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Τροπολογία 1
Jean Lambert
εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1. Υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 25ης 
Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την 
κινητικότητα και την ένταξη ατόμων με 
αναπηρία και την ευρωπαϊκή στρατηγική 
για την αναπηρία 2010-2020 και την 
έκκληση για πλήρη σεβασμό του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 2
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. Επισημαίνει ότι, προκειμένου να
προστατευθεί η αξιοπιστία των θεσμικών
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 
αποφευχθούν διπλά μέτρα και σταθμά, η 
αποπολιτικοποίηση και η περαιτέρω 
εξέλιξη των σημερινών διαδικασιών1 θα
πρέπει να προχωρήσει βάσει των 
Συνθηκών·

1. Επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να 
ενισχυθεί η προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, προκειμένου να
διασφαλιστεί η αξιοπιστία των οργάνων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπογραμμίζει 
ότι η Ένωση πρέπει να συμβάλει στη 
διαφύλαξη και την ανάπτυξη αυτών των 
κοινών αξιών, σύμφωνα με τις Συνθήκες 
και τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων·

__________________
1Έγγραφο εργασίας ΙΙ σχετικά με την 
κατάσταση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 
2012, εισηγητής Louis Michel, σελ. 3.
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Τροπολογία 3
Jean Lambert
εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. Επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
προστατευθεί η αξιοπιστία των θεσμικών 
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 
αποφευχθούν διπλά μέτρα και σταθμά, η 
αποπολιτικοποίηση και η περαιτέρω 
εξέλιξη των σημερινών διαδικασιών1 θα 
πρέπει να προχωρήσει βάσει των 
Συνθηκών·

1. Επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
προστατευθεί η αξιοπιστία των θεσμικών 
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 
αποφευχθούν διπλά μέτρα και σταθμά, θα 
πρέπει να αναζητηθεί μια σαφής και 
συστηματική διαδικασία αξιολόγησης 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συμμόρφωση με τις  Συνθήκες·

__________________
1Έγγραφο εργασίας ΙΙ σχετικά με την 
κατάσταση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 
2012, εισηγητής Louis Michel, σελ. 3.

Or. en

Τροπολογία 4
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. έχοντας υπόψη ότι το άρθρο 18 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαγορεύει κάθε 
διάκριση, άμεση ή έμμεση, λόγω 
ιθαγένειας.

Or. en
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Τροπολογία 5
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 β. έχοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 151 της 
συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ως στόχο την 
προώθηση της απασχόλησης, τη 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και 
εργασίας, ώστε να καταστεί δυνατή η 
εναρμόνισή τους με παράλληλη βελτίωση, 
την κατάλληλη κοινωνική προστασία, τον 
κοινωνικό διάλογο και την ανάπτυξη των 
ανθρώπινων πόρων που θα επιτρέψουν 
ένα υψηλό και διαρκές επίπεδο 
απασχόλησης και την καταπολέμηση του 
αποκλεισμού.

Or. en

Τροπολογία 6
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα 
της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του 
συνεταιρίζεσθαι προβλέπεται στο άρθρο 
12 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, και ότι η αυτονομία των 
κοινωνικών εταίρων πρέπει να γίνεται 
σεβαστή σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με 
το άρθρο 152 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en
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Τροπολογία 7
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 δ. λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα 
των ευρωπαίων πολιτών στις παροχές 
κοινωνικής ασφάλειας και στις 
κοινωνικές υπηρεσίες, σύμφωνα με το 
άρθρο 34 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 8
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα 
συλλογικής διαπραγμάτευσης και  δράσης 
αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα σύμφωνα 
με το άρθρο 28 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 9
Jean Lambert
εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρμόδιο για 
θέματα σχετικά με τις Συνθήκες και το 
παράγωγο δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων 
αυτών που αφορούν την εφαρμογή του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και 
τον τομέα της απασχόλησης2, και ότι 
πρέπει να διεξάγει ακροάσεις επί διαφορών
κατά τρόπο ο οποίος είναι κατάλληλος, 
διαφανής και θεμιτός ("δικαίωμα σε δίκαια 
δίκη"), ειδικότερα σε περιπτώσεις που 
αφορούν "σοβαρή και διαρκή 
παράβαση", όπως καθορίζεται στο άρθρο 
7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και ότι το Δικαστήριο μπορεί 
επί του παρόντος να χρησιμοποιηθεί ως 
ένας τρόπος από τα κράτη μέλη για να 
εκφράσουν τις τεχνικές τους θέσεις, με 
κατάλληλη παρουσίαση, κατά ορθό τρόπο 
και εντός εύλογης προθεσμίας, εάν 
διαφωνούν με την ερμηνεία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής· επιβεβαιώνει ότι 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να 
αντικαταστήσει την Επιτροπή ούτε το 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
δεν είναι όργανο επιβολής του νόμου·

2. επισημαίνει ότι το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρμόδιο για 
θέματα σχετικά με τις Συνθήκες και το 
παράγωγο δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων 
αυτών που αφορούν την εφαρμογή του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και 
τον τομέα της απασχόλησης2, και ότι 
πρέπει να διεξάγει ακροάσεις επί διαφορών 
κατά τρόπο ο οποίος είναι κατάλληλος, 
διαφανής και θεμιτός ("δικαίωμα σε δίκαια 
δίκη"),

__________________ __________________
2 Άρθρο 16 και 22 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-
202/11, απόφαση του Δικαστηρίου της 
16ης Απριλίου 2013 Anton Las κατά PSA 
Antwerp NV.

Άρθρο 16 και 22 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-
202/11, απόφαση του Δικαστηρίου της 
16ης Απριλίου 2013 Anton Las κατά PSA 
Antwerp NV.

Or. en

Τροπολογία 10
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρμόδιο για 
θέματα σχετικά με τις Συνθήκες και το 
παράγωγο δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων 
αυτών που αφορούν την εφαρμογή του
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και
τον τομέα της απασχόλησης, και ότι
πρέπει να διεξάγει ακροάσεις επί 
διαφορών κατά τρόπο ο οποίος είναι 
κατάλληλος, διαφανής και θεμιτός 
("δικαίωμα σε δίκαια δίκη"), ειδικότερα 
σε περιπτώσεις που αφορούν "σοβαρή και 
διαρκή παράβαση", όπως καθορίζεται στο 
άρθρο 7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και ότι το Δικαστήριο μπορεί επί 
του παρόντος να χρησιμοποιηθεί ως ένας 
τρόπος από τα κράτη μέλη για να 
εκφράσουν τις τεχνικές τους θέσεις, με 
κατάλληλη παρουσίαση, κατά ορθό τρόπο 
και εντός εύλογης προθεσμίας, εάν 
διαφωνούν με την ερμηνεία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής· επιβεβαιώνει ότι 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να 
αντικαταστήσει την Επιτροπή ούτε το 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
δεν είναι όργανο επιβολής του νόμου·

2. επισημαίνει ότι το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα χρησιμοποιεί το
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ως 
ερμηνευτικό οδηγό σε δικαστικές 
διαμάχες για κοινωνικά και εργασιακά 
δικαιώματα, και ότι τέτοιες διαφορές θα 
μπορούσαν να λάβουν τη μορφή νομικής 
δράσης με προδικαστικές παραπομπές 
από τα εθνικά δικαστήρια (άρθρο 267 
ΣΛΕΕ) ως προς την εφαρμογή από τα
κράτη μέλη του δικαίου της Ένωσης, 
όταν άνευ αμφιβολίας παραβιάζονται  τα 
θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα των 
εργαζομένων βάσει του Χάρτη· τονίζει το
δικαίωμα σε δίκαια δίκη, ειδικότερα σε 
περιπτώσεις που αφορούν "σοβαρή και 
διαρκή παράβαση", όπως καθορίζεται στο 
άρθρο 7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και ότι το Δικαστήριο μπορεί επί 
του παρόντος να χρησιμοποιηθεί ως ένας 
τρόπος από τα κράτη μέλη για να 
εκφράσουν τις τεχνικές τους θέσεις, με 
κατάλληλη παρουσίαση, κατά ορθό τρόπο 
και εντός εύλογης προθεσμίας, εάν 
διαφωνούν με την ερμηνεία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής· χαιρετίζει το 
γεγονός ότι η Επιτροπή έχει ανακοινώσει 
πρόταση για τη δημιουργία ενός νέου 
μηχανισμού, για την επιβολή των αξιών 
που ορίζονται στο άρθρο 2  της Συνθήκης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

__________________
2 Άρθρο 16 και 22 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-
202/11, απόφαση του Δικαστηρίου της 
16ης Απριλίου 2013 Anton Las κατά PSA 
Antwerp NV.

Or. en
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Τροπολογία 11
Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. πιστεύει ότι, προκειμένου να γίνεται 
πλήρης χρήση των δυνατοτήτων των 
συνθηκών, πρέπει να πραγματοποιηθεί 
αντικειμενική και συγκριτική αξιολόγηση 
όσον αφορά την λεπτή ισορροπία 
ατομικών και συλλογικών εργασιακών 
δικαιωμάτων, στην εθνική νομοθεσία, 
καθώς και στη βάση του σεβασμού των 
εθνικών αρμοδιοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 12
Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 β. υπογραμμίζει ότι η 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση 
και τα μέτρα που ελήφθησαν για την 
αντιμετώπισή τους έπληξαν περισσότερο 
και πολλές φορές δραματικά τα 
φτωχότερα στρώματα της κοινωνίας και 
τους απόρους, σε αντίθεση με εκείνους, 
καθώς και τους αρμοδίους που 
προκάλεσαν ανεύθυνα την κρίση, και 
ζητεί να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή και 
να ληφθούν κατάλληλα και πιο 
αποτελεσματικά μέτρα για να διορθωθεί 
η κατάσταση αυτή, ώστε να μην 
ξανασυμβεί ποτέ στο μέλλον·

Or. en
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Τροπολογία 13
Jean Lambert
εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι το ίδιο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έχει υπογραμμίσει ότι οι 
Συνθήκες που ισχύουν σήμερα χορηγούν 
ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτεταμένες 
αρμοδιότητες στον τομέα των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων3· σημειώνει ότι με βάση το 
άρθρο 51 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, οι διατάξεις του Χάρτη σε 
ό,τι αφορά την εφαρμογή του 
απευθύνονται στα κράτη μέλη στους 
τομείς στους οποίους εφαρμόζουν τη 
νομοθεσία της Ένωσης·

3. επισημαίνει ότι το ίδιο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έχει υπογραμμίσει ότι οι 
Συνθήκες που ισχύουν σήμερα χορηγούν 
ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτεταμένες 
αρμοδιότητες στον τομέα των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων3 · σημειώνει ότι με βάση το 
άρθρο 51 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, οι διατάξεις του Χάρτη σε 
ό,τι αφορά την εφαρμογή του,
απευθύνονται στα κράτη μέλη στους 
τομείς στους οποίους εφαρμόζουν τη 
νομοθεσία της Ένωσης, μεταξύ άλλων 
όσον αφορά την καταπολέμηση των 
διακρίσεων, την υγεία και την ασφάλεια, 
την κοινωνική ένταξη και τη στέγαση.

__________________ __________________
3 Έγγραφο εργασίας ΙΙ σχετικά με την 
κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2012, 
εισηγητής Louis Michel, σελ. 2.

3 Έγγραφο εργασίας ΙΙ σχετικά με την 
κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2012, 
εισηγητής Louis Michel, σελ. 2.

Or. en

Τροπολογία 14
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει στα θεσμικά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι, προκειμένου να 
επιτευχθεί η διασφάλιση και εφαρμογή των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η μόνη 
δυνατότητα για να προβλέπεται συνέπεια 

4. υπενθυμίζει στα θεσμικά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι, προκειμένου να 
επιτευχθεί η διασφάλιση και εφαρμογή των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η μόνη 
δυνατότητα για να προβλέπεται συνέπεια 
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και ομοιόμορφη, αντικειμενική υλοποίηση 
είναι να ενισχυθούν οι υφιστάμενες 
διαδικασίες στο επίπεδο της νομοθεσίας 
της ΕΕ με εχέγγυα τα οποία πρέπει να 
θεσπισθούν στο επίπεδο των Συνθηκών.

και ομοιόμορφη, αντικειμενική υλοποίηση 
είναι να ενισχυθούν οι υφιστάμενες 
διαδικασίες στο επίπεδο της νομοθεσίας 
της ΕΕ με εχέγγυα τα οποία μπορούν να 
θεσπισθούν σε επίπεδο του παράγωγου 
δικαίου, καθώς και στο επίπεδο των 
Συνθηκών.

Or. en

Τροπολογία 15
Jean Lambert
εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 4ης 
Ιουλίου 2013 για τον αντίκτυπο της 
κρίσης σχετικά με την πρόσβαση στην 
περίθαλψη για τις ευάλωτες ομάδες, 
καλώντας τα κράτη μέλη να διενεργούν 
αξιολογήσεις αντικτύπου, για να 
εξασφαλιστεί ότι τα μέτρα που 
λαμβάνονται που μπορούν να επηρεάσουν 
τους πιο ευάλωτους είναι σύμφωνα με τις 
αρχές που καθορίζονται στο Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, και  
με την οδηγία 2000/43/ΕΚ περί 
εφαρμογής της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης προσώπων ασχέτως 
φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής. 
Θεωρεί ότι τα μέτρα λιτότητας δεν θα 
πρέπει σε καμία περίπτωση να στερήσουν 
από τους πολίτες την πρόσβασή τους σε 
βασικές κοινωνικές υπηρεσίες και 
υπηρεσίες υγείας και θεμελιώδη 
δικαιώματα.

Or. en
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Τροπολογία 16
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. τονίζει την ανάγκη για μια κοινή 
οριζόντια νομοθεσία για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων, 
προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια στην 
ελεύθερη κυκλοφορία· καλεί το Συμβούλιο 
να τερματίσει τον αποκλεισμό του επί της 
πρότασης της Επιτροπής που είναι ήδη 
υπό συζήτηση·

Or. en

Τροπολογία 17
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 β. σημειώνει ότι η Τρόικα έχει ωθήσει 
χώρες του προγράμματος σε βαθιά ύφεση 
πιέζοντας την εξέλιξη των μισθών· τονίζει 
ότι η αυτονομία των κοινωνικών εταίρων 
πρέπει να προστατεύεται και να 
προωθείται ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα 
με τη Συνθήκη·

Or. en

Τροπολογία 18
Jean Lambert
εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 β. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 14ης 
Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με μια 
στρατηγική της ΕΕ για τους αστέγους, 
προτρέποντας τον Οργανισμό 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA) 
να δραστηριοποιηθεί περισσότερο στο 
θέμα των συνεπειών της ακραίας 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού όσον αφορά την πρόσβαση 
και την απόλαυση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, έχοντας κατά νου ότι η 
εκπλήρωση του δικαιώματος στη 
στέγαση είναι κρίσιμη για την απόλαυση 
ενός πλήρους φάσματος άλλων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων· 
καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ 
του σύνεγγυς κατά πόσον τα θεμελιώδη 
δικαιώματα όπως η ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια τηρούνται στα κράτη μέλη 
και να καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια για τον άμεσο τερματισμό 
της ποινικοποίησης των αστέγων·

Or. en

Τροπολογία 19
Jean Lambert
εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 γ. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 15ης 
Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την 
ενδιάμεση αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής 
στρατηγικής 2007-2012 για την υγεία και 
την ασφάλεια στην εργασία, δηλώνοντας 
ότι το δικαίωμα στην υγεία είναι 
θεμελιώδες δικαίωμα και όλοι οι 
εργαζόμενοι δικαιούνται να απολαύουν 
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νομικής εγγύησης συνθηκών εργασίας 
που σέβονται την υγεία, την ασφάλεια και 
την αξιοπρέπειά τους·

Or. en

Τροπολογία 20
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 γ. υπογραμμίζει το δικαίωμα των 
εργαζομένων  σε άλλη χώρα της ΕΕ, σε 
ίση μεταχείριση με τους ημεδαπούς 
εργαζόμενους όσον αφορά την 
απασχόληση, την αμοιβή και τους άλλους 
όρους εργασίας, χωρίς να χρειάζεται να 
ζητούν άδεια εργασίας, καθώς και όσον 
αφορά τα φορολογικά πλεονεκτήματα, το 
δικαίωμα μεταφοράς των παροχών 
κοινωνικής ασφάλισης, την οικογενειακή 
επανένωση και το δικαίωμα των παιδιών 
τους στην εκπαίδευση·

Or. en

Τροπολογία 21
Jean Lambert
εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 δ. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί 
την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την 
ισότητα στην απασχόληση (2000/78/ΕΚ ), 
συμπεριλαμβανομένων των διατάξεών 
της σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα και 
την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του 
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άρθρου 9, για τη δρομολόγηση 
διαδικασιών επί παραβάσει κατά των 
κρατών μελών που αποτυγχάνουν στην 
επιβολή της. Καλεί την Επιτροπή να 
ενισχύσει το δικαίωμα σε νομική 
εκπροσώπηση στις διαφορές εργατικού 
δικαίου.

Or. en

Τροπολογία 22
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 δ. τονίζει ότι ο συντονισμός των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης 
αποτελεί προϋπόθεση για την ελεύθερη 
κυκλοφορία· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει πρόταση για τη μεταρρύθμιση 
του κανονισμού 883/2004/ΕΚ, 
προκειμένου να επεκταθεί η εξαγωγή των 
παροχών ανεργίας  σε υποχρεωτικό 
εξάμηνο αντί του τριμήνου·

Or. en

Τροπολογία 23
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 ε. επισημαίνει ότι η σημασία των 
διασυνοριακών αγορών εργασίας και της 
κινητικότητας εντός της ΕΕ γενικότερα, 
βαίνει αυξανόμενη. Ωστόσο, υπάρχει 
έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τους 
κανόνες και τους κανονισμούς που 
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ισχύουν στον τόπο  εργασίας, 
περιλαμβανομένων των εργασιακών 
δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας 
και της κοινωνικής ασφάλισης· 
υπογραμμίζει ότι η σωστή ενημέρωση 
αποτελεί προϋπόθεση ώστε οι 
εργαζόμενοι αυτοί να μπορούν 
απολαμβάνουν το δικαίωμά τους στην 
ελεύθερη κυκλοφορία, όπως η 
προπαρασκευαστική δράση για κέντρα 
πληροφόρησης για τους αποσπασμένους 
εργαζόμενους·

Or. en

Τροπολογία 24
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 στ. υπογραμμίζει  την ανάγκη ενός 
ευρωπαϊκού πλαισίου ποιότητας για τις 
περιόδους πρακτικής άσκησης που θα  
καθορίζει τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των δύο πλευρών, και θα 
επιτρέπει την κινητικότητα και την 
προστασία των ασκουμένων από την 
εκμετάλλευση·

Or. en

Τροπολογία 25
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 ζ. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι σε 
ορισμένα κράτη μέλη, υπάρχουν ακόμη 
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μεταβατικοί κανόνες για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εργαζομένων· τονίζει ότι 
δεν είναι βάσιμοι οι φόβοι σχετικά με τις 
αρνητικές επιπτώσεις της μετανάστευσης 
εργατικού δυναμικού, υπογραμμίζει ότι οι 
εκτιμήσεις δείχνουν μια αύξηση σχεδόν 
κατά 1% σε μακροπρόθεσμη βάση του 
ΑΕΠ των χωρών της ΕΕ-15, ως 
αποτέλεσμα της κινητικότητας μετά τη 
διεύρυνση (2004-09)1·

__________________
1 Απασχόληση και κοινωνικές εξελίξεις 
στην Ευρώπη το 2011, κεφάλαιο 6: 
Κινητικότητα των εργαζομένων στο 
εσωτερικό της ΕΕ και οι επιπτώσεις της 
διεύρυνσης, σ.274.

Or. en

Τροπολογία 26
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 η (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 η. σημειώνει ότι οι πρόσφατες 
συζητήσεις που θεωρούν την ελεύθερη 
κυκλοφορία ως μετανάστευση στα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης δεν 
βασίζονται σε γεγονότα 2; υπογραμμίζει 
ότι οι διακρίσεις αποτελούν σημαντικό 
εμπόδιο στο να  απολαμβάνουν οι 
ευρωπαίοι πολίτες τα θεμελιώδη 
δικαιώματά τους· τονίζει ότι οι πολίτες 
της Ένωσης που διαμένουν μόνιμα σε ένα 
κράτος μέλος, έχουν το δικαίωμα ίσης 
μεταχείρισης όσον αφορά την κοινωνική 
ασφάλιση σύμφωνα με τον κανονισμό 
883/2004·
__________________
2 βλ. διερευνητική ανάλυση για τις 
επιπτώσεις στα συστήματα κοινωνικής 
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ασφάλισης των κρατών μελών των 
δικαιωμάτων των μη ενεργών 
ενδοκοινοτικών μεταναστών στις ειδικές 
μη ανταποδοτικές παροχές σε χρήμα και  
υγειονομική περίθαλψη που χορηγούνται 
βάσει της κατοικίας, ΓΔ Απασχόληση, 
Τελική έκθεση που υποβλήθηκε από το 
ICF GHK σε συνεργασία με Milieu Ltd, 
14. Οκτώβριος 2013.

Or. en

Τροπολογία 27
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 θ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 θ. τονίζει την ανάγκη για την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις 
προσπάθειές τους όσον αφορά την 
ανάπτυξη και τη διασφάλιση των 
εργασιακών δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων, 
ως ένα σημαντικό βήμα προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι θα υπάρχουν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση ίση μεταχείριση, 
αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και σωστοί  
μισθοί·

Or. en

Τροπολογία 28
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 ι (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 ι. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναγνωρίζουν τα θύματα κάθε 
μορφής εκμετάλλευσης της εργασίας, 
αδήλωτης εργασίας, καταναγκαστικής 
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εργασίας, η  παράνομης διακίνησης 
εργατικού δυναμικού ή άλλη μορφή 
παραβίασης του δικαιώματος της 
εργασίας, ως θύματα εκμετάλλευσης με 
βάση τα θεμελιώδη ανθρώπινα 
δικαιώματα των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 29
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 ια (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 ια. τονίζει την ανάγκη τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τις επιθεωρήσεις εργασίας για 
την αποτελεσματική καταπολέμηση της 
παράνομης διακίνησης εργατικού 
δυναμικού, της καταναγκαστικής 
εργασίας, της εκμετάλλευσης των 
εργαζομένων, της αδήλωτης εργασίας και 
άλλων μορφών παραβίασης των 
θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 30
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 ιβ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 ιβ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναγνωρίσουν το δικαίωμα των 
εργαζομένων σε ασφαλείς και υγιεινές 
συνθήκες εργασίας όπως αναφέρεται 
στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, 
άρθρο 3, ως ουσιαστικής σημασίας για τη 
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δυνατότητα των εργαζομένων να ζήσουν 
μια αξιοπρεπή ζωή και για να 
εξασφαλιστεί ο σεβασμός των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων τους·

Or. en

Τροπολογία 31
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 ιγ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 ιγ. τονίζει τη σημασία του ρόλου των 
κοινωνικών εταίρων στις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις για την εξασφάλιση ότι 
τηρούνται τα θεμελιώδη δικαιώματα και 
η ίση μεταχείριση των εργαζομένων, 
ιδίως όσον αφορά τους νέους, τις 
γυναίκες, τα άτομα με αναπηρία και 
άλλες μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες 
στην αγορά εργασίας·

Or. en


