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Τροπολογία 1
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 33 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης 
Μαΐου 2013 σχετικά με τις συνθήκες 
εργασίας και τα πρότυπα υγείας και 
ασφάλειας έπειτα από τις πρόσφατες 
πυρκαγιές σε εργοστάσια και την 
κατάρρευση κτηρίου στο Μπαγκλαντές1,

__________________
1 P7_TA(2013)0230

Or. de

Τροπολογία 2
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιθεωρήσεις εργασίας διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο για την προστασία των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων, για την 
αποτροπή καταχρηστικών εργοδοτικών 
πρακτικών, καθώς και για την προαγωγή 
μιας δίκαιης και κοινωνικής οικονομικής 
ανάπτυξης, καθώς συμβάλλουν ώστε να 
καταβάλλονται πραγματικά οι αμοιβές και 
οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, 
πράγμα που αυξάνει τον όγκο των φόρων 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιθεωρήσεις εργασίας διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο για την προστασία των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων, για την 
αποτροπή παραβιάσεων των κανόνων που 
αφορούν την προστασία στην εργασία, 
καθώς και για την προαγωγή μιας δίκαιης 
και κοινωνικής οικονομικής ανάπτυξης, 
καθώς συμβάλλουν ώστε να 
καταβάλλονται πραγματικά οι αμοιβές και 
οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, 
πράγμα που αυξάνει τον όγκο των φόρων 



PE521.490v01-00 4/115 AM\1005553EL.doc

EL

και τα έσοδα των κοινωνικών ταμείων· και τα έσοδα των κοινωνικών ταμείων·

Or. fi

Τροπολογία 3
Ole Christensen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιθεωρήσεις εργασίας διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο για την προστασία των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων, για την 
αποτροπή καταχρηστικών εργοδοτικών 
πρακτικών, καθώς και για την προαγωγή 
μιας δίκαιης και κοινωνικής οικονομικής 
ανάπτυξης, καθώς συμβάλλουν ώστε να 
καταβάλλονται πραγματικά οι αμοιβές και 
οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, 
πράγμα που αυξάνει τον όγκο των φόρων 
και τα έσοδα των κοινωνικών ταμείων·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιθεωρήσεις εργασίας διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο για την προστασία των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων, για την 
εξασφάλιση της εφαρμογής των 
προτύπων υγείας και ασφάλειας και την 
καταπολέμηση του επισφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος, για την 
αποτροπή καταχρηστικών εργοδοτικών 
πρακτικών, καθώς και για την προαγωγή 
μιας δίκαιης και κοινωνικής οικονομικής 
ανάπτυξης, καθώς συμβάλλουν ώστε να 
καταβάλλονται πραγματικά οι αμοιβές και 
οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, 
πράγμα που αυξάνει τον όγκο των φόρων 
και τα έσοδα των κοινωνικών ταμείων·

Or. en

Τροπολογία 4
Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιθεωρήσεις εργασίας διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο για την προστασία των 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιθεωρήσεις εργασίας διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο για την προστασία των 
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δικαιωμάτων των εργαζομένων, για την 
αποτροπή καταχρηστικών εργοδοτικών 
πρακτικών, καθώς και για την προαγωγή 
μιας δίκαιης και κοινωνικής οικονομικής 
ανάπτυξης, καθώς συμβάλλουν ώστε να 
καταβάλλονται πραγματικά οι αμοιβές και 
οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, 
πράγμα που αυξάνει τον όγκο των φόρων 
και τα έσοδα των κοινωνικών ταμείων·

δικαιωμάτων των εργαζομένων, για την 
αποτροπή καταχρηστικών εργοδοτικών 
πρακτικών, για τη βελτίωση της υγείας 
και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας, 
καθώς και για την προαγωγή μιας δίκαιης 
και κοινωνικής οικονομικής ανάπτυξης, 
καθώς συμβάλλουν ώστε να 
καταβάλλονται πραγματικά οι αμοιβές και 
οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, 
πράγμα που αυξάνει τον όγκο των φόρων 
και τα έσοδα των κοινωνικών ταμείων·

Or. en

Τροπολογία 5
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιθεωρήσεις εργασίας διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο για την προστασία των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων, για την 
αποτροπή καταχρηστικών εργοδοτικών 
πρακτικών, καθώς και για την προαγωγή 
μιας δίκαιης και κοινωνικής οικονομικής 
ανάπτυξης, καθώς συμβάλλουν ώστε να 
καταβάλλονται πραγματικά οι αμοιβές και 
οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, 
πράγμα που αυξάνει τον όγκο των φόρων 
και τα έσοδα των κοινωνικών ταμείων·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιθεωρήσεις εργασίας διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο για την προστασία των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων, για την 
αποτροπή καταχρηστικών εργοδοτικών 
πρακτικών, καθώς και για την προαγωγή 
μιας δίκαιης και κοινωνικής οικονομικής 
ανάπτυξης, καθώς συμβάλλουν ώστε να 
καταβάλλονται πραγματικά οι αμοιβές και 
οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, 
πράγμα που αυξάνει τον όγκο των φόρων 
και τα έσοδα των κοινωνικών ταμείων, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα την 
πρόσβαση του εργαζομένου σε παροχές 
κοινωνικής ασφάλισης, όπως ασφάλιση 
υγείας, ασφάλιση σε περίπτωση 
εργατικού ατυχήματος, συνταξιοδότηση 
κ.λπ.·

Or. fr
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Τροπολογία 6
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη εφαρμόζουν ποικίλα πρότυπα για τη 
διεξαγωγή διαφόρων ειδικών 
επιθεωρήσεων του χώρου εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 7
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη 
ανάγκη για επιθεωρήσεις εργασίας στο 
πλαίσιο της απόσπασης εργαζομένων σε 
ολόκληρη την Ευρώπη·

Or. fr

Τροπολογία 8
Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επιθεώρηση εργασίας διαδραματίζει 
καίριο ρόλο στην εξασφάλιση της 
εφαρμογής των δικαιωμάτων, με τη 
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διασφάλιση ότι τηρείται ο νόμος, ότι οι 
παράγοντες γνωρίζουν τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις και ότι τα ατυχήματα 
και η κατάχρηση μπορούν να 
αποτραπούν·

Or. en

Τροπολογία 9
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιθεωρήσεις εργασίας αφορούν αφενός 
την τήρηση των απολύτως συνηθισμένων 
κανονιστικών διατάξεων, όπως το 
ωράριο εργασίας, τα διαλείμματα  κ.λπ. 
και αφετέρου τον τομέα της προστασίας 
της εργασίας και της υγείας, στο σύνολό 
του. Επιπλέον, πρέπει να ελέγχονται 
καλύτερα, στο παρόν και στο μέλλον, οι 
μορφές της πλήρους απασχόλησης 
αορίστου χρόνου, καθώς και οι 
ανασφαλείς και άτυπες εργασιακές 
σχέσεις, όπως το μειωμένο ωράριο, ο 
περιορισμένος χρόνος, η εργασία σε 
εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, 
καθώς και οι διασυνοριακές μορφές 
απασχόλησης, όπως η απόσπαση, ως 
προς την ορθή τήρησή τους και την 
οριοθέτηση έναντι μορφών εργασίας 
όπως η δραστηριότητα 
αυτοαπασχολούμενων, και η εξ απάτης 
εφαρμογή τους με τη μορφή ψευδο-
απασχόλησης και ψευδο-απόσπασης, οι 
οποίες συχνά δημιουργούνται σε 
συνδυασμό με εικονικές εταιρείες ή/και 
εταιρείες προσωρινής απασχόλησης·

Or. de
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Τροπολογία 10
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιθεωρήσεις εργασίας πρέπει να 
μπορούν επίσης να διενεργούνται σε 
συνεργασία με τις επιχειρήσεις·

Or. fr

Τροπολογία 11
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιχειρήσεις αναθέτουν σε άλλες συνήθως 
πιο αδύναμες εταιρείες την υποχρέωση 
και την ευθύνη τους για τις συνθήκες 
εργασίας και την ασφάλεια και 
προστασία της υγείας στον χώρο 
εργασίας σε όλο το εύρος των 
περιφερειακών, εθνικών, ευρωπαϊκών και 
διεθνών αλυσίδων προστιθέμενης αξίας 
με ανάθεση έργων (εργολαβίες, 
υπεργολαβίες), τη χρήση εξωτερικών 
εταιρειών και την παγκόσμια χρήση 
προεκτάσεων της γραμμής παραγωγής·

Or. de

Τροπολογία 12
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αγ. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
εντατικοποίησης των επιθεωρήσεων 
εργασίας στις ΜΜΕ και στα μικρά 
εργοτάξια·

Or. fr

Τροπολογία 13
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευθύνη των 
πολυεθνικών επιχειρήσεων για τις 
συνθήκες εργασίας, τη ζωή και την υγεία 
των εργαζομένων, οι οποίοι παράγουν τα 
προϊόντα και παρέχουν τις υπηρεσίες, δεν 
τελειώνει στην έξοδο των καταστημάτων 
ή στην πόρτα των εργοστασίων ούτε 
μπορεί να εξασφαλισθεί μόνον με 
συμφωνίες εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης·

Or. de

Τροπολογία 14
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδήλωτη 
εργασία έχει αρνητικές επιπτώσεις στις 
εθνικές οικονομίες των κρατών μελών και 
στην οικονομική βιωσιμότητα του 
ευρωπαϊκού μοντέλου και υπονομεύει τη 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδήλωτη 
εργασία έχει αρνητικές επιπτώσεις στις 
εθνικές οικονομίες των κρατών μελών και 
στην οικονομική βιωσιμότητα του 
ευρωπαϊκού μοντέλου και υπονομεύει τη 
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χρηματοδότηση και την κατανομή 
κοινωνικών παροχών και δημοσίων 
υπηρεσιών·

χρηματοδότηση και την κατανομή 
κοινωνικών παροχών και δημοσίων 
υπηρεσιών·
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fr

Τροπολογία 15
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδήλωτη 
εργασία έχει αρνητικές επιπτώσεις στις 
εθνικές οικονομίες των κρατών μελών και 
στην οικονομική βιωσιμότητα του 
ευρωπαϊκού μοντέλου και υπονομεύει τη 
χρηματοδότηση και την κατανομή 
κοινωνικών παροχών και δημοσίων 
υπηρεσιών·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδήλωτη 
εργασία έχει αρνητικές επιπτώσεις στις 
εθνικές οικονομίες των κρατών μελών και 
στην οικονομική βιωσιμότητα του 
ευρωπαϊκού μοντέλου και υπονομεύει τη 
χρηματοδότηση και την κατανομή 
κοινωνικών παροχών και δημοσίων 
υπηρεσιών και ότι ωθεί τους θιγόμενους 
εν ενεργεία εργαζόμενους και 
συνταξιούχους στην ανασφάλεια, την 
ευπάθεια και τη φτώχεια·

Or. de

Τροπολογία 16
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιθεωρητές εργασίας είναι απαραίτητοι 
για να επιβάλλουν τα δικαιώματα των 
εργαζομένων, την πρόληψη της 
κατάχρησης και την ενίσχυση της 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης·
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Or. de

Τροπολογία 17
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της 
οικονομικής κρίσης αυξήθηκε ο φόρτος 
εργασίας και η πίεση των 
απασχολούμενων, ιδίως με τις επιπτώσεις 
στα ωράρια εργασίας, και ότι κατά 
συνέπεια πρέπει να ενταθούν οι 
πρωτοβουλίες επιθεώρησης ως προς τις 
συνθήκες εργασίας·

Or. de

Τροπολογία 18
Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξωτερική 
ανάληψη της εργασίας μέσω της 
υπεργολαβίας και η προσωρινή εργασία 
συνεπάγονται συχνά λιγότερο 
εκπαιδευμένο προσωπικό και χαλαρές 
εργασιακές σχέσεις, γεγονός το οποίο 
δυσχεραίνει τον προσδιορισμό της 
ευθύνης όσον αφορά τις διατάξεις 
σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια 
στην εργασία·

Or. fr
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Τροπολογία 19
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
διαμορφώνονται συνεχώς νέες μορφές 
εργασιακών σχέσεων, οι οποίες είναι όλο 
και πιο δύσκολο να καλύπτονται από την 
υφιστάμενη νομοθεσία·

Or. de

Τροπολογία 20
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράνομα 
εργαζόμενοι πλήττονται από 
δευτερεύουσες αρνητικές συνέπειες, όπως 
η απουσία πρόσβασης σε κατάρτιση, η 
ψυχολογική πίεση για το ενδεχόμενο 
ατυχήματος ή ανακάλυψής τους, που με τη 
σειρά τους επηρεάζουν αρνητικά την 
παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και την 
οικονομία εν γένει·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράνομα 
εργαζόμενοι πλήττονται από 
δευτερεύουσες αρνητικές συνέπειες, όπως 
η απουσία πρόσβασης σε ενημέρωση, 
ιατρικές υπηρεσίες στην εργασία και 
κατάρτιση, η ψυχολογική πίεση για το 
ενδεχόμενο ατυχήματος ή ανακάλυψής 
τους, που με τη σειρά τους επηρεάζουν 
αρνητικά την παραγωγικότητα των 
επιχειρήσεων και την οικονομία εν γένει·

Or. fr

Τροπολογία 21
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράνομα 
εργαζόμενοι πλήττονται από 
δευτερεύουσες αρνητικές συνέπειες, όπως 
η απουσία πρόσβασης σε κατάρτιση, η 
ψυχολογική πίεση για το ενδεχόμενο 
ατυχήματος ή ανακάλυψής τους, που με τη 
σειρά τους επηρεάζουν αρνητικά την 
παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και την 
οικονομία εν γένει·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράνομα 
εργαζόμενοι πλήττονται από 
δευτερεύουσες αρνητικές συνέπειες, όπως 
η απουσία πρόσβασης σε κατάρτιση, η 
ψυχολογική πίεση για το ενδεχόμενο 
ατυχήματος ή ανακάλυψής τους, που με τη 
σειρά τους επηρεάζουν αρνητικά την 
παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και την 
οικονομία εν γένει, καθώς και από 
μακροπρόθεσμες συνέπειες όπως η 
έλλειψη του δικαιώματος για σύνταξη 
γήρατος ή τα εξαιρετικά χαμηλά 
συνταξιοδοτικά οφέλη, με αποτέλεσμα 
υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 22
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδήλωτη 
εργασία είναι υπεύθυνη για στρεβλώσεις 
του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, 
εφόσον δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό 
έναντι άλλων κρατών και επιχειρήσεων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδήλωτη 
εργασία είναι υπεύθυνη για στρεβλώσεις 
του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά,
εφόσον δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό 
έναντι άλλων επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 23
Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εδραίωση 
μιας πραγματικά κοινής αγοράς και η 
εξάλειψη όλων των μορφών κοινωνικού 
ντάμπινγκ είναι άρρηκτα συνδεδεμένες 
μεταξύ τους·

Or. fr

Τροπολογία 24
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ανασφάλιστες εργασιακές σχέσεις 
δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό 
μεταξύ των ανασφάλιστων και των 
ασφαλισμένων εργαζομένων, γεγονός που 
οδηγεί σε περαιτέρω καταστρατήγηση 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων·

Or. de

Τροπολογία 25
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδήλωτη 
εργασία εξακολουθεί να σημειώνει άνοδο 
στα περισσότερα κράτη μέλη και λόγω 
της κρίσης·

Or. de
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Τροπολογία 26
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικά 
δυσμενείς προεκτάσεις της αδήλωτης
εργασίας στην ανισοκατανομή των 
φορολογικών βαρών σε βάρος του κόσμου 
της μισθωτής εργασίας, καθώς και τις 
ευεργετικές συνέπειες του δραστικού 
περιορισμού του εν λόγω φαινομένου 
τόσο στην αύξηση των δημοσίων εσόδων, 
στη διαφύλαξη του κοινωνικά δίκαιου 
χαρακτήρα των φορολογικών και 
συνταξιοδοτικών συστημάτων όσο και 
στην εύστοχη ή «έξυπνη» κατανομή των 
κοινωνικών δαπανών·

Or. el

Τροπολογία 27
Emer Costello

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται 
μέτρα σχετικά με την καταγγελία των 
δυσλειτουργιών, προκειμένου να 
διευκολυνθεί ο εντοπισμός των 
καταχρήσεων και να διασφαλιστεί η 
προστασία του καταγγέλλοντος, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα 
κράτη μέλη έχουν υποχρέωση να 
παρέχουν πλήρη προστασία στους 
καταγγέλοντες·

Or. en
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Τροπολογία 28
Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη 
των κινδύνων είναι απολύτως αναγκαία 
για τη μείωση του ποσοστού των 
ατυχημάτων και των ασθενειών που 
συνδέονται με την εργασία· λαμβάνοντας 
υπόψη τον θετικό αντίκτυπο της ορθής 
διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας 
στην εργασία, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο 
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και τούτο και 
για τις επιχειρήσεις·

Or. fr

Τροπολογία 29
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ανθρώπινοι πόροι και η χρηματοδότηση 
των συστημάτων επιθεώρησης σε 
διαφορετική έκταση δεν επαρκούν για την 
αποτελεσματική διενέργεια 
επιθεωρήσεων εργασίας, και ότι συνεπώς 
υπάρχει έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού 
για τη στελέχωση των επιθεωρήσεων 
εργασίας στην ΕΕ, με συνεχή μείωση του 
αριθμού των εργαζομένων σε πολλές 
χώρες, ενώ η εργασία των επιθεωρητών 
γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκη·

Or. de
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Τροπολογία 30
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κατακερματισμός της αγοράς εργασίας 
σε συνδυασμό με την άναρχη και χωρίς 
κανόνες επέκταση των ευέλικτων μορφών 
απασχόλησης σε ορισμένα κράτη μέλη 
που συμπαρασύρουν το ύψος των 
αμοιβών σε ιδιαιτέρως χαμηλά επίπεδα 
διαμορφώνουν συνθήκες περαιτέρω 
όξυνσης του φαινομένου της αδήλωτης 
εργασίας·

Or. el

Τροπολογία 31
Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 168.000 
ευρωπαίοι πολίτες βρίσκουν σε ετήσια 
βάση τον θάνατο από ατυχήματα ή 
ασθένειες που συνδέονται με την εργασία, 
και ότι 7 εκατομμύρια άτομα 
τραυματίζονται σε ατυχήματα1·
__________________
1Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την υγεία 
και την ασφάλεια στην εργασία (EU-
OSHA)

Or. fr
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Τροπολογία 32
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομείς που 
θίγονται περισσότερο από την αδήλωτη 
εργασία παρουσιάζουν εντατικό ρυθμό 
εργασίας, όπως ο κατασκευαστικός 
τομέας, ο τομέας της ασφάλειας, της 
καθαριότητας και των νοικοκυριών, η 
στέγαση και η περίθαλψη, τα συνήθη 
χαρακτηριστικά των οποίων είναι οι 
αβέβαιες συνθήκες εργασίας και αμοιβής·

Or. de

Τροπολογία 33
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη 
εργασία χρησιμοποιείται με σκοπό την 
αποφυγή καταβολών φόρου και 
κοινωνικών εισφορών ή την παράκαμψη 
άλλων νομοθετικών διατάξεων·

Or. de

Τροπολογία 34
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε ε (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδήλωτη 
εργασία είναι επιβλαβής, όσον αφορά την 
προστασία της κοινωνικής ασφάλισης και 
των μισθών, για τους θιγόμενους και 
άλλους εργαζόμενους·

Or. de

Τροπολογία 35
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδήλωτη 
εργασία προωθείται με την ανάπτυξη 
αλυσίδων υπεργολάβων και έχει ως 
αποτέλεσμα την άνοδο του αριθμού των 
(ψευδο-)απασχολούμενων, η 
δραστηριότητα των οποίων επίσης δεν 
δηλώνεται·

Or. de

Τροπολογία 36
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίσταται 
στενή σχέση μεταξύ παράνομης 
μετανάστευσης και αδήλωτης εργασίας, 
δεδομένου ότι οι άνθρωποι που διαμένουν 
παράνομα στην Ευρώπη δεν μπορούν να 
συνάψουν κανονικές σχέσεις 
απασχόλησης και συνεπώς δεν 
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απολαμβάνουν καμίας προστασίας·

Or. de

Τροπολογία 37
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εη. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εργαζόμενοι που απασχολούνται σε 
αδήλωτη εργασία, δεν έχουν ασφάλιση 
κοινωνικής πρόνοιας, ασθενείας ή 
ατυχήματος και επομένως εκτίθενται σε 
αυξημένο κίνδυνο προσωπικής 
οικονομικής ζημιάς·

Or. de

Τροπολογία 38
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εθ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο 
των διασυνοριακών υπηρεσιών και 
εργασιακών σχέσεων οι επιθεωρήσεις 
εργασίας συνιστούν διασυνοριακή 
υπόθεση και ότι η διασυνοριακή 
πρόσβαση σε δεδομένα είναι ανεπαρκής·

Or. de

Τροπολογία 39
Jutta Steinruck
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε ι (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ει. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εργαζόμενοι συχνά δεν προσχωρούν 
οικειοθελώς σε αδήλωτες εργασιακές 
σχέσεις, αλλά αναγκάζονται·

Or. de

Τροπολογία 40
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι οι επιθεωρήσεις 
εργασίας αποτελούν καθήκον του τομέα 
του δημοσίου δικαίου που μπορεί να 
εκτελεστεί –εφόσον δεν υπάρχουν 
ισότιμες υπηρεσίες– μόνο από 
ανεξάρτητους εργαζομένους του εν λόγω 
τομέα·

1. υπογραμμίζει ότι οι επιθεωρήσεις 
εργασίας αποτελούν καθήκον του τομέα 
του δημοσίου δικαίου και εμπίπτουν 
αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των 
κρατών μελών·

Or. fi

Τροπολογία 41
Ole Christensen, Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι οι επιθεωρήσεις 
εργασίας αποτελούν καθήκον του τομέα 
του δημοσίου δικαίου που μπορεί να 
εκτελεστεί –εφόσον δεν υπάρχουν 
ισότιμες υπηρεσίες– μόνο από 
ανεξάρτητους εργαζομένους του εν λόγω 

1. υπογραμμίζει ότι οι επιθεωρήσεις 
εργασίας αποτελούν καθήκον του τομέα 
του δημοσίου δικαίου που μπορεί να 
εκτελεστεί μόνο από ανεξάρτητους 
εργαζομένους του εν λόγω τομέα. Τούτο 
δεν πρέπει ωστόσο να αποκλείει την 
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τομέα· παροχή βοήθειας από τους εκπροσώπους 
των κοινωνικών εταίρων προς τους 
επιθεωρητές εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 42
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι οι επιθεωρήσεις 
εργασίας αποτελούν καθήκον του τομέα 
του δημοσίου δικαίου που μπορεί να 
εκτελεστεί –εφόσον δεν υπάρχουν ισότιμες 
υπηρεσίες– μόνο από ανεξάρτητους 
εργαζομένους του εν λόγω τομέα·

1. υπογραμμίζει ότι οι επιθεωρήσεις 
εργασίας αποτελούν καθήκον του τομέα 
του δημοσίου δικαίου που μπορεί να 
εκτελεστεί –εφόσον δεν υπάρχουν ισότιμες 
υπηρεσίες– μόνο από ανεξάρτητους φορείς
του εν λόγω τομέα·

Or. de

Τροπολογία 43
Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι οι επιθεωρήσεις 
εργασίας αποτελούν καθήκον του τομέα 
του δημοσίου δικαίου που μπορεί να 
εκτελεστεί –εφόσον δεν υπάρχουν ισότιμες 
υπηρεσίες– μόνο από ανεξάρτητους 
εργαζομένους του εν λόγω τομέα·

1. υπογραμμίζει ότι οι επιθεωρήσεις 
εργασίας αποτελούν καθήκον του τομέα 
του δημοσίου δικαίου που μπορεί να 
εκτελεστεί –εφόσον δεν υπάρχουν ισότιμες 
υπηρεσίες– μόνο από ανεξάρτητους φορείς
του εν λόγω τομέα·

Or. de

Τροπολογία 44
Karima Delli
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εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι οι επιθεωρήσεις 
εργασίας αποτελούν καθήκον του τομέα 
του δημοσίου δικαίου που μπορεί να 
εκτελεστεί –εφόσον δεν υπάρχουν ισότιμες 
υπηρεσίες– μόνο από ανεξάρτητους 
εργαζομένους του εν λόγω τομέα·

1. υπογραμμίζει ότι οι επιθεωρήσεις 
εργασίας αποτελούν καθήκον του τομέα 
του δημοσίου δικαίου που μπορεί να 
εκτελεστεί –εφόσον δεν υπάρχουν ισότιμες 
υπηρεσίες ανεξάρτητου χαρακτήρα που 
να διαθέτουν επαρκείς πόρους– από 
ανεξάρτητους εργαζομένους του εν λόγω 
τομέα·

θεωρεί ότι πρέπει να διασφαλίζεται η 
ανεξαρτησία των υπηρεσιών πρόληψης 
έναντι του εργοδότη· θεωρεί ότι, όσον 
αφορά την υγεία στην εργασία, οι 
υπηρεσίες παρακολούθησης, 
προειδοποίησης, πραγματογνωμοσύνης 
σχετικά με την υγεία, καθώς και οι ορθές 
συμβουλές σχετικά με την υγεία μπορούν 
να παρέχονται μόνο από ανεξάρτητους 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας· 
θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, σε 
ορισμένα κράτη μέλη, η διαχείριση των 
υπηρεσιών υγείας στην εργασία 
εξακολουθεί να ανατίθεται σε ενώσεις 
εργοδοτών, οι οποίες ενεργούν τόσο ως 
κριτές όσο και ως κρινόμενοι, καθώς το 
πραγματικό όργανο λήψης αποφάσεων 
στο πλαίσιό τους είναι η γενική 
συνέλευση·

Or. xm

Τροπολογία 45
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. τονίζει τη σημασία της εκπόνησης 
εθνικών σχεδίων δράσης για την 
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αναδιοργάνωση ή ενίσχυση των 
μηχανισμών επιθεώρησης εργασίας και 
τη χρηματοδότησή τους από τα 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία με 
δεδομένη την προστιθέμενη αξία των 
αποτελεσματικών ελέγχων εργασίας τόσο 
για την ενίσχυση της κοινωνικής 
συνοχής, όσο για την εν γένει εμπέδωση 
της εργασιακής δικαιοσύνης·

Or. el

Τροπολογία 46
Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. επιβεβαιώνει τον καίριο ρόλο της 
επιθεώρησης εργασίας στην πρόληψη και 
τον έλεγχο, καθώς και τη θετική συμβολή 
της στη βελτίωση της ενημέρωσης και 
της πραγματογνωμοσύνης στο εσωτερικό 
των επιχειρήσεων· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να ενισχύσουν το προσωπικό και 
τους πόρους τους στο πλαίσιο της 
επιθεώρησης εργασίας και να επιτύχουν 
τον στόχο ενός επιθεωρητή ανά 
10.000 εργαζόμενους, σύμφωνα με τις 
συστάσεις της ΔΟΕ, και να ενισχύσουν 
τις κυρώσεις έναντι των επιχειρήσεων 
που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους 
στον τομέα των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων (μισθοί, διάρκεια εργασίας 
και υγεία και ασφάλεια στην εργασία)· 
εκτιμά ότι οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να 
είναι αποτελεσματικές, αποτρεπτικές και 
αναλογικές·

Or. fr
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Τροπολογία 47
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι όλες οι κατηγορίες 
εργαζομένων με εξαρτημένη ή 
ανεξάρτητη απασχόληση, ανεξαρτήτως 
του καθεστώτος, της εργασιακής σχέσης 
ή της καταγωγής τους, εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα των εθνικών αρχών 
επιθεώρησης και πρέπει να απολαμβάνουν
της ίδιας προστασίας·

2. επισημαίνει ότι οι εθνικοί κανόνες 
ορίζουν το έργο που εκτελείται βάσει μιας 
σύμβασης απασχόλησης, τις ομάδες 
εργαζομένων που εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα των αρχών επιθεώρησης και 
τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί ο 
στόχος της παροχής του ίδιου βαθμού
προστασίας σε αυτές·

Or. fi

Τροπολογία 48
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι όλες οι κατηγορίες 
εργαζομένων με εξαρτημένη ή 
ανεξάρτητη απασχόληση, ανεξαρτήτως 
του καθεστώτος, της εργασιακής σχέσης ή 
της καταγωγής τους, εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα των εθνικών αρχών 
επιθεώρησης και πρέπει να απολαμβάνουν 
της ίδιας προστασίας·

2. επισημαίνει ότι όλες οι κατηγορίες 
εργαζομένων με απασχόληση, 
ανεξαρτήτως του καθεστώτος, της 
εργασιακής σχέσης ή της καταγωγής τους, 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των εθνικών 
αρχών επιθεώρησης και πρέπει να 
απολαμβάνουν της ίδιας προστασίας·

Or. de

Τροπολογία 49
Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι όλες οι κατηγορίες 
εργαζομένων με εξαρτημένη ή 
ανεξάρτητη απασχόληση, ανεξαρτήτως 
του καθεστώτος, της εργασιακής σχέσης ή 
της καταγωγής τους, εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα των εθνικών αρχών 
επιθεώρησης και πρέπει να απολαμβάνουν 
της ίδιας προστασίας·

2. επισημαίνει ότι όλες οι κατηγορίες 
εργαζομένων και ανεξάρτητης 
απασχόλησης, ανεξαρτήτως του 
καθεστώτος, της εργασιακής σχέσης ή της 
καταγωγής τους, εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα των εθνικών αρχών 
επιθεώρησης και πρέπει να απολαμβάνουν 
της ίδιας προστασίας·

Or. de

Τροπολογία 50
Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι όλες οι κατηγορίες 
εργαζομένων με εξαρτημένη ή ανεξάρτητη 
απασχόληση, ανεξαρτήτως του 
καθεστώτος, της εργασιακής σχέσης ή της 
καταγωγής τους, εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα των εθνικών αρχών 
επιθεώρησης και πρέπει να απολαμβάνουν 
της ίδιας προστασίας·

2. επισημαίνει ότι όλες οι κατηγορίες 
εργαζομένων με εξαρτημένη ή ανεξάρτητη 
απασχόληση, ανεξαρτήτως του 
καθεστώτος, της εργασιακής σχέσης ή της 
καταγωγής τους, εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα των εθνικών αρχών 
επιθεώρησης και πρέπει να απολαμβάνουν 
της ίδιας προστασίας· επισημαίνει ότι 
κάθε απόπειρα περιορισμού του πεδίου 
εφαρμογής των επιθεωρήσεων εργασίας 
έχει αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία και 
την ασφάλεια καθώς και στα ατομικά 
δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 51
Κωνσταντίνος Πουπάκης
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. επισημαίνει την ανάγκη διεύρυνσης 
του ρόλου, εκπαίδευσης των στελεχών 
και συντονισμού των αρμοδιοτήτων των 
εθνικών συστημάτων επιθεώρησης 
εργασίας προκειμένου να ανταποκριθούν 
με επάρκεια στις αυξημένες απαιτήσεις 
των ελέγχων που δημιουργούνται, μεταξύ 
άλλων, και από τις εξελίξεις στις 
εργασιακές σχέσεις·

Or. el

Τροπολογία 52
Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι οι επιθεωρήσεις εργασίας 
μπορούν να υλοποιηθούν αποτελεσματικά 
μόνο με επαρκή χρηματοδότηση και 
ανθρώπινους πόρους για τις αρχές· 
εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι οι ελεγκτικές αρχές στα κράτη μέλη δεν 
διαθέτουν αρκετό προσωπικό·

3. θεωρεί ότι οι επιθεωρήσεις εργασίας 
μπορούν να υλοποιηθούν αποτελεσματικά 
μόνο με επαρκή χρηματοδότηση και 
ανθρώπινους πόρους για τις αρχές· 
εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι οι ελεγκτικές αρχές στα κράτη μέλη δεν 
διαθέτουν αρκετό προσωπικό· η 
επιθεώρηση εργασίας διαδραματίζει 
καθοριστικό ρόλο στην εξακρίβωση της 
εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας 
και, κατά συνέπεια, στον τομέα της 
πρόληψης, ιδίως μέσω του ελέγχου για 
την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών 
εργασίας για τις ευάλωτες ομάδες 
εργαζομένων ή για τα επαγγέλματα που 
είναι πιθανόν να ασκούνται υπό τη μορφή 
«μαύρης εργασίας»· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να ενισχύσουν τις κυρώσεις σε 
σχέση με τις επιχειρήσεις που δεν τηρούν 
τις υποχρεώσεις τους στον τομέα των 



PE521.490v01-00 28/115 AM\1005553EL.doc

EL

θεμελιωδών δικαιωμάτων (μισθοί, υγεία 
και ασφάλεια στην εργασία, 
περιλαμβανομένης της διάρκειας 
εργασίας)·

Or. fr

Τροπολογία 53
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι οι επιθεωρήσεις εργασίας 
μπορούν να υλοποιηθούν αποτελεσματικά 
μόνο με επαρκή χρηματοδότηση και 
ανθρώπινους πόρους για τις αρχές· 
εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι οι ελεγκτικές αρχές στα κράτη μέλη δεν 
διαθέτουν αρκετό προσωπικό·

3. θεωρεί ότι οι επιθεωρήσεις εργασίας 
μπορούν να υλοποιηθούν αποτελεσματικά 
μόνο με επαρκή χρηματοδότηση και 
ανθρώπινους πόρους για τις αρχές· 
εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι οι ελεγκτικές αρχές στα κράτη μέλη δεν 
διαθέτουν αρκετό προσωπικό, καθώς και 
για την έλλειψη συνεχούς κατάρτισης, 
ιδίως όσον αφορά τις ευρωπαϊκές 
προκλήσεις·

Or. fr

Τροπολογία 54
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι οι επιθεωρήσεις εργασίας 
μπορούν να υλοποιηθούν αποτελεσματικά 
μόνο με επαρκή χρηματοδότηση και 
ανθρώπινους πόρους για τις αρχές· 
εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι οι ελεγκτικές αρχές στα κράτη μέλη δεν 
διαθέτουν αρκετό προσωπικό· καλεί τα 
κράτη μέλη να ενισχύσουν τα συστήματα 

3. θεωρεί ότι οι επιθεωρήσεις εργασίας 
μπορούν να υλοποιηθούν αποτελεσματικά 
μόνο με επαρκή χρηματοδότηση και 
ανθρώπινους πόρους για τις αρχές· 
εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι οι ελεγκτικές αρχές στα κράτη μέλη δεν 
διαθέτουν αρκετό προσωπικό· καλεί τα 
κράτη μέλη να ενισχύσουν τα συστήματα 
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επιθεώρησης εργασίας τους· επιθεώρησης εργασίας τους, καθώς τα 
συστήματα αυτά θα πρέπει να αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα των εθνικών 
σχεδίων αντιμετώπιση της επίμονης 
οικονομικής κρίσης·

Or. en

Τροπολογία 55
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. υπενθυμίζει την ανάγκη κοινής 
κατάρτισης των επιθεωρητών εργασίας 
και των εμπλεκόμενων φορέων με στόχο 
την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας 
του κοινοτικού δικαίου που σχετίζεται με 
την προστασία των εργαζομένων·

Or. fr

Τροπολογία 56
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει ότι η δημοσιονομική 
εξυγίανση που επιχειρείται σε ορισμένα 
κράτη μέλη δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να υπονομεύει την επάρκεια 
σε ανθρώπινους πόρους, χρηματοδότηση 
και υλικοτεχνική υποδομή των 
ελεγκτικών μηχανισμών που διενεργούν 
τις επιθεωρήσεις εργασίας·

Or. el
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Τροπολογία 57
Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. υπενθυμίζει ότι οι νομικοί περιορισμοί 
και οι αξιώσεις των εργαζομένων 
αποτελούν τους δύο βασικότερους 
παράγοντες που ωθούν τους εργοδότες να 
εφαρμόζουν πολιτικές πρόληψης1·
__________________
1EU-OSHA, μελέτη Esener, 2009

Or. fr

Τροπολογία 58
Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. είναι πεπεισμένο ότι, χωρίς 
αξιολόγηση των κινδύνων, είναι αδύνατη 
η σωστή προστασία των εργαζομένων· 
θεωρεί ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
πρέπει να βοηθηθούν ώστε να 
εφαρμόσουν πολιτικές πρόληψης των 
κινδύνων· υπογραμμίζει τον θετικό ρόλο 
διαφόρων απλών, δωρεάν και 
στοχοθετημένων πρωτοβουλιών, όπως η 
OiRA1·
__________________
1Online interactive Risk Assessment 
(Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο 
εκτίμησης κινδύνου), που δημιουργήθηκε 
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από τον οργανισμό EU-OSHA

Or. fr

Τροπολογία 59
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι όλα τα κράτη μέλη 
έχουν υπογράψει και επικυρώσει τη 
σύμβαση αριθ. 81 της ΔΟΕ περί 
επιθεωρήσεων εργασίας· καλεί ως εκ 
τούτου τα κράτη μέλη να τηρούν τις αρχές 
της σύμβασης·

4. υπενθυμίζει ότι όλα τα κράτη μέλη 
έχουν υπογράψει και επικυρώσει τη 
σύμβαση αριθ. 81 της ΔΟΕ περί 
επιθεωρήσεων εργασίας· καλεί ως εκ 
τούτου τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τις 
αρχές της σύμβασης·

Or. de

Τροπολογία 60
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. τονίζει ότι οι επιθεωρήσεις εργασίας 
είναι αποτελεσματικές μόνον όταν 
διενεργούνται αιφνιδίως, επανειλημμένως 
και τυχαία· επισημαίνει ότι οι 
αποτελεσματικές κυρώσεις σε 
περιπτώσεις παρατυπιών πρέπει να 
θεσπίζονται κατά τρόπο ώστε οι 
εργοδότες να μην μπορούν να 
αποκομίσουν κέρδος από την παράκαμψη 
των υφιστάμενων ρυθμίσεων των 
συλλογικών συμβάσεων ή των 
νομοθετικών διατάξεων·

Or. de
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Τροπολογία 61
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. επισημαίνει ότι τα πορίσματα των 
επιθεωρήσεων εργασίας πρέπει να 
υπόκεινται σε σαφείς προθεσμίες 
επεξεργασίας, προκειμένου να 
αποτρέπεται εγκαίρως η κατάχρηση και 
να εξασφαλίζεται η έγκαιρη προστασία 
του θύματος·

Or. de

Τροπολογία 62
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4γ. επισημαίνει ότι οι επιθεωρητές 
εργασίας στα κράτη μέλη πρέπει να έχουν 
δικαίωμα να διενεργούν επιτόπιες 
επιθεωρήσεις, να χρησιμοποιούν ευφυή 
συστήματα επιθεώρησης, να 
συνεργάζονται συντονισμένα με άλλες 
συμμετέχουσες αρχές, να διαθέτουν τις 
ενδεδειγμένες ικανότητες και να 
εργάζονται ανεξάρτητα·

Or. de

Τροπολογία 63
Sari Essayah
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να προστατεύουν 
σε περίπτωση αποκάλυψης κατάχρησης 
μέσω των επιθεωρήσεων εργασίας τους 
θιγόμενους εργαζομένους και να τους 
παρέχουν τη δυνατότητα δωρεάν 
διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους· 
επισημαίνει ότι σχετικά μέτρα, όπως για 
παράδειγμα το δικαίωμα άμεσης 
προσφυγής από το θύμα ή το δικαίωμα 
προσφυγής ενώσεων, προστατεύουν 
πραγματικά τους θιγόμενους 
εργαζομένους·

διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 64
Emer Costello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να προστατεύουν 
σε περίπτωση αποκάλυψης κατάχρησης 
μέσω των επιθεωρήσεων εργασίας τους 
θιγόμενους εργαζομένους και να τους 
παρέχουν τη δυνατότητα δωρεάν 
διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους· 
επισημαίνει ότι σχετικά μέτρα, όπως για 
παράδειγμα το δικαίωμα άμεσης 
προσφυγής από το θύμα ή το δικαίωμα 
προσφυγής ενώσεων, προστατεύουν 
πραγματικά τους θιγόμενους 
εργαζομένους·

5. καλεί τα κράτη μέλη να προστατεύουν 
σε περίπτωση αποκάλυψης κατάχρησης 
από επιθεωρητές εργασίας ή όταν 
καταγγέλλοντες θέτουν υπόψη των 
επιθεωρητών εργασίας περιπτώσεις 
κατάχρησης, τους θιγόμενους 
εργαζομένους και κάθε εμπλεκόμενο 
καταγγέλλοντα και να τους παρέχουν τη 
δυνατότητα δωρεάν διεκδίκησης των 
δικαιωμάτων τους· επισημαίνει ότι σχετικά 
μέτρα, όπως για παράδειγμα το δικαίωμα 
άμεσης προσφυγής από το θύμα ή το 
δικαίωμα προσφυγής ενώσεων, 
προστατεύουν πραγματικά τους 
θιγόμενους εργαζομένους και τους 
καταγγέλλοντες· καλεί τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν μέτρα για την προστασία των 
καταγγελλόντων και των οικογενειών 
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τους ώστε να διευκολυνθεί ο εντοπισμός 
καταχρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 65
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να προστατεύουν 
σε περίπτωση αποκάλυψης κατάχρησης 
μέσω των επιθεωρήσεων εργασίας τους 
θιγόμενους εργαζομένους και να τους 
παρέχουν τη δυνατότητα δωρεάν 
διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους· 
επισημαίνει ότι σχετικά μέτρα, όπως για 
παράδειγμα το δικαίωμα άμεσης 
προσφυγής από το θύμα ή το δικαίωμα 
προσφυγής ενώσεων, προστατεύουν 
πραγματικά τους θιγόμενους 
εργαζομένους·

5. καλεί τα κράτη μέλη να προστατεύουν 
σε περίπτωση αποκάλυψης κατάχρησης 
μέσω των επιθεωρήσεων εργασίας τους 
θιγόμενους εργαζομένους και να τους 
παρέχουν τη δυνατότητα δωρεάν 
διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους· 
επισημαίνει ότι σχετικά μέτρα, όπως για 
παράδειγμα το δικαίωμα άμεσης 
προσφυγής των θιγόμενων και το 
δικαίωμα προσφυγής ενώσεων, 
προστατεύουν πραγματικά τους 
θιγόμενους εργαζομένους·

Or. de

Τροπολογία 66
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να προστατεύουν 
σε περίπτωση αποκάλυψης κατάχρησης 
μέσω των επιθεωρήσεων εργασίας τους 
θιγόμενους εργαζομένους και να τους 
παρέχουν τη δυνατότητα δωρεάν 
διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους·
επισημαίνει ότι σχετικά μέτρα, όπως για 
παράδειγμα το δικαίωμα άμεσης 

5. καλεί τα κράτη μέλη να προστατεύουν 
σε περίπτωση αποκάλυψης κατάχρησης 
μέσω των επιθεωρήσεων εργασίας τους 
θιγόμενους εργαζομένους και να τους 
παρέχουν τη δυνατότητα δωρεάν 
διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους· 
επισημαίνει ότι σχετικά μέτρα, όπως για 
παράδειγμα το δικαίωμα άμεσης 
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προσφυγής από το θύμα ή το δικαίωμα 
προσφυγής ενώσεων, προστατεύουν 
πραγματικά τους θιγόμενους 
εργαζομένους·

προσφυγής από το θύμα, προστατεύουν 
πραγματικά τους θιγόμενους 
εργαζομένους·

Or. de

Τροπολογία 67
Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να προστατεύουν 
σε περίπτωση αποκάλυψης κατάχρησης 
μέσω των επιθεωρήσεων εργασίας τους 
θιγόμενους εργαζομένους και να τους 
παρέχουν τη δυνατότητα δωρεάν 
διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους· 
επισημαίνει ότι σχετικά μέτρα, όπως για 
παράδειγμα το δικαίωμα άμεσης 
προσφυγής από το θύμα ή το δικαίωμα 
προσφυγής ενώσεων, προστατεύουν 
πραγματικά τους θιγόμενους 
εργαζομένους·

5. καλεί τα κράτη μέλη να προστατεύουν 
σε περίπτωση αποκάλυψης κατάχρησης 
μέσω των επιθεωρήσεων εργασίας τους 
θιγόμενους εργαζομένους και να τους 
παρέχουν τη δυνατότητα δωρεάν 
διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους· 
επισημαίνει ότι σχετικά μέτρα, όπως για 
παράδειγμα το δικαίωμα άμεσης 
προσφυγής από το θύμα, προστατεύουν 
πραγματικά τους θιγόμενους 
εργαζομένους·

Or. de

Τροπολογία 68
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να προστατεύουν 
σε περίπτωση αποκάλυψης κατάχρησης 
μέσω των επιθεωρήσεων εργασίας τους 
θιγόμενους εργαζομένους και να τους 
παρέχουν τη δυνατότητα δωρεάν
διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους· 

5. καλεί τα κράτη μέλη να προστατεύουν 
σε περίπτωση αποκάλυψης κατάχρησης 
μέσω των επιθεωρήσεων εργασίας τους 
θιγόμενους εργαζομένους και να τους 
παρέχουν τη δυνατότητα διεκδίκησης των 
δικαιωμάτων τους· επισημαίνει ότι σχετικά 
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επισημαίνει ότι σχετικά μέτρα, όπως για 
παράδειγμα το δικαίωμα άμεσης 
προσφυγής από το θύμα ή το δικαίωμα 
προσφυγής ενώσεων, προστατεύουν 
πραγματικά τους θιγόμενους 
εργαζομένους·

μέτρα, όπως για παράδειγμα το δικαίωμα 
άμεσης προσφυγής από το θύμα ή το 
δικαίωμα προσφυγής ενώσεων, 
προστατεύουν πραγματικά τους 
θιγόμενους εργαζομένους·

Or. en

Τροπολογία 69
Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να προστατεύουν 
σε περίπτωση αποκάλυψης κατάχρησης 
μέσω των επιθεωρήσεων εργασίας τους 
θιγόμενους εργαζομένους και να τους 
παρέχουν τη δυνατότητα δωρεάν 
διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους· 
επισημαίνει ότι σχετικά μέτρα, όπως για 
παράδειγμα το δικαίωμα άμεσης 
προσφυγής από το θύμα ή το δικαίωμα 
προσφυγής ενώσεων, προστατεύουν 
πραγματικά τους θιγόμενους 
εργαζομένους·

5. καλεί τα κράτη μέλη να προστατεύουν 
σε περίπτωση αποκάλυψης κατάχρησης 
μέσω των επιθεωρήσεων εργασίας τους 
θιγόμενους εργαζομένους και να τους 
παρέχουν τη δυνατότητα δωρεάν 
διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους· 
επισημαίνει ότι σχετικά μέτρα, όπως για 
παράδειγμα το δικαίωμα άμεσης 
προσφυγής από το θύμα ή το δικαίωμα 
προσφυγής ενώσεων (δικαίωμα ομαδικής 
προσφυγής), καθώς και μηχανισμοί 
προστασίας των καταγγελλόντων, 
προστατεύουν πραγματικά τους 
θιγόμενους εργαζομένους· επισημαίνει ότι 
είναι σημαντικό να προστατεύονται τα 
δικαιώματα των μετακινούμενων 
εργατών σε παράτυπες καταστάσεις και 
πρέπει να αποτελούν έναν από τους 
τομείς προβληματισμού· υπενθυμίζει στα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο αυτό τη σύμβαση 
για τους μετακινούμενους εργαζόμενους 
(συμπληρωματικές διατάξεις), 1975 
(αριθ. 143)·

Or. en
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Τροπολογία 70
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να 
ποινικοποιήσουν τη μη τήρηση των 
συνθηκών εργασίας·

διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 71
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να 
ποινικοποιήσουν τη μη τήρηση των 
συνθηκών εργασίας·

6. επισημαίνει στα κράτη μέλη ότι 
πρωταρχικός στόχος των επιθεωρήσεων 
εργασίας είναι η τήρηση των ισχυουσών 
διατάξεων, με την ακόλουθη σειρά: 
τήρηση των διατάξεων και επανόρθωση 
των παρατυπιών, μεταξύ άλλων και μέσω 
πληροφόρησης και παροχής συμβουλών 
προς τους εργοδότες: αναδρομική 
δήλωση των μη δηλωθέντων 
εργαζόμενων κ.λπ.·

Or. de

Τροπολογία 72
Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να 
ποινικοποιήσουν τη μη τήρηση των 
συνθηκών εργασίας·

6. καλεί τα κράτη μέλη να διώκουν 
εντατικά και, όταν απαιτείται, να 
εξετάσουν το ενδεχόμενο ποινικοποίησης 
της μη τήρησης των συνθηκών εργασίας· 
επισημαίνει ότι μελέτες κατέδειξαν 
σαφώς ότι ο μεγαλύτερος αντίκτυπος 
όσον αφορά τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας επιτυγχάνεται με την ισχυρή, 
καλά συντονισμένη πρόληψη και τις 
επιθεωρήσεις σε αρχικό στάδιο·

Or. en

Τροπολογία 73
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να 
ποινικοποιήσουν τη μη τήρηση των 
συνθηκών εργασίας·

6. καλεί τα κράτη μέλη να επιβάλλουν 
νομοθετικές διατάξεις εφαρμόζοντας 
κυρώσεις·

Or. en

Τροπολογία 74
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να 
ποινικοποιήσουν τη μη τήρηση των 
συνθηκών εργασίας·

6. καλεί τα κράτη μέλη να επιβάλλουν 
αυστηρές κυρώσεις για τη μη τήρηση των 
συνθηκών εργασίας, οι οποίες θα είναι 
κατάλληλες και ανάλογες της 
σοβαρότητας της παραβίασης·
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Or. fr

Τροπολογία 75
Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να 
ποινικοποιήσουν τη μη τήρηση των 
συνθηκών εργασίας·

6. καλεί τα κράτη μέλη να επιβάλουν 
αποτελεσματικές και αποτρεπτικές 
κυρώσεις για τη μη τήρηση των συνθηκών 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 76
Csaba Őry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να 
ποινικοποιήσουν τη μη τήρηση των 
συνθηκών εργασίας·

6. καλεί τα κράτη μέλη να επιβάλλουν 
κυρώσεις για τη μη τήρηση των συνθηκών 
εργασίας·

Or. hu

Τροπολογία 77
Jelko Kacin, Phil Bennion, Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να 
ποινικοποιήσουν τη μη τήρηση των 

6. καλεί τα κράτη μέλη να επιβάλουν 
κυρώσεις για τη μη τήρηση των συνθηκών 
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συνθηκών εργασίας· εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 78
Ole Christensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να 
ποινικοποιήσουν τη μη τήρηση των 
συνθηκών εργασίας·

6. καλεί τα κράτη μέλη να 
ποινικοποιήσουν τις σοβαρότερες 
περιπτώσεις μη τήρησης των συνθηκών 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 79
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν ένα σύστημα κοινωνικού 
σήματος ώστε να ενθαρρύνουν τις 
επιχειρήσεις να γίνουν περισσότερο 
υπεύθυνες κοινωνικά, γεγονός που θα 
μπορούσε μακροπρόθεσμα να οδηγήσει 
σε μείωση των επιθεωρήσεων εργασίας 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
στόχευση σε ευαίσθητους τομείς·

Or. fr

Τροπολογία 80
Ole Christensen
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι μια ηλεκτρονική 
δικτύωση όλων των εμπλεκομένων 
κοινωνικών υπηρεσιών, όπως υπάρχει για 
παράδειγμα στη βελγική «Crossroads Bank 
for Social Security», και η συνακόλουθη 
διευκόλυνση της ανταλλαγής δεδομένων 
μεταξύ όλων των εμπλεκομένων αρχών 
συνιστούν ένα χρήσιμο μέσο για τις 
εθνικές επιθεωρήσεις εργασίας που 
επιτρέπει γρήγορη πρόσβαση στα 
απαραίτητα για τις επιθεωρήσεις δεδομένα.

7. επισημαίνει ότι μια ηλεκτρονική 
δικτύωση όλων των εμπλεκομένων 
κοινωνικών υπηρεσιών, όπως υπάρχει για 
παράδειγμα στη βελγική «Crossroads Bank 
for Social Security», και η συνακόλουθη 
διευκόλυνση της ανταλλαγής δεδομένων 
μεταξύ όλων των εμπλεκομένων αρχών 
συνιστούν ένα χρήσιμο μέσο για τις 
εθνικές επιθεωρήσεις εργασίας και τους 
κοινωνικούς εταίρους που επιτρέπει 
γρήγορη πρόσβαση στα απαραίτητα για τις 
επιθεωρήσεις δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 81
Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι οι επιθεωρήσεις εργασίας 
των μετακινούμενων εργαζομένων από 
την ΕΕ και από τρίτες χώρες 
παρουσιάζουν πολλά προβλήματα, ιδίως 
όσον αφορά τον ρόλο και το εύρος των 
καθηκόντων των εθνικών αρχών 
επιθεώρησης· επισημαίνει ότι οι 
επιθεωρήσεις εργασίας απλουστεύονται 
σημαντικά μέσω εθνικών ηλεκτρονικών 
συστημάτων υποχρεωτικής εκ των 
προτέρων καταχώρησης αλλοδαπών 
εργαζομένων από τους εργοδότες, όπως 
είναι για παράδειγμα το βελγικό σύστημα 
«LIMOSA».

8. τονίζει ότι οι επιθεωρήσεις εργασίας 
αντιμετωπίζουν ορισμένες προκλήσεις 
όσον αφορά τις επιθεωρήσεις 
μετακινούμενων εργαζομένων·
επισημαίνει ότι, για να είναι 
αποτελεσματικές οι επιθεωρήσεις 
εργασίας, είναι σημαντικό να έχουν 
επαρκή επίγνωση για καταστάσεις 
υψηλού κινδύνου μη συμμόρφωσης·
επισημαίνει ότι οι επιθεωρήσεις εργασίας 
μπορούν να απλουστεύονται σημαντικά 
μέσω εθνικών ηλεκτρονικών συστημάτων 
υποχρεωτικής εκ των προτέρων 
καταχώρησης αλλοδαπών εργαζομένων 
από τους εργοδότες, όπως είναι για 



PE521.490v01-00 42/115 AM\1005553EL.doc

EL

παράδειγμα το βελγικό σύστημα 
«LIMOSA»·

Or. en

Τροπολογία 82
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι οι επιθεωρήσεις εργασίας των 
μετακινούμενων εργαζομένων από την ΕΕ 
και από τρίτες χώρες παρουσιάζουν πολλά
προβλήματα, ιδίως όσον αφορά τον ρόλο 
και το εύρος των καθηκόντων των εθνικών 
αρχών επιθεώρησης· επισημαίνει ότι οι 
επιθεωρήσεις εργασίας απλουστεύονται 
σημαντικά μέσω εθνικών ηλεκτρονικών 
συστημάτων υποχρεωτικής εκ των 
προτέρων καταχώρησης αλλοδαπών 
εργαζομένων από τους εργοδότες, όπως 
είναι για παράδειγμα το βελγικό σύστημα 
«LIMOSA»16.

8. τονίζει ότι οι επιθεωρήσεις εργασίας των 
μετακινούμενων εργαζομένων από την ΕΕ 
και από τρίτες χώρες παρουσιάζουν πολλά 
προβλήματα, ιδίως όσον αφορά τον ρόλο 
και το εύρος των καθηκόντων των εθνικών 
αρχών επιθεώρησης·

__________________
16

https://www.socialsecurity.be/foreign/de/e
mployer_limosa/home.html.

Or. en

Τροπολογία 83
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι οι επιθεωρήσεις εργασίας των 8. τονίζει ότι οι επιθεωρήσεις εργασίας των 
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μετακινούμενων εργαζομένων από την ΕΕ 
και από τρίτες χώρες παρουσιάζουν πολλά 
προβλήματα, ιδίως όσον αφορά τον ρόλο 
και το εύρος των καθηκόντων των εθνικών 
αρχών επιθεώρησης· επισημαίνει ότι οι 
επιθεωρήσεις εργασίας απλουστεύονται
σημαντικά μέσω εθνικών ηλεκτρονικών 
συστημάτων υποχρεωτικής εκ των 
προτέρων καταχώρησης αλλοδαπών 
εργαζομένων από τους εργοδότες, όπως 
είναι για παράδειγμα το βελγικό σύστημα 
«LIMOSA»16.

μετακινούμενων εργαζομένων από την ΕΕ 
και από τρίτες χώρες παρουσιάζουν πολλά 
προβλήματα, ιδίως όσον αφορά τον ρόλο 
και το εύρος των καθηκόντων των εθνικών 
αρχών επιθεώρησης· επισημαίνει ότι οι 
επιθεωρήσεις εργασίας μπορούν να 
απλουστευθούν σημαντικά μέσω εθνικών 
ηλεκτρονικών συστημάτων υποχρεωτικής 
εκ των προτέρων καταχώρησης 
αλλοδαπών εργαζομένων από τους 
εργοδότες.

__________________
16

https://www.socialsecurity.be/foreign/de/e
mployer_limosa/home.html.

Or. en

Τροπολογία 84
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι οι επιθεωρήσεις εργασίας των 
μετακινούμενων εργαζομένων από την ΕΕ 
και από τρίτες χώρες παρουσιάζουν πολλά 
προβλήματα, ιδίως όσον αφορά τον ρόλο 
και το εύρος των καθηκόντων των εθνικών 
αρχών επιθεώρησης· επισημαίνει ότι οι 
επιθεωρήσεις εργασίας απλουστεύονται 
σημαντικά μέσω εθνικών ηλεκτρονικών 
συστημάτων υποχρεωτικής εκ των 
προτέρων καταχώρησης αλλοδαπών 
εργαζομένων από τους εργοδότες, όπως 
είναι για παράδειγμα το βελγικό σύστημα 
«LIMOSA».

8. τονίζει ότι οι επιθεωρήσεις εργασίας των 
μετακινούμενων ή αποσπασμένων
εργαζομένων από την ΕΕ και από τρίτες 
χώρες παρουσιάζουν πολλά προβλήματα, 
ιδίως όσον αφορά τον ρόλο και το εύρος 
των καθηκόντων των εθνικών αρχών 
επιθεώρησης· επισημαίνει ότι οι 
επιθεωρήσεις εργασίας απλουστεύονται 
σημαντικά μέσω εθνικών ηλεκτρονικών 
συστημάτων υποχρεωτικής εκ των 
προτέρων καταχώρησης αλλοδαπών 
εργαζομένων από τους εργοδότες, όπως 
είναι για παράδειγμα το βελγικό σύστημα 
«LIMOSA».

Or. fr
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Τροπολογία 85
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι οι κοινωνικοί εταίροι και 
ιδίως οι εκπρόσωποι των εργαζομένων 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όσον 
αφορά την τήρηση των υφισταμένων 
κανόνων· καλεί τα κράτη μέλη να 
συμπεριλαμβάνουν επίσημα τους 
κοινωνικούς εταίρους σε επιθεωρήσεις 
εργασίας·

9. επισημαίνει ότι οι κοινωνικοί εταίροι και 
ιδίως οι εκπρόσωποι των εργαζομένων 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όσον 
αφορά την καταβολή προσπαθειών για
την τήρηση των υφισταμένων κανόνων·

Or. fi

Τροπολογία 86
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι οι κοινωνικοί εταίροι και 
ιδίως οι εκπρόσωποι των εργαζομένων 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όσον 
αφορά την τήρηση των υφισταμένων 
κανόνων· καλεί τα κράτη μέλη να 
συμπεριλαμβάνουν επίσημα τους 
κοινωνικούς εταίρους σε επιθεωρήσεις 
εργασίας·

9. επισημαίνει ότι οι κοινωνικοί εταίροι και 
ιδίως οι εκπρόσωποι των εργαζομένων 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όσον 
αφορά την τήρηση των υφισταμένων 
κανόνων·

Or. en

Τροπολογία 87
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι οι κοινωνικοί εταίροι και 
ιδίως οι εκπρόσωποι των εργαζομένων 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όσον 
αφορά την τήρηση των υφισταμένων 
κανόνων· καλεί τα κράτη μέλη να 
συμπεριλαμβάνουν επίσημα τους 
κοινωνικούς εταίρους σε επιθεωρήσεις 
εργασίας·

9. επισημαίνει ότι οι κοινωνικοί εταίροι και 
ιδίως οι εκπρόσωποι των εργαζομένων 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όσον 
αφορά την τήρηση των υφισταμένων 
κανόνων·

Or. en

Τροπολογία 88
Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι οι κοινωνικοί εταίροι και 
ιδίως οι εκπρόσωποι των εργαζομένων 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όσον 
αφορά την τήρηση των υφισταμένων 
κανόνων· καλεί τα κράτη μέλη να 
συμπεριλαμβάνουν επίσημα τους 
κοινωνικούς εταίρους σε επιθεωρήσεις 
εργασίας·

9. επισημαίνει ότι οι κοινωνικοί εταίροι και 
ιδίως οι εκπρόσωποι των εργαζομένων 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όσον 
αφορά την τήρηση των υφισταμένων 
κανόνων· καλεί τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων σε επιθεωρήσεις 
εργασίας σύμφωνα με τις εθνικές 
παραδόσεις·

Or. en

Τροπολογία 89
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι οι κοινωνικοί εταίροι και 
ιδίως οι εκπρόσωποι των εργαζομένων 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όσον 
αφορά την τήρηση των υφισταμένων 
κανόνων· καλεί τα κράτη μέλη να 
συμπεριλαμβάνουν επίσημα τους 
κοινωνικούς εταίρους σε επιθεωρήσεις 
εργασίας·

9. επισημαίνει ότι οι κοινωνικοί εταίροι και 
ιδίως οι εκπρόσωποι των εργαζομένων 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όσον 
αφορά την τήρηση των υφισταμένων 
κανόνων· καλεί τα κράτη μέλη να 
συμπεριλαμβάνουν τους κοινωνικούς 
εταίρους σε επιθεωρήσεις εργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 90
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι οι κοινωνικοί εταίροι και 
ιδίως οι εκπρόσωποι των εργαζομένων 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όσον 
αφορά την τήρηση των υφισταμένων 
κανόνων· καλεί τα κράτη μέλη να 
συμπεριλαμβάνουν επίσημα τους 
κοινωνικούς εταίρους σε επιθεωρήσεις
εργασίας·

9. επισημαίνει ότι οι κοινωνικοί εταίροι και 
ιδίως οι εκπρόσωποι των εργαζομένων 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όσον
αφορά την τήρηση των υφισταμένων 
κανόνων· καλεί τα κράτη μέλη να 
συμπεριλαμβάνουν επίσημα τους 
κοινωνικούς εταίρους τόσο στον 
σχεδιασμό όσο και στην κατάρτιση 
εθνικών σχεδίων επιθεώρησης εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 91
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι οι κοινωνικοί εταίροι 
και ιδίως οι εκπρόσωποι των 

9. επισημαίνει ότι όλοι οι κοινωνικοί 
εταίροι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
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εργαζομένων διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο όσον αφορά την τήρηση των 
υφισταμένων κανόνων· καλεί τα κράτη 
μέλη να συμπεριλαμβάνουν επίσημα τους 
κοινωνικούς εταίρους σε επιθεωρήσεις 
εργασίας·

όσον αφορά την τήρηση των υφισταμένων 
κανόνων· καλεί τα κράτη μέλη να 
συμπεριλαμβάνουν επίσημα τους 
κοινωνικούς εταίρους σε επιθεωρήσεις 
εργασίας·

Or. de

Τροπολογία 92
Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι οι κοινωνικοί εταίροι 
και ιδίως οι εκπρόσωποι των 
εργαζομένων διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο όσον αφορά την τήρηση των 
υφισταμένων κανόνων· καλεί τα κράτη 
μέλη να συμπεριλαμβάνουν επίσημα τους 
κοινωνικούς εταίρους σε επιθεωρήσεις 
εργασίας·

9. επισημαίνει ότι οι κοινωνικοί εταίροι 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όσον 
αφορά την τήρηση των υφισταμένων 
κανόνων· καλεί τα κράτη μέλη να 
συμπεριλαμβάνουν επίσημα τους 
κοινωνικούς εταίρους σε επιθεωρήσεις 
εργασίας·

Or. de

Τροπολογία 93
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. διαπιστώνει ότι οι επιθεωρήσεις 
εργασίας σε αγροτικές περιοχές 
διενεργούνται σε μικρότερο βαθμό· καλεί 
τα κράτη μέλη να καλύψουν δεόντως και 
τις αγροτικές περιοχές·

Or. de
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Τροπολογία 94
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. ενθαρρύνει τη δημιουργία πρόσθετων 
ελεγκτικών δομών κλαδικής διάστασης 
με τριμερή συμμετοχή -κράτους, 
εργαζομένων και εργοδοτών- και την 
πιλοτική εφαρμογή τους στα κράτη μέλη 
που εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά 
αδήλωτης εργασίας·

Or. el

Τροπολογία 95
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει ότι οι εργαζόμενοι με 
πρόσκαιρες εργασιακές σχέσεις 
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα συχνά μη 
ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας 
συγκριτικά με το μόνιμο προσωπικό· 
παρατηρεί ότι για έναν αποτελεσματικό 
έλεγχο των πρόσκαιρων εργασιακών 
σχέσεων πρέπει να διευρυνθούν τα 
δικαιώματα των εποπτών περιλαμβάνοντας 
τον έλεγχο επιχειρήσεων διάθεσης 
εργατικού δυναμικού και ότι ο έλεγχος 
πρέπει να περιλαμβάνει την τήρηση των 
κανόνων για τις συλλογικές συμβάσεις και 
των επαγγελματικών κανόνων, καθώς και 
την τήρηση των ελάχιστων αποδοχών·

10. επισημαίνει ότι οι εργαζόμενοι με 
πρόσκαιρες εργασιακές σχέσεις 
αντιμετωπίζουν συχνά μη ικανοποιητικές 
συνθήκες εργασίας συγκριτικά με το 
μόνιμο προσωπικό· παρατηρεί ότι για έναν 
αποτελεσματικό έλεγχο των πρόσκαιρων 
εργασιακών σχέσεων πρέπει να 
διευρυνθούν τα δικαιώματα των εποπτών 
περιλαμβάνοντας τον έλεγχο επιχειρήσεων 
διάθεσης εργατικού δυναμικού και ότι ο 
έλεγχος πρέπει να περιλαμβάνει την 
τήρηση των κανόνων για τις συλλογικές 
συμβάσεις και των επαγγελματικών 
κανόνων, καθώς και την τήρηση των 
ελάχιστων αποδοχών·

Or. de
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Τροπολογία 96
Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει ότι οι εργαζόμενοι με 
πρόσκαιρες εργασιακές σχέσεις 
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα συχνά μη 
ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας 
συγκριτικά με το μόνιμο προσωπικό· 
παρατηρεί ότι για έναν αποτελεσματικό 
έλεγχο των πρόσκαιρων εργασιακών 
σχέσεων πρέπει να διευρυνθούν τα 
δικαιώματα των εποπτών περιλαμβάνοντας 
τον έλεγχο επιχειρήσεων διάθεσης 
εργατικού δυναμικού και ότι ο έλεγχος 
πρέπει να περιλαμβάνει την τήρηση των 
κανόνων για τις συλλογικές συμβάσεις και
των επαγγελματικών κανόνων, καθώς και 
την τήρηση των ελάχιστων αποδοχών·

10. επισημαίνει ότι οι εργαζόμενοι με 
πρόσκαιρες εργασιακές σχέσεις 
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα συχνά μη 
ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας 
συγκριτικά με το μόνιμο προσωπικό· 
παρατηρεί ότι για έναν αποτελεσματικό 
έλεγχο των πρόσκαιρων εργασιακών 
σχέσεων πρέπει να διευρυνθούν τα 
δικαιώματα των εποπτών περιλαμβάνοντας 
τον έλεγχο επιχειρήσεων διάθεσης 
εργατικού δυναμικού και ότι ο έλεγχος 
πρέπει να περιλαμβάνει την τήρηση των 
κανόνων για τις συλλογικές συμβάσεις, 
των επαγγελματικών κανόνων και της 
αρχής της ίσης αμοιβής, καθώς και, κατά 
περίπτωση, την τήρηση των ελάχιστων 
αποδοχών· επιμένει ότι η πρόληψη των 
προβλημάτων υγείας και ασφάλειας στον 
χώρο εργασίας πρέπει να τυγχάνει της 
ίδιας προσοχής στον ιδιωτικό και στον 
δημόσιο τομέα· επισημαίνει ότι η τήρηση 
της αρχής της μη εισαγωγής διακρίσεων 
είναι υποχρεωτική·  

Or. xm

Τροπολογία 97
Ole Christensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει ότι οι εργαζόμενοι με 
πρόσκαιρες εργασιακές σχέσεις 
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα συχνά μη 
ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας 
συγκριτικά με το μόνιμο προσωπικό· 

10. επισημαίνει ότι οι εργαζόμενοι με 
πρόσκαιρες εργασιακές σχέσεις 
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα συχνά μη 
ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας 
συγκριτικά με το μόνιμο προσωπικό· 
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παρατηρεί ότι για έναν αποτελεσματικό 
έλεγχο των πρόσκαιρων εργασιακών 
σχέσεων πρέπει να διευρυνθούν τα 
δικαιώματα των εποπτών περιλαμβάνοντας 
τον έλεγχο επιχειρήσεων διάθεσης 
εργατικού δυναμικού και ότι ο έλεγχος 
πρέπει να περιλαμβάνει την τήρηση των 
κανόνων για τις συλλογικές συμβάσεις και 
των επαγγελματικών κανόνων, καθώς και 
την τήρηση των ελάχιστων αποδοχών·

παρατηρεί ότι για έναν αποτελεσματικό 
έλεγχο των πρόσκαιρων εργασιακών 
σχέσεων πρέπει να διευρυνθούν τα 
δικαιώματα των εποπτών περιλαμβάνοντας 
τον έλεγχο επιχειρήσεων διάθεσης 
εργατικού δυναμικού και ότι ο έλεγχος 
πρέπει να περιλαμβάνει την τήρηση των 
κανόνων για τις συλλογικές συμβάσεις και 
των επαγγελματικών κανόνων, καθώς και 
την τήρηση των ελάχιστων αποδοχών όταν 
απαιτείται από τη νομοθεσία των κρατών 
μελών ή από εθνικές συμφωνίες 
συλλογικών συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 98
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει ότι οι εργαζόμενοι με 
πρόσκαιρες εργασιακές σχέσεις 
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα συχνά μη 
ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας 
συγκριτικά με το μόνιμο προσωπικό· 
παρατηρεί ότι για έναν αποτελεσματικό 
έλεγχο των πρόσκαιρων εργασιακών 
σχέσεων πρέπει να διευρυνθούν τα 
δικαιώματα των εποπτών περιλαμβάνοντας 
τον έλεγχο επιχειρήσεων διάθεσης 
εργατικού δυναμικού και ότι ο έλεγχος 
πρέπει να περιλαμβάνει την τήρηση των 
κανόνων για τις συλλογικές συμβάσεις και 
των επαγγελματικών κανόνων, καθώς και 
την τήρηση των ελάχιστων αποδοχών·

10. επισημαίνει ότι οι εργαζόμενοι με 
πρόσκαιρες εργασιακές σχέσεις 
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα συχνά μη 
ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας 
συγκριτικά με το μόνιμο προσωπικό· 
παρατηρεί ότι για έναν αποτελεσματικό 
έλεγχο των πρόσκαιρων εργασιακών 
σχέσεων πρέπει να διευρυνθούν τα 
δικαιώματα των εποπτών περιλαμβάνοντας 
τον έλεγχο επιχειρήσεων διάθεσης 
εργατικού δυναμικού και ότι ο έλεγχος 
πρέπει να περιλαμβάνει την τήρηση των 
κανόνων για τις συλλογικές συμβάσεις και 
των επαγγελματικών κανόνων, καθώς και 
την τήρηση των ελάχιστων αποδοχών· οι 
εργαζόμενοι με πρόσκαιρες εργασιακές 
σχέσεις πρέπει να είναι σε θέση να 
ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους 
(μεταξύ άλλων εκείνα που απορρέουν από 
τις συλλογικές συμβάσεις) μέσω 
διαδικτυακής θυρίδας ή ιστοτόπου·
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Or. nl

Τροπολογία 99
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. επικρίνει το γεγονός ότι γίνεται 
εκτεταμένη κατάχρηση του μέσου των 
συμβάσεων εργασίας «φασόν» με σκοπό 
τη μείωση των μισθολογικών εισφορών 
και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης· 
καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν 
το γεγονός αυτό με ρυθμιστικά μέτρα και 
να προετοιμάσουν τις εθνικές αρχές 
επιθεώρησης με στόχο την επιθεώρηση 
των συμβάσεων εργασίας «φασόν»·

Or. de

Τροπολογία 100
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. εκφράζει την ανησυχία του για την 
κατάσταση των εποχιακών εργαζομένων 
στον τομέα της γεωργίας, οι οποίοι 
προέρχονται συνήθως από τρίτες χώρες· 
θεωρεί ότι οι επιθεωρήσεις εργασίας 
πρέπει να ενταθούν στον εν λόγω τομέα· 
υπενθυμίζει ότι επίσης πολλές εργασιακές 
σχέσεις αποτελούν συνδυασμό 
δηλωθείσας και αδήλωτης εργασίας·

Or. de
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Τροπολογία 101
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπενθυμίζει ότι οι εργαζόμενοι που 
παρέχουν οικιακές υπηρεσίες εργάζονται 
συχνά χωρίς να δηλωθούν, πολλές φορές 
όμως αυτές οι καταστάσεις δεν εμπίπτουν 
στον τομέα αρμοδιοτήτων των εθνικών 
επιθεωρήσεων· καλεί τα κράτη μέλη να 
δώσουν τη δυνατότητα ελέγχων σε 
νοικοκυριά και να θεσπίσουν 
αποτελεσματικές κυρώσεις·

διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 102
Jelko Kacin, Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπενθυμίζει ότι οι εργαζόμενοι που 
παρέχουν οικιακές υπηρεσίες εργάζονται 
συχνά χωρίς να δηλωθούν, πολλές φορές 
όμως αυτές οι καταστάσεις δεν εμπίπτουν 
στον τομέα αρμοδιοτήτων των εθνικών 
επιθεωρήσεων· καλεί τα κράτη μέλη να 
δώσουν τη δυνατότητα ελέγχων σε 
νοικοκυριά και να θεσπίσουν 
αποτελεσματικές κυρώσεις·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 103
Csaba Őry
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπενθυμίζει ότι οι εργαζόμενοι που 
παρέχουν οικιακές υπηρεσίες εργάζονται 
συχνά χωρίς να δηλωθούν, πολλές φορές 
όμως αυτές οι καταστάσεις δεν εμπίπτουν 
στον τομέα αρμοδιοτήτων των εθνικών 
επιθεωρήσεων· καλεί τα κράτη μέλη να 
δώσουν τη δυνατότητα ελέγχων σε 
νοικοκυριά και να θεσπίσουν 
αποτελεσματικές κυρώσεις·

διαγράφεται

Or. hu

Τροπολογία 104
Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπενθυμίζει ότι οι εργαζόμενοι που 
παρέχουν οικιακές υπηρεσίες εργάζονται 
συχνά χωρίς να δηλωθούν, πολλές φορές 
όμως αυτές οι καταστάσεις δεν εμπίπτουν 
στον τομέα αρμοδιοτήτων των εθνικών 
επιθεωρήσεων· καλεί τα κράτη μέλη να 
δώσουν τη δυνατότητα ελέγχων σε 
νοικοκυριά και να θεσπίσουν 
αποτελεσματικές κυρώσεις·

11. υπενθυμίζει ότι οι εργαζόμενοι που 
παρέχουν οικιακές υπηρεσίες εργάζονται 
συχνά χωρίς να δηλωθούν ή 
απολαμβάνουν μειωμένα δικαιώματα σε 
σύγκριση με τους υπόλοιπους 
εργαζομένους, πολλές φορές όμως αυτές οι 
καταστάσεις δεν εμπίπτουν στον τομέα 
αρμοδιοτήτων των εθνικών επιθεωρήσεων· 
καλεί τα κράτη μέλη να επικυρώσουν τη 
σύμβαση ΔΟΕ αριθ. 189 και να 
αναπτύξουν και να εφαρμόσουν σύμφωνα 
με την εν λόγω σύμβαση μέτρα 
επιθεώρησης εργασίας, επιβολής και 
κυρώσεων, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
οικιακής εργασίας, σύμφωνα με τους 
εθνικούς νόμους και κανονισμούς. Στον 
βαθμό που είναι συμβατά με τους 
εθνικούς νόμους και κανονισμούς, τα εν 
λόγω μέτρα πρέπει να καθορίζουν τις 



PE521.490v01-00 54/115 AM\1005553EL.doc

EL

συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να 
παρέχεται πρόσβαση σε νοικοκυριά, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τον 
ιδιωτικό βίο·

Or. en

Τροπολογία 105
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπενθυμίζει ότι οι εργαζόμενοι που 
παρέχουν οικιακές υπηρεσίες εργάζονται 
συχνά χωρίς να δηλωθούν, πολλές φορές 
όμως αυτές οι καταστάσεις δεν εμπίπτουν 
στον τομέα αρμοδιοτήτων των εθνικών 
επιθεωρήσεων· καλεί τα κράτη μέλη να 
δώσουν τη δυνατότητα ελέγχων σε 
νοικοκυριά και να θεσπίσουν 
αποτελεσματικές κυρώσεις·

11. υπενθυμίζει ότι οι εργαζόμενοι που 
παρέχουν οικιακές υπηρεσίες εργάζονται 
συχνά χωρίς να δηλωθούν, πολλές φορές 
όμως αυτές οι καταστάσεις δεν εμπίπτουν 
στον τομέα αρμοδιοτήτων των εθνικών 
επιθεωρήσεων· καλεί τα κράτη μέλη να 
επικυρώσουν τη σύμβαση ΔΟΕ αριθ. 189 
και να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν 
μέτρα επιθεώρησης εργασίας, επιβολής 
και κυρώσεων, λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
οικιακής εργασίας, σύμφωνα με τους 
εθνικούς νόμους και κανονισμούς. Σε 
περίπτωση συμβατότητας με τους 
εθνικούς νόμους και κανονισμούς, τα εν 
λόγω μέτρα πρέπει να καθορίζουν τις 
συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να 
παρέχεται πρόσβαση σε νοικοκυριά, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τον 
ιδιωτικό βίο·

Or. en

Τροπολογία 106
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. εφιστά την προσοχή στην ιδιαίτερη 
κατάσταση των κατ’ οίκον εργαζομένων 
και των τηλεργαζομένων, οι οποίοι κατά 
την άσκηση της εργασίας στο σπίτι ή 
εκτός των εγκαταστάσεων της 
επιχείρησης ενδέχεται να αποτελέσουν 
θύματα καταχρηστικών πρακτικών εκ 
μέρους εργοδοτών που δεν 
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους 
σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο·

Or. pl

Τροπολογία 107
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει τη λύπη του διότι οι 
περιπτώσεις ψευδο-αυτοαπασχόλησης 
έχουν αυξηθεί δραματικά, ιδίως στον 
κατασκευαστικό τομέα· καλεί τα κράτη 
μέλη να καθιερώσουν κατάλληλα μέτρα 
ελέγχου για την καταπολέμηση της ψευδο-
αυτοαπασχόλησης, για παράδειγμα μέσω 
της θέσπισης κριτηρίων για τον καθορισμό 
του ποιος είναι εργαζόμενος και ποιος όχι·

12. εκφράζει τη λύπη του διότι οι 
περιπτώσεις ψευδο-αυτοαπασχόλησης 
ανέρχονται σε ανησυχητικά υψηλό 
επίπεδο, ιδίως στον κατασκευαστικό 
τομέα· καλεί τα κράτη μέλη να 
καθιερώσουν κατάλληλα μέτρα ελέγχου 
για την καταπολέμηση της ψευδο-
αυτοαπασχόλησης, για παράδειγμα μέσω 
της θέσπισης κριτηρίων για τον καθορισμό 
του ποιος είναι εργαζόμενος και ποιος όχι·

Or. de

Τροπολογία 108
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει τη λύπη του διότι οι 12. εκφράζει τη λύπη του διότι οι 
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περιπτώσεις ψευδο-αυτοαπασχόλησης 
έχουν αυξηθεί δραματικά, ιδίως στον 
κατασκευαστικό τομέα· καλεί τα κράτη 
μέλη να καθιερώσουν κατάλληλα μέτρα 
ελέγχου για την καταπολέμηση της ψευδο-
αυτοαπασχόλησης, για παράδειγμα μέσω 
της θέσπισης κριτηρίων για τον καθορισμό 
του ποιος είναι εργαζόμενος και ποιος όχι·

περιπτώσεις ψευδο-αυτοαπασχόλησης 
έχουν αυξηθεί δραματικά, ιδίως στον 
κατασκευαστικό τομέα και κυρίως στο 
πλαίσιο αποσπάσεων· καλεί τα κράτη 
μέλη να καθιερώσουν κατάλληλα μέτρα 
ελέγχου για την καταπολέμηση της ψευδο-
αυτοαπασχόλησης, για παράδειγμα μέσω 
της θέσπισης κριτηρίων για τον καθορισμό 
του ποιος είναι εργαζόμενος και ποιος όχι·

Or. fr

Τροπολογία 109
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει τη λύπη του διότι οι 
περιπτώσεις ψευδο-αυτοαπασχόλησης 
έχουν αυξηθεί δραματικά, ιδίως στον 
κατασκευαστικό τομέα· καλεί τα κράτη 
μέλη να καθιερώσουν κατάλληλα μέτρα 
ελέγχου για την καταπολέμηση της ψευδο-
αυτοαπασχόλησης, για παράδειγμα μέσω 
της θέσπισης κριτηρίων για τον καθορισμό 
του ποιος είναι εργαζόμενος και ποιος όχι·

12. εκφράζει τη λύπη του διότι οι 
περιπτώσεις ψευδο-αυτοαπασχόλησης 
έχουν αυξηθεί δραματικά, ιδίως στον 
κατασκευαστικό τομέα και σε σφαγεία· 
καλεί τα κράτη μέλη να καθιερώσουν 
κατάλληλα μέτρα ελέγχου για την 
καταπολέμηση της ψευδο-
αυτοαπασχόλησης, για παράδειγμα μέσω 
της θέσπισης κριτηρίων για τον καθορισμό 
του ποιος είναι εργαζόμενος και ποιος όχι·
η εν προκειμένω επαλήθευση πρέπει να 
διευκολυνθεί με νομικά τεκμήρια και 
απαλλαγές ή με αντιστροφή του βάρους 
της απόδειξης·

Or. de

Τροπολογία 110
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει τη λύπη του διότι οι 
περιπτώσεις ψευδο-αυτοαπασχόλησης 
έχουν αυξηθεί δραματικά, ιδίως στον 
κατασκευαστικό τομέα· καλεί τα κράτη 
μέλη να καθιερώσουν κατάλληλα μέτρα 
ελέγχου για την καταπολέμηση της ψευδο-
αυτοαπασχόλησης, για παράδειγμα μέσω 
της θέσπισης κριτηρίων για τον καθορισμό 
του ποιος είναι εργαζόμενος και ποιος όχι·

12. εκφράζει τη λύπη του διότι οι 
περιπτώσεις ψευδο-αυτοαπασχόλησης 
έχουν αυξηθεί δραματικά, ιδίως στον 
κατασκευαστικό τομέα· καλεί τα κράτη 
μέλη να καθιερώσουν κατάλληλα μέτρα 
ελέγχου για την καταπολέμηση της ψευδο-
αυτοαπασχόλησης, για παράδειγμα μέσω 
της θέσπισης κριτηρίων για τον καθορισμό 
του ποιος είναι εργαζόμενος και ποιος όχι, 
μέσω των οποίων οι επιθεωρητές 
εργασίας θα μπορούν να εντοπίζουν την 
ψευδο-απασχόληση·

Or. de

Τροπολογία 111
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει τη λύπη του διότι οι 
περιπτώσεις ψευδο-αυτοαπασχόλησης 
έχουν αυξηθεί δραματικά, ιδίως στον 
κατασκευαστικό τομέα· καλεί τα κράτη 
μέλη να καθιερώσουν κατάλληλα μέτρα 
ελέγχου για την καταπολέμηση της ψευδο-
αυτοαπασχόλησης, για παράδειγμα μέσω 
της θέσπισης κριτηρίων για τον καθορισμό 
του ποιος είναι εργαζόμενος και ποιος όχι·

12. εκφράζει τη λύπη του διότι οι 
περιπτώσεις ψευδο-αυτοαπασχόλησης 
έχουν αυξηθεί δραματικά, ιδίως στον 
κατασκευαστικό τομέα· καλεί τα κράτη 
μέλη να καθιερώσουν κατάλληλα μέτρα 
ελέγχου για την καταπολέμηση της ψευδο-
αυτοαπασχόλησης, για παράδειγμα μέσω 
της θέσπισης κριτηρίων για τον καθορισμό 
του ποιος είναι εργαζόμενος και ποιος όχι· 
με σκοπό την πρόληψη αυτής της ψευδο-
απασχόλησης, τα κράτη μέλη είναι σε 
θέση να επιβάλλουν πρόσθετες και 
ευρύτερες απαιτήσεις ή μέτρα ελέγχου·

Or. nl

Τροπολογία 112
Karima Delli
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εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει τη λύπη του διότι οι 
περιπτώσεις ψευδο-αυτοαπασχόλησης 
έχουν αυξηθεί δραματικά, ιδίως στον 
κατασκευαστικό τομέα· καλεί τα κράτη 
μέλη να καθιερώσουν κατάλληλα μέτρα 
ελέγχου για την καταπολέμηση της ψευδο-
αυτοαπασχόλησης, για παράδειγμα μέσω 
της θέσπισης κριτηρίων για τον καθορισμό 
του ποιος είναι εργαζόμενος και ποιος όχι·

12. εκφράζει τη λύπη του διότι οι 
περιπτώσεις ψευδο-αυτοαπασχόλησης 
έχουν αυξηθεί δραματικά, ιδίως στον 
κατασκευαστικό τομέα· καλεί τα κράτη 
μέλη να καθιερώσουν κατάλληλα μέτρα 
ελέγχου για την καταπολέμηση της ψευδο-
αυτοαπασχόλησης, για παράδειγμα μέσω 
της θέσπισης κριτηρίων για τον καθορισμό 
του ποιος είναι εργαζόμενος και ποιος όχι· 
ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να επισπεύσουν την εφαρμογή του 
REACH, και ιδίως την αντικατάσταση 
των πλέον ανησυχητικών χημικών 
ουσιών· θεωρεί ότι οι επαγγελματικές 
ασθένειες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 
κατά την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων 
όσον αφορά τις εν λόγω ουσίες·

Or. fr

Τροπολογία 113
Ole Christensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. υπογραμμίζει ότι πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στον τομέα των 
μεταφορών, ο οποίος λόγω του κινητού 
χαρακτήρα του ενδέχεται να δημιουργεί 
πρόσθετες προκλήσεις για τις 
επιθεωρήσεις εργασίας· ζητεί οι 
επιθεωρήσεις εργασίας να διαθέτουν 
κατάλληλα μέσα ώστε να διενεργούν 
αποτελεσματικές επιθεωρήσεις στον εν 
λόγω τομέα·
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Or. en

Τροπολογία 114
Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. εκτιμά ότι ο αναπτυσσόμενος 
κλάδος των πράσινων θέσεων 
απασχόλησης χρήζει ιδιαίτερης 
προσοχής· ζητεί να διενεργηθούν 
αξιολογήσεις και εκτιμήσεις επιπτώσεων 
σχετικά με την τοξικότητα των 
οικολογικών υλικών και τις συνθήκες 
εργασίας κατά την εγκατάσταση 
εξοπλισμού παραγωγής ανανεώσιμης 
ενέργειας (κατασκευή, εκμετάλλευση, 
συντήρηση και ανακύκλωση)·

Or. fr

Τροπολογία 115
Ole Christensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τις εθνικές αρχές επιθεώρησης 
εργασίας να εκπονήσουν σχέδιο δράσης 
για την καταπολέμηση της αδήλωτης 
εργασίας, το οποίο θα καλύπτει όλες τις 
μορφές κατάχρησης στο πλαίσιο της 
εξαρτημένης εργασίας και της 
αυτοαπασχόλησης·

13. καλεί τις εθνικές αρχές επιθεώρησης 
εργασίας ή άλλες σχετικές αρχές, όπως η 
αστυνομία ή οι φορολογικές αρχές, να 
εκπονήσουν σχέδιο δράσης για την 
καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, το 
οποίο θα καλύπτει όλες τις μορφές 
κατάχρησης στο πλαίσιο της εξαρτημένης 
εργασίας και της αυτοαπασχόλησης·

Or. en
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Τροπολογία 116
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τις εθνικές αρχές επιθεώρησης 
εργασίας να εκπονήσουν σχέδιο δράσης 
για την καταπολέμηση της αδήλωτης 
εργασίας, το οποίο θα καλύπτει όλες τις 
μορφές κατάχρησης στο πλαίσιο της 
εξαρτημένης εργασίας και της 
αυτοαπασχόλησης·

13. καλεί τις εθνικές αρχές επιθεώρησης 
εργασίας να εκπονήσουν σχέδιο δράσης 
για την καταπολέμηση της αδήλωτης 
εργασίας, το οποίο θα καλύπτει όλες τις 
μορφές κατάχρησης στο πλαίσιο της 
εξαρτημένης εργασίας και της 
αυτοαπασχόλησης· τονίζει ότι, εάν δεν 
αντιμετωπισθεί δεόντως η αδήλωτη 
εργασία, απειλεί να υπονομεύσει την 
ικανότητα της ΕΕ να επιτύχει τους 
στόχους της για την απασχόληση όσον 
αφορά περισσότερες και καλύτερες θέσεις 
εργασίας και ισχυρότερη ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 117
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. εκφράζει έντονη ανησυχία για το 
γεγονός ότι οι μετακινούμενοι 
εργαζόμενοι υπό παράνομο ή αυθαίρετο 
καθεστώς είναι εξαιρετικά ευάλωτοι στο 
ενδεχόμενο εκμετάλλευσης σε αδήλωτη 
εργασία χαμηλών προδιαγραφών, 
χαμηλών αμοιβών και πολλών ωρών 
εργασίας σε μη ασφαλές εργασιακό 
περιβάλλον·

Or. en
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Τροπολογία 118
Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. είναι της γνώμης ότι τα εθνικά 
προγράμματα κατάρτισης επιθεωρητών 
εργασίας πρέπει να περιλαμβάνουν 
ειδικές ενότητες για την αδήλωτη εργασία 
και για συγγενή θέματα, όπως η 
μετανάστευση και το εμπόριο ανθρώπων·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 119
Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. είναι της γνώμης ότι τα εθνικά
προγράμματα κατάρτισης επιθεωρητών 
εργασίας πρέπει να περιλαμβάνουν ειδικές 
ενότητες για την αδήλωτη εργασία και για 
συγγενή θέματα, όπως η μετανάστευση 
και το εμπόριο ανθρώπων·

14. είναι της γνώμης ότι όλα τα 
προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης 
επιθεωρητών εργασίας πρέπει να 
περιλαμβάνουν ειδικές ενότητες για τις 
πλέον διαδεδομένες τακτικές 
καταστρατήγησης, καθώς και για την 
αδήλωτη εργασία και για συγγενή θέματα, 
όπως το εμπόριο ανθρώπων· επισημαίνει 
ότι κάθε συνεργασία μεταξύ των 
επιθεωρητών εργασίας και των 
μεταναστευτικών αρχών πρέπει να 
περιορίζεται στον εντοπισμό 
καταχραστών εργοδοτών και να μην 
προκαλεί κυρώσεις εις βάρος των 
μετακινούμενων εργαζομένων ή απέλασή 
τους, γεγονός που ουσιαστικά υπονομεύει 
τις προσπάθειες αντιμετώπισης της 
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αδήλωτης εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 120
Ole Christensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. είναι της γνώμης ότι τα εθνικά 
προγράμματα κατάρτισης επιθεωρητών 
εργασίας πρέπει να περιλαμβάνουν ειδικές 
ενότητες για την αδήλωτη εργασία και για 
συγγενή θέματα, όπως η μετανάστευση και 
το εμπόριο ανθρώπων·

14. είναι της γνώμης ότι τα εθνικά 
προγράμματα κατάρτισης επιθεωρητών 
εργασίας πρέπει να περιλαμβάνουν ειδικές 
ενότητες για την αδήλωτη εργασία και για 
συγγενή θέματα, όπως η μετανάστευση και 
το εμπόριο ανθρώπων, εφόσον οι εθνικές 
επιθεωρήσεις εργασίας είναι αρμόδιες για 
την αντιμετώπιση των εν λόγω 
ζητημάτων·

Or. en

Τροπολογία 121
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. είναι της γνώμης ότι τα εθνικά 
προγράμματα κατάρτισης επιθεωρητών 
εργασίας πρέπει να περιλαμβάνουν ειδικές 
ενότητες για την αδήλωτη εργασία και για 
συγγενή θέματα, όπως η μετανάστευση και 
το εμπόριο ανθρώπων·

14. είναι της γνώμης ότι τα εθνικά 
προγράμματα κατάρτισης επιθεωρητών 
εργασίας πρέπει να περιλαμβάνουν ειδικές 
ενότητες για την αδήλωτη εργασία και για 
συγγενή θέματα, όπως η μετανάστευση και 
το εμπόριο ανθρώπων· δεδομένου ότι 
υπάρχει στενή σχέση του εμπορίου και 
της μετανάστευσης, ιδίως με την 
αδήλωτη εργασία·

Or. en
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Τροπολογία 122
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. είναι της γνώμης ότι τα εθνικά 
προγράμματα κατάρτισης επιθεωρητών 
εργασίας πρέπει να περιλαμβάνουν ειδικές 
ενότητες για την αδήλωτη εργασία και για 
συγγενή θέματα, όπως η μετανάστευση και 
το εμπόριο ανθρώπων·

14. είναι της γνώμης ότι τα εθνικά 
προγράμματα κατάρτισης επιθεωρητών 
εργασίας πρέπει να περιλαμβάνουν ειδικές 
ενότητες για την αδήλωτη εργασία και για 
συγγενή θέματα, όπως η μετανάστευση και 
το εμπόριο ανθρώπων. Στο πλαίσιο αυτό η 
προστασία των θιγόμενων ανθρώπων 
πρέπει να τίθεται στο επίκεντρο και η 
ευθύνη να βαρύνει αυτούς, οι οποίοι 
επωφελούνται από την εκμετάλλευση των 
ανθρώπων·

Or. de

Τροπολογία 123
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. είναι της γνώμης ότι τα εθνικά 
προγράμματα κατάρτισης επιθεωρητών 
εργασίας πρέπει να περιλαμβάνουν ειδικές 
ενότητες για την αδήλωτη εργασία και για 
συγγενή θέματα, όπως η μετανάστευση και 
το εμπόριο ανθρώπων·

14. είναι της γνώμης ότι τα εθνικά 
προγράμματα κατάρτισης επιθεωρητών 
εργασίας πρέπει να περιλαμβάνουν ειδικές 
ενότητες για την αδήλωτη εργασία και για 
συγγενή θέματα, όπως η μετανάστευση και 
το εμπόριο ανθρώπων, η απόσπαση 
εργαζομένων και οι γλωσσικές γνώσεις·

Or. fr

Τροπολογία 124
Jutta Steinruck
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. θεωρεί ότι οι κυρώσεις θα είναι 
αποτελεσματικές μόνον όταν οι εργοδότες 
δεν θα μπορούν να αποκομίζουν κέρδη 
από την απασχόληση παράνομων 
εργαζομένων, ενώ τα πρόστιμα θα 
υπερβαίνουν ευκρινώς το κόστος 
εργασίας ενός αδήλωτου εργαζόμενου·

Or. de

Τροπολογία 125
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. σημειώνει ότι υπάρχει τάση για αύξηση 
της αυτοαπασχόλησης, της ανάθεσης σε 
εξωτερικούς συνεργάτες και της 
υπεργολαβίας· φρονεί ότι τα συστήματα 
γενικής επιχειρηματικής ευθύνης για 
ολόκληρη την αλυσίδα υπεργολαβίας 
συνιστούν ένα αποτελεσματικό μέσο για 
την καλύτερη παρακολούθηση της
ανάθεσης έργων και θεωρεί απαραίτητη 
την καθιέρωσή τους σε όλα τα κράτη 
μέλη·

15. σημειώνει ότι υπάρχει τάση για αύξηση 
της αυτοαπασχόλησης, της ανάθεσης σε 
εξωτερικούς συνεργάτες και της 
υπεργολαβίας· φρονεί ότι οι συμβάσεις
ανάθεσης έργων θα πρέπει αυτομάτως να 
διαβιβάζονται στις αρμόδιες για τις 
επιθεωρήσεις εργασίας αρχές·

Or. fi

Τροπολογία 126
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. σημειώνει ότι υπάρχει τάση για αύξηση 
της αυτοαπασχόλησης, της ανάθεσης σε 
εξωτερικούς συνεργάτες και της 
υπεργολαβίας· φρονεί ότι τα συστήματα 
γενικής επιχειρηματικής ευθύνης για 
ολόκληρη την αλυσίδα υπεργολαβίας 
συνιστούν ένα αποτελεσματικό μέσο για 
την καλύτερη παρακολούθηση της 
ανάθεσης έργων και θεωρεί απαραίτητη 
την καθιέρωσή τους σε όλα τα κράτη 
μέλη·

15. σημειώνει ότι υπάρχει τάση για αύξηση 
της αυτοαπασχόλησης, της ανάθεσης σε 
εξωτερικούς συνεργάτες και της 
υπεργολαβίας· φρονεί ότι τα συστήματα 
γενικής επιχειρηματικής ευθύνης ενδέχεται 
να συνιστούν ένα αποτελεσματικό μέσο 
για την καλύτερη παρακολούθηση της 
ανάθεσης έργων·

Or. en

Τροπολογία 127
Jelko Kacin, Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. σημειώνει ότι υπάρχει τάση για αύξηση 
της αυτοαπασχόλησης, της ανάθεσης σε 
εξωτερικούς συνεργάτες και της 
υπεργολαβίας· φρονεί ότι τα συστήματα 
γενικής επιχειρηματικής ευθύνης για 
ολόκληρη την αλυσίδα υπεργολαβίας 
συνιστούν ένα αποτελεσματικό μέσο για 
την καλύτερη παρακολούθηση της 
ανάθεσης έργων και θεωρεί απαραίτητη 
την καθιέρωσή τους σε όλα τα κράτη 
μέλη·

15. σημειώνει ότι υπάρχει τάση για αύξηση 
της αυτοαπασχόλησης, της ανάθεσης σε 
εξωτερικούς συνεργάτες και της 
υπεργολαβίας· φρονεί ότι τα συστήματα 
γενικής επιχειρηματικής ευθύνης για 
ολόκληρη την αλυσίδα υπεργολαβίας 
ενδέχεται να συνιστούν ένα 
αποτελεσματικό μέσο για την καλύτερη 
παρακολούθηση της ανάθεσης έργων·

Or. en

Τροπολογία 128
Georges Bach
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. σημειώνει ότι υπάρχει τάση για αύξηση 
της αυτοαπασχόλησης, της ανάθεσης σε 
εξωτερικούς συνεργάτες και της 
υπεργολαβίας· φρονεί ότι τα συστήματα 
γενικής επιχειρηματικής ευθύνης για 
ολόκληρη την αλυσίδα υπεργολαβίας 
συνιστούν ένα αποτελεσματικό μέσο για 
την καλύτερη παρακολούθηση της 
ανάθεσης έργων και θεωρεί απαραίτητη 
την καθιέρωσή τους σε όλα τα κράτη 
μέλη·

15. σημειώνει ότι υπάρχει τάση για αύξηση 
της αυτοαπασχόλησης, της ανάθεσης σε 
εξωτερικούς συνεργάτες και της 
υπεργολαβίας· φρονεί ότι τα συστήματα 
γενικής επιχειρηματικής ευθύνης για 
ολόκληρη την αλυσίδα υπεργολαβίας δεν 
συνιστούν ένα αποτελεσματικό μέσο για 
την καλύτερη παρακολούθηση της 
ανάθεσης έργων· η εν λόγω τάση μπορεί 
να αντιμετωπισθεί μόνο με αύξηση των 
ελέγχων της επιθεώρησης εργασίας·

Or. de

Τροπολογία 129
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. σημειώνει ότι υπάρχει τάση για αύξηση 
της αυτοαπασχόλησης, της ανάθεσης σε 
εξωτερικούς συνεργάτες και της 
υπεργολαβίας· φρονεί ότι τα συστήματα 
γενικής επιχειρηματικής ευθύνης για 
ολόκληρη την αλυσίδα υπεργολαβίας
συνιστούν ένα αποτελεσματικό μέσο για 
την καλύτερη παρακολούθηση της 
ανάθεσης έργων και θεωρεί απαραίτητη 
την καθιέρωσή τους σε όλα τα κράτη μέλη·

15. σημειώνει ότι υπάρχει τάση για αύξηση 
της αυτοαπασχόλησης, της ανάθεσης σε 
εξωτερικούς συνεργάτες και της 
υπεργολαβίας· φρονεί ότι τα συστήματα 
γενικής επιχειρηματικής ευθύνης των 
υπεργολάβων τους συνιστούν ένα 
αποτελεσματικό μέσο για την καλύτερη 
παρακολούθηση της ανάθεσης έργων και 
θεωρεί απαραίτητη την καθιέρωσή τους σε 
όλα τα κράτη μέλη·

Or. de

Τροπολογία 130
Csaba Őry
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. σημειώνει ότι υπάρχει τάση για αύξηση 
της αυτοαπασχόλησης, της ανάθεσης σε 
εξωτερικούς συνεργάτες και της 
υπεργολαβίας· φρονεί ότι τα συστήματα 
γενικής επιχειρηματικής ευθύνης για 
ολόκληρη την αλυσίδα υπεργολαβίας 
συνιστούν ένα αποτελεσματικό μέσο για 
την καλύτερη παρακολούθηση της 
ανάθεσης έργων και θεωρεί απαραίτητη 
την καθιέρωσή τους σε όλα τα κράτη 
μέλη·

15. σημειώνει ότι υπάρχει τάση για αύξηση 
της αυτοαπασχόλησης, της ανάθεσης σε 
εξωτερικούς συνεργάτες και της 
υπεργολαβίας· φρονεί ότι τα συστήματα 
γενικής επιχειρηματικής ευθύνης για 
ολόκληρη την αλυσίδα υπεργολαβίας 
συνιστούν ένα αποτελεσματικό μέσο για 
την καλύτερη παρακολούθηση της 
ανάθεσης έργων και ότι θα πρέπει να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο της καθιέρωσής
τους σε όλα τα κράτη μέλη·

Or. hu

Τροπολογία 131
Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. σημειώνει ότι υπάρχει τάση για αύξηση 
της αυτοαπασχόλησης, της ανάθεσης σε 
εξωτερικούς συνεργάτες και της 
υπεργολαβίας· φρονεί ότι τα συστήματα 
γενικής επιχειρηματικής ευθύνης για 
ολόκληρη την αλυσίδα υπεργολαβίας 
συνιστούν ένα αποτελεσματικό μέσο για 
την καλύτερη παρακολούθηση της 
ανάθεσης έργων και θεωρεί απαραίτητη 
την καθιέρωσή τους σε όλα τα κράτη μέλη·

15. σημειώνει ότι υπάρχει τάση για αύξηση 
της αυτοαπασχόλησης, της ανάθεσης σε 
εξωτερικούς συνεργάτες και της 
υπεργολαβίας· φρονεί ότι τα συστήματα 
γενικής επιχειρηματικής ευθύνης για 
ολόκληρη την αλυσίδα υπεργολαβίας 
συνιστούν ένα αποτελεσματικό μέσο για 
την αύξηση της συμμόρφωσης με τα 
πρότυπα εργασίας κατά τη διάρκεια 
ολόκληρης της διαδικασίας παραγωγής 
και θεωρεί απαραίτητη την καθιέρωσή 
τους σε όλα τα κράτη μέλη·

Or. en
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Τροπολογία 132
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. σημειώνει ότι υπάρχει τάση για αύξηση 
της αυτοαπασχόλησης, της ανάθεσης σε 
εξωτερικούς συνεργάτες και της 
υπεργολαβίας· φρονεί ότι τα συστήματα 
γενικής επιχειρηματικής ευθύνης για 
ολόκληρη την αλυσίδα υπεργολαβίας 
συνιστούν ένα αποτελεσματικό μέσο για 
την καλύτερη παρακολούθηση της 
ανάθεσης έργων και θεωρεί απαραίτητη 
την καθιέρωσή τους σε όλα τα κράτη μέλη·

15. σημειώνει ότι υπάρχει τάση για αύξηση 
της αυτοαπασχόλησης, της ανάθεσης σε 
εξωτερικούς συνεργάτες και της 
υπεργολαβίας· φρονεί ότι τα συστήματα 
γενικής επιχειρηματικής ευθύνης για 
ολόκληρη την αλυσίδα υπεργολαβίας 
συνιστούν ένα αποτελεσματικό μέσο για 
την καλύτερη παρακολούθηση της 
ανάθεσης έργων, ενώ ο έλεγχος των 
επιθεωρητών εργασίας παραμένει 
αναγκαίος, και θεωρεί απαραίτητη την 
καθιέρωσή τους σε όλα τα κράτη μέλη·

Or. de

Τροπολογία 133
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. σημειώνει ότι υπάρχει τάση για αύξηση 
της αυτοαπασχόλησης, της ανάθεσης σε 
εξωτερικούς συνεργάτες και της 
υπεργολαβίας· φρονεί ότι τα συστήματα 
γενικής επιχειρηματικής ευθύνης για 
ολόκληρη την αλυσίδα υπεργολαβίας 
συνιστούν ένα αποτελεσματικό μέσο για 
την καλύτερη παρακολούθηση της 
ανάθεσης έργων και θεωρεί απαραίτητη 
την καθιέρωσή τους σε όλα τα κράτη μέλη·

15. σημειώνει ότι υπάρχει τάση για αύξηση 
της αυτοαπασχόλησης, της ανάθεσης σε 
εξωτερικούς συνεργάτες και της 
υπεργολαβίας γεγονός που ενδέχεται να 
οδηγήσει σε αύξηση των επισφαλών 
θέσεων εργασίας και σε περαιτέρω 
επιδείνωση των ήδη χαμηλών επιπέδων 
προστασίας για αδήλωτους 
εργαζόμενους· προειδοποιεί ότι οι εν λόγω 
αρνητικές εξελίξεις θα απαιτούν 
οπωσδήποτε περαιτέρω προσπάθειες, 
καθώς και στοχευμένη κατάρτιση των 
επιθεωρητών εργασίας σχετικά με τους 
τρόπους παρακολούθησης, αποτροπής 
και αντιμετώπισης της αδήλωτης 
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εργασίας· φρονεί ότι τα συστήματα 
γενικής επιχειρηματικής ευθύνης για 
ολόκληρη την αλυσίδα υπεργολαβίας 
συνιστούν ένα αποτελεσματικό μέσο για 
την καλύτερη παρακολούθηση της 
ανάθεσης έργων και θεωρεί απαραίτητη 
την καθιέρωσή τους σε όλα τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 134
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. σημειώνει ότι υπάρχει τάση για αύξηση 
της αυτοαπασχόλησης, της ανάθεσης σε 
εξωτερικούς συνεργάτες και της 
υπεργολαβίας· φρονεί ότι τα συστήματα 
γενικής επιχειρηματικής ευθύνης για 
ολόκληρη την αλυσίδα υπεργολαβίας 
συνιστούν ένα αποτελεσματικό μέσο για 
την καλύτερη παρακολούθηση της 
ανάθεσης έργων και θεωρεί απαραίτητη 
την καθιέρωσή τους σε όλα τα κράτη μέλη·

15. σημειώνει ότι υπάρχει τάση για αύξηση 
της αυτοαπασχόλησης, της ανάθεσης σε 
εξωτερικούς συνεργάτες και της 
υπεργολαβίας· φρονεί ότι τα συστήματα 
γενικής επιχειρηματικής ευθύνης για 
ολόκληρη την αλυσίδα υπεργολαβίας 
συνιστούν ένα αποτελεσματικό μέσο για 
την καλύτερη παρακολούθηση της 
ανάθεσης έργων και θεωρεί απαραίτητη 
την καθιέρωσή τους σε όλα τα κράτη μέλη·
επιπλέον φρονεί ότι τα συστήματα 
απάτης που αφορούν υπεργολαβίες, 
εικονικές εταιρείες, ψευδο-απασχόληση, 
ψευδο-απόσπαση και εταιρείες 
προσωρινής απασχόλησης δεν 
ανταμείβουν τους δράστες, αλλά ότι 
καταργείται το κίνητρο δημιουργίας τους 
όταν εφαρμόζονται απαλλαγές ή/και η 
αντιστροφή του βάρους της αποδείξεως 
και τα νομικά τεκμήρια, οπότε και 
επιτυγχάνεται αποτρεπτικό αποτέλεσμα·

Or. de

Τροπολογία 135
Sari Essayah
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει το πρόβλημα της 
εφαρμογής των διατάξεων για την υγεία 
και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας 
όσον αφορά τους εργαζομένους με 
αδήλωτη εργασία· υπογραμμίζει ότι το 
δικαίωμα για ασφάλεια και προστασία της 
υγείας στον χώρο εργασίας ισχύει 
ανεξαρτήτως του καθεστώτος του 
εργαζομένου ή αυτοαπασχολούμενου και 
ότι το δικαίωμα αυτό καθίσταται 
αποτελεσματικό με την καλύτερη 
εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων·

16. επισημαίνει το πρόβλημα της 
εφαρμογής των διατάξεων για την υγεία 
και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας 
όσον αφορά τους εργαζομένους με 
αδήλωτη εργασία· υπογραμμίζει ότι το 
δικαίωμα για ασφάλεια και προστασία της 
υγείας στον χώρο εργασίας ισχύει για κάθε 
εργαζόμενο ή αυτοαπασχολούμενο και ότι 
το δικαίωμα αυτό καθίσταται 
αποτελεσματικό με την καλύτερη 
εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων των 
κρατών μελών·

Or. fi

Τροπολογία 136
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει το πρόβλημα της 
εφαρμογής των διατάξεων για την υγεία 
και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας 
όσον αφορά τους εργαζομένους με 
αδήλωτη εργασία· υπογραμμίζει ότι το 
δικαίωμα για ασφάλεια και προστασία της 
υγείας στον χώρο εργασίας ισχύει 
ανεξαρτήτως του καθεστώτος του 
εργαζομένου ή αυτοαπασχολούμενου και 
ότι το δικαίωμα αυτό καθίσταται 
αποτελεσματικό με την καλύτερη 
εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων·

16. επισημαίνει το πρόβλημα της 
εφαρμογής των διατάξεων για την υγεία 
και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας 
όσον αφορά τους εργαζομένους με 
αδήλωτη εργασία· υπογραμμίζει ότι το 
δικαίωμα για ασφάλεια και προστασία της 
υγείας στον χώρο εργασίας ισχύει 
ανεξαρτήτως του καθεστώτος του 
εργαζομένου ή αυτοαπασχολούμενου και 
ότι το δικαίωμα αυτό καθίσταται 
αποτελεσματικό με την καλύτερη 
εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων· 
προτείνει τα κράτη μέλη να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο καθιέρωσης ετήσιου 
υποχρεωτικού ιατρικού ελέγχου, ο οποίος 
θα παρέχεται δωρεάν, ή τουλάχιστον 
βάσει σύμβασης, για όλους τους 
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εργαζομένους, προκειμένου να τους 
εξασφαλίζεται η ελάχιστη προστασία·

Or. fr

Τροπολογία 137
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί να γίνουν αυστηρότερες οι 
κυρώσεις για επιχειρήσεις που δεν 
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους 
αναφορικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα 
των εργαζομένων και φρονεί ότι οι 
σχετικές κυρώσεις πρέπει να έχουν τόσο 
αποτρεπτικό χαρακτήρα, ώστε οι 
εργοδότες να μην μπορούν να 
αποκομίσουν κέρδος από την παράκαμψη 
των υφισταμένων κανόνων για την 
προστασία της εργασίας και της υγείας·

17. τάσσεται υπέρ της επιβολής 
αυστηρότερων κυρώσεων στις
επιχειρήσεις που δεν εκπληρώνουν τις 
υποχρεώσεις τους αναφορικά με τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων 
και φρονεί ότι οι σχετικές κυρώσεις πρέπει 
να έχουν τόσο αποτρεπτικό χαρακτήρα, 
ώστε οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι να 
μην μπορούν να αποκομίσουν κέρδος από 
την παράκαμψη των υφισταμένων 
κανόνων για την προστασία της εργασίας 
και της υγείας·

Or. fi

Τροπολογία 138
Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί να γίνουν αυστηρότερες οι 
κυρώσεις για επιχειρήσεις που δεν 
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους 
αναφορικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα 
των εργαζομένων και φρονεί ότι οι 
σχετικές κυρώσεις πρέπει να έχουν τόσο 
αποτρεπτικό χαρακτήρα, ώστε οι 

17. ζητεί να γίνουν περισσότερο 
αποτελεσματικές και αποτρεπτικές οι 
κυρώσεις για επιχειρήσεις που δεν 
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους 
αναφορικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα 
των εργαζομένων και φρονεί ότι οι 
σχετικές κυρώσεις πρέπει να έχουν τόσο 
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εργοδότες να μην μπορούν να 
αποκομίσουν κέρδος από την παράκαμψη 
των υφισταμένων κανόνων για την 
προστασία της εργασίας και της υγείας·

αποτρεπτικό και απαγορευτικό 
χαρακτήρα, ώστε οι εργοδότες να μην
αποκομίζουν κέρδος με κανέναν τρόπο 
από την παράκαμψη των υφισταμένων 
κανόνων για την προστασία της εργασίας 
και της υγείας· καλεί τα κράτη μέλη να 
υπολογίσουν το επίπεδο των προστίμων 
στα συστήματα επιβολής κυρώσεων ώστε 
να αναλογεί στο επίπεδο και τη ζημία και 
να εξασφαλίσουν ότι υπερβαίνει το 
κέρδος που αποκομίζεται από την 
παράκαμψη·

Or. en

Τροπολογία 139
Ole Christensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί να γίνουν αυστηρότερες οι 
κυρώσεις για επιχειρήσεις που δεν 
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους 
αναφορικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα 
των εργαζομένων και φρονεί ότι οι 
σχετικές κυρώσεις πρέπει να έχουν τόσο 
αποτρεπτικό χαρακτήρα, ώστε οι 
εργοδότες να μην μπορούν να 
αποκομίσουν κέρδος από την παράκαμψη 
των υφισταμένων κανόνων για την 
προστασία της εργασίας και της υγείας·

17. ζητεί να βελτιωθούν οι οδηγίες από τις 
εθνικές επιθεωρήσεις εργασίας σχετικά 
με τα θεμελιώδη δικαιώματα των 
εργαζομένων, να γίνουν αυστηρότερες οι 
κυρώσεις για επιχειρήσεις που δεν 
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους 
αναφορικά με τα εν λόγω δικαιώματα των 
εργαζομένων και φρονεί ότι οι σχετικές 
κυρώσεις πρέπει να έχουν τόσο 
αποτρεπτικό χαρακτήρα, ώστε οι 
εργοδότες να μην μπορούν να 
αποκομίσουν κέρδος από την παράκαμψη 
των υφισταμένων κανόνων για την 
προστασία της εργασίας και της υγείας·

Or. en

Τροπολογία 140
Olle Ludvigsson
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. υπενθυμίζει ότι η στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» επισημαίνει την ανάγκη 
για μεγαλύτερο αριθμό γυναικών στην 
αγορά εργασίας και θεωρεί ότι οι 
επιθεωρητές εργασίας θα πρέπει να έχουν 
γνώση των εργασιακών συνθηκών τόσο 
των γυναικών όσο και των ανδρών·

Or. sv

Τροπολογία 141
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. ζητεί οι εν λόγω κυρώσεις να 
ισχύουν επίσης για επιχειρήσεις που 
εντοπίζονται να εγγράφουν εργαζόμενους 
σε μαύρες λίστες για τις δραστηριότητές 
τους ως συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι ή 
ως εκπρόσωποι στον τομέα της υγείας 
και της ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 142
Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. ζητεί τη στήριξη των εθνικών 
επιθεωρήσεων εργασίας για την 
εφαρμογή αποτελεσματικής προστασίας 
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της εργασίας με εγγύτητα στις 
επιχειρήσεις, κυρίως σε μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις· οι επιθεωρήσεις πρέπει 
προσανατολίζονται πιο έντονα στην 
αναζήτηση συγκεκριμένων και εφικτών 
λύσεων για την εξάλειψη των 
εντοπισμένων ελλείψεων στον τομέα της 
ασφάλειας και της υγείας στον χώρο 
εργασίας·

Or. de

Τροπολογία 143
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. καλεί τις επιθεωρήσεις εργασίας να 
εντατικοποιήσουν τα καλά στοχευμένα 
μέτρα πρόληψης και δημόσιας 
εκπαίδευσης προκειμένου να αυξήσουν 
την ευαισθητοποίηση των πολιτών 
σχετικά με τη σημασία των κανόνων και 
διαδικασιών υγείας και ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 144
Olle Ludvigsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. θεωρεί ότι η συμβουλευτική 
επιτροπή για την ασφάλεια και την υγεία 
στην εργασία της Επιτροπής θα πρέπει να 
λαμβάνει συνεχή ενημέρωση σχετικά με 
τις εξελίξεις στα κράτη μέλη στον τομέα 
των επιθεωρήσεων εργασίας καθώς και 
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στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας 
στην εργασία·

Or. sv

Τροπολογία 145
Olle Ludvigsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17γ. θεωρεί ότι οι εν λόγω πτυχές της 
υγείας και της ασφάλειας στην εργασία 
θα πρέπει να ληφθούν επίσης υπόψη στο 
πλαίσιο της μελλοντικής στρατηγικής της 
ΕΕ για την ασφάλεια και την υγεία στην 
εργασία·

Or. sv

Τροπολογία 146
Ole Christensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκφράζει την άποψη ότι η καλή 
συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών 
είναι σημαντική για τον τερματισμό του 
κοινωνικού ντάμπιγκ και την εξασφάλιση 
ενός δίκαιου ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά· επικροτεί την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής για 
δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας 
για επιθεωρητές εργασίας·

18. εκφράζει την άποψη ότι η καλή 
συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών και 
των κοινωνικών εταίρων είναι σημαντική 
για τον τερματισμό του κοινωνικού 
ντάμπιγκ και την εξασφάλιση ενός δίκαιου 
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά· 
επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής 
για δημιουργία μιας ευρωπαϊκής 
πλατφόρμας για επιθεωρητές εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 147
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκφράζει την άποψη ότι η καλή 
συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών 
είναι σημαντική για τον τερματισμό του 
κοινωνικού ντάμπιγκ και την εξασφάλιση 
ενός δίκαιου ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά· επικροτεί την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής για 
δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας 
για επιθεωρητές εργασίας·

18. εκφράζει την άποψη ότι η καλή 
συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών 
είναι σημαντική για τον τερματισμό του 
κοινωνικού ντάμπιγκ και την εξασφάλιση 
ενός δίκαιου ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά· ζητεί συνεργασία σε 
επίπεδο ΕΕ, με αφετηρία την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας, 
καθώς και την ανταλλαγή δεδομένων από 
εθνικά μητρώα· επικροτεί την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής για 
δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας 
για επιθεωρητές εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 148
Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκφράζει την άποψη ότι η καλή 
συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών 
είναι σημαντική για τον τερματισμό του 
κοινωνικού ντάμπιγκ και την εξασφάλιση 
ενός δίκαιου ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά· επικροτεί την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής για 
δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας 
για επιθεωρητές εργασίας·

18. εκφράζει την άποψη ότι η καλή 
συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών 
είναι σημαντική για τον τερματισμό του 
κοινωνικού ντάμπιγκ και την εξασφάλιση 
ενός δίκαιου ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά· επικροτεί την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής για 
δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας 
για επιθεωρητές εργασίας· στηρίζει τις 
θετικές δράσεις που αναλαμβάνει η 
Επιτροπή Ανωτέρων Επιθεωρητών 
Εργασίας στο πλαίσιο της σύγκλισης των 
εθνικών νοοτροπιών· ζητεί την ενίσχυση 
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των πόρων και των αρμοδιοτήτων της· 
εκφράζει την επιθυμία να ενισχυθεί η 
συνεργασία της με τη συμβουλευτική 
επιτροπή του Λουξεμβούργου·

Or. fr

Τροπολογία 149
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκφράζει την άποψη ότι η καλή 
συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών 
είναι σημαντική για τον τερματισμό του 
κοινωνικού ντάμπιγκ και την εξασφάλιση 
ενός δίκαιου ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά· επικροτεί την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής για 
δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας 
για επιθεωρητές εργασίας·

18. εκφράζει την άποψη ότι η καλή 
συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών 
είναι σημαντική για τον τερματισμό του 
κοινωνικού ντάμπιγκ και την εξασφάλιση 
ενός δίκαιου ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά· επικροτεί την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής για 
δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας 
για επιθεωρητές εργασίας· στο πλαίσιο 
αυτό, καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει την 
ευρωπαϊκή πλατφόρμα για επιθεωρητές 
εργασίας αδήλωτης εργασίας εντός του 
ευρωπαϊκού ιδρύματος για τη βελτίωση 
των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας 
(Eurofound) ως συμπληρωτικό καθήκον 
του εν λόγω οργανισμού, με αποστολή την 
οργάνωση των εργασιών της πλατφόρμας 
και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής 
εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, 
παρέχοντας ενημερωμένες, 
αντικειμενικές, αξιόπιστες και 
συγκριτικές πληροφορίες, καθώς και 
βελτιώνοντας τη διασυνοριακή 
συνεργασία·

Or. en

Τροπολογία 150
Sari Essayah
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να συστήσει έναν 
ευρωπαϊκό οργανισμό για διασυνοριακές 
υποθέσεις κατάχρησης της προστασίας 
της εργασίας και αδήλωτης εργασίας, στα 
καθήκοντα του οποίου θα μπορούσαν να 
συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων η 
επισήμανση εταιρειών-ταχυδρομικών 
θυρίδων, ο έλεγχος παρόχων διεθνικών 
υπηρεσιών, η θέσπιση προγραμμάτων 
κατάρτισης, η επισήμανση νέων τεχνικών 
παράκαμψης και η διοργάνωση 
διασυνοριακών ελέγχων·

διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 151
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να συστήσει έναν 
ευρωπαϊκό οργανισμό για διασυνοριακές 
υποθέσεις κατάχρησης της προστασίας 
της εργασίας και αδήλωτης εργασίας, στα 
καθήκοντα του οποίου θα μπορούσαν να 
συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων η 
επισήμανση εταιρειών-ταχυδρομικών 
θυρίδων, ο έλεγχος παρόχων διεθνικών 
υπηρεσιών, η θέσπιση προγραμμάτων 
κατάρτισης, η επισήμανση νέων τεχνικών 
παράκαμψης και η διοργάνωση 
διασυνοριακών ελέγχων·

19. καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει 
στους ήδη υφιστάμενους επιτυχημένους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς, όπως για 
παράδειγμα ο ευρωπαϊκός οργανισμός για 
τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
και εργασίας, την καταγραφή και τον 
εντοπισμό εικονικών εταιρειών και 
παρόμοιων δραστηριοτήτων·

Or. de
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Τροπολογία 152
Emer Costello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να συστήσει έναν 
ευρωπαϊκό οργανισμό για διασυνοριακές 
υποθέσεις κατάχρησης της προστασίας 
της εργασίας και αδήλωτης εργασίας, στα 
καθήκοντα του οποίου θα μπορούσαν να 
συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων η 
επισήμανση εταιρειών-ταχυδρομικών 
θυρίδων, ο έλεγχος παρόχων διεθνικών 
υπηρεσιών, η θέσπιση προγραμμάτων 
κατάρτισης, η επισήμανση νέων τεχνικών 
παράκαμψης και η διοργάνωση 
διασυνοριακών ελέγχων·

19. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μια 
ευρωπαϊκή πλατφόρμα για επιθεωρητές 
εργασίας αδήλωτης εργασίας εντός του 
ευρωπαϊκού ιδρύματος για τη βελτίωση 
των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας 
(Eurofound) ως συμπληρωτικό καθήκον 
του οργανισμού, με αποστολή την 
οργάνωση των εργασιών της πλατφόρμας 
και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής 
εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, 
παρέχοντας ενημερωμένες, 
αντικειμενικές, αξιόπιστες και 
συγκριτικές πληροφορίες, καθώς και 
βελτιώνοντας τη διασυνοριακή 
συνεργασία·

Αιτιολόγηση

Όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια από τις επιλογές πολιτικής στην πρότασή της για 
μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τη βελτίωση της συνεργασίας στην ΕΕ όσον αφορά την πρόληψη 
και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Οργανισμός έχει 
διενεργήσει στο παρελθόν συγκριτικές μελέτες για την αδήλωτη εργασία και τους πόρους, οι 
απαιτήσεις θα είναι κατά πολύ πιο περιορισμένες σε σύγκριση με τη θέσπιση ενός νέου 
Οργανισμού.

Or. en

Τροπολογία 153
Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να συστήσει έναν 
ευρωπαϊκό οργανισμό για διασυνοριακές 

19. ζητεί από την Επιτροπή, σε 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους 
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υποθέσεις κατάχρησης της προστασίας της 
εργασίας και αδήλωτης εργασίας, στα 
καθήκοντα του οποίου θα μπορούσαν να 
συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων η 
επισήμανση εταιρειών-ταχυδρομικών 
θυρίδων, ο έλεγχος παρόχων διεθνικών 
υπηρεσιών, η θέσπιση προγραμμάτων 
κατάρτισης, η επισήμανση νέων τεχνικών 
παράκαμψης και η διοργάνωση 
διασυνοριακών ελέγχων·

και τις σχετικές εθνικές αρχές, να 
αναπτύξει αποτελεσματικά εργαλεία για 
την αντιμετώπιση της κατάχρησης της 
προστασίας της εργασίας και αδήλωτης 
εργασίας, στα καθήκοντα του οποίου θα 
μπορούσαν να συγκαταλέγονται μεταξύ 
άλλων η επισήμανση εταιρειών-
ταχυδρομικών θυρίδων, ο έλεγχος 
παρόχων διεθνικών υπηρεσιών, η θέσπιση 
προγραμμάτων κατάρτισης, η επισήμανση 
νέων τεχνικών παράκαμψης και η 
διοργάνωση διασυνοριακών ελέγχων· και 
να εξετάσει εάν προκύπτει προστιθέμενη 
αξία για έναν ευρωπαϊκό οργανισμό με 
αρμοδιότητα για τα εν λόγω ζητήματα·

Or. en

Τροπολογία 154
Jelko Kacin, Phil Bennion, Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να συστήσει έναν 
ευρωπαϊκό οργανισμό για διασυνοριακές 
υποθέσεις κατάχρησης της προστασίας της 
εργασίας και αδήλωτης εργασίας, στα 
καθήκοντα του οποίου θα μπορούσαν να 
συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων η 
επισήμανση εταιρειών-ταχυδρομικών 
θυρίδων, ο έλεγχος παρόχων διεθνικών 
υπηρεσιών, η θέσπιση προγραμμάτων 
κατάρτισης, η επισήμανση νέων τεχνικών 
παράκαμψης και η διοργάνωση 
διασυνοριακών ελέγχων·

19. καλεί την Επιτροπή να συντονίσει και 
να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών σχετικά με διασυνοριακές 
υποθέσεις κατάχρησης της προστασίας της 
εργασίας και αδήλωτης εργασίας, στα 
καθήκοντα του οποίου θα μπορούσαν να 
συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων η 
επισήμανση εταιρειών-ταχυδρομικών 
θυρίδων, ο έλεγχος παρόχων διεθνικών 
υπηρεσιών, η θέσπιση προγραμμάτων 
κατάρτισης, η επισήμανση νέων τεχνικών 
παράκαμψης και η διοργάνωση 
διασυνοριακών ελέγχων·

Or. en
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Τροπολογία 155
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να συστήσει έναν 
ευρωπαϊκό οργανισμό για διασυνοριακές 
υποθέσεις κατάχρησης της προστασίας της 
εργασίας και αδήλωτης εργασίας, στα 
καθήκοντα του οποίου θα μπορούσαν να 
συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων η 
επισήμανση εταιρειών-ταχυδρομικών 
θυρίδων, ο έλεγχος παρόχων διεθνικών 
υπηρεσιών, η θέσπιση προγραμμάτων 
κατάρτισης, η επισήμανση νέων τεχνικών 
παράκαμψης και η διοργάνωση 
διασυνοριακών ελέγχων·

19. καλεί την Επιτροπή να συστήσει μια 
ειδική υπηρεσία για διασυνοριακές 
υποθέσεις κατάχρησης της προστασίας της 
εργασίας και αδήλωτης εργασίας, στα 
καθήκοντα της οποίας θα μπορούσαν να 
συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων η 
επισήμανση εταιρειών-ταχυδρομικών 
θυρίδων, ο έλεγχος των διεθνικών 
δραστηριοτήτων, η θέσπιση 
προγραμμάτων κατάρτισης, η επισήμανση 
νέων τεχνικών παράκαμψης και η 
διοργάνωση διασυνοριακών ελέγχων·

Or. fr

Τροπολογία 156
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να συστήσει έναν 
ευρωπαϊκό οργανισμό για διασυνοριακές 
υποθέσεις κατάχρησης της προστασίας της 
εργασίας και αδήλωτης εργασίας, στα 
καθήκοντα του οποίου θα μπορούσαν να 
συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων η 
επισήμανση εταιρειών-ταχυδρομικών 
θυρίδων, ο έλεγχος παρόχων διεθνικών 
υπηρεσιών, η θέσπιση προγραμμάτων 
κατάρτισης, η επισήμανση νέων τεχνικών
παράκαμψης και η διοργάνωση 
διασυνοριακών ελέγχων·

19. καλεί την Επιτροπή να αφιερώσει 
επαρκείς ανθρώπινους πόρους στην 
παρακολούθηση διασυνοριακών 
υποθέσεων κατάχρησης της προστασίας 
της εργασίας και αδήλωτης εργασίας, να 
αναπτύξει προγράμματα κατάρτισης για 
επιθεωρήσεις και να καθορίσει νέες 
τεχνικές παράκαμψης και να θεσπίσει 
μέτρα στήριξης των κρατών μελών στην 
αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 157
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να συστήσει έναν 
ευρωπαϊκό οργανισμό για διασυνοριακές 
υποθέσεις κατάχρησης της προστασίας της 
εργασίας και αδήλωτης εργασίας, στα 
καθήκοντα του οποίου θα μπορούσαν να 
συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων η 
επισήμανση εταιρειών-ταχυδρομικών 
θυρίδων, ο έλεγχος παρόχων διεθνικών 
υπηρεσιών, η θέσπιση προγραμμάτων 
κατάρτισης, η επισήμανση νέων τεχνικών 
παράκαμψης και η διοργάνωση 
διασυνοριακών ελέγχων·

19. καλεί την Επιτροπή να συστήσει έναν 
ευρωπαϊκό οργανισμό για διασυνοριακές 
υποθέσεις κατάχρησης της προστασίας της 
εργασίας και αδήλωτης εργασίας, στα 
καθήκοντα του οποίου θα μπορούσαν να 
συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων η 
επισήμανση εταιρειών-ταχυδρομικών 
θυρίδων, ο έλεγχος παρόχων διεθνικών 
υπηρεσιών, η θέσπιση πανευρωπαϊκών 
προγραμμάτων κατάρτισης, η 
αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η 
ψευδο-απασχόληση, οι νέοι κίνδυνοι για 
την εργασία και η απόσπαση, η 
επισήμανση νέων τεχνικών παράκαμψης 
και η διοργάνωση διασυνοριακών ελέγχων·

Or. de

Τροπολογία 158
Ole Christensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να συστήσει έναν 
ευρωπαϊκό οργανισμό για διασυνοριακές 
υποθέσεις κατάχρησης της προστασίας της 
εργασίας και αδήλωτης εργασίας, στα 
καθήκοντα του οποίου θα μπορούσαν να 
συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων η 
επισήμανση εταιρειών-ταχυδρομικών 
θυρίδων, ο έλεγχος παρόχων διεθνικών 
υπηρεσιών, η θέσπιση προγραμμάτων 
κατάρτισης, η επισήμανση νέων τεχνικών 

19. καλεί την Επιτροπή, με την επιφύλαξη 
της αρχής της επικουρικότητας, να 
συστήσει έναν ευρωπαϊκό οργανισμό για 
διασυνοριακές υποθέσεις κατάχρησης της 
προστασίας της εργασίας και αδήλωτης 
εργασίας, στα καθήκοντα του οποίου θα 
μπορούσαν να συγκαταλέγονται μεταξύ 
άλλων η επισήμανση εταιρειών-
ταχυδρομικών θυρίδων, ο έλεγχος 
παρόχων διεθνικών υπηρεσιών, η θέσπιση 
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παράκαμψης και η διοργάνωση 
διασυνοριακών ελέγχων·

προγραμμάτων κατάρτισης, η επισήμανση 
νέων τεχνικών παράκαμψης και η 
διοργάνωση διασυνοριακών ελέγχων·

Or. en

Τροπολογία 159
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να συστήσει έναν 
ευρωπαϊκό οργανισμό για διασυνοριακές 
υποθέσεις κατάχρησης της προστασίας της 
εργασίας και αδήλωτης εργασίας, στα 
καθήκοντα του οποίου θα μπορούσαν να 
συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων η 
επισήμανση εταιρειών-ταχυδρομικών 
θυρίδων, ο έλεγχος παρόχων διεθνικών 
υπηρεσιών, η θέσπιση προγραμμάτων 
κατάρτισης, η επισήμανση νέων τεχνικών 
παράκαμψης και η διοργάνωση 
διασυνοριακών ελέγχων·

19. καλεί την Επιτροπή να συστήσει έναν 
ευρωπαϊκό οργανισμό για διασυνοριακές 
υποθέσεις κατάχρησης της προστασίας της 
εργασίας και αδήλωτης εργασίας, στα 
καθήκοντα του οποίου θα μπορούσαν να 
συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων η 
επισήμανση εταιρειών-ταχυδρομικών 
θυρίδων, ο έλεγχος παρόχων διεθνικών 
υπηρεσιών, η θέσπιση προγραμμάτων 
κατάρτισης, η επισήμανση νέων τεχνικών 
παράκαμψης, η διοργάνωση 
διασυνοριακών ελέγχων· προτείνει επίσης 
περιστασιακές κοινές διασυνοριακές 
επιθεωρήσεις μεταξύ των εθνικών 
επιθεωρήσεων, ιδίως σε περιοχές κοντά 
σε συνοριακές ζώνες·

Or. en

Τροπολογία 160
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει 
μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τους 
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επιθεωρητές εργασίας όσον αφορά την 
αδήλωτη εργασία, στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη βελτίωση 
των Συνθηκών Εργασίας και Διαβίωσης 
(Eurofound), η οποία θα προστεθεί στα 
καθήκοντα του οργανισμού με στόχο την 
οργάνωση των εργασιών της πλατφόρμας 
και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής 
εμπειριών και ορθών πρακτικών, 
παρέχοντας αντικειμενικές, αξιόπιστες 
και συγκρίσιμες πληροφορίες που θα 
επικαιροποιούνται τακτικά, καθώς και τη 
βελτίωση της διασυνοριακής 
συνεργασίας, καθιστώντας ιδίως δυνατό 
τον εντοπισμό των λεγόμενων εταιρειών-
ταχυδρομικών θυρίδων και τον έλεγχό 
τους·

Or. fr

Τροπολογία 161
Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει 
ευρωπαϊκή κάρτα κοινωνικής ασφάλισης 
που δεν θα μπορεί να παραχαραχθεί, στην 
οποία θα είναι αποθηκευμένα όλα τα 
δεδομένα που χρειάζονται για τον έλεγχο 
της εργασιακής σχέσης, όπως για 
παράδειγμα η κοινωνική ασφάλιση και οι 
χρόνοι εργασίας, και η οποία θα υπόκειται 
σε αυστηρούς κανόνες για την προστασία 
των δεδομένων·

20. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να διερευνήσουν στο πλαίσιο του 
συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης 
τις επιλογές προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι οι μετακινούμενοι 
εργαζόμενοι διαθέτουν αποδεικτικά 
στοιχεία της επίσημης απασχόλησης και 
της κοινωνικής τους ασφάλισης, ώστε να 
διευκολύνεται η επιβεβαίωση της 
κατάστασής τους· τονίζει ότι κάθε 
σχετικό έγγραφο θα υπόκειται σε 
αυστηρούς κανόνες για την προστασία των 
δεδομένων·

Or. en
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Τροπολογία 162
Csaba Őry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει
ευρωπαϊκή κάρτα κοινωνικής ασφάλισης 
που δεν θα μπορεί να παραχαραχθεί, στην 
οποία θα είναι αποθηκευμένα όλα τα 
δεδομένα που χρειάζονται για τον έλεγχο 
της εργασιακής σχέσης, όπως για 
παράδειγμα η κοινωνική ασφάλιση και οι 
χρόνοι εργασίας, και η οποία θα υπόκειται 
σε αυστηρούς κανόνες για την προστασία 
των δεδομένων·

20. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τα 
οφέλη που απορρέουν από την καθιέρωση 
ευρωπαϊκής κάρτας κοινωνικής 
ασφάλισης που δεν θα μπορεί να 
παραχαραχθεί, στην οποία θα είναι 
αποθηκευμένα όλα τα δεδομένα που 
χρειάζονται για τον έλεγχο της εργασιακής 
σχέσης, όπως για παράδειγμα η κοινωνική 
ασφάλιση και οι χρόνοι εργασίας, και η 
οποία θα υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες 
για την προστασία των δεδομένων·

Or. hu

Τροπολογία 163
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει 
ευρωπαϊκή κάρτα κοινωνικής ασφάλισης 
που δεν θα μπορεί να παραχαραχθεί, στην 
οποία θα είναι αποθηκευμένα όλα τα 
δεδομένα που χρειάζονται για τον έλεγχο 
της εργασιακής σχέσης, όπως για 
παράδειγμα η κοινωνική ασφάλιση και οι 
χρόνοι εργασίας, και η οποία θα υπόκειται 
σε αυστηρούς κανόνες για την προστασία 
των δεδομένων·

20. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο να καθιερώσει, κατόπιν 
ενδελεχούς εκτίμησης των επιπτώσεων,
ευρωπαϊκή κάρτα κοινωνικής ασφάλισης ή 
άλλο πανευρωπαϊκό έγγραφο ταυτότητας 
που δεν θα μπορεί να παραχαραχθεί, το 
οποίο θα αποθηκεύει όλα τα δεδομένα που 
χρειάζονται για τον έλεγχο της εργασιακής 
σχέσης, όπως για παράδειγμα η 
κατάσταση της κοινωνικής ασφάλισης 
και οι χρόνοι εργασίας, και η οποία θα 
υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες για την 
προστασία των δεδομένων·
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Or. en

Τροπολογία 164
Jelko Kacin, Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει
ευρωπαϊκή κάρτα κοινωνικής ασφάλισης 
που δεν θα μπορεί να παραχαραχθεί, στην 
οποία θα είναι αποθηκευμένα όλα τα 
δεδομένα που χρειάζονται για τον έλεγχο 
της εργασιακής σχέσης, όπως για 
παράδειγμα η κοινωνική ασφάλιση και οι 
χρόνοι εργασίας, και η οποία θα υπόκειται 
σε αυστηρούς κανόνες για την προστασία 
των δεδομένων·

20. καλεί την Επιτροπή να διαθέσει
ευρωπαϊκή κάρτα κοινωνικής ασφάλισης 
που δεν θα μπορεί να παραχαραχθεί, στην 
οποία θα είναι αποθηκευμένα όλα τα 
δεδομένα που χρειάζονται για τον έλεγχο 
της εργασιακής σχέσης, όπως για 
παράδειγμα η κοινωνική ασφάλιση και οι 
χρόνοι εργασίας, και η οποία θα υπόκειται 
σε αυστηρούς κανόνες για την προστασία 
των δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 165
Olle Ludvigsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει 
ευρωπαϊκή κάρτα κοινωνικής ασφάλισης 
που δεν θα μπορεί να παραχαραχθεί, στην 
οποία θα είναι αποθηκευμένα όλα τα 
δεδομένα που χρειάζονται για τον έλεγχο 
της εργασιακής σχέσης, όπως για
παράδειγμα η κοινωνική ασφάλιση και οι 
χρόνοι εργασίας, και η οποία θα υπόκειται 
σε αυστηρούς κανόνες για την προστασία 
των δεδομένων·

20. καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει 
ευρωπαϊκή κάρτα κοινωνικής ασφάλισης 
που δεν θα μπορεί να παραχαραχθεί, στην 
οποία θα είναι αποθηκευμένα όλα τα 
δεδομένα που χρειάζονται για τον έλεγχο 
της εργασιακής σχέσης, όπως για 
παράδειγμα η κοινωνική ασφάλιση και οι 
χρόνοι εργασίας, και η οποία θα υπόκειται 
σε αυστηρούς κανόνες για την προστασία 
των δεδομένων, ιδίως όσον αφορά την
επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα· τονίζει ότι στο 
πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό, πριν και 
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κατά τη διάρκεια ολόκληρης της 
διαδικασίας ανάπτυξης μιας τέτοιας 
κάρτας, να αναλυθούν ενδελεχώς οι 
επιπτώσεις για την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής·

Or. sv

Τροπολογία 166
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
ευρωπαϊκό μηχανισμό έγκαιρης 
προειδοποίησης για παραβιάσεις που 
αφορούν την προστασία της εργασίας και 
την αδήλωτη εργασία, ο οποίος θα 
προωθεί τη γρήγορη ανταλλαγή μεταξύ 
των κρατών μελών και θα υποστηρίζεται 
από μαύρη λίστα προκειμένου να 
εμποδίζεται έγκαιρα η κατάχρηση σε 
βάρος εργαζομένων· επισημαίνει ότι 
αυτός ο μηχανισμός έγκαιρης 
προειδοποίησης μπορεί να έχει ως 
πρότυπο το υφιστάμενο σύστημα 
έγκαιρης προειδοποίησης για την 
προστασία των καταναλωτών (RAPEX)·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 167
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει
ευρωπαϊκό μηχανισμό έγκαιρης 

21. καλεί την Επιτροπή να θέσει σε 
λειτουργία πιλοτικό πρόγραμμα για τη 
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προειδοποίησης για παραβιάσεις που 
αφορούν την προστασία της εργασίας και 
την αδήλωτη εργασία, ο οποίος θα προωθεί 
τη γρήγορη ανταλλαγή μεταξύ των κρατών 
μελών και θα υποστηρίζεται από μαύρη 
λίστα προκειμένου να εμποδίζεται έγκαιρα 
η κατάχρηση σε βάρος εργαζομένων· 
επισημαίνει ότι αυτός ο μηχανισμός 
έγκαιρης προειδοποίησης μπορεί να έχει 
ως πρότυπο το υφιστάμενο σύστημα 
έγκαιρης προειδοποίησης για την 
προστασία των καταναλωτών (RAPEX)·

δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού
έγκαιρης προειδοποίησης για παραβιάσεις 
που αφορούν την προστασία της εργασίας 
και την αδήλωτη εργασία, ο οποίος θα 
προωθεί τη γρήγορη ανταλλαγή μεταξύ 
των κρατών μελών και θα υποστηρίζεται 
από μαύρη λίστα προκειμένου να 
εμποδίζονται έγκαιρα και περισσότερο 
αποτελεσματικά οι παραβιάσεις των 
κανόνων που αφορούν την προστασία της 
εργασίας· επισημαίνει ότι αυτός ο 
μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης 
μπορεί να έχει ως πρότυπο το υφιστάμενο 
σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την 
προστασία των καταναλωτών (RAPEX)·

Or. fi

Τροπολογία 168
Csaba Őry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει
ευρωπαϊκό μηχανισμό έγκαιρης 
προειδοποίησης για παραβιάσεις που 
αφορούν την προστασία της εργασίας και 
την αδήλωτη εργασία, ο οποίος θα προωθεί 
τη γρήγορη ανταλλαγή μεταξύ των κρατών 
μελών και θα υποστηρίζεται από μαύρη 
λίστα προκειμένου να εμποδίζεται έγκαιρα 
η κατάχρηση σε βάρος εργαζομένων· 
επισημαίνει ότι αυτός ο μηχανισμός 
έγκαιρης προειδοποίησης μπορεί να έχει 
ως πρότυπο το υφιστάμενο σύστημα 
έγκαιρης προειδοποίησης για την 
προστασία των καταναλωτών (RAPEX)·

21. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τα 
οφέλη που απορρέουν από τη θέσπιση 
μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης για 
παραβιάσεις που αφορούν την προστασία 
της εργασίας και την αδήλωτη εργασία, ο 
οποίος θα προωθεί τη γρήγορη ανταλλαγή 
μεταξύ των κρατών μελών και θα 
υποστηρίζεται από μαύρη λίστα 
προκειμένου να εμποδίζεται έγκαιρα η 
κατάχρηση σε βάρος εργαζομένων· 
επισημαίνει ότι αυτός ο μηχανισμός 
έγκαιρης προειδοποίησης μπορεί να έχει 
ως πρότυπο το υφιστάμενο σύστημα 
έγκαιρης προειδοποίησης για την 
προστασία των καταναλωτών (RAPEX)·

Or. hu
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Τροπολογία 169
Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
ευρωπαϊκό μηχανισμό έγκαιρης 
προειδοποίησης για παραβιάσεις που 
αφορούν την προστασία της εργασίας και 
την αδήλωτη εργασία, ο οποίος θα προωθεί 
τη γρήγορη ανταλλαγή μεταξύ των κρατών 
μελών και θα υποστηρίζεται από μαύρη 
λίστα προκειμένου να εμποδίζεται έγκαιρα 
η κατάχρηση σε βάρος εργαζομένων· 
επισημαίνει ότι αυτός ο μηχανισμός 
έγκαιρης προειδοποίησης μπορεί να έχει 
ως πρότυπο το υφιστάμενο σύστημα 
έγκαιρης προειδοποίησης για την 
προστασία των καταναλωτών (RAPEX)·

21. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη 
θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού
έγκαιρης προειδοποίησης για παραβιάσεις 
που αφορούν την προστασία της εργασίας 
και την αδήλωτη εργασία, ο οποίος θα 
προωθεί τη γρήγορη ανταλλαγή μεταξύ 
των κρατών μελών και θα υποστηρίζεται 
από μαύρη λίστα προκειμένου να 
εμποδίζεται έγκαιρα η κατάχρηση σε 
βάρος εργαζομένων· επισημαίνει ότι αυτός 
ο μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης 
μπορεί να έχει ως πρότυπο το υφιστάμενο 
σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την 
προστασία των καταναλωτών (RAPEX)·

Or. en

Τροπολογία 170
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
ευρωπαϊκό μηχανισμό έγκαιρης 
προειδοποίησης για παραβιάσεις που 
αφορούν την προστασία της εργασίας και 
την αδήλωτη εργασία, ο οποίος θα προωθεί 
τη γρήγορη ανταλλαγή μεταξύ των κρατών 
μελών και θα υποστηρίζεται από μαύρη 
λίστα προκειμένου να εμποδίζεται έγκαιρα 
η κατάχρηση σε βάρος εργαζομένων· 
επισημαίνει ότι αυτός ο μηχανισμός 
έγκαιρης προειδοποίησης μπορεί να έχει 
ως πρότυπο το υφιστάμενο σύστημα 

21. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
ευρωπαϊκό μηχανισμό έγκαιρης 
προειδοποίησης για παραβιάσεις που 
αφορούν την προστασία της εργασίας και 
την αδήλωτη εργασία, ο οποίος θα προωθεί 
τη γρήγορη ανταλλαγή μεταξύ των κρατών 
μελών και θα υποστηρίζεται από μαύρη 
λίστα προκειμένου να εμποδίζεται έγκαιρα 
η κατάχρηση σε βάρος εργαζομένων· 
επισημαίνει ότι αυτός ο μηχανισμός 
έγκαιρης προειδοποίησης μπορεί να έχει 
ως πρότυπο το υφιστάμενο σύστημα 
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έγκαιρης προειδοποίησης για την 
προστασία των καταναλωτών (RAPEX)·

έγκαιρης προειδοποίησης για την 
προστασία των καταναλωτών (RAPEX)· 
υπογραμμίζει την ανάγκη ακριβούς 
τεκμηρίωσης των παραβιάσεων με 
συστηματική καταχώριση των 
πορισμάτων των επιθεωρήσεων, 
προκειμένου να αντιμετωπίζεται 
στοχευμένα η κατάχρηση·

Or. de

Τροπολογία 171
Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. θεωρεί ότι μια ευρωπαϊκή βάση 
δεδομένων με δεδομένα και στοιχεία που 
αφορούν την παράνομη απασχόληση 
συνιστά σημαντική ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία για την καταπολέμηση 
της αδήλωτης εργασίας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 172
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. θεωρεί ότι μια ευρωπαϊκή βάση 
δεδομένων με δεδομένα και στοιχεία που 
αφορούν την παράνομη απασχόληση 
συνιστά σημαντική ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία για την καταπολέμηση 
της αδήλωτης εργασίας·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 173
Jelko Kacin, Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. θεωρεί ότι μια ευρωπαϊκή βάση 
δεδομένων με δεδομένα και στοιχεία που 
αφορούν την παράνομη απασχόληση 
συνιστά σημαντική ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία για την καταπολέμηση 
της αδήλωτης εργασίας·

22. θεωρεί ότι μια αυξημένη συνεργασία 
και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
κρατών μελών σχετικά με την παράνομη 
απασχόληση συνιστά σημαντική 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για την 
καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 174
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. θεωρεί ότι μια ευρωπαϊκή βάση 
δεδομένων με δεδομένα και στοιχεία που 
αφορούν την παράνομη απασχόληση 
συνιστά σημαντική ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία για την καταπολέμηση 
της αδήλωτης εργασίας·

22. θεωρεί ότι μια ευρωπαϊκή βάση 
δεδομένων με δεδομένα και στοιχεία που 
αφορούν την παράνομη απασχόληση θα 
βελτιώσει τον συντονισμό μεταξύ των 
επιθεωρήσεων εργασίας από διάφορες 
χώρες και ότι συνιστά σημαντική 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για την 
καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 175
Jutta Steinruck



PE521.490v01-00 92/115 AM\1005553EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. θεωρεί ότι μια ευρωπαϊκή βάση 
δεδομένων με δεδομένα και στοιχεία που 
αφορούν την παράνομη απασχόληση 
συνιστά σημαντική ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία για την καταπολέμηση 
της αδήλωτης εργασίας·

22. θεωρεί ότι μια ευρωπαϊκή βάση 
δεδομένων με δεδομένα και στοιχεία που 
αφορούν την παράνομη απασχόληση 
συνιστά σημαντική ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία για την καταπολέμηση 
της αδήλωτης εργασίας· επισημαίνει ότι 
μια τέτοια βάση δεδομένων θα προσέφερε 
σημαντικό υπόβαθρο για τις ευρωπαϊκές 
νομοθετικές πρωτοβουλίες στον τομέα 
της αδήλωτης εργασίας και θα επέτρεπε 
στα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν 
παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών για 
την καταπολέμηση της αδήλωτης 
εργασίας·

Or. de

Τροπολογία 176
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. επισημαίνει ότι μέχρι τώρα τα 
δικαιώματα ελέγχου των εθνικών αρχών 
επιθεώρησης είναι πολύ περιορισμένα 
όσον αφορά αλλοδαπές επιχειρήσεις· 
συνιστά να καταχωρούνται τα 
πιστοποιητικά απόσπασης A1 σε 
ηλεκτρονικό μητρώο για ολόκληρη την 
ΕΕ, προκειμένου να καταστούν δυνατοί 
οι έλεγχοι σχέσεων εργασίας 
αποσπασμένων εργαζομένων στα εθνικά 
κράτη·

23. επισημαίνει ότι μέχρι τώρα τα 
δικαιώματα ελέγχου των εθνικών αρχών 
επιθεώρησης είναι πολύ περιορισμένα 
όσον αφορά αλλοδαπές επιχειρήσεις·

Or. en
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Τροπολογία 177
Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. επισημαίνει ότι μέχρι τώρα τα 
δικαιώματα ελέγχου των εθνικών αρχών 
επιθεώρησης είναι πολύ περιορισμένα 
όσον αφορά αλλοδαπές επιχειρήσεις· 
συνιστά να καταχωρούνται τα 
πιστοποιητικά απόσπασης A1 σε 
ηλεκτρονικό μητρώο για ολόκληρη την 
ΕΕ, προκειμένου να καταστούν δυνατοί οι 
έλεγχοι σχέσεων εργασίας αποσπασμένων 
εργαζομένων στα εθνικά κράτη·

23. τονίζει τη σημασία της δημιουργίας 
ισότιμων όρων για όλες τις εταιρείες 
ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής 
τους επίσης όσον αφορά τις επιθεωρήσεις 
εργασίας· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι 
επιθεωρήσεις εργασίας μπορούν να 
αξιοποιούν πλήρως το δικαίωμά τους για 
ανεξάρτητες επιθεωρήσεις χωρίς 
διακρίσεις, ανεξάρτητα από τον τόπο 
εγκατάστασης της εταιρείας· επισημαίνει 
ότι τα δικαιώματα ελέγχου των εθνικών 
αρχών επιθεώρησης είναι πολύ 
περιορισμένα όσον αφορά αλλοδαπές 
επιχειρήσεις σε ορισμένες διασυνοριακές 
περιπτώσεις και ότι τούτο έχει θέσει σε 
κίνδυνο τόσο την προστασία του 
εργαζόμενου όσο και τον δίκαιο 
χαρακτήρα της εσωτερικής αγοράς· 
συνιστά τα έντυπα A1 να μην έχουν 
αναδρομικό χαρακτήρα και να εξετάσουν 
το ενδεχόμενο ανάπτυξης συστημάτων 
καταχώρισης, προκειμένου να καταστούν 
δυνατοί οι έλεγχοι στα εθνικά κράτη·

Or. en

Τροπολογία 178
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. επισημαίνει ότι μέχρι τώρα τα 
δικαιώματα ελέγχου των εθνικών αρχών 

23. επισημαίνει ότι μέχρι τώρα τα 
δικαιώματα ελέγχου των εθνικών αρχών 
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επιθεώρησης είναι πολύ περιορισμένα 
όσον αφορά αλλοδαπές επιχειρήσεις· 
συνιστά να καταχωρούνται τα
πιστοποιητικά απόσπασης A1 σε 
ηλεκτρονικό μητρώο για ολόκληρη την 
ΕΕ, προκειμένου να καταστούν δυνατοί οι 
έλεγχοι σχέσεων εργασίας αποσπασμένων 
εργαζομένων στα εθνικά κράτη·

επιθεώρησης είναι πολύ περιορισμένα 
όσον αφορά αλλοδαπές επιχειρήσεις· 
συνιστά να καταχωρούνται οι πληροφορίες 
για την απόσπαση εργαζομένων σε 
ηλεκτρονικό μητρώο το οποίο θα είναι 
στη διάθεση των αρχών σε ολόκληρη την 
ΕΕ, προκειμένου να καταστούν δυνατοί οι 
έλεγχοι σχέσεων εργασίας αποσπασμένων 
εργαζομένων στα εθνικά κράτη·

Or. fi

Τροπολογία 179
Ole Christensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. επισημαίνει ότι μέχρι τώρα τα 
δικαιώματα ελέγχου των εθνικών αρχών 
επιθεώρησης είναι πολύ περιορισμένα 
όσον αφορά αλλοδαπές επιχειρήσεις· 
συνιστά να καταχωρούνται τα 
πιστοποιητικά απόσπασης A1 σε 
ηλεκτρονικό μητρώο για ολόκληρη την 
ΕΕ, προκειμένου να καταστούν δυνατοί οι 
έλεγχοι σχέσεων εργασίας αποσπασμένων 
εργαζομένων στα εθνικά κράτη·

23. επισημαίνει ότι μέχρι τώρα τα 
δικαιώματα ελέγχου των εθνικών αρχών 
επιθεώρησης είναι πολύ περιορισμένα 
όσον αφορά αλλοδαπές επιχειρήσεις και 
πρέπει να επεκταθούν· συνιστά να 
καταχωρούνται τα πιστοποιητικά 
απόσπασης A1 σε ηλεκτρονικό μητρώο για 
ολόκληρη την ΕΕ, το οποίο πρέπει να 
συμπληρώνει τα υφιστάμενα εθνικά 
μητρώα, προκειμένου να καταστούν 
δυνατοί οι έλεγχοι σχέσεων εργασίας 
αποσπασμένων εργαζομένων στα εθνικά 
κράτη·

Or. en

Τροπολογία 180
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. επισημαίνει ότι μέχρι τώρα τα 
δικαιώματα ελέγχου των εθνικών αρχών 
επιθεώρησης είναι πολύ περιορισμένα 
όσον αφορά αλλοδαπές επιχειρήσεις· 
συνιστά να καταχωρούνται τα 
πιστοποιητικά απόσπασης A1 σε 
ηλεκτρονικό μητρώο για ολόκληρη την 
ΕΕ, προκειμένου να καταστούν δυνατοί οι 
έλεγχοι σχέσεων εργασίας αποσπασμένων 
εργαζομένων στα εθνικά κράτη·

23. επισημαίνει ότι μέχρι τώρα τα 
δικαιώματα ελέγχου των εθνικών αρχών 
επιθεώρησης είναι πολύ περιορισμένα 
όσον αφορά αλλοδαπές επιχειρήσεις· 
συνιστά να καταχωρούνται τα 
πιστοποιητικά απόσπασης A1 σε 
ηλεκτρονικό μητρώο για ολόκληρη την 
ΕΕ, προκειμένου να καταστούν δυνατοί οι 
έλεγχοι σχέσεων εργασίας αποσπασμένων 
εργαζομένων στα εθνικά κράτη· μια 
αποδοτικότερη, διασυνοριακή ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων 
αρμόδιων αρχών έχει εν προκειμένω 
μεγάλη σημασία·

Or. nl

Τροπολογία 181
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. επισημαίνει ότι μέχρι τώρα τα 
δικαιώματα ελέγχου των εθνικών αρχών 
επιθεώρησης είναι πολύ περιορισμένα 
όσον αφορά αλλοδαπές επιχειρήσεις· 
συνιστά να καταχωρούνται τα 
πιστοποιητικά απόσπασης A1 σε 
ηλεκτρονικό μητρώο για ολόκληρη την 
ΕΕ, προκειμένου να καταστούν δυνατοί οι 
έλεγχοι σχέσεων εργασίας αποσπασμένων 
εργαζομένων στα εθνικά κράτη·

23. επισημαίνει ότι μέχρι τώρα τα 
δικαιώματα ελέγχου των εθνικών αρχών 
επιθεώρησης είναι πολύ περιορισμένα 
όσον αφορά αλλοδαπές επιχειρήσεις· 
συνιστά να καταχωρούνται τα 
πιστοποιητικά απόσπασης A1 σε 
ηλεκτρονικό μητρώο για ολόκληρη την ΕΕ 
και σε διάφορες γλώσσες, προκειμένου να 
καταστούν δυνατοί οι έλεγχοι σχέσεων 
εργασίας αποσπασμένων εργαζομένων στα 
εθνικά κράτη·

Or. fr

Τροπολογία 182
Philippe Boulland
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της 
οδηγίας για την επιβολή της οδηγίας για 
την απόσπαση, η έκταση των 
πιστοποιητικών δεν θα πρέπει να 
αποτελεί εμπόδιο για τη μετάφρασή τους 
όταν αυτή είναι απαραίτητη στο πλαίσιο 
επιθεώρησης·

Or. fr

Τροπολογία 183
Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. τονίζει ότι οι υφιστάμενες οδηγίες για 
τον κοινωνικό και εργασιακό τομέα δεν 
δίνουν επαρκή έμφαση στην πτυχή της 
βελτίωσης της επιβολής και του ρόλου των 
επιθεωρήσεων εργασίας· θεωρεί αναγκαία 
τη σχετική επανεξέταση των υφισταμένων 
οδηγιών και την ενδεχόμενη αναθεώρησή 
τους· επίσης, θεωρεί αναγκαίο να 
λαμβάνεται υπόψη ο ρόλος των 
επιθεωρήσεων εργασίας στις νέες 
νομοθετικές πρωτοβουλίες του 
κοινωνικού και εργασιακού τομέα κατά 
τρόπο ώστε να συνιστούν 
αποτελεσματική προστασία·

24. τονίζει ότι οι υφιστάμενες οδηγίες για 
τον κοινωνικό και εργασιακό τομέα δεν 
δίνουν επαρκή έμφαση στην πτυχή της 
βελτίωσης της επιβολής και του ρόλου των 
επιθεωρήσεων εργασίας· θεωρεί αναγκαία 
τη σχετική επανεξέταση των υφισταμένων 
οδηγιών και την ενδεχόμενη αναθεώρησή 
τους·

Or. de

Τροπολογία 184
Heinz K. Becker
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. τονίζει ότι οι υφιστάμενες οδηγίες για 
τον κοινωνικό και εργασιακό τομέα δεν 
δίνουν επαρκή έμφαση στην πτυχή της 
βελτίωσης της επιβολής και του ρόλου των 
επιθεωρήσεων εργασίας· θεωρεί αναγκαία 
τη σχετική επανεξέταση των υφισταμένων 
οδηγιών και την ενδεχόμενη αναθεώρησή 
τους· επίσης, θεωρεί αναγκαίο να 
λαμβάνεται υπόψη ο ρόλος των 
επιθεωρήσεων εργασίας στις νέες 
νομοθετικές πρωτοβουλίες του κοινωνικού 
και εργασιακού τομέα κατά τρόπο ώστε να 
συνιστούν αποτελεσματική προστασία·

24. τονίζει ότι οι υφιστάμενες οδηγίες για 
τον κοινωνικό και εργασιακό τομέα δεν 
δίνουν επαρκή έμφαση στην πτυχή της 
βελτίωσης της επιβολής και του ρόλου των 
επιθεωρήσεων εργασίας· θεωρεί αναγκαία 
τη σχετική επανεξέταση των υφισταμένων 
οδηγιών και την ενδεχόμενη αναθεώρησή 
τους· επίσης, θεωρεί αναγκαίο να 
λαμβάνεται υπόψη ο ρόλος των 
επιθεωρήσεων εργασίας στις νέες 
νομοθετικές πρωτοβουλίες του κοινωνικού 
και εργασιακού τομέα κατά τρόπο ώστε να 
επιτρέπουν αποτελεσματική προστασία·

Or. de

Τροπολογία 185
Ole Christensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. τονίζει ότι οι υφιστάμενες οδηγίες για 
τον κοινωνικό και εργασιακό τομέα δεν 
δίνουν επαρκή έμφαση στην πτυχή της 
βελτίωσης της επιβολής και του ρόλου των 
επιθεωρήσεων εργασίας· θεωρεί αναγκαία 
τη σχετική επανεξέταση των υφισταμένων 
οδηγιών και την ενδεχόμενη αναθεώρησή 
τους· επίσης, θεωρεί αναγκαίο να 
λαμβάνεται υπόψη ο ρόλος των 
επιθεωρήσεων εργασίας στις νέες 
νομοθετικές πρωτοβουλίες του κοινωνικού 
και εργασιακού τομέα κατά τρόπο ώστε να 
συνιστούν αποτελεσματική προστασία·

24. τονίζει ότι οι υφιστάμενες οδηγίες για 
τον κοινωνικό και εργασιακό τομέα δεν 
δίνουν επαρκή έμφαση στην πτυχή της 
βελτίωσης της επιβολής και του ρόλου των 
επιθεωρήσεων εργασίας· θεωρεί αναγκαία 
τη σχετική επανεξέταση των υφισταμένων 
οδηγιών και την ενδεχόμενη αναθεώρησή 
τους· επίσης, θεωρεί αναγκαίο να 
λαμβάνεται υπόψη ο ρόλος των 
επιθεωρήσεων εργασίας και των 
κοινωνικών εταίρων στις νέες νομοθετικές 
πρωτοβουλίες του κοινωνικού και 
εργασιακού τομέα κατά τρόπο ώστε να 
συνιστούν αποτελεσματική προστασία·

Or. en
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Τροπολογία 186
Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. τονίζει ότι οι υφιστάμενες οδηγίες για 
τον κοινωνικό και εργασιακό τομέα δεν 
δίνουν επαρκή έμφαση στην πτυχή της 
βελτίωσης της επιβολής και του ρόλου των 
επιθεωρήσεων εργασίας· θεωρεί αναγκαία 
τη σχετική επανεξέταση των υφισταμένων 
οδηγιών και την ενδεχόμενη αναθεώρησή 
τους· επίσης, θεωρεί αναγκαίο να 
λαμβάνεται υπόψη ο ρόλος των 
επιθεωρήσεων εργασίας στις νέες 
νομοθετικές πρωτοβουλίες του κοινωνικού 
και εργασιακού τομέα κατά τρόπο ώστε να 
συνιστούν αποτελεσματική προστασία·

24. τονίζει ότι οι υφιστάμενες οδηγίες για 
τον κοινωνικό και εργασιακό τομέα δεν 
δίνουν επαρκή έμφαση στην πτυχή της 
βελτίωσης της επιβολής και του ρόλου των 
επιθεωρήσεων εργασίας· θεωρεί αναγκαία 
τη σχετική επανεξέταση των υφισταμένων 
οδηγιών και την ενδεχόμενη αναθεώρησή 
τους· επίσης, θεωρεί αναγκαίο να 
αντιμετωπισθεί καλύτερα στην 
ευρωπαϊκή εργατική νομοθεσία το 
ζήτημα της επιβολής· επικροτεί στο 
πλαίσιο αυτό το γεγονός ότι η Επιτροπή 
πρότεινε σε οδηγίες ελάχιστες 
προδιαγραφές επιθεώρησης σχετικά με 
ορισμένες ομάδες εργαζομένων· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να τηρήσουν 
τα ανωτέρω με την ουσιαστική βελτίωση 
της επιβολής των δικαιωμάτων και 
επίσης με τον εξοπλισμό των 
επιθεωρήσεων εργασίας με επαρκείς 
πόρους· επισημαίνει ότι πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη ο ρόλος των 
επιθεωρήσεων εργασίας στις νέες 
νομοθετικές πρωτοβουλίες του κοινωνικού 
και εργασιακού τομέα κατά τρόπο ώστε να 
συνιστούν αποτελεσματική προστασία·

Or. en

Τροπολογία 187
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. τονίζει ότι οι υφιστάμενες οδηγίες για 
τον κοινωνικό και εργασιακό τομέα δεν 
δίνουν επαρκή έμφαση στην πτυχή της 
βελτίωσης της επιβολής και του ρόλου των 
επιθεωρήσεων εργασίας· θεωρεί αναγκαία 
τη σχετική επανεξέταση των υφισταμένων 
οδηγιών και την ενδεχόμενη αναθεώρησή 
τους· επίσης, θεωρεί αναγκαίο να 
λαμβάνεται υπόψη ο ρόλος των 
επιθεωρήσεων εργασίας στις νέες 
νομοθετικές πρωτοβουλίες του κοινωνικού 
και εργασιακού τομέα κατά τρόπο ώστε να 
συνιστούν αποτελεσματική προστασία·

24. τονίζει ότι οι υφιστάμενες οδηγίες για 
τον κοινωνικό και εργασιακό τομέα δεν 
δίνουν επαρκή έμφαση στην πτυχή της 
βελτίωσης της επιβολής και του ρόλου των 
επιθεωρήσεων εργασίας· θεωρεί αναγκαία 
τη σχετική επανεξέταση των υφισταμένων 
οδηγιών και την ενδεχόμενη αναθεώρησή 
τους· επίσης, θεωρεί αναγκαίο να 
λαμβάνεται υπόψη ο ρόλος των 
επιθεωρήσεων εργασίας στις νέες
νομοθετικές πρωτοβουλίες του κοινωνικού 
και εργασιακού τομέα κατά τρόπο ώστε να 
συνιστούν αποτελεσματική προστασία και 
να προωθείται η ποιότητα των προτύπων 
εργασίας σε εθελοντική βάση από τις 
επιχειρήσεις μέσω κοινωνικών σημάτων 
που θα παρέχονται δωρεάν και θα 
αναγνωρίζονται σε εθνικό ή ευρωπαϊκό 
επίπεδο·

Or. fr

Τροπολογία 188
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. επισημαίνει ότι σε ορισμένα κράτη 
μέλη εργάζονται ήδη παιδιά κάτω των 
δεκατεσσάρων· θεωρεί αναγκαία την 
ενίσχυση του ρόλου των επιθεωρητών 
εργασίας και των εκστρατειών κατά της 
παιδικής εργασίας· καλεί την Επιτροπή 
να θεσπίσει σε επίπεδο ΕΕ ειδικές 
εκστρατείες ελέγχου και εποπτείας των 
συνθηκών εργασίας των παιδιών, 
εστιάζοντας ειδικά στους ηλικιακά νέους 
διακινούμενους εργαζόμενους·

Or. de
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Τροπολογία 189
Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι διατίθενται σε 
όλους τους εργαζομένους δικονομικά 
δικαιώματα και δικαιώματα επιβολής, 
όπως αυτά που εκχωρούνται στην 
πρόταση οδηγίας σχετικά με τα μέτρα 
που διευκολύνουν την άσκηση 
δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στους 
εργαζόμενους στο πλαίσιο της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 190
Jelko Kacin, Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επικρίνει, στο πλαίσιο της οδηγίας για 
την επιβολή της οδηγίας για την 
απόσπαση, την πρόταση της Επιτροπής 
για περιορισμό των εθνικών 
αρμοδιοτήτων ελέγχου μέσω 
ενοποιημένων καταλόγων μέτρων· θεωρεί 
σημαντικό να μπορούν οι αρχές 
επιθεώρησης εργασίας να ελέγχουν όλα 
όσα θεωρούν σημαντικά·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 191
Csaba Őry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επικρίνει, στο πλαίσιο της οδηγίας για 
την επιβολή της οδηγίας για την 
απόσπαση, την πρόταση της Επιτροπής 
για περιορισμό των εθνικών 
αρμοδιοτήτων ελέγχου μέσω 
ενοποιημένων καταλόγων μέτρων· θεωρεί 
σημαντικό να μπορούν οι αρχές 
επιθεώρησης εργασίας να ελέγχουν όλα 
όσα θεωρούν σημαντικά·

διαγράφεται

Or. hu

Τροπολογία 192
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επικρίνει, στο πλαίσιο της οδηγίας για 
την επιβολή της οδηγίας για την 
απόσπαση, την πρόταση της Επιτροπής 
για περιορισμό των εθνικών 
αρμοδιοτήτων ελέγχου μέσω 
ενοποιημένων καταλόγων μέτρων· θεωρεί 
σημαντικό να μπορούν οι αρχές 
επιθεώρησης εργασίας να ελέγχουν όλα 
όσα θεωρούν σημαντικά·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 193
Sari Essayah
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επικρίνει, στο πλαίσιο της οδηγίας για 
την επιβολή της οδηγίας για την 
απόσπαση, την πρόταση της Επιτροπής
για περιορισμό των εθνικών 
αρμοδιοτήτων ελέγχου μέσω 
ενοποιημένων καταλόγων μέτρων· θεωρεί 
σημαντικό να μπορούν οι αρχές 
επιθεώρησης εργασίας να ελέγχουν όλα 
όσα θεωρούν σημαντικά·

25. θεωρεί σημαντικό, στο πλαίσιο της 
οδηγίας για την επιβολή της οδηγίας για 
την απόσπαση, να μπορούν οι αρχές 
επιθεώρησης εργασίας να ελέγχουν όλα 
όσα θεωρούν σημαντικά·

Or. fi

Τροπολογία 194
Olle Ludvigsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επικρίνει, στο πλαίσιο της οδηγίας για 
την επιβολή της οδηγίας για την 
απόσπαση, την πρόταση της Επιτροπής για 
περιορισμό των εθνικών αρμοδιοτήτων 
ελέγχου μέσω ενοποιημένων καταλόγων 
μέτρων· θεωρεί σημαντικό να μπορούν οι 
αρχές επιθεώρησης εργασίας να ελέγχουν 
όλα όσα θεωρούν σημαντικά·

25. επικρίνει, στο πλαίσιο της οδηγίας για 
την επιβολή της οδηγίας για την 
απόσπαση, την πρόταση της Επιτροπής για 
περιορισμό των εθνικών αρμοδιοτήτων 
ελέγχου μέσω ενοποιημένων καταλόγων 
μέτρων· θεωρεί σημαντικό να μπορούν οι 
αρχές επιθεώρησης εργασίας και οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις των 
εργαζομένων να ελέγχουν όλα όσα 
θεωρούν σημαντικά·

Or. sv

Τροπολογία 195
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επικρίνει, στο πλαίσιο της οδηγίας για 
την επιβολή της οδηγίας για την 
απόσπαση, την πρόταση της Επιτροπής για 
περιορισμό των εθνικών αρμοδιοτήτων 
ελέγχου μέσω ενοποιημένων καταλόγων 
μέτρων· θεωρεί σημαντικό να μπορούν οι 
αρχές επιθεώρησης εργασίας να ελέγχουν 
όλα όσα θεωρούν σημαντικά·

25. επικρίνει, στο πλαίσιο της οδηγίας για 
την επιβολή της οδηγίας για την 
απόσπαση, την πρόταση της Επιτροπής για 
περιορισμό των εθνικών αρμοδιοτήτων 
ελέγχου μέσω ενοποιημένων καταλόγων 
μέτρων· θεωρεί σημαντικό να μπορούν οι 
αρχές επιθεώρησης εργασίας να ελέγχουν 
όλα όσα θεωρούν σημαντικά· τα κράτη 
μέλη μεριμνούν για αυτούς τους 
αποτελεσματικούς ελέγχους και τους 
μηχανισμούς εποπτείας στην επικράτειά 
τους με σκοπό τον έλεγχο και την 
εποπτεία της συμμόρφωσης με τις 
διατάξεις και τους κανόνες της οδηγίας 
για την επιβολή·

Or. nl

Τροπολογία 196
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια 
οδηγία που θα καθιστά δυνατό τον 
εκτεταμένο έλεγχο των γραφείων εύρεσης 
εργασίας –για τον σκοπό αυτόν θα 
πιστοποιούνται οι εταιρείες 
διαμεσολάβησης και θα υποχρεούνται να 
δηλώνουν τις δραστηριότητές τους σε μια 
κεντρική υπηρεσία·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 197
Csaba Őry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια 
οδηγία που θα καθιστά δυνατό τον 
εκτεταμένο έλεγχο των γραφείων εύρεσης 
εργασίας –για τον σκοπό αυτόν θα 
πιστοποιούνται οι εταιρείες 
διαμεσολάβησης και θα υποχρεούνται να 
δηλώνουν τις δραστηριότητές τους σε μια 
κεντρική υπηρεσία·

διαγράφεται

Or. hu

Τροπολογία 198
Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια 
οδηγία που θα καθιστά δυνατό τον
εκτεταμένο έλεγχο των γραφείων εύρεσης 
εργασίας –για τον σκοπό αυτόν θα 
πιστοποιούνται οι εταιρείες 
διαμεσολάβησης και θα υποχρεούνται να 
δηλώνουν τις δραστηριότητές τους σε μια 
κεντρική υπηρεσία·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 199
Jelko Kacin, Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια 
οδηγία που θα καθιστά δυνατό τον 
εκτεταμένο έλεγχο των γραφείων εύρεσης 

26. καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει και 
να παράσχει στα κράτη μέλη οδηγίες 
ορθής πρακτικής και να διευκολύνει τη 
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εργασίας –για τον σκοπό αυτόν θα 
πιστοποιούνται οι εταιρείες 
διαμεσολάβησης και θα υποχρεούνται να 
δηλώνουν τις δραστηριότητές τους σε μια 
κεντρική υπηρεσία·

συνεργασία και την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ τους ώστε να 
μπορούν να εποπτεύουν και να ελέγχουν 
αποτελεσματικότερα τις δραστηριότητες 
των γραφείων εύρεσης εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 200
Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια 
οδηγία που θα καθιστά δυνατό τον 
εκτεταμένο έλεγχο των γραφείων εύρεσης 
εργασίας –για τον σκοπό αυτόν θα
πιστοποιούνται οι εταιρείες 
διαμεσολάβησης και θα υποχρεούνται να
δηλώνουν τις δραστηριότητές τους σε μια 
κεντρική υπηρεσία·

26. καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τον 
εκτεταμένο έλεγχο των γραφείων εύρεσης 
εργασίας και να εξετάσουν μέτρα ώστε να 
μπορούν να πιστοποιούνται οι εταιρείες 
διαμεσολάβησης και να υποχρεούνται να
υποβάλλουν εκθέσεις·

Or. en

Τροπολογία 201
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια 
οδηγία που θα καθιστά δυνατό τον 
εκτεταμένο έλεγχο των γραφείων εύρεσης 
εργασίας –για τον σκοπό αυτόν θα 
πιστοποιούνται οι εταιρείες 
διαμεσολάβησης και θα υποχρεούνται να 
δηλώνουν τις δραστηριότητές τους σε μια 
κεντρική υπηρεσία·

26. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια 
οδηγία που θα καθιστά δυνατό τον 
εκτεταμένο έλεγχο των υπηρεσιών 
πρόσληψης προσωπικού –για τον σκοπό 
αυτόν θα πιστοποιούνται οι υπηρεσίες 
πρόσληψης προσωπικού και θα
υποχρεούνται να δηλώνουν τις 
δραστηριότητές τους σε μια κεντρική 
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υπηρεσία·

Or. de

Τροπολογία 202
Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει 
πρόταση οδηγίας που θα προστατεύει την 
προειδοποίηση και την 
εμπειρογνωμοσύνη στις περιπτώσεις 
ατόμων που προειδοποιούν με νόμιμο 
τρόπο για κινδύνους οι οποίοι δεν 
αναγνωρίζονται στο πλαίσιο μιας 
επιχείρησης·

Or. fr

Τροπολογία 203
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. καλεί την Επιτροπή να προτείνει, με 
τήρηση της αρχής της επικουρικότητας, 
οδηγία που θα ενισχύει τον ρόλο των 
επιθεωρητών εργασίας και θα καθορίζει 
ευρωπαϊκά πρότυπα για τις επιθεωρήσεις 
εργασίας·

διαγράφεται

Or. fi
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Τροπολογία 204
Csaba Őry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. καλεί την Επιτροπή να προτείνει, με 
τήρηση της αρχής της επικουρικότητας, 
οδηγία που θα ενισχύει τον ρόλο των 
επιθεωρητών εργασίας και θα καθορίζει 
ευρωπαϊκά πρότυπα για τις επιθεωρήσεις 
εργασίας·

διαγράφεται

Or. hu

Τροπολογία 205
Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. καλεί την Επιτροπή να προτείνει, με 
τήρηση της αρχής της επικουρικότητας, 
οδηγία που θα ενισχύει τον ρόλο των 
επιθεωρητών εργασίας και θα καθορίζει 
ευρωπαϊκά πρότυπα για τις επιθεωρήσεις 
εργασίας·

27. επισημαίνει ότι οι επιθεωρήσεις 
εργασίας υπόκεινται πλήρως στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών· τονίζει 
ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρέπει να 
περιορίζει τις επιθεωρήσεις εργασίας με 
κανέναν τρόπο· επισημαίνει ότι, εφόσον 
χρειάζεται, ενδέχεται να επαρκεί η 
προσθήκη στην ευρωπαϊκή νομοθεσία 
μιας ρήτρας διασφάλισης ή μιας 
αναφοράς στην εν λόγω εθνική 
αρμοδιότητα και της σημασίας της για 
την ευρωπαϊκή ενιαία αγορά όσον αφορά 
την προστασία των εργαζομένων και τον 
θεμιτό ανταγωνισμό·

Or. en
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Τροπολογία 206
Jelko Kacin, Phil Bennion, Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. καλεί την Επιτροπή να προτείνει, με 
τήρηση της αρχής της επικουρικότητας, 
οδηγία που θα ενισχύει τον ρόλο των 
επιθεωρητών εργασίας και θα καθορίζει
ευρωπαϊκά πρότυπα για τις επιθεωρήσεις 
εργασίας·

27. καλεί την Επιτροπή να προτείνει, με 
τήρηση της αρχής της επικουρικότητας, 
κατευθυντήριες αρχές που θα ενισχύουν
τον ρόλο των επιθεωρητών εργασίας και 
θα καθορίζουν ευρωπαϊκά πρότυπα για τις 
επιθεωρήσεις εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 207
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. καλεί την Επιτροπή να προτείνει, με 
τήρηση της αρχής της επικουρικότητας, 
οδηγία που θα ενισχύει τον ρόλο των 
επιθεωρητών εργασίας και θα καθορίζει 
ευρωπαϊκά πρότυπα για τις επιθεωρήσεις 
εργασίας·

27. καλεί την Επιτροπή να προτείνει, με 
τήρηση της αρχής της επικουρικότητας, 
οδηγία που θα ενισχύει τον ρόλο των 
επιθεωρητών εργασίας και θα καθορίζει 
ευρωπαϊκά πρότυπα και κοινή κατάρτιση
για τις επιθεωρήσεις εργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 208
Ole Christensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. καλεί την Επιτροπή να προτείνει, με 
τήρηση της αρχής της επικουρικότητας, 
οδηγία που θα ενισχύει τον ρόλο των 
επιθεωρητών εργασίας και θα καθορίζει 

27. καλεί την Επιτροπή να προτείνει, με 
τήρηση της αρχής της επικουρικότητας, 
οδηγία που θα ενισχύει τον ρόλο των 
επιθεωρητών εργασίας και θα καθορίζει 
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ευρωπαϊκά πρότυπα για τις επιθεωρήσεις 
εργασίας·

ευρωπαϊκά πρότυπα για τις επιθεωρήσεις 
εργασίας, τα οποία πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τις διαφορές μεταξύ των εθνικών 
αγορών εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 209
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. καλεί τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιούν στο πλαίσιο της αμοιβαίας 
αναγνώρισης εθνικούς επιθεωρητές 
εργασίας, οι οποίοι θα αποκτούν τα 
απαραίτητα δικαιώματα για να 
διενεργούν διασυνοριακές επιθεωρήσεις 
χωρίς προειδοποίηση σε εγκαταστάσεις, 
εργοτάξια κ.λπ.· καλεί επίσης τα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο, αντί των εν λόγω εθνικών 
επιθεωρητών εργασίας, παράλληλα με 
αυτούς ή πλέον αυτών, να πρέπει 
πρωτίστως να υπάρχουν ευρωπαϊκοί 
επιθεωρητές εργασίας για να ασκούν τα 
ίδια καθήκοντα· καλεί τα κράτη μέλη να 
επεκτείνουν την ικανότητα επιθεώρησης 
των εθνικών επιθεωρητών εργασίας του 
κράτους μέλους, στο οποίο βρίσκεται η 
έδρα μιας επιχείρησης ή την ικανότητα 
επιθεώρησης της ευρωπαϊκής έδρας μιας 
επιχείρησης κατά μήκος όλων των 
αλυσίδων προστιθέμενης αξίας·

Or. de

Τροπολογία 210
Sari Essayah
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. επισημαίνει ότι η επιβολή της 
πολιτικής ανταγωνισμού γίνεται σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο· θεωρεί απαραίτητο 
να ενσωματωθούν στη συνθήκη ΕΕ βάσει 
του ίδιου προτύπου μέτρα για την 
καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπιγκ, 
που θα δίνουν στην Επιτροπή την 
αρμοδιότητα για την υλοποίηση της εν 
λόγω πολιτικής· φρονεί ότι αυτές οι 
αρμοδιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν 
και την επιβολή κυρώσεων σε βάρος 
επιχειρήσεων, σύμφωνα με το πρότυπο 
των κυρώσεων του δικαίου του 
ανταγωνισμού·

διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 211
Jelko Kacin, Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. επισημαίνει ότι η επιβολή της 
πολιτικής ανταγωνισμού γίνεται σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο· θεωρεί απαραίτητο 
να ενσωματωθούν στη συνθήκη ΕΕ βάσει 
του ίδιου προτύπου μέτρα για την 
καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπιγκ, 
που θα δίνουν στην Επιτροπή την 
αρμοδιότητα για την υλοποίηση της εν 
λόγω πολιτικής· φρονεί ότι αυτές οι 
αρμοδιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν 
και την επιβολή κυρώσεων σε βάρος 
επιχειρήσεων, σύμφωνα με το πρότυπο 
των κυρώσεων του δικαίου του 
ανταγωνισμού·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 212
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. επισημαίνει ότι η επιβολή της 
πολιτικής ανταγωνισμού γίνεται σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο· θεωρεί απαραίτητο 
να ενσωματωθούν στη συνθήκη ΕΕ βάσει 
του ίδιου προτύπου μέτρα για την 
καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπιγκ, 
που θα δίνουν στην Επιτροπή την 
αρμοδιότητα για την υλοποίηση της εν 
λόγω πολιτικής· φρονεί ότι αυτές οι 
αρμοδιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν 
και την επιβολή κυρώσεων σε βάρος 
επιχειρήσεων, σύμφωνα με το πρότυπο 
των κυρώσεων του δικαίου του 
ανταγωνισμού·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 213
Csaba Őry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. επισημαίνει ότι η επιβολή της 
πολιτικής ανταγωνισμού γίνεται σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο· θεωρεί απαραίτητο 
να ενσωματωθούν στη συνθήκη ΕΕ βάσει 
του ίδιου προτύπου μέτρα για την 
καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπιγκ, 
που θα δίνουν στην Επιτροπή την
αρμοδιότητα για την υλοποίηση της εν 
λόγω πολιτικής· φρονεί ότι αυτές οι 
αρμοδιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν 
και την επιβολή κυρώσεων σε βάρος 

διαγράφεται
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επιχειρήσεων, σύμφωνα με το πρότυπο 
των κυρώσεων του δικαίου του 
ανταγωνισμού·

Or. hu

Τροπολογία 214
Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. επισημαίνει ότι η επιβολή της 
πολιτικής ανταγωνισμού γίνεται σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο· θεωρεί απαραίτητο να 
ενσωματωθούν στη συνθήκη ΕΕ βάσει του 
ίδιου προτύπου μέτρα για την 
καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπιγκ, 
που θα δίνουν στην Επιτροπή την 
αρμοδιότητα για την υλοποίηση της εν 
λόγω πολιτικής· φρονεί ότι αυτές οι 
αρμοδιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν 
και την επιβολή κυρώσεων σε βάρος 
επιχειρήσεων, σύμφωνα με το πρότυπο 
των κυρώσεων του δικαίου του 
ανταγωνισμού·

28. επισημαίνει ότι η επιβολή της 
πολιτικής ανταγωνισμού γίνεται σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο· θεωρεί απαραίτητο να 
ενσωματωθούν στη συνθήκη ΕΕ βάσει του 
ίδιου προτύπου μέτρα για την 
καταπολέμηση της καταστρατήγησης της 
κοινωνικής και εργατικής νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία 215
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. επισημαίνει ότι η επιβολή της 
πολιτικής ανταγωνισμού γίνεται σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο· θεωρεί απαραίτητο 
να ενσωματωθούν στη συνθήκη ΕΕ βάσει 

28. καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει 
τρόπους για την καλύτερη αντιμετώπιση 
του κοινωνικού ντάμπιγκ στην ΕΕ και να 
προτείνει κατάλληλα μέσα·
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του ίδιου προτύπου μέτρα για την 
καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπιγκ, 
που θα δίνουν στην Επιτροπή την 
αρμοδιότητα για την υλοποίηση της εν 
λόγω πολιτικής· φρονεί ότι αυτές οι 
αρμοδιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν 
και την επιβολή κυρώσεων σε βάρος 
επιχειρήσεων, σύμφωνα με το πρότυπο 
των κυρώσεων του δικαίου του 
ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 216
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. θεωρεί σημαντικό να περιληφθούν οι 
κανόνες κατά του κοινωνικού ντάμπιγκ 
που διατυπώνει η Επιτροπή σε μια 
νομική πράξη δεσμευτικού χαρακτήρα· 
θεωρεί απαραίτητη την καθιέρωση 
ευρωπαϊκής επιθεώρησης εργασίας για 
την εφαρμογή αυτών των αρμοδιοτήτων·

διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 217
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. θεωρεί σημαντικό να περιληφθούν οι 
κανόνες κατά του κοινωνικού ντάμπιγκ 
που διατυπώνει η Επιτροπή σε μια 
νομική πράξη δεσμευτικού χαρακτήρα· 
θεωρεί απαραίτητη την καθιέρωση 
ευρωπαϊκής επιθεώρησης εργασίας για 

διαγράφεται
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την εφαρμογή αυτών των αρμοδιοτήτων·

Or. de

Τροπολογία 218
Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. θεωρεί σημαντικό να περιληφθούν οι 
κανόνες κατά του κοινωνικού ντάμπιγκ 
που διατυπώνει η Επιτροπή σε μια 
νομική πράξη δεσμευτικού χαρακτήρα· 
θεωρεί απαραίτητη την καθιέρωση 
ευρωπαϊκής επιθεώρησης εργασίας για 
την εφαρμογή αυτών των αρμοδιοτήτων·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 219
Csaba Őry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. θεωρεί σημαντικό να περιληφθούν οι 
κανόνες κατά του κοινωνικού ντάμπιγκ 
που διατυπώνει η Επιτροπή σε μια 
νομική πράξη δεσμευτικού χαρακτήρα· 
θεωρεί απαραίτητη την καθιέρωση 
ευρωπαϊκής επιθεώρησης εργασίας για 
την εφαρμογή αυτών των αρμοδιοτήτων·

διαγράφεται

Or. hu

Τροπολογία 220
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. θεωρεί σημαντικό να περιληφθούν οι 
κανόνες κατά του κοινωνικού ντάμπιγκ 
που διατυπώνει η Επιτροπή σε μια 
νομική πράξη δεσμευτικού χαρακτήρα· 
θεωρεί απαραίτητη την καθιέρωση 
ευρωπαϊκής επιθεώρησης εργασίας για 
την εφαρμογή αυτών των αρμοδιοτήτων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 221
Ole Christensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. θεωρεί σημαντικό να περιληφθούν οι 
κανόνες κατά του κοινωνικού ντάμπιγκ 
που διατυπώνει η Επιτροπή σε μια νομική 
πράξη δεσμευτικού χαρακτήρα· θεωρεί 
απαραίτητη την καθιέρωση ευρωπαϊκής 
επιθεώρησης εργασίας για την εφαρμογή 
αυτών των αρμοδιοτήτων·

29. θεωρεί σημαντικό να περιληφθούν οι 
κανόνες κατά του κοινωνικού ντάμπιγκ 
που διατυπώνει η Επιτροπή σε μια νομική 
πράξη δεσμευτικού χαρακτήρα· θεωρεί 
απαραίτητη την καθιέρωση ευρωπαϊκής 
επιθεώρησης εργασίας για την εφαρμογή 
αυτών των αρμοδιοτήτων σε συνεργασία 
με τις εθνικές αρχές και τους κοινωνικούς 
εταίρους·

Or. en


