρώσουν την αναβολή της 
εκτέλεσης οποιασδήποτε απόφασης 
επιστροφής μέχρις ότου ο συγκεκριμένος 
υπήκοος τρίτης χώρας να έχει εισπράξει 
όλες τις οφειλόμενες αμοιβές που 
ανακτώνται δυνάμει της παραγράφου 1, 
σημείο α).

διαγράφεται

Or. it
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Τροπολογία 7

Πρόταση Οδηγίας
Άρθρο 8 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι ένας 
εργοδότης που ενεργεί στο πλαίσιο των 
επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων 
μπορεί εξίσου, εφόσον επιβάλλεται, να 
υπόκειται στα ακόλουθα μέτρα:

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι ένας 
εργοδότης που ενεργεί στο πλαίσιο των 
επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων να 
μπορεί εξίσου να υπάγεται, σε 
περιπτώσεις μεγάλης ή ιδιαίτερης 
σοβαρότητας, σε ένα τουλάχιστον από τα 
ακόλουθα μέτρα:

Or. it

Τροπολογία 8

Πρόταση Οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

1. Όταν ο εργοδότης είναι ένας 
υπεργολάβος, τα κράτη μέλη φροντίζουν 
ώστε ο κύριος εργολάβος και κάθε 
ενδιάμεσος υπεργολάβος να είναι 
υπόχρεοι να καταβάλουν:

1. Όταν ο εργοδότης είναι ένας 
υπεργολάβος, τα κράτη μέλη φροντίζουν 
ώστε ο υπεργολάβος εργοδότης και ο 
αναθέτων την εργολαβία να είναι 
υπόχρεοι να καταβάλουν:

Or. it
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