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Τροπολογία 24
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 79 παράγραφος 2
στοιχεία α) και β),

- έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχεία 
α) και β) καθώς και το άρθρο 79 
παράγραφος 5,

Or. en

Τροπολογία 25
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα τα 
άρθρα 15, παράγραφος 3, 27,28, 31 και 
33,

Or. en

Τροπολογία 26
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη Σύμβαση 102 για την 
κοινωνική ασφάλιση (ελάχιστες 
προδιαγραφές) της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας,
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Τροπολογία 27
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη Σύμβαση 118 για την 
ίση μεταχείριση (κοινωνική ασφάλιση) 
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,

Or. en

Τροπολογία 28
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 5 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη Σύμβαση 143 για 
τους διακινούμενους εργαζομένους της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,

Or. en

Τροπολογία 29
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 5 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη Σύμβαση 97 για τη 
μετανάστευση για εργασία της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας,
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Τροπολογία 30
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο
«Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη »θέτει τον στόχο της Ένωσης να 
γίνει μια οικονομία βασιζόμενη στη γνώση 
και την καινοτομία, να μειώσει τον 
διοικητικό φόρτο των επιχειρήσεων και να 
βελτιώσει την αντιστοίχιση της προσφοράς 
εργατικού δυναμικού με τη ζήτηση. Στο 
ευρύτερο αυτό πλαίσιο, θα πρέπει να 
εξεταστούν μέτρα που θα καθιστούν 
ευκολότερη την είσοδο στην Ένωση 
διευθυντικών στελεχών, ειδικευμένων 
υπαλλήλων ή πτυχιούχων ασκούμενων από 
τρίτες χώρες στο πλαίσιο 
ενδοεπιχειρησιακής μετάθεσης.

(3) Η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο
«Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη» θέτει τον στόχο της Ένωσης να 
γίνει μια οικονομία βασιζόμενη στη γνώση 
και την καινοτομία, να μειώσει τον 
διοικητικό φόρτο των επιχειρήσεων και να 
βελτιώσει την αντιστοίχιση της προσφοράς 
εργατικού δυναμικού με τη ζήτηση. Στο 
ευρύτερο αυτό πλαίσιο, θα μπορούσαν να 
εξεταστούν μέτρα για τη βελτίωση των 
διαδικασιών και τον καθορισμό ενός 
κοινού πλαισίου για ισότιμα δικαιώματα
για την είσοδο στην Ένωση διευθυντικών 
στελεχών, ειδικευμένων υπαλλήλων ή 
πτυχιούχων ασκούμενων από τρίτες χώρες 
στο πλαίσιο ενδοεπιχειρησιακής 
μετάθεσης.

Or. en

Τροπολογία 31
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Οι υπήκοοι τρίτων χωρών, στους 
οποίους έχει δοθεί άδεια προς εργασία 
στα εδάφη των κρατών μελών 
δικαιούνται να έχουν πρόσβαση σε 
συνθήκες εργασίας ισότιμες με αυτές των 
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πολιτών της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διάταξη είναι σύμφωνημε το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

Τροπολογία 32
Juozas Imbrasas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Αυτές οι ενδοεπιχειρησιακές 
μεταθέσεις βασικού προσωπικού 
συνεπάγονται νέες δεξιότητες και γνώσεις, 
καινοτομία και ενίσχυση των οικονομικών 
ευκαιριών για τις εταιρείες υποδοχής, 
προάγοντας έτσι τη βασιζόμενη στη γνώση 
οικονομία στην Ευρώπη προωθώντας, 
παράλληλα, τις ροές επενδύσεων σε 
ολόκληρη την Ένωση. Η καλή διαχείριση 
των μεταθέσεων από τρίτες χώρες θα 
μπορούσε επίσης να διευκολύνει τις 
μεταθέσεις από την Ένωση προς εταιρείες 
τρίτων χωρών και να εξασφαλίσει στην 
Ένωση ισχυρότερη θέση στη σχέση της με 
τους διεθνείς εταίρους.
 Η διευκόλυνση των ενδοεπιχειρησιακών 
μεταθέσεων επιτρέπει στους πολυεθνικούς 
ομίλους να κινητοποιούν καλύτερα τους 
ανθρώπινους πόρους τους.

(6) Αυτές οι ενδοεπιχειρησιακές 
μεταθέσεις βασικού προσωπικού 
συνεπάγονται νέες δεξιότητες και γνώσεις, 
καινοτομία και ενίσχυση των οικονομικών 
ευκαιριών για τις εταιρείες υποδοχής, 
προάγοντας έτσι τη βασιζόμενη στη γνώση 
οικονομία στην Ευρώπη προωθώντας, 
παράλληλα, την ενίσχυση της 
οικονομικής ανταγωνιστικότητας σε 
ολόκληρη την Ένωση. Η καλή διαχείριση 
των μεταθέσεων από τρίτες χώρες θα 
μπορούσε επίσης να διευκολύνει τις 
μεταθέσεις από την Ένωση προς εταιρείες 
τρίτων χωρών και να εξασφαλίσει στην 
Ένωση ισχυρότερη θέση στη σχέση της με 
τους διεθνείς εταίρους. Η διευκόλυνση των 
ενδοεπιχειρησιακών μεταθέσεων επιτρέπει 
στους πολυεθνικούς ομίλους να 
κινητοποιούν καλύτερα τους ανθρώπινους 
πόρους τους.

Or. lt

Τροπολογία 33
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η δέσμη κανόνων που θεσπίζει η 
παρούσα οδηγία είναι επίσης επωφελής για 
τις χώρες προέλευσης των μεταναστών, 
αφού αυτή η προσωρινή μετανάστευση
ενισχύει τη μεταφορά δεξιοτήτων, 
γνώσεων, τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.

(7) Η δέσμη κανόνων που θεσπίζει η 
παρούσα οδηγία μπορεί να είναι επίσης 
επωφελής για τις χώρες προέλευσης των 
μεταναστών, αφού αυτή η προσωρινή 
μετανάστευση θα μπορούσε, κάτω από 
σαφώς καθορισμένες προϋποθέσεις, να 
ενισχύσει τη μεταφορά δεξιοτήτων, 
γνώσεων, τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.

Or. en

Τροπολογία 34
Kinga Göncz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ισχύει 
με την επιφύλαξη της αρχής της ενωσιακής 
προτίμησης όσον αφορά την πρόσβαση 
στην αγορά εργασίας των κρατών μελών 
όπως διατυπώνεται στις σχετικές διατάξεις 
των πράξεων προσχώρησης. Σύμφωνα με 
την αρχή αυτή, τα κράτη μέλη θα πρέπει, 
κατά την περίοδο εφαρμογής εθνικών
μέτρων ή μέτρων που απορρέουν από 
διμερείς συμφωνίες, να δίνουν προτίμηση 
στους εργαζομένους που είναι υπήκοοι
των κρατών μελών έναντι εργαζομένων 
που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών όσον 
αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας 
τους.

(8) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ισχύει 
με την επιφύλαξη της αρχής της ενωσιακής 
προτίμησης όσον αφορά την πρόσβαση 
στην αγορά εργασίας των κρατών μελών 
όπως διατυπώνεται στις σχετικές διατάξεις 
των πράξεων προσχώρησης. Σύμφωνα με 
την αρχή αυτή, τα κράτη μέλη θα πρέπει, 
κατά την περίοδο εφαρμογής εθνικών 
μέτρων ή μέτρων που απορρέουν από 
διμερείς συμφωνίες, να δίνουν προτίμηση 
στους εργαζομένους που είναι δικοί τους
υπήκοοι ή είναι υπήκοοι άλλων κρατών 
μελών έναντι εργαζομένων που είναι 
υπήκοοι τρίτων χωρών όσον αφορά την 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας τους.

Or. en

Τροπολογία 35
Thomas Mann
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ισχύει 
με την επιφύλαξη της αρχής της ενωσιακής 
προτίμησης όσον αφορά την πρόσβαση 
στην αγορά εργασίας των κρατών μελών 
όπως διατυπώνεται στις σχετικές διατάξεις 
των πράξεων προσχώρησης. Σύμφωνα με 
την αρχή αυτή, τα κράτη μέλη θα πρέπει, 
κατά την περίοδο εφαρμογής εθνικών 
μέτρων ή μέτρων που απορρέουν από 
διμερείς συμφωνίες, να δίνουν προτίμηση 
στους εργαζομένους που είναι υπήκοοι των 
κρατών μελών έναντι εργαζομένων που 
είναι υπήκοοι τρίτων χωρών όσον αφορά 
την πρόσβαση στην αγορά εργασίας τους.

(8) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ισχύει 
με την επιφύλαξη της αρχής της ενωσιακής 
προτίμησης όσον αφορά την πρόσβαση 
στην αγορά εργασίας των κρατών μελών 
όπως διατυπώνεται στις σχετικές διατάξεις 
των πράξεων προσχώρησης. Σύμφωνα με
την αρχή αυτή, τα κράτη μέλη θα πρέπει, 
κατά την περίοδο εφαρμογής εθνικών 
μέτρων ή μέτρων που απορρέουν από 
διμερείς συμφωνίες, να δίνουν προτίμηση 
στους εργαζομένους που είναι υπήκοοι των 
κρατών μελών έναντι εργαζομένων που 
είναι υπήκοοι τρίτων χωρών όσον αφορά 
την πρόσβαση στην αγορά εργασίας τους.
Στο πλαίσιο αυτό ισχύει ότι πρέπει να 
τηρούνται υποχρεωτικά οι εθνικές 
κατώτατες αμοιβές και τα ελάχιστα 
πρότυπα του κράτους, στο οποίο ασκείται 
η απασχόληση (αρχή του τόπου 
απασχόλησης) τόσο για τους πολίτες της 
Ένωσης όσο και για τους πολίτες τρίτων 
χωρών.

Or. de

Τροπολογία 36
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ισχύει 
με την επιφύλαξη της αρχής της ενωσιακής 
προτίμησης όσον αφορά την πρόσβαση 
στην αγορά εργασίας των κρατών μελών 
όπως διατυπώνεται στις σχετικές διατάξεις 
των πράξεων προσχώρησης. Σύμφωνα με 
την αρχή αυτή, τα κράτη μέλη θα πρέπει, 
κατά την περίοδο εφαρμογής εθνικών 

(8) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ισχύει 
με την επιφύλαξη της αρχής της ενωσιακής 
προτίμησης όσον αφορά την πρόσβαση 
στην αγορά εργασίας των κρατών μελών 
όπως διατυπώνεται στις σχετικές διατάξεις 
των πράξεων προσχώρησης. Σύμφωνα με 
την αρχή αυτή, τα κράτη μέλη θα πρέπει, 
κατά την περίοδο εφαρμογής εθνικών 
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μέτρων ή μέτρων που απορρέουν από 
διμερείς συμφωνίες, να δίνουν προτίμηση 
στους εργαζομένους που είναι υπήκοοι των 
κρατών μελών έναντι εργαζομένων που 
είναι υπήκοοι τρίτων χωρών όσον αφορά 
την πρόσβαση στην αγορά εργασίας τους.

μέτρων ή μέτρων που απορρέουν από 
διμερείς συμφωνίες, να δίνουν προτίμηση 
στους εργαζομένους που είναι υπήκοοι των 
κρατών μελών έναντι εργαζομένων που 
είναι υπήκοοι τρίτων χωρών όσον αφορά 
την πρόσβαση στην αγορά εργασίας τους.
Παρά το γεγονός ότι διατηρεί την εν λόγω 
αρχή, η παρούσα διάταξη δεν θα πρέπει 
να χρησιμοποιείται για την παράκαμψη 
της αρχής της ισότητας αμοιβής για 
ισότιμη εργασία που πρέπει να 
εφαρμόζεται για εργαζόμενους τόσο από 
τα κράτη μέλη όσο και για υπηκόους 
τρίτων χωρών. Η παρούσα οδηγία θα 
πρέπει να εφαρμόζεται σε πλήρη σεβασμό 
της αρχής της ελεύθερης μετακίνησης 
των εργαζομένων εντός της Ένωσης, 
καταργώντας οιαδήποτε διάκριση που 
βασίζεται στην ιθαγένεια όσον αφορά την 
απασχόληση, την αμοιβή και τις άλλες 
συνθήκες εργασίας και απασχόλησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 45 της Συνθήκης θεσπίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων συμβαδίζει 
με την άρση οιασδήποτε διακρίσεως που βασίζεται στην ιθαγένεια.

Τροπολογία 37
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
καθορίζει συνθήκες και δικαιώματα για 
εργαζόμενους υπηκόους τρίτων χωρών 
στο πλαίσιο ενδοεπιχειρησιακής 
μετάθεσης σε πλήρη σεβασμό των 
σχετικών συμβάσεων της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας.

Or. en
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Τροπολογία 38
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, στους ενδοϋπηρεσιακώς 
μετατιθέμενους περιλαμβάνονται τα 
διοικητικά στελέχη, οι ειδικευμένοι 
υπάλληλοι και οι ασκούμενοι πτυχιούχοι 
με τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο 
ορισμός τους βασίζεται σε ειδικές
δεσμεύσεις της Ένωσης στο πλαίσιο της 
Γενικής Συμφωνίας Εμπορίου και 
Υπηρεσιών (GATS) και στο πλαίσιο 
διμερών εμπορικών συμφωνιών. Οι 
δεσμεύσεις οι οποίες ανελήφθησαν στο 
πλαίσιο της Γενικής Συμφωνίας 
Εμπορίου και Υπηρεσιών δεν καλύπτουν 
τους όρους εισόδου, διαμονής και 
εργασίας. Συνεπώς, η παρούσα οδηγία 
συμπληρώνει και διευκολύνει την 
εφαρμογή των δεσμεύσεων αυτών. Το 
πεδίο εφαρμογής των ενδοεπιχειρησιακών 
μεταθέσεων που καλύπτει η παρούσα 
οδηγία είναι, ωστόσο, ευρύτερο από εκείνο 
που συνεπάγονται οι εμπορικές 
δεσμεύσεις, διότι οι μεταθέσεις δεν 
λαμβάνουν αναγκαστικά χώρα στο τομέα 
των υπηρεσιών και μπορεί να προέρχονται 
από τρίτη χώρα που δεν είναι μέρος 
εμπορικής συμφωνίας.

(10) Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, στους ενδοϋπηρεσιακώς 
μετατιθέμενους περιλαμβάνονται τα 
διοικητικά στελέχη, οι ειδικευμένοι 
υπάλληλοι και οι ασκούμενοι πτυχιούχοι 
με τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο 
ορισμός τους συνδέεται με το ευρωπαϊκό 
πλαίσιο δεξιοτήτων, το οποίο καθορίζει 
ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για την 
αξιολόγηση δεξιοτήτων κατά τρόπο 
συγκρίσιμο και διαφανή ενώ ταυτόχρονα 
είναι συμβατό με τη Γενική Συμφωνία 
Εμπορίου και Υπηρεσιών (GATS) και τις 
διμερείς εμπορικές συμφωνίες.

Or. en

Τροπολογία 39
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, στους ενδοϋπηρεσιακώς 
μετατιθέμενους περιλαμβάνονται τα 
διοικητικά στελέχη, οι ειδικευμένοι 
υπάλληλοι και οι ασκούμενοι πτυχιούχοι 
με τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο 
ορισμός τους βασίζεται σε ειδικές 
δεσμεύσεις της Ένωσης στο πλαίσιο της 
Γενικής Συμφωνίας Εμπορίου και 
Υπηρεσιών (GATS) και στο πλαίσιο 
διμερών εμπορικών συμφωνιών. Οι 
δεσμεύσεις οι οποίες ανελήφθησαν στο 
πλαίσιο της Γενικής Συμφωνίας Εμπορίου 
και Υπηρεσιών δεν καλύπτουν τους όρους 
εισόδου, διαμονής και εργασίας. Συνεπώς, 
η παρούσα οδηγία συμπληρώνει και 
διευκολύνει την εφαρμογή των 
δεσμεύσεων αυτών. Το πεδίο εφαρμογής 
των ενδοεπιχειρησιακών μεταθέσεων που 
καλύπτει η παρούσα οδηγία είναι, ωστόσο, 
ευρύτερο από εκείνο που συνεπάγονται οι 
εμπορικές δεσμεύσεις, διότι οι μεταθέσεις 
δεν λαμβάνουν αναγκαστικά χώρα στο 
τομέα των υπηρεσιών και μπορεί να 
προέρχονται από τρίτη χώρα που δεν είναι 
μέρος εμπορικής συμφωνίας.

(10) Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, στους ενδοϋπηρεσιακώς 
μετατιθέμενους περιλαμβάνονται τα 
διοικητικά στελέχη και οι ειδικευμένοι 
υπάλληλοι με τίτλο τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Ο ορισμός τους βασίζεται σε 
ειδικές δεσμεύσεις της Ένωσης στο 
πλαίσιο της Γενικής Συμφωνίας Εμπορίου 
και Υπηρεσιών (GATS) και στο πλαίσιο 
διμερών εμπορικών συμφωνιών. Οι 
δεσμεύσεις οι οποίες ανελήφθησαν στο 
πλαίσιο της Γενικής Συμφωνίας Εμπορίου 
και Υπηρεσιών δεν καλύπτουν τους όρους 
εισόδου, διαμονής και εργασίας. Συνεπώς, 
η παρούσα οδηγία συμπληρώνει και 
διευκολύνει την εφαρμογή των 
δεσμεύσεων αυτών. Το πεδίο εφαρμογής 
των ενδοεπιχειρησιακών μεταθέσεων που 
καλύπτει η παρούσα οδηγία είναι, ωστόσο, 
ευρύτερο από εκείνο που συνεπάγονται οι 
εμπορικές δεσμεύσεις, διότι οι μεταθέσεις 
δεν λαμβάνουν αναγκαστικά χώρα στο 
τομέα των υπηρεσιών και μπορεί να 
προέρχονται από τρίτη χώρα που δεν είναι 
μέρος εμπορικής συμφωνίας.

Or. de

Τροπολογία 40
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, στους ενδοϋπηρεσιακώς 
μετατιθέμενους περιλαμβάνονται τα 
διοικητικά στελέχη, οι ειδικευμένοι 
υπάλληλοι και οι ασκούμενοι πτυχιούχοι 
με τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο 

(10) Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, στους ενδοϋπηρεσιακώς 
μετατιθέμενους περιλαμβάνονται τα 
διοικητικά στελέχη, οι ειδικευμένοι 
υπάλληλοι και οι ασκούμενοι πτυχιούχοι
με τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
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ορισμός τους βασίζεται σε ειδικές 
δεσμεύσεις της Ένωσης στο πλαίσιο της 
Γενικής Συμφωνίας Εμπορίου και 
Υπηρεσιών (GATS) και στο πλαίσιο 
διμερών εμπορικών συμφωνιών. Οι 
δεσμεύσεις οι οποίες ανελήφθησαν στο 
πλαίσιο της Γενικής Συμφωνίας Εμπορίου 
και Υπηρεσιών δεν καλύπτουν τους όρους 
εισόδου, διαμονής και εργασίας. Συνεπώς, 
η παρούσα οδηγία συμπληρώνει και 
διευκολύνει την εφαρμογή των 
δεσμεύσεων αυτών. Το πεδίο εφαρμογής 
των ενδοεπιχειρησιακών μεταθέσεων που 
καλύπτει η παρούσα οδηγία είναι, ωστόσο, 
ευρύτερο από εκείνο που συνεπάγονται οι 
εμπορικές δεσμεύσεις, διότι οι μεταθέσεις 
δεν λαμβάνουν αναγκαστικά χώρα στο 
τομέα των υπηρεσιών και μπορεί να 
προέρχονται από τρίτη χώρα που δεν είναι 
μέρος εμπορικής συμφωνίας.

επαγγελματικές δεξιότητες. Οι 
ενδοϋπηρεσιακώς μετατιθέμενοι πρέπει 
να απασχολούνται σε θέσεις εργασίας 
υψηλής ειδίκευσης. Ο ορισμός τους 
βασίζεται σε ειδικές δεσμεύσεις της 
Ένωσης στο πλαίσιο της Γενικής 
Συμφωνίας Εμπορίου και Υπηρεσιών
(GATS) και στο πλαίσιο διμερών 
εμπορικών συμφωνιών. Οι δεσμεύσεις οι 
οποίες ανελήφθησαν στο πλαίσιο της 
Γενικής Συμφωνίας Εμπορίου και 
Υπηρεσιών δεν καλύπτουν τους όρους 
εισόδου, διαμονής και εργασίας. Συνεπώς, 
η παρούσα οδηγία συμπληρώνει και 
διευκολύνει την εφαρμογή των 
δεσμεύσεων αυτών. Το πεδίο εφαρμογής 
των ενδοεπιχειρησιακών μεταθέσεων που 
καλύπτει η παρούσα οδηγία είναι, ωστόσο, 
ευρύτερο από εκείνο που συνεπάγονται οι 
εμπορικές δεσμεύσεις, διότι οι μεταθέσεις 
δεν λαμβάνουν αναγκαστικά χώρα στο 
τομέα των υπηρεσιών και μπορεί να 
προέρχονται από τρίτη χώρα που δεν είναι 
μέρος εμπορικής συμφωνίας.

Or. en

Τροπολογία 41
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι ενδοϋπηρεσιακώς μετατιθέμενοι 
θα πρέπει να τυγχάνουν των ίδιων 
συνθηκών εργασίας με τους 
αποσπασμένους εργαζόμενους ο 
εργοδότης των οποίων είναι 
εγκατεστημένος στο έδαφος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται από 
την οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την 
απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 

(11) Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η 
προστασία των εργαζομένων και η 
διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ 
των επιχειρήσεων που είναι 
εγκατεστημένες σε κράτος μέλος και 
εκείνων που είναι εγκατεστημένες σε τρίτη 
χώρα, διότι εξασφαλίζεται ότι οι δεύτερες 
δεν θα μπορούν να επωφελούνται από 
χαμηλότερα πρότυπα εργασίας ώστε να 
έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
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παροχής υπηρεσιών. Σκοπός της
απαίτησης αυτής είναι η προστασία των 
εργαζομένων και η διασφάλιση θεμιτού 
ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων 
που είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος 
και εκείνων που είναι εγκατεστημένες σε 
τρίτη χώρα, διότι εξασφαλίζεται ότι οι 
δεύτερες δεν θα μπορούν να επωφελούνται 
από χαμηλότερα πρότυπα εργασίας ώστε 
να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Or. de

Τροπολογία 42
Jutta Steinruck

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι ενδοϋπηρεσιακώς μετατιθέμενοι θα 
πρέπει να τυγχάνουν των ίδιων συνθηκών 
εργασίας με τους αποσπασμένους 
εργαζόμενους ο εργοδότης των οποίων 
είναι εγκατεστημένος στο έδαφος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται από 
την οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την 
απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 
παροχής υπηρεσιών. Σκοπός της 
απαίτησης αυτής είναι η προστασία των 
εργαζομένων και η διασφάλιση θεμιτού 
ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων 
που είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος 
και εκείνων που είναι εγκατεστημένες σε 
τρίτη χώρα, διότι εξασφαλίζεται ότι οι 
δεύτερες δεν θα μπορούν να επωφελούνται 
από χαμηλότερα πρότυπα εργασίας ώστε 
να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

(11) Οι ενδοϋπηρεσιακώς μετατιθέμενοι θα 
πρέπει να τυγχάνουν των ίδιων συνθηκών 
εργασίας με τους τοπικά εργαζόμενους. Οι 
ενδοϋπηρεσιακά μετατιθέμενοι θα πρέπει 
να τυγχάνουν της αυτής μεταχείρισης 
όπως οι υπήκοοι του κράτους μέλους 
υποδοχής ή οι μακροπρόθεσμα 
απασχολούμενοι συνεργάτες και δει όχι 
μόνον όσον αφορά την αμοιβή αλλά και 
σχετικά με όλες τις συνθήκες 
απασχόλησης. Αυτή η ισοτιμία δεν θα 
πρέπει να περιορίζεται στις γενικότερα 
δεσμευτικές συμβάσεις εργασίας αλλά και 
σε όλες τις νομικές και ιδιωτικές 
διοικητικές διατάξεις, αποφάσεις 
διαιτησίας και συλλογικές συμβάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών 
συμφωνιών σε επίπεδο επιχειρήσεων 
ώστε να υπάρχει εγγύηση όσον αφορά τη 
βασική αρχή ίδιος μισθός για ίδια 
εργασία στον ίδιο τόπο. Σκοπός της 
απαίτησης αυτής είναι η προστασία των 
εργαζομένων και η διασφάλιση θεμιτού 
ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων 
που είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος 
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και εκείνων που είναι εγκατεστημένες σε 
τρίτη χώρα, διότι εξασφαλίζεται ότι οι 
δεύτερες δεν θα μπορούν να επωφελούνται 
από χαμηλότερα πρότυπα εργασίας ώστε 
να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Or. de

Τροπολογία 43
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι ενδοϋπηρεσιακώς μετατιθέμενοι
θα πρέπει να τυγχάνουν των ίδιων 
συνθηκών εργασίας με τους
αποσπασμένους εργαζόμενους ο 
εργοδότης των οποίων είναι 
εγκατεστημένος στο έδαφος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται από 
την οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την 
απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 
παροχής υπηρεσιών. Σκοπός της 
απαίτησης αυτής είναι η προστασία των 
εργαζομένων και η διασφάλιση θεμιτού 
ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων 
που είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος 
και εκείνων που είναι εγκατεστημένες σε 
τρίτη χώρα, διότι εξασφαλίζεται ότι οι 
δεύτερες δεν θα μπορούν να 
επωφελούνται από χαμηλότερα πρότυπα 
εργασίας ώστε να έχουν ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα.

(11) Οι εργαζόμενοι που μετατίθενται
ενδοϋπηρεσιακώς θα πρέπει να τυγχάνουν
το λιγότερο ίσης μεταχείρισης με τους
υπηκόους των κρατών μελών υποδοχής 
όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας τους. 
Αυτές οι απαιτήσεις έχουν ως σκοπό την
προστασία των εργαζομένων και τη
διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ 
των επιχειρήσεων που είναι 
εγκατεστημένες σε κράτος μέλος και 
εκείνων που είναι εγκατεστημένες σε τρίτη 
χώρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Θεμελιώδης Χάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει στο άρθρο 15 παράγραφος 3: «Οι 
υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν·άδεια να εργάζονται στο έδαφος των κρατών μελών 
δικαιούνται συνθήκων εργασίας αντίστοιχων με εκείνες που απολαύουν οι πολίτες της 
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Ένωσης». 

Τροπολογία 44
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι ενδοϋπηρεσιακώς μετατιθέμενοι θα 
πρέπει να τυγχάνουν των ίδιων συνθηκών 
εργασίας με τους αποσπασμένους
εργαζόμενους ο εργοδότης των οποίων 
είναι εγκατεστημένος στο έδαφος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται από 
την οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την 
απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 
παροχής υπηρεσιών. Σκοπός της 
απαίτησης αυτής είναι η προστασία των 
εργαζομένων και η διασφάλιση θεμιτού 
ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων 
που είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος 
και εκείνων που είναι εγκατεστημένες σε 
τρίτη χώρα, διότι εξασφαλίζεται ότι οι 
δεύτερες δεν θα μπορούν να επωφελούνται 
από χαμηλότερα πρότυπα εργασίας ώστε 
να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

(11) Οι ενδοϋπηρεσιακώς μετατιθέμενοι θα 
πρέπει να τυγχάνουν των ίδιων συνθηκών 
εργασίας με τους τοπικά εργαζόμενους, 
καθώς και να απολαμβάνουν όλα τα 
δικαιώματα που προκύπτουν από νομικές 
ρυθμίσεις, και γενικότερα δεσμευτικές 
τοπικές συλλογικές συμβάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών 
συμφωνιών. Η αρχή ίδιος μισθός για ίδια 
εργασία στον ίδιο τόπο θα πρέπει να 
ισχύει χωρίς καμία εξαίρεση. Σκοπός των 
εν λόγω απαιτήσεων είναι η προστασία 
των εργαζομένων και η διασφάλιση 
θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των 
επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε 
κράτος μέλος και εκείνων που είναι 
εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα, διότι 
εξασφαλίζεται ότι οι δεύτερες δεν θα 
μπορούν να επωφελούνται από 
χαμηλότερα πρότυπα εργασίας ώστε να 
έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Or. de

Τροπολογία 45
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι ενδοϋπηρεσιακώς μετατιθέμενοι θα 
πρέπει να τυγχάνουν των ίδιων συνθηκών
εργασίας με τους αποσπασμένους 

(11) Οι ενδοϋπηρεσιακώς μετατιθέμενοι θα 
πρέπει να τυγχάνουν όρων και συνθηκών
απασχόλησης που εξασφαλίζουν το 
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εργαζόμενους ο εργοδότης των οποίων 
είναι εγκατεστημένος στο έδαφος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται από 
την οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την 
απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 
παροχής υπηρεσιών. Σκοπός της 
απαίτησης αυτής είναι η προστασία των 
εργαζομένων και η διασφάλιση θεμιτού 
ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων 
που είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος 
και εκείνων που είναι εγκατεστημένες σε 
τρίτη χώρα, διότι εξασφαλίζεται ότι οι 
δεύτερες δεν θα μπορούν να επωφελούνται 
από χαμηλότερα πρότυπα εργασίας ώστε 
να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

λιγότερο το ίδιο επίπεδο προστασίας όπως
αυτό το οποίο προβλέπει η οδηγία 
96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 
1996, σχετικά με την απόσπαση 
εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής 
υπηρεσιών. Σκοπός της απαίτησης αυτής 
είναι η προστασία των εργαζομένων και η 
διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ 
των επιχειρήσεων που είναι 
εγκατεστημένες σε κράτος μέλος και 
εκείνων που είναι εγκατεστημένες σε τρίτη 
χώρα, διότι εξασφαλίζεται ότι οι δεύτερες 
δεν θα μπορούν να επωφελούνται από 
χαμηλότερα πρότυπα εργασίας ώστε να 
έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Or. en

Τροπολογία 46
Mara Bizzotto

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι ενδοϋπηρεσιακώς μετατιθέμενοι θα 
πρέπει να τυγχάνουν των ίδιων συνθηκών 
εργασίας με τους αποσπασμένους 
εργαζόμενους ο εργοδότης των οποίων 
είναι εγκατεστημένος στο έδαφος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται από 
την οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την 
απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 
παροχής υπηρεσιών. Σκοπός της 
απαίτησης αυτής είναι η προστασία των 
εργαζομένων και η διασφάλιση θεμιτού 
ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων 
που είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος 
και εκείνων που είναι εγκατεστημένες σε 
τρίτη χώρα, διότι εξασφαλίζεται ότι οι 
δεύτερες δεν θα μπορούν να επωφελούνται 

(11) Οι ενδοϋπηρεσιακώς μετατιθέμενοι θα 
πρέπει να τυγχάνουν των ίδιων συνθηκών 
εργασίας με τους αποσπασμένους 
εργαζόμενους ο εργοδότης των οποίων 
είναι εγκατεστημένος στο έδαφος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται από 
την οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την 
απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 
παροχής υπηρεσιών, και να τηρούν τις 
ίδιες υποχρεώσεις με τους αναφερθέντες 
εργαζομένους. Σκοπός της απαίτησης 
αυτής είναι η προστασία των εργαζομένων, 
η αποτροπή φαινομένων κοινωνικού 
ντάμπινγκ και η διασφάλιση θεμιτού 
ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων 
που είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος 
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από χαμηλότερα πρότυπα εργασίας ώστε 
να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

και εκείνων που είναι εγκατεστημένες σε 
τρίτη χώρα, διότι εξασφαλίζεται ότι οι 
δεύτερες δεν θα μπορούν να επωφελούνται 
από χαμηλότερα πρότυπα εργασίας ώστε 
να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Or. it

Τροπολογία 47
Philippe Boulland

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι ενδοϋπηρεσιακώς μετατιθέμενοι θα 
πρέπει να τυγχάνουν των ίδιων συνθηκών 
εργασίας με τους αποσπασμένους 
εργαζόμενους ο εργοδότης των οποίων 
είναι εγκατεστημένος στο έδαφος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται από 
την οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την 
απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 
παροχής υπηρεσιών. Σκοπός της 
απαίτησης αυτής είναι η προστασία των 
εργαζομένων και η διασφάλιση θεμιτού 
ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων 
που είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος 
και εκείνων που είναι εγκατεστημένες σε 
τρίτη χώρα, διότι εξασφαλίζεται ότι οι 
δεύτερες δεν θα μπορούν να επωφελούνται 
από χαμηλότερα πρότυπα εργασίας ώστε 
να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

(11) Οι ενδοϋπηρεσιακώς μετατιθέμενοι θα 
πρέπει να τυγχάνουν των ίδιων συνθηκών 
εργασίας με τους αποσπασμένους 
εργαζόμενους ο εργοδότης των οποίων 
είναι εγκατεστημένος στο έδαφος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται από 
την οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την 
απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 
παροχής υπηρεσιών. Οι ενδοϋπηρεσιακώς 
μετατιθέμενοι θα πρέπει να 
απολαμβάνουν ίση μεταχείριση με αυτήν 
που επιφυλάσσεται στους υπηκόους του 
κράτους μέλους υποδοχής και στο μόνιμο 
προσωπικό εις ό,τι αφορά τους όρους 
αμοιβής και απασχόλησης, και ιδίως το 
ύψος των παροχών κοινωνικής 
προστασίας. Σκοπός της απαίτησης αυτής 
είναι η προστασία των εργαζομένων, η 
διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ 
των επιχειρήσεων που είναι 
εγκατεστημένες σε κράτος μέλος και 
εκείνων που είναι εγκατεστημένες σε τρίτη 
χώρα, διότι εξασφαλίζεται ότι οι δεύτερες 
δεν θα μπορούν να επωφελούνται από 
χαμηλότερα πρότυπα εργασίας ώστε να 
έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και, 
ειδικότερα, η αποφυγή του κοινωνικού 
ντάμπινγκ.
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Or. fr

Τροπολογία 48
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι ενδοϋπηρεσιακώς μετατιθέμενοι
θα πρέπει να τυγχάνουν των ίδιων 
συνθηκών εργασίας με τους 
αποσπασμένους εργαζόμενους ο εργοδότης 
των οποίων είναι εγκατεστημένος στο 
έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως 
ορίζεται από την οδηγία 96/71/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, 
σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων 
στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών. Σκοπός 
της απαίτησης αυτής είναι η προστασία 
των εργαζομένων και η διασφάλιση 
θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των 
επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε 
κράτος μέλος και εκείνων που είναι 
εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα, διότι 
εξασφαλίζεται ότι οι δεύτερες δεν θα 
μπορούν να επωφελούνται από 
χαμηλότερα πρότυπα εργασίας ώστε να 
έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

(11) Οι ρυθμίσεις της οδηγίας 96/71/ΕΚ 
σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων 
ισχύουν πλήρως σε ενδοϋπηρεσιακώς
μετατιθέμενους. Οι ενδοϋπηρεσιακώς
μετατιθέμενοι από τρίτες χώρες πρέπει να 
τυγχάνουν των ίδιων συνθηκών εργασίας 
με τους αποσπασμένους εργαζόμενους ο 
εργοδότης των οποίων είναι 
εγκατεστημένος στο έδαφος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται από 
την οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την 
απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 
παροχής υπηρεσιών. Σκοπός της 
απαίτησης αυτής είναι η προστασία των 
εργαζομένων και η διασφάλιση θεμιτού 
ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων 
που είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος 
και εκείνων που είναι εγκατεστημένες σε 
τρίτη χώρα, διότι εξασφαλίζεται ότι οι 
δεύτερες δεν θα μπορούν να επωφελούνται 
από χαμηλότερα πρότυπα εργασίας ώστε 
να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Ειδικότερα ισχύουν για ενδοϋπηρεσιακώς 
μετατιθέμενους εργαζόμενους από τρίτες 
χώρες πάντα διατάξεις για την κατώτατη 
αμοιβή καθώς και οι ελάχιστες 
προδιαγραφές της χώρας υποδοχής της 
ΕΕ, στην οποία ασκείται η 
δραστηριότητα (αρχή του τόπου 
απασχόλησης). Οι ελάχιστες αυτές 
διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 3 της 
οδηγίας περί απόσπασης εργαζομένων 
είναι δεσμευτικές για όλες τις 
επιχειρήσεις και όλους τους 
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ενδοϋπηρεσιακά μετατιθέμενους 
ανεξάρτητα από πού βρίσκεται η κύρια 
έδρα της επιχειρήσεως και πού έχει τον 
τόπο κατοικίας του ο αποσπαζόμενος.

Or. de

Τροπολογία 49
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11a) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
διεξάγονται κατάλληλοι έλεγχοι και 
αποτελεσματικές επιθεωρήσεις με σκοπό 
να υπάρξει εγγύηση για τη σωστή 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Για το 
σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να 
χορηγούν στις αρμόδιες αρχές επαρκείς 
εξουσίες και πόρους. Τα αποτελέσματα 
των επιθεωρήσεων συλλέγονται σε 
κατάλληλη έκθεση και χρησιμεύουν για 
τη βελτίωση της εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας.

Or. de

Τροπολογία 50
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11a) Οι συνθήκες εργασίας στην 
παρούσα οδηγία θεωρείται ότι καλύπτουν 
το λιγότερο τις αμοιβές και τις απολύσεις, 
την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, 
το χρόνο εργασίας και τις άδειες 
διακοπών, την οικογενειακή και 
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επαγγελματική ζωή, λαμβάνοντας υπόψη 
τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις.

Or. en

Τροπολογία 51
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
δεξιότητες του ενδοϋπηρεσιακώς 
μετατιθέμενου είναι εκείνες που 
απαιτούνται για την οντότητα υποδοχής, τα 
κράτη μέλη μπορούν να απαιτήσουν από 
τον μετατιθέμενο προηγούμενη 
απασχόληση στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων 
επί τουλάχιστον 12 μήνες πριν από τη 
μετάθεση.

(12) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
δεξιότητες του ενδοϋπηρεσιακώς 
μετατιθέμενου είναι εκείνες που 
απαιτούνται για την οντότητα υποδοχής, τα 
κράτη μέλη απαιτούν από τον 
μετατιθέμενο προηγούμενη απασχόληση 
στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων επί 
τουλάχιστον 12 μήνες πριν από τη 
μετάθεση.

Or. en

Τροπολογία 52
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Δεδομένου ότι οι ενδοεπιχειρησιακές 
μεταθέσεις συνίστανται σε προσωρινή 
μετανάστευση, ο αιτών πρέπει να 
προσκομίσει αποδείξεις ότι μετά την 
ολοκλήρωση της αποστολής του ο 
υπήκοος τρίτης χώρας θα μπορέσει να 
μετατεθεί σε οντότητα που ανήκει στον 
ίδιο όμιλο και είναι εγκατεστημένη σε 
τρίτη χώρα. Οι αποδείξεις αυτές μπορεί να 
συνίστανται στις σχετικές διατάξεις της 
σύμβασης εργασίας. Θα πρέπει να 

(13) Δεδομένου ότι οι ενδοεπιχειρησιακές 
μεταθέσεις συνίστανται σε προσωρινή 
μετανάστευση, ο αιτών πρέπει να 
προσκομίσει αποδείξεις ότι το συμβόλαιο 
εργασίας του υπηκόου τρίτης χώρας θα
ισχύει επίσης μετά το τέλος της 
μετάθεσης και ότι ο εργαζόμενος θα
μπορέσει να μετατεθεί σε οντότητα που 
ανήκει στον ίδιο όμιλο και είναι 
εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα. Οι 
αποδείξεις αυτές μπορεί να συνίστανται 
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υποβληθεί επιστολή ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων η οποία να αποδεικνύει ότι 
το διοικητικό στέλεχος ή ο ειδικευμένος 
υπάλληλος που είναι υπήκοος τρίτης 
χώρας κατέχει τα επαγγελματικά προσόντα 
που απαιτούνται στο κράτος μέλος στο 
οποίο έχει γίνει δεκτός για να καταλάβει τη 
θέση ή να ασκήσει το νομοθετικά 
κατοχυρωμένο επάγγελμα.

στις σχετικές διατάξεις της σύμβασης 
εργασίας. Θα πρέπει να υποβληθεί 
επιστολή ανάθεσης αρμοδιοτήτων η οποία 
να αποδεικνύει ότι το διοικητικό στέλεχος 
ή ο ειδικευμένος υπάλληλος που είναι 
υπήκοος τρίτης χώρας κατέχει τα 
επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται 
στο κράτος μέλος στο οποίο έχει γίνει 
δεκτός για να καταλάβει τη θέση ή να 
ασκήσει το νομοθετικά κατοχυρωμένο 
επάγγελμα.

Or. en

Τροπολογία 53
Mara Bizzotto

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Δεδομένου ότι οι ενδοεπιχειρησιακές 
μεταθέσεις συνίστανται σε προσωρινή 
μετανάστευση, ο αιτών πρέπει να 
προσκομίσει αποδείξεις ότι μετά την 
ολοκλήρωση της αποστολής του ο υπήκοος 
τρίτης χώρας θα μπορέσει να μετατεθεί σε 
οντότητα που ανήκει στον ίδιο όμιλο και 
είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα. Οι 
αποδείξεις αυτές μπορεί να συνίστανται 
στις σχετικές διατάξεις της σύμβασης 
εργασίας. Θα πρέπει να υποβληθεί 
επιστολή ανάθεσης αρμοδιοτήτων η οποία 
να αποδεικνύει ότι το διοικητικό στέλεχος 
ή ο ειδικευμένος υπάλληλος που είναι 
υπήκοος τρίτης χώρας κατέχει τα 
επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται 
στο κράτος μέλος στο οποίο έχει γίνει 
δεκτός για να καταλάβει τη θέση ή να 
ασκήσει το νομοθετικά κατοχυρωμένο 
επάγγελμα.

(13) Δεδομένου ότι οι ενδοεπιχειρησιακές 
μεταθέσεις συνίστανται σε προσωρινή 
μετανάστευση, ο αιτών πρέπει να 
προσκομίσει αποδείξεις ότι μετά την 
ολοκλήρωση της αποστολής του ο υπήκοος 
τρίτης χώρας θα μετατεθεί σε οντότητα 
που ανήκει στον ίδιο όμιλο και είναι 
εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα. Οι 
αποδείξεις αυτές μπορεί να συνίστανται 
στις σχετικές διατάξεις της σύμβασης 
εργασίας. Θα πρέπει να υποβληθεί 
επιστολή ανάθεσης αρμοδιοτήτων η οποία 
να αποδεικνύει ότι το διοικητικό στέλεχος 
ή ο ειδικευμένος υπάλληλος που είναι 
υπήκοος τρίτης χώρας κατέχει τα 
επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται 
στο κράτος μέλος στο οποίο έχει γίνει 
δεκτός για να καταλάβει τη θέση ή να 
ασκήσει το νομοθετικά κατοχυρωμένο 
επάγγελμα.

Or. it
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Τροπολογία 54
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Οι υπήκοοι τρίτης χώρας που 
υποβάλλουν αίτηση εισδοχής ως 
ασκούμενοι πτυχιούχοι θα πρέπει να 
προσκομίζουν αποδείξεις των 
απαιτούμενων τίτλων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, ειδικότερα των 
διπλωμάτων, πιστοποιητικών ή άλλων 
τίτλων τυπικών προσόντων διά των 
οποίων πιστοποιείται η επιτυχής 
ολοκλήρωση προγράμματος εκπαίδευσης 
που έπεται της δευτεροβάθμιας, 
τουλάχιστον τριετούς διάρκειας.  
Εξάλλου, πρέπει να υποβάλλουν 
συμφωνία επαγγελματικής εκπαίδευσης η 
οποία θα περιλαμβάνει περιγραφή του 
προγράμματος επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, τη διάρκεια, καθώς και 
τους όρους εποπτείας των ασκουμένων, 
και η οποία θα αποδεικνύει ότι θα 
παρακολουθήσουν πραγματική 
επαγγελματική εκπαίδευση και δεν θα 
χρησιμοποιηθούν ως κανονικοί 
εργαζόμενοι. 

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 55
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Δεν απαιτείται τεστ καταλληλότητας 
για εργασία, εκτός αν ο όρος αυτός έρχεται 
σε αντίθεση με την αρχή της ενωσιακής 
προτίμησης όπως διατυπώνεται στις 

(15) Δεν απαιτείται τεστ καταλληλότητας 
για εργασία, εκτός αν ο όρος αυτός έρχεται 
σε αντίθεση με την αρχή της ενωσιακής 
προτίμησης όπως διατυπώνεται στις 
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σχετικές διατάξεις των πράξεων 
προσχώρησης, δεδομένου ότι το κριτήριο 
αυτό θα ήταν αντίθετο με τον σκοπό της 
θέσπισης ενός διαφανούς και 
απλουστευμένου καθεστώτος εισδοχής των 
ενδοϋπηρεσιακώς μετατιθέμενων.

σχετικές διατάξεις των πράξεων 
προσχώρησης, δεδομένου ότι το κριτήριο 
αυτό θα ήταν αντίθετο με τον σκοπό της 
θέσπισης ενός διαφανούς και 
απλουστευμένου καθεστώτος εισδοχής των 
ενδοϋπηρεσιακώς μετατιθέμενων.
Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν ο 
κατασκευαστικός τομέας και η βιοτεχνία 
συμπεριλαμβανομένων σχετικών 
οικονομικών δραστηριοτήτων σύμφωνα 
με τους κώδικες NACE-F, καθώς και 
N81.2.1 και N81.2.2. Για τις εν λόγω 
δραστηριότητες τα κράτη μέλη μπορούν 
να προβαίνουν σε εξετάσεις της αγοράς 
εργασίας.

Or. de

Τροπολογία 56
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προβλέπουν την επιβολή των κατάλληλων 
κυρώσεων, όπως για παράδειγμα 
οικονομικών, σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης με τους όρους που θεσπίζει 
η παρούσα οδηγία. Οι κυρώσεις θα 
μπορούσαν να επιβάλλονται στην 
οντότητα υποδοχής.

(18) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προβλέπουν την επιβολή των κατάλληλων 
κυρώσεων, όπως για παράδειγμα 
οικονομικών, σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης με τους όρους που θεσπίζει 
η παρούσα οδηγία καθώς και τις 
αναγκαίες επιθεωρήσεις εργασίας ώστε 
να εξασφαλίζουν συμμόρφωση με την ως 
άνω οδηγία. Οι κυρώσεις θα μπορούσαν 
να επιβάλλονται στην οντότητα υποδοχής.
Όλες οι κυρώσεις θα πρέπει να είναι 
επαρκείς, αναλογικές και αποτρεπτικές. Ο 
εργαζόμενος και η οικογένειά του έχουν 
δικαίωμα διαμονής στο κράτος μέλος 
υποδοχής μέχρι το τέλος των εν λόγω 
διαδικασιών.

Or. en
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Τροπολογία 57
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
θίγει τους όρους παροχής υπηρεσιών στο 
πλαίσιο του άρθρου 56 της Συνθήκης.
Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία δεν θα 
πρέπει να θίγει τους όρους και τις 
προϋποθέσεις απασχόλησης, οι οποίοι, 
σύμφωνα με την οδηγία 96/71/ΕΚ, 
εφαρμόζονται σε εργαζομένους 
εγκατεστημένους σε ένα κράτος μέλος με 
σκοπό την παροχή υπηρεσίας στο έδαφος 
άλλου κράτους μέλους. Η παρούσα 
οδηγία δεν εφαρμόζεται σε υπηκόους 
τρίτων χωρών αποσπασμένους από 
επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε κράτος 
μέλος στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών
σύμφωνα με την οδηγία 96/71/ΕΚ. Για τον 
λόγο αυτό, οι υπήκοοι τρίτων χωρών που 
κατέχουν άδεια ενδοϋπηρεσιακώς 
μετατιθέμενου δεν μπορούν να 
επωφεληθούν από τις διατάξεις της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την 
απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο της 
παροχής υπηρεσιών. Η παρούσα οδηγία 
δεν θα πρέπει να παρέχει σε επιχειρήσεις 
εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα 
ευνοϊκότερη μεταχείριση σε σχέση με τις 
επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε 
κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 1 
παράγραφος 4 της οδηγίας 96/71/ΕΚ.

(22) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
θίγει τους όρους παροχής υπηρεσιών στο 
πλαίσιο του άρθρου 56 της Συνθήκης. Η 
παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε 
υπηκόους τρίτων χωρών αποσπασμένους 
από επιχειρήσεις στο πλαίσιο παροχής 
υπηρεσιών που καλύπτονται από την 
οδηγία 96/71/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καθοριστεί με ιδιαίτερη σαφήνεια ποια είναι η νομοθεσία που εφαρμόζεται στο 
ενεχόμενο πρόσωπο.
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Τροπολογία 58
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Θα πρέπει να χορηγείται ίση 
μεταχείριση βάσει της εθνικής νομοθεσίας 
όσον αφορά τα υποκαταστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης που ορίζονται στο 
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 
2004, για τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης. Δεδομένου ότι η 
παρούσα οδηγία ισχύει με την επιφύλαξη 
των διατάξεων των διμερών συμφωνιών, 
τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης 
που απολαύουν οι ενδοϋπηρεσιακώς 
μετατιθέμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών 
βάσει διμερούς συμφωνίας συναφθείσας 
μεταξύ του κράτους μέλους εισδοχής και 
της χώρας καταγωγής του θα μπορούσαν 
να ενισχυθούν σε σχέση με τα δικαιώματα 
κοινωνικής ασφάλισης τα οποία θα 
χορηγούνταν στον μετατιθέμενο βάσει 
του εθνικού δικαίου. Η παρούσα οδηγία 
δεν θα πρέπει να χορηγεί περισσότερα 
δικαιώματα από τα ήδη προβλεπόμενα 
στην ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης 
στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης για 
υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν 
διασυνοριακά συμφέροντα μεταξύ κρατών 
μελών.

(23) Θα πρέπει να χορηγείται ίση 
μεταχείριση βάσει της εθνικής νομοθεσίας 
όσον αφορά τα υποκαταστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης που ορίζονται στο 
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 
2004, για τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης. Η παρούσα οδηγία 
δεν θα πρέπει να χορηγεί περισσότερα 
δικαιώματα από τα ήδη προβλεπόμενα 
στην ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης 
στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης για 
υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν 
διασυνοριακά συμφέροντα μεταξύ κρατών 
μελών.

Or. en

Τροπολογία 59
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Θα πρέπει να χορηγείται ίση 
μεταχείριση βάσει της εθνικής νομοθεσίας 
όσον αφορά τα υποκαταστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης που ορίζονται στο 
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/04 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για 
τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης. Δεδομένου ότι η 
παρούσα οδηγία ισχύει με την επιφύλαξη 
των διατάξεων των διμερών συμφωνιών, 
τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης που 
απολαύουν οι ενδοϋπηρεσιακώς 
μετατιθέμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών 
βάσει διμερούς συμφωνίας συναφθείσας 
μεταξύ του κράτους μέλους εισδοχής και 
της χώρας καταγωγής του θα μπορούσαν 
να ενισχυθούν σε σχέση με τα δικαιώματα 
κοινωνικής ασφάλισης τα οποία θα 
χορηγούνταν στον μετατιθέμενο βάσει του 
εθνικού δικαίου. Η παρούσα οδηγία δεν 
θα πρέπει να χορηγεί περισσότερα 
δικαιώματα από τα ήδη προβλεπόμενα 
στην ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης 
στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης 
για υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν 
διασυνοριακά συμφέροντα μεταξύ 
κρατών μελών.

(23) Θα πρέπει να χορηγείται ίση 
μεταχείριση βάσει της εθνικής νομοθεσίας 
όσον αφορά τα υποκαταστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης που ορίζονται στο 
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/04 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για 
τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης. Δεδομένου ότι η 
παρούσα οδηγία ισχύει με την επιφύλαξη 
των διατάξεων των διμερών συμφωνιών, 
τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης που 
απολαύουν οι ενδοϋπηρεσιακώς 
μετατιθέμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών 
βάσει διμερούς συμφωνίας συναφθείσας 
μεταξύ του κράτους μέλους εισδοχής και 
της χώρας καταγωγής του θα μπορούσαν 
να ενισχυθούν σε σχέση με τα δικαιώματα 
κοινωνικής ασφάλισης τα οποία θα 
χορηγούνταν στον μετατιθέμενο βάσει του 
εθνικού δικαίου.

Or. de

Τροπολογία 60
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Θα πρέπει να χορηγείται ίση 
μεταχείριση βάσει της εθνικής νομοθεσίας 
όσον αφορά τα υποκαταστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης που ορίζονται στο 

(23) η επαρκής κοινωνική κάλυψη όσον 
αφορά την κοινωνική ασφάλιση για τα 
άτομα που αποτελούν αντικείμενο 
ενδοϋπηρεσιακής μεταθέσεως καθώς και 
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άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 
2004, για τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης. Δεδομένου ότι η 
παρούσα οδηγία ισχύει με την επιφύλαξη 
των διατάξεων των διμερών συμφωνιών, 
τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης που 
απολαύουν οι ενδοϋπηρεσιακώς 
μετατιθέμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών 
βάσει διμερούς συμφωνίας συναφθείσας 
μεταξύ του κράτους μέλους εισδοχής και 
της χώρας καταγωγής του θα μπορούσαν 
να ενισχυθούν σε σχέση με τα δικαιώματα 
κοινωνικής ασφάλισης τα οποία θα 
χορηγούνταν στον μετατιθέμενο βάσει 
του εθνικού δικαίου. Η παρούσα οδηγία
δεν θα πρέπει να χορηγεί περισσότερα 
δικαιώματα από τα ήδη προβλεπόμενα 
στην ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης 
στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης 
για υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν 
διασυνοριακά συμφέροντα μεταξύ 
κρατών μελών.

για τα μέλη των οικογενειών τους 
αποτελεί κεντρικό στοιχείο αυτής της 
οδηγίας που είναι σημαντικό για την 
εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών 
εργασίας και διαβίωσης κατά την 
παραμονή τους στην Ένωση. Θα πρέπει 
να χορηγείται ίση μεταχείριση σε 
υπηκόους τρίτων χωρών στο πλαίσιο μιας 
ενδοϋπηρεσιακής μετάθεσης. Ιδιαίτερη 
προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις 
διατάξεις που εξασφαλίζουν ισότιμη 
μεταχείριση όσον αφορά την κοινωνική 
ασφάλιση βάσει της εθνικής νομοθεσίας 
όσον αφορά τα υποκαταστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης που ορίζονται στο 
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 
2004, για τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης.  Με την επιφύλαξη 
των διατάξεων των διμερών συμφωνιών
που παρέχουν καλύτερη κάλυψη από 
πλευράς κοινωνικής ασφάλισης, η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να θεσπίσει 
μηχανισμούς οι οποίοι θα εξασφαλίζουν 
την αποτελεσματική κάλυψη όσον αφορά 
την κοινωνική ασφάλιση κατά τη 
διάρκεια της παραμονής καθώς και 
μηχανισμούς για την εξαγωγή των 
κεκτημένων δικαιωμάτων, όπου αυτό 
εφαρμόζεται.
Οι όποιοι περιορισμοί στην ίση 
μεταχείριση στον τομέα της κοινωνικής 
ασφάλισης σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τα 
δικαιώματα που χορηγούνται κατ' 
εφαρμογήν του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
24/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 
2010, για την επέκταση της εφαρμογής 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 σε 
υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν 
διέπονται ήδη από τους κανονισμούς 
αυτούς απλά και μόνο λόγω της 
ιθαγένειάς τους.
____________
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ΕΕ L 344 της 29.12.2010, σ. 1.
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Τροπολογία 61
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Θα πρέπει να χορηγείται ίση 
μεταχείριση βάσει της εθνικής νομοθεσίας 
όσον αφορά τα υποκαταστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης που ορίζονται στο 
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 
2004, για τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης. Δεδομένου ότι η 
παρούσα οδηγία ισχύει με την επιφύλαξη 
των διατάξεων των διμερών συμφωνιών, 
τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης που 
απολαύουν οι ενδοϋπηρεσιακώς 
μετατιθέμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών 
βάσει διμερούς συμφωνίας συναφθείσας 
μεταξύ του κράτους μέλους εισδοχής και 
της χώρας καταγωγής του θα μπορούσαν 
να ενισχυθούν σε σχέση με τα δικαιώματα 
κοινωνικής ασφάλισης τα οποία θα 
χορηγούνταν στον μετατιθέμενο βάσει του 
εθνικού δικαίου. Η παρούσα οδηγία δεν θα 
πρέπει να χορηγεί περισσότερα 
δικαιώματα από τα ήδη προβλεπόμενα 
στην ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης 
στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης για 
υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν 
διασυνοριακά συμφέροντα μεταξύ κρατών 
μελών.

(23) Θα πρέπει να χορηγείται ίση 
μεταχείριση βάσει της εθνικής νομοθεσίας 
όσον αφορά τα υποκαταστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης που ορίζονται στο 
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/04 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για 
τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να περιορίσουν την ίση 
μεταχείριση όπου ο ενδοϋπηρεσιακώς 
μετατεθείς προστατεύεται διότι 
καλύπτεται από υποκατάστημα 
κοινωνικής ασφάλισης της χώρας 
προέλευσης ή από άλλα μέσα και όπου, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους 
μέλους, το ενεχόμενο πρόσωπο μπορεί να 
εξαιρείται από τη νομοθεσία περί 
κοινωνικής ασφάλισης του κράτους 
μέλους υποδοχής. Δεδομένου ότι η 
παρούσα οδηγία ισχύει με την επιφύλαξη 
των διατάξεων των διμερών συμφωνιών, 
τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης που 
απολαύουν οι ενδοϋπηρεσιακώς 
μετατιθέμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών 
βάσει διμερούς συμφωνίας συναφθείσας 
μεταξύ του κράτους μέλους εισδοχής και 
της χώρας καταγωγής του θα μπορούσαν 
να ενισχυθούν σε σχέση με τα δικαιώματα 
κοινωνικής ασφάλισης τα οποία θα 
χορηγούνταν στον μετατιθέμενο βάσει του 
εθνικού δικαίου. Η παρούσα οδηγία δεν θα 
πρέπει να χορηγεί περισσότερα 
δικαιώματα από τα ήδη προβλεπόμενα 
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στην ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης 
στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης για 
υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν 
διασυνοριακά συμφέροντα μεταξύ κρατών 
μελών.

Or. en

Τροπολογία 62
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Θα πρέπει να χορηγείται ίση 
μεταχείριση βάσει της εθνικής νομοθεσίας 
όσον αφορά τα υποκαταστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης που ορίζονται στο 
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου
2004, για τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης. Δεδομένου ότι η 
παρούσα οδηγία ισχύει με την επιφύλαξη 
των διατάξεων των διμερών συμφωνιών, 
τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης που 
απολαύουν οι ενδοϋπηρεσιακώς 
μετατιθέμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών 
βάσει διμερούς συμφωνίας συναφθείσας 
μεταξύ του κράτους μέλους εισδοχής και 
της χώρας καταγωγής του θα μπορούσαν 
να ενισχυθούν σε σχέση με τα δικαιώματα 
κοινωνικής ασφάλισης τα οποία θα 
χορηγούνταν στον μετατιθέμενο βάσει του 
εθνικού δικαίου. Η παρούσα οδηγία δεν θα 
πρέπει να χορηγεί περισσότερα 
δικαιώματα από τα ήδη προβλεπόμενα 
στην ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης 
στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης για 
υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν 
διασυνοριακά συμφέροντα μεταξύ κρατών 
μελών.

(23) Θα πρέπει να χορηγείται ίση 
μεταχείριση βάσει της εθνικής νομοθεσίας 
όσον αφορά τα υποκαταστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης που ορίζονται στο 
άρθρο 3 (παράγραφος 1, εδάφιο α έως θ)
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για 
τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης. Δεδομένου ότι η 
παρούσα οδηγία ισχύει με την επιφύλαξη 
των διατάξεων των διμερών συμφωνιών, 
τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης που 
απολαύουν οι ενδοϋπηρεσιακώς 
μετατιθέμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών 
βάσει διμερούς συμφωνίας συναφθείσας 
μεταξύ του κράτους μέλους εισδοχής και 
της χώρας καταγωγής του θα μπορούσαν 
να ενισχυθούν σε σχέση με τα δικαιώματα 
κοινωνικής ασφάλισης τα οποία θα 
χορηγούνταν στον μετατιθέμενο βάσει του 
εθνικού δικαίου. Η παρούσα οδηγία δεν θα 
πρέπει να χορηγεί περισσότερα 
δικαιώματα από τα ήδη προβλεπόμενα 
στην ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης 
στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης για 
υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν 
διασυνοριακά συμφέροντα μεταξύ κρατών 
μελών.
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Or. de

Τροπολογία 63
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Θα πρέπει να χορηγείται ίση 
μεταχείριση βάσει της εθνικής νομοθεσίας 
όσον αφορά τα υποκαταστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης που ορίζονται στο 
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/04 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για 
τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης. Δεδομένου ότι η 
παρούσα οδηγία ισχύει με την επιφύλαξη 
των διατάξεων των διμερών συμφωνιών, 
τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης που 
απολαύουν οι ενδοϋπηρεσιακώς 
μετατιθέμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών 
βάσει διμερούς συμφωνίας συναφθείσας 
μεταξύ του κράτους μέλους εισδοχής και 
της χώρας καταγωγής του θα μπορούσαν 
να ενισχυθούν σε σχέση με τα δικαιώματα 
κοινωνικής ασφάλισης τα οποία θα 
χορηγούνταν στον μετατιθέμενο βάσει του 
εθνικού δικαίου. Η παρούσα οδηγία δεν θα 
πρέπει να χορηγεί περισσότερα 
δικαιώματα από τα ήδη προβλεπόμενα 
στην ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης 
στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης για 
υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν 
διασυνοριακά συμφέροντα μεταξύ κρατών 
μελών.

(23) Θα πρέπει να χορηγείται ίση 
μεταχείριση βάσει της εθνικής νομοθεσίας 
όσον αφορά τα υποκαταστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης που ορίζονται στο 
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/04 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για 
τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης. Δεδομένου ότι η 
παρούσα οδηγία ισχύει με την επιφύλαξη 
των διατάξεων των διμερών συμφωνιών, 
τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης που 
απολαύουν οι ενδοϋπηρεσιακώς 
μετατιθέμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών 
βάσει διμερούς συμφωνίας συναφθείσας 
μεταξύ του κράτους μέλους εισδοχής και 
της χώρας καταγωγής του θα μπορούσαν 
να ενισχυθούν σε σχέση με τα δικαιώματα 
κοινωνικής ασφάλισης τα οποία θα 
χορηγούνταν στον μετατιθέμενο βάσει του 
εθνικού δικαίου. Η παρούσα οδηγία δεν θα 
πρέπει να χορηγεί περισσότερα 
δικαιώματα από τα ήδη προβλεπόμενα 
στην ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης 
στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης για 
υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν 
διασυνοριακά συμφέροντα μεταξύ κρατών 
μελών. Οι διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε 
καταστάσεις στις οποίες ένας 
αποσπασμένος εργαζόμενος καλύπτεται 
από τη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης 
τρίτης χώρας ή καταβάλλει εισφορές σε 
τρίτη χώρα.

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να αποφεύγονται καταστάσεις σύμφωνα με τις οποίες εργαζόμενος καλύπτεται από 
δύο νομικά συστήματα και καταβάλλει εισφορές τόσο στο κράτος μέλος όσο και στην τρίτη 
χώρα.

Τροπολογία 64
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και συνάδει με τις 
αρχές που αναγνωρίζονται, ιδίως, στον 
Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(27) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και συνάδει με τις 
αρχές που αναγνωρίζονται, ιδίως, στον 
Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των σχετικών 
συμβάσεων της ΔΟΕ, όπως η σύμβαση 
102 για την κοινωνική ασφάλιση 
(ελάχιστες προδιαγραφές), σύμβαση 118 
για την ίση μεταχείριση (κοινωνική 
ασφάλιση), σύμβαση 143 για τους 
διακινούμενους εργαζομένους και 
σύμβαση 97 σχετικά με τη μετανάστευση 
με σκοπό την εργασία της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 65
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επικυρώνουν χωρίς 
καθυστέρηση τη Διεθνή Σύμβαση για την 
προστασία των δικαιωμάτων όλων των 
διακινούμενων εργαζομένων και των 
μελών των οικογενειών τους, την οποία 
ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των 
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Ηνωμένων Εθνών στις 18 Δεκεμβρίου 
1990.

Or. en

Τροπολογία 66
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29a) Ανεξάρτητα από ποια νομοθεσία 
εφαρμόζεται στη σχέση εργασίας, θα 
πρέπει το λιγότερο να εφαρμόζονται οι 
νόμοι, ρυθμίσεις και διατάξεις του τόπου 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 67
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29β) Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και των 
αρχών που περιλαμβάνονται στον 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη της 18ης 
Οκτωβρίου 1961 και στην Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση σχετικά με το νομικό καθεστώς 
των διακινούμενων εργαζομένων, της 
24ης Νοεμβρίου 1977.

Or. en

Τροπολογία 68
Elisabeth Schroedter



PE467.306v02-00 32/95 AM\871544EL.doc

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής
για περισσότερους από τρεις μήνες στο 
έδαφος των κρατών μελών υπηκόων 
τρίτων χωρών και μελών της οικογένειάς 
τους στο πλαίσιο ενδοεπιχειρησιακής 
μετάθεσης·

(α) τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής
έως τρία χρόνια στο έδαφος των κρατών 
μελών εργαζομένων υπηκόων τρίτων 
χωρών και μελών της οικογένειάς τους στο 
πλαίσιο ενδοεπιχειρησιακής μετάθεσης·

Or. en

Τροπολογία 69
Martin Kastler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής
για περισσότερους από τρεις μήνες στο 
έδαφος των κρατών μελών υπηκόων 
τρίτων χωρών και μελών της οικογένειάς 
τους στο πλαίσιο ενδοεπιχειρησιακής 
μετάθεσης·

(α) τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής 
στο έδαφος των κρατών μελών υπηκόων 
τρίτων χωρών και μελών της οικογένειάς 
τους στο πλαίσιο ενδοεπιχειρησιακής 
μετάθεσης·

Or. de

Τροπολογία 70
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής 
για περισσότερους από τρεις μήνες 
υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι 
αναφέρονται στο σημείο α), σε κράτη μέλη 
άλλα από το κράτος μέλος το οποίο 

(β) τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής 
για περισσότερους από τρεις μήνες
εργαζόμενων υπηκόων τρίτων χωρών, οι 
οποίοι αναφέρονται στο σημείο α), σε 
κράτη μέλη άλλα από το κράτος μέλος το 
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χορηγεί πρώτο άδεια διαμονής στον 
υπήκοο τρίτης χώρας βάσει της παρούσας 
οδηγίας.

οποίο χορηγεί πρώτο άδεια διαμονής στον
εργαζόμενο υπήκοο τρίτης χώρας βάσει 
της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 71
Martin Kastler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής
για περισσότερους από τρεις μήνες
υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι 
αναφέρονται στο σημείο α), σε κράτη μέλη 
άλλα από το κράτος μέλος το οποίο 
χορηγεί πρώτο άδεια διαμονής στον 
υπήκοο τρίτης χώρας βάσει της παρούσας 
οδηγίας.

(β) τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής 
υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι 
αναφέρονται στο σημείο α), σε κράτη μέλη 
άλλα από το κράτος μέλος το οποίο 
χορηγεί πρώτο άδεια διαμονής στον 
υπήκοο τρίτης χώρας βάσει της παρούσας 
οδηγίας.

Or. de

Τροπολογία 72
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι
διαμένουν εκτός του εδάφους κράτους 
μέλους και υποβάλλουν αίτηση εισδοχής 
στο έδαφος κράτους μέλους στο πλαίσιο 
ενδοεπιχειρησιακής μετάθεσης.

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε
εργαζομένους υπηκόους τρίτων χωρών οι 
οποίοι υποβάλλουν αίτηση εισδοχής στο 
έδαφος κράτους μέλους στο πλαίσιο 
ενδοεπιχειρησιακής μετάθεσης.

Or. en
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Τροπολογία 73
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σε υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι 
ασκούν δραστηριότητες εξ ονόματος 
επιχειρήσεων εγκατεστημένων σε άλλος 
κράτος μέλος στο πλαίσιο παροχής 
υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 
56 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αποσπώνται από επιχειρήσεις 
εγκατεστημένες σε κράτος μέλος στο 
πλαίσιο παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με
την οδηγία 96/71/ΕΚ.

γ) σε υπηκόους τρίτων χωρών που 
αποσπώνται από επιχειρήσεις 
εγκατεστημένες σε κράτος μέλος στο 
πλαίσιο παροχής υπηρεσιών που 
καλύπτεται από την οδηγία 96/71/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καθοριστεί κατά τρόπο ιδιαίτερα σαφή ποια νομοθεσία εφαρμόζεται στο ενεχόμενο 
πρόσωπο.

Τροπολογία 74
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σε υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι 
ασκούν δραστηριότητες εξ ονόματος 
επιχειρήσεων εγκατεστημένων σε άλλος 
κράτος μέλος στο πλαίσιο παροχής 
υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 56 
της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αποσπώνται από επιχειρήσεις 
εγκατεστημένες σε κράτος μέλος στο 
πλαίσιο παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με 

γ) σε υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι 
ασκούν δραστηριότητες εξ ονόματος 
επιχειρήσεων εγκατεστημένων σε άλλος 
κράτος μέλος στο πλαίσιο παροχής 
υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 56 
της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αποσπώνται από επιχειρήσεις 
εγκατεστημένες σε κράτος μέλος στο 
πλαίσιο παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με 
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την οδηγία 96/71/ΕΚ. την οδηγία 96/71/ΕΚ. Η οδηγία 96/71/ΕΚ 
σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων 
εφαρμόζεται όμως πλήρως σε 
εργαζόμενους υπηκόους τρίτων χωρών οι 
οποίοι έχουν αποσπασθεί στον τομέα των 
κατασκευών καθώς και σε βιοτεχνικές 
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων 
σχετικών οικονομικών δραστηριοτήτων 
σύμφωνα με τους κώδικες NACE-F 
Ν81.2.1 και Ν81.2.2. Η παρούσα οδηγία 
δεν εφαρμόζεται στους ανωτέρω τομείς 
NACE. 

Or. de

Τροπολογία 75
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) σε υπηκόους τρίτων χωρών που 
απασχολούνται ως εργαζόμενοι μέσω 
εταιρειών προσωρινής απασχόλησης.

Or. en

Τροπολογία 76
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γβ) σε υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι 
απασχολούνται ως προσωρινά 
εργαζόμενοι από γραφεία 
διαμεσολάβησης σε ανεξάρτητη εταιρεία 
προσωρινής απασχόλησης ή σε μια 
εταιρεία προσωρινής απασχόλησης εντός 
επιχείρησης ή ομάδας επιχειρήσεων
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Or. de

Τροπολογία 77
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γγ) σε υπηκόους τρίτων χωρών με 
προσωρινή σύμβαση εργασίας με την 
επιχείρηση προέλευσης.

Or. de

Τροπολογία 78
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
στον κλάδο κατασκευών 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
οικονομικών δραστηριοτήτων (κώδικας 
NACE (αναθ. 1.1) 45.1 έως 4· 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο 
παράρτημα της οδηγίας 96/71/ΕΚ.

Or. de

Τροπολογία 79
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
σε δραστηριότητες στον τομέα των 
κατασκευών που αναφέρονται στο 
παράρτημα 3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 80
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη μπορούν, με τη 
συναίνεση των κοινωνικών εταίρων, να 
περιορίσουν το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας για ορισμένους τομείς 
και υποτομείς δραστηριοτήτων.

Or. de

Τροπολογία 81
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ως «ενδοεπιχειρησιακή μετάθεση»  
νοείται η προσωρινή απόσπαση υπηκόου 
τρίτης χώρας από επιχείρηση 
εγκατεστημένη εκτός του εδάφους κράτους 
μέλους και έναντι της οποίας ο υπήκοος 
τρίτης χώρας δεσμεύεται με σύμβαση 
εργασίας, προς οντότητα που ανήκει στην 
επιχείρηση ή στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων 
η οποία είναι εγκατεστημένη εντός αυτού 
του εδάφους·

β) ως «ενδοεπιχειρησιακή μετάθεση»  
νοείται η προσωρινή απόσπαση υπηκόου 
τρίτης χώρας από επιχείρηση 
εγκατεστημένη εκτός του εδάφους κράτους 
μέλους και έναντι της οποίας ο υπήκοος 
τρίτης χώρας δεσμεύεται με σύμβαση 
εργασίας, προς οντότητα που ανήκει στην 
επιχείρηση ή στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων 
η οποία είναι εγκατεστημένη εντός αυτού 
του εδάφους· με σκοπό επαγγελματική 
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δραστηριότητα καθώς και για 
εκπαιδευτικούς και επιμορφωτικούς 
λόγους·

Or. de

Τροπολογία 82
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ως «ενδοεπιχειρησιακή μετάθεση»  
νοείται η προσωρινή απόσπαση υπηκόου 
τρίτης χώρας από επιχείρηση
εγκατεστημένη εκτός του εδάφους κράτους 
μέλους και έναντι της οποίας ο υπήκοος 
τρίτης χώρας δεσμεύεται με σύμβαση 
εργασίας, προς οντότητα που ανήκει στην 
επιχείρηση ή στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων 
η οποία είναι εγκατεστημένη εντός αυτού 
του εδάφους·

β) ως «ενδοεπιχειρησιακή μετάθεση»  
νοείται η προσωρινή απόσπαση υπηκόου 
τρίτης χώρας από επιχείρηση 
εγκατεστημένη εκτός του εδάφους κράτους 
μέλους και έναντι της οποίας ο υπήκοος 
τρίτης χώρας δεσμεύεται με σύμβαση 
εργασίας, προς οντότητα που ανήκει στην 
επιχείρηση ή στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων 
η οποία είναι εγκατεστημένη εντός αυτού 
του εδάφους· στο πλαίσιο νέας σύμβασης 
εργασίας με την εν λόγω οντότητα·

Or. de

Τροπολογία 83
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ως «ενδοεπιχειρησιακή μετάθεση» 
νοείται η προσωρινή απόσπαση υπηκόου 
τρίτης χώρας από επιχείρηση 
εγκατεστημένη εκτός του εδάφους κράτους 
μέλους και έναντι της οποίας ο υπήκοος 
τρίτης χώρας δεσμεύεται με σύμβαση 
εργασίας, προς οντότητα που ανήκει στην 
επιχείρηση ή στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων 

β) ως «ενδοεπιχειρησιακή μετάθεση» 
νοείται η προσωρινή απόσπαση
εργαζομένου υπηκόου τρίτης χώρας από 
επιχείρηση εγκατεστημένη εκτός του 
εδάφους κράτους μέλους και έναντι της 
οποίας ο εργαζόμενος υπήκοος τρίτης 
χώρας δεσμεύεται με σύμβαση εργασίας
που υφίσταται το λιγότερο ένα έτος πριν 
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η οποία είναι εγκατεστημένη εντός αυτού 
του εδάφους·

τη μετάθεση, προς οντότητα που ανήκει 
στην επιχείρηση ή στον ίδιο όμιλο 
επιχειρήσεων η οποία είναι εγκατεστημένη 
εντός αυτού του εδάφους·

Or. en

Τροπολογία 84
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ως «ενδοεπιχειρησιακή μετάθεση»  
νοείται η προσωρινή απόσπαση υπηκόου 
τρίτης χώρας από επιχείρηση 
εγκατεστημένη εκτός του εδάφους κράτους 
μέλους και έναντι της οποίας ο υπήκοος 
τρίτης χώρας δεσμεύεται με σύμβαση 
εργασίας, προς οντότητα που ανήκει στην 
επιχείρηση ή στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων 
η οποία είναι εγκατεστημένη εντός αυτού 
του εδάφους·

β) ως «ενδοεπιχειρησιακή μετάθεση» 
νοείται η προσωρινή απόσπαση υπηκόου 
τρίτης χώρας από επιχείρηση 
εγκατεστημένη εκτός του εδάφους κράτους 
μέλους και έναντι της οποίας ο υπήκοος 
τρίτης χώρας δεσμεύεται με σύμβαση 
εργασίας προς οντότητα που ανήκει στην 
επιχείρηση ή στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων 
η οποία είναι εγκατεστημένη εντός αυτού 
του εδάφους· η απόσπαση δεν έχει μόνιμο 
χαρακτήρα·

Or. de

Τροπολογία 85
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ως «ενδοεπιχειρησιακή μετάθεση» 
νοείται η προσωρινή απόσπαση υπηκόου 
τρίτης χώρας από επιχείρηση 
εγκατεστημένη εκτός του εδάφους κράτους 
μέλους και έναντι της οποίας ο υπήκοος 
τρίτης χώρας δεσμεύεται με σύμβαση 
εργασίας, προς οντότητα που ανήκει στην 

β) ως «ενδοεπιχειρησιακή μετάθεση» 
νοείται η προσωρινή απόσπαση υπηκόου 
τρίτης χώρας από επιχείρηση 
εγκατεστημένη εκτός του εδάφους κράτους 
μέλους και έναντι της οποίας ο υπήκοος 
τρίτης χώρας δεσμεύεται με σύμβαση 
εργασίας ή άλλη μορφή απασχόλησης, 



PE467.306v02-00 40/95 AM\871544EL.doc

EL

επιχείρηση ή στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων 
η οποία είναι εγκατεστημένη εντός αυτού 
του εδάφους·

προς οντότητα που ανήκει στην επιχείρηση 
ή στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων η οποία 
είναι εγκατεστημένη εντός αυτού του 
εδάφους·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της ‘ενδοεπιχειρησιακής μετάθεσης’ που προτείνεται στο άρθρο 3 εφαρμόζεται μόνο 
σε υπήκοο τρίτης χώρας που δεσμεύεται με σύμβαση εργασίας σε οντότητα που ανήκει στην 
επιχείρηση. Αυτό αποκλείει τη δυνατότητα να μετατίθεται εργαζόμενος που έχει διαφορετικής 
μορφής ρυθμίσεις απασχόλησης οι οποίες ισχύουν σε τρίτη χώρα.

Τροπολογία 86
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ως «ενδοεπιχειρησιακή μετάθεση» 
νοείται η προσωρινή απόσπαση υπηκόου 
τρίτης χώρας από επιχείρηση 
εγκατεστημένη εκτός του εδάφους κράτους 
μέλους και έναντι της οποίας ο υπήκοος 
τρίτης χώρας δεσμεύεται με σύμβαση 
εργασίας, προς οντότητα που ανήκει στην 
επιχείρηση ή στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων 
η οποία είναι εγκατεστημένη εντός αυτού 
του εδάφους·

β) ως «ενδοεπιχειρησιακή μετάθεση» 
νοείται η προσωρινή απόσπαση υπηκόου 
τρίτης χώρας που δεν διαμένει εντός της 
επικράτειας ενός κράτους μέλους από 
επιχείρηση εγκατεστημένη εκτός του 
εδάφους κράτους μέλους και έναντι της 
οποίας ο υπήκοος τρίτης χώρας δεσμεύεται 
με σύμβαση εργασίας, προς οντότητα που 
ανήκει στην επιχείρηση ή στον ίδιο όμιλο 
επιχειρήσεων η οποία είναι εγκατεστημένη 
εντός αυτού του εδάφους· Η εν λόγω 
μετάθεση έχει ως σκοπό να καλύπτει 
όμοιες καταστάσεις με αυτές που 
προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 
στοιχείο β) της οδηγίας 96/71/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 87
Sari Essayah
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ως «ενδοϋπηρεσιακώς μετατιθέμενος» 
νοείται κάθε υπήκοος τρίτης χώρας ο 
οποίος υπόκειται σε ενδοεπιχειρησιακή 
μετάθεση·

γ) ως «ενδοεπιχειρησιακώς
μετατιθέμενος» νοείται κάθε υπήκοος 
τρίτης χώρας μη διαμένων στην 
επικράτεια του κράτους μέλους ο οποίος 
υπόκειται σε ενδοεπιχειρησιακή μετάθεση·

Or. en

Τροπολογία 88
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ως «ενδοϋπηρεσιακώς μετατιθέμενος» 
νοείται κάθε υπήκοος τρίτης χώρας ο 
οποίος υπόκειται σε ενδοεπιχειρησιακή 
μετάθεση·

γ) ως «ενδοϋπηρεσιακώς μετατιθέμενος» 
νοείται κάθε εργαζόμενος υπήκοος τρίτης 
χώρας ο οποίος υπόκειται σε 
ενδοεπιχειρησιακή μετάθεση·

Or. en

Τροπολογία 89
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Ως «διοικητικό στέλεχος»  νοείται κάθε 
πρόσωπο που κατέχει ανώτερη θέση, το 
οποίο κατά κύριο λόγο ηγείται της 
διαχείρισης της οντότητας υποδοχής, υπό 
τη γενική εποπτεία ή διεύθυνση κατά κύριο 
λόγο του διοικητικού συμβουλίου ή του 
συμβουλίου των μετόχων της επιχείρησης 
ή ισοδύναμο όργανο· η θέση αυτή 

ε) Ως «διοικητικό στέλεχος»  νοείται κάθε 
πρόσωπο που κατέχει ανώτερη θέση, το 
οποίο ασκεί κυρίως διοικητικά 
καθήκοντα, υπό τη γενική εποπτεία ή 
διεύθυνση κατά κύριο λόγο του 
διοικητικού συμβουλίου ή του συμβουλίου 
των μετόχων της επιχείρησης ή
ισοδύναμου οργάνου·
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περιλαμβάνει: τη διεύθυνση της 
οντότητας υποδοχής ή τμήματος ή 
υποκαταστήματος της οντότητας 
υποδοχής, την εποπτεία και τον έλεγχο 
της εργασίας άλλων υπαλλήλων με 
εποπτικές, τεχνικές ή διοικητικές 
αρμοδιότητες, την εξουσία να 
προσλαμβάνουν και να απολύουν 
προσωπικό ή να προτείνουν προσλήψεις, 
απολύσεις ή άλλες ενέργειες που αφορούν 
το προσωπικό·

Or. de

Τροπολογία 90
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Ως «διοικητικό στέλεχος»  νοείται κάθε 
πρόσωπο που κατέχει ανώτερη θέση, το 
οποίο κατά κύριο λόγο ηγείται της 
διαχείρισης της οντότητας υποδοχής, υπό 
τη γενική εποπτεία ή διεύθυνση κατά κύριο 
λόγο του διοικητικού συμβουλίου ή του 
συμβουλίου των μετόχων της επιχείρησης 
ή ισοδύναμο όργανο· η θέση αυτή 
περιλαμβάνει: τη διεύθυνση της 
οντότητας υποδοχής ή τμήματος ή 
υποκαταστήματος της οντότητας 
υποδοχής, την εποπτεία και τον έλεγχο 
της εργασίας άλλων υπαλλήλων με 
εποπτικές, τεχνικές ή διοικητικές 
αρμοδιότητες, την εξουσία να 
προσλαμβάνουν και να απολύουν 
προσωπικό ή να προτείνουν προσλήψεις, 
απολύσεις ή άλλες ενέργειες που αφορούν 
το προσωπικό·

ε) Ως «διοικητικό στέλεχος»  νοείται κάθε 
πρόσωπο που κατέχει ανώτερη θέση, το 
οποίο κατά κύριο λόγο ηγείται της 
διαχείρισης της οντότητας υποδοχής, υπό 
τη γενική εποπτεία ή διεύθυνση κατά κύριο 
λόγο του διοικητικού συμβουλίου ή του 
συμβουλίου των μετόχων της επιχείρησης 
ή ισοδύναμο όργανο·

Or. de
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Τροπολογία 91
Martin Kastler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Ως «διοικητικό στέλεχος»  νοείται κάθε 
πρόσωπο που κατέχει ανώτερη θέση, το 
οποίο κατά κύριο λόγο ηγείται της 
διαχείρισης της οντότητας υποδοχής, υπό 
τη γενική εποπτεία ή διεύθυνση κατά κύριο 
λόγο του διοικητικού συμβουλίου ή του 
συμβουλίου των μετόχων της επιχείρησης 
ή ισοδύναμο όργανο· η θέση αυτή 
περιλαμβάνει: τη διεύθυνση της οντότητας 
υποδοχής ή τμήματος ή υποκαταστήματος 
της οντότητας υποδοχής, την εποπτεία και 
τον έλεγχο της εργασίας άλλων υπαλλήλων 
με εποπτικές, τεχνικές ή διοικητικές 
αρμοδιότητες, την εξουσία να 
προσλαμβάνουν και να απολύουν 
προσωπικό ή να προτείνουν προσλήψεις, 
απολύσεις ή άλλες ενέργειες που αφορούν 
το προσωπικό·

ε) Ως «διοικητικό στέλεχος» νοείται κάθε 
πρόσωπο που κατέχει ανώτερη θέση, υπό 
τη γενική εποπτεία ή διεύθυνση κατά κύριο 
λόγο του διοικητικού συμβουλίου ή του 
συμβουλίου των μετόχων της επιχείρησης 
ή ισοδύναμο όργανο· η θέση αυτή 
περιλαμβάνει: τη διεύθυνση της οντότητας 
υποδοχής ή τμήματος ή υποκαταστήματος 
της οντότητας υποδοχής, την εποπτεία και 
τον έλεγχο της εργασίας άλλων υπαλλήλων 
με εποπτικές, τεχνικές ή διοικητικές 
αρμοδιότητες, την εξουσία να 
προσλαμβάνουν και να απολύουν 
προσωπικό ή να προτείνουν προσλήψεις, 
απολύσεις ή άλλες ενέργειες που αφορούν 
το προσωπικό·

Or. de

Τροπολογία 92
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Ως «διοικητικό στέλεχος» νοείται κάθε 
πρόσωπο που κατέχει ανώτερη θέση, το 
οποίο κατά κύριο λόγο ηγείται της 
διαχείρισης της οντότητας υποδοχής, υπό 
τη γενική εποπτεία ή διεύθυνση κατά κύριο 
λόγο του διοικητικού συμβουλίου ή του 
συμβουλίου των μετόχων της επιχείρησης 
ή ισοδύναμο όργανο· η θέση αυτή 
περιλαμβάνει: τη διεύθυνση της οντότητας 

ε) Ως «διοικητικό στέλεχος» νοείται κάθε 
πρόσωπο που κατέχει ανώτερη θέση, το 
οποίο κατά κύριο λόγο ηγείται της 
διαχείρισης της οντότητας υποδοχής, υπό 
τη γενική εποπτεία ή διεύθυνση κατά κύριο 
λόγο του διοικητικού συμβουλίου ή του 
συμβουλίου των μετόχων της επιχείρησης 
ή ισοδύναμο όργανο· η θέση αυτή 
περιλαμβάνει: τη διεύθυνση της οντότητας 
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υποδοχής ή τμήματος ή υποκαταστήματος 
της οντότητας υποδοχής, την εποπτεία και 
τον έλεγχο της εργασίας άλλων υπαλλήλων 
με εποπτικές, τεχνικές ή διοικητικές 
αρμοδιότητες, την εξουσία να
προσλαμβάνουν και να απολύουν 
προσωπικό ή να προτείνουν προσλήψεις, 
απολύσεις ή άλλες ενέργειες που αφορούν 
το προσωπικό·

υποδοχής ή τμήματος ή υποκαταστήματος 
της οντότητας υποδοχής, την εποπτεία και 
τον έλεγχο της εργασίας άλλων υπαλλήλων 
με εποπτικές, τεχνικές ή διοικητικές 
αρμοδιότητες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των διοικητικών στελεχών πρέπει να αποσαφηνιστεί και να περιοριστεί μόνο σε αυτά 
που έχουν υψηλά προσόντα, ιδιαίτερες δεξιότητες και των οποίων οι προσωπικές δυνατότητες 
είναι απαραίτητες για τη σωστή διεξαγωγή των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων της εταιρείας 
στη χώρα υποδοχής. Αυτό σημαίνει ότι το κριτήριο για την αποδοχή πρέπει να είναι τα 
προσόντα και η θέση εργασίας εντός της εταιρείας και όχι ο μισθός. Ένας διεξοδικός κατάλογος 
που θα μπορούσε να ερμηνευτεί είτε με γνώμονα τα στοιχεία που περιέχει είτε με γνώμονα τα 
στοιχεία που αποκλείει δεν αποσαφηνίζει την κατάσταση.

Τροπολογία 93
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Ως «διοικητικό στέλεχος» νοείται κάθε 
πρόσωπο που κατέχει ανώτερη θέση, το 
οποίο κατά κύριο λόγο ηγείται της 
διαχείρισης της οντότητας υποδοχής, υπό 
τη γενική εποπτεία ή διεύθυνση κατά κύριο 
λόγο του διοικητικού συμβουλίου ή του 
συμβουλίου των μετόχων της επιχείρησης 
ή ισοδύναμο όργανο· η θέση αυτή 
περιλαμβάνει: τη διεύθυνση της οντότητας 
υποδοχής ή τμήματος ή υποκαταστήματος 
της οντότητας υποδοχής, την εποπτεία και 
τον έλεγχο της εργασίας άλλων υπαλλήλων 
με εποπτικές, τεχνικές ή διοικητικές 
αρμοδιότητες, την εξουσία να 
προσλαμβάνουν και να απολύουν 
προσωπικό ή να προτείνουν προσλήψεις, 

ε) Ως «διοικητικό στέλεχος» νοείται κάθε 
πρόσωπο που κατέχει ανώτερη θέση, το 
οποίο κατά κύριο λόγο ηγείται της 
διαχείρισης της οντότητας υποδοχής, 
καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο που είναι 
διαχειριστής ομάδας ή έργου και είναι 
ουσιαστικής σημασίας για την οντότητα 
υποδοχής, υπό τη γενική εποπτεία ή 
διεύθυνση κατά κύριο λόγο του 
διοικητικού συμβουλίου ή του συμβουλίου 
των μετόχων της επιχείρησης ή ισοδύναμο 
όργανο· η θέση αυτή περιλαμβάνει: τη 
διεύθυνση της οντότητας υποδοχής ή 
τμήματος ή υποκαταστήματος της 
οντότητας υποδοχής, την εποπτεία και τον 
έλεγχο της εργασίας άλλων υπαλλήλων με 
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απολύσεις ή άλλες ενέργειες που αφορούν 
το προσωπικό·

εποπτικές, τεχνικές ή διοικητικές 
αρμοδιότητες, την εξουσία να 
προσλαμβάνουν και να απολύουν 
προσωπικό ή να προτείνουν προσλήψεις, 
απολύσεις ή άλλες ενέργειες που αφορούν 
το προσωπικό·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος ορισμός του ‘διοικητικού στελέχους’ καθιστά στενότερη την εφαρμογή της 
οδηγίας όσον αφορά τα ανώτερα διοικητικά στελέχη, και αποκλείει από το πεδίο της τους 
διαχειριστές διαχειριστής ομάδων ή έργων. Ο ορισμός αυτός μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο 
στην απεριόριστη εφαρμογή της οδηγίας όταν εξετάζεται η καταλληλότητα των μετατιθέμενων 
εργαζομένων.

Τροπολογία 94
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Ως «διοικητικό στέλεχος» νοείται κάθε 
πρόσωπο που κατέχει ανώτερη θέση, το 
οποίο κατά κύριο λόγο ηγείται της 
διαχείρισης της οντότητας υποδοχής, υπό 
τη γενική εποπτεία ή διεύθυνση κατά κύριο 
λόγο του διοικητικού συμβουλίου ή του 
συμβουλίου των μετόχων της επιχείρησης 
ή ισοδύναμο όργανο• η θέση αυτή 
περιλαμβάνει: τη διεύθυνση της οντότητας 
υποδοχής ή τμήματος ή υποκαταστήματος 
της οντότητας υποδοχής,  την εποπτεία και 
τον έλεγχο της εργασίας άλλων υπαλλήλων 
με εποπτικές, τεχνικές ή διοικητικές 
αρμοδιότητες, την εξουσία να 
προσλαμβάνουν και να απολύουν 
προσωπικό ή να προτείνουν προσλήψεις, 
απολύσεις ή άλλες ενέργειες που αφορούν 
το προσωπικό·

ε) Ως «διοικητικό στέλεχος» νοείται κάθε 
πρόσωπο που κατέχει ανώτερη θέση στη 
δομή της εταιρείας, το οποίο κατά κύριο 
λόγο ηγείται της διαχείρισης της οντότητας 
υποδοχής, υπό τη γενική εποπτεία ή 
διεύθυνση κατά κύριο λόγο του 
διοικητικού συμβουλίου ή του συμβουλίου 
των μετόχων της επιχείρησης ή ισοδύναμο 
όργανο• η θέση αυτή περιλαμβάνει: τη 
διεύθυνση της οντότητας υποδοχής ή 
τμήματος ή υποκαταστήματος της 
οντότητας υποδοχής ή περιλαμβάνει το 
καθήκον παρακολούθησης συγκεκριμένου 
έργου σημαντικών διαστάσεων· την 
εποπτεία και τον έλεγχο της εργασίας 
άλλων υπαλλήλων με εποπτικές, τεχνικές ή 
διοικητικές αρμοδιότητες, την εξουσία να 
προσλαμβάνουν και να απολύουν 
προσωπικό ή να προτείνουν προσλήψεις, 
απολύσεις ή άλλες ενέργειες που αφορούν 
το προσωπικό·
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Or. it

Τροπολογία 95
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Ως «διοικητικό στέλεχος» νοείται κάθε
πρόσωπο που κατέχει ανώτερη θέση, το 
οποίο κατά κύριο λόγο ηγείται της 
διαχείρισης της οντότητας υποδοχής, υπό 
τη γενική εποπτεία ή διεύθυνση κατά κύριο 
λόγο του διοικητικού συμβουλίου ή του 
συμβουλίου των μετόχων της επιχείρησης 
ή ισοδύναμο όργανο· η θέση αυτή 
περιλαμβάνει: τη διεύθυνση της οντότητας 
υποδοχής ή τμήματος ή υποκαταστήματος 
της οντότητας υποδοχής, την εποπτεία και 
τον έλεγχο της εργασίας άλλων υπαλλήλων 
με εποπτικές, τεχνικές ή διοικητικές 
αρμοδιότητες, την εξουσία να 
προσλαμβάνουν και να απολύουν 
προσωπικό ή να προτείνουν προσλήψεις, 
απολύσεις ή άλλες ενέργειες που αφορούν 
το προσωπικό·

ε) Ως «διοικητικό στέλεχος» νοείται κάθε
εργαζόμενος με προσόντα ισοδύναμα το 
λιγότερο του επιπέδου 7 του ευρωπαϊκού 
πλαισίου επαγγελματικών προσόντων που 
κατέχει ανώτερη θέση, το οποίο κατά 
κύριο λόγο ηγείται της διαχείρισης της 
οντότητας υποδοχής, υπό τη γενική 
εποπτεία ή διεύθυνση κατά κύριο λόγο του 
διοικητικού συμβουλίου ή του συμβουλίου 
των μετόχων της επιχείρησης ή ισοδύναμο 
όργανο· η θέση αυτή περιλαμβάνει: τη 
διεύθυνση της οντότητας υποδοχής ή 
τμήματος ή υποκαταστήματος της 
οντότητας υποδοχής, την εποπτεία και τον 
έλεγχο της εργασίας άλλων υπαλλήλων με 
εποπτικές, τεχνικές ή διοικητικές 
αρμοδιότητες, την εξουσία να 
προσλαμβάνουν και να απολύουν 
προσωπικό ή να προτείνουν προσλήψεις, 
απολύσεις ή άλλες ενέργειες που αφορούν 
το προσωπικό·

Or. en

Τροπολογία 96
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) ως «ειδικευμένος υπάλληλος»  νοείται 
κάθε πρόσωπο το οποίο διαθέτει
εξειδικευμένες γνώσεις ουσιαστικής 

στ) ως «ειδικευμένος υπάλληλος»  νοείται 
κάθε πρόσωπο, το οποίο μετατίθεται για 
μια ιδιαίτερα εξειδικευμένη απασχόληση 
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σημασίας που ανταποκρίνονται στις 
ιδιαίτερες ανάγκες της οντότητας
υποδοχής, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο 
τις γνώσεις που απαιτούνται ειδικά για 
την οντότητα υποδοχής, αλλά και αν το 
πρόσωπο αυτό διαθέτει προσόντα υψηλού 
επιπέδου για τον συγκεκριμένο τύπο 
εργασίας ή δραστηριοτήτων που απαιτεί 
εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις·

και το οποίο διαθέτει ιδιαίτερα υψηλά 
επαγγελματικά προσόντα, γνώσεις σε 
προηγμένο επίπεδο και συνεχή 
εμπειρογνωμοσύνη, και το οποίο διαθέτει 
επίσης ειδική γνώση ουσιώδη ή σχετική 
με τις ειδικές δραστηριότητες της 
επιχείρησης υποδοχής·

Or. de

Τροπολογία 97
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) ως «ειδικευμένος υπάλληλος» νοείται 
κάθε πρόσωπο το οποίο διαθέτει 
εξειδικευμένες γνώσεις ουσιαστικής
σημασίας που ανταποκρίνονται στις 
ιδιαίτερες ανάγκες της οντότητας
υποδοχής, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο 
τις γνώσεις που απαιτούνται ειδικά για 
την οντότητα υποδοχής, αλλά και αν το 
πρόσωπο αυτό διαθέτει προσόντα υψηλού 
επιπέδου για τον συγκεκριμένο τύπο 
εργασίας ή δραστηριοτήτων που απαιτεί 
εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις·

στ) ως «ειδικευμένος υπάλληλος» νοείται 
κάθε πρόσωπο το οποίο διαθέτει ειδικές 
γνώσεις και δεξιότητες θεμελιώδους 
σημασίας για την οντότητα υποδοχής, 
πράγμα που πιστοποιείται στο βαθμό του 
δυνατού με την κατοχή προσόντων
υψηλού επιπέδου για τον συγκεκριμένο 
τύπο εργασίας ή δραστηριοτήτων που 
απαιτεί εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις·

Or. it

Τροπολογία 98
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) ως «ειδικευμένος υπάλληλος» νοείται στ) ως «εξειδικευμένος υπάλληλος» το 



PE467.306v02-00 48/95 AM\871544EL.doc

EL

κάθε πρόσωπο το οποίο διαθέτει
εξειδικευμένες γνώσεις ουσιαστικής 
σημασίας που ανταποκρίνονται στις 
ιδιαίτερες ανάγκες της οντότητας 
υποδοχής, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο 
τις γνώσεις που απαιτούνται ειδικά για 
την οντότητα υποδοχής, αλλά και αν το 
πρόσωπο αυτό διαθέτει προσόντα υψηλού 
επιπέδου για τον συγκεκριμένο τύπο 
εργασίας ή δραστηριοτήτων που απαιτεί 
εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις•

οποίο μετατίθεται για απασχόληση σε 
θέση  υψηλής ειδίκευσης, διαθέτει ειδική 
τεχνογνωμοσύνη ουσιαστικής σημασίας 
που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες 
ανάγκες της οντότητας υποδοχής, και έχει
προσόντα υψηλού επιπέδου για τον 
συγκεκριμένο τύπο εργασίας ή 
δραστηριοτήτων που απαιτεί 
εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις•

Or. en

Τροπολογία 99
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) ως «ειδικευμένος υπάλληλος» νοείται 
κάθε πρόσωπο το οποίο διαθέτει 
εξειδικευμένες γνώσεις ουσιαστικής 
σημασίας που ανταποκρίνονται στις 
ιδιαίτερες ανάγκες της οντότητας 
υποδοχής, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο 
τις γνώσεις που απαιτούνται ειδικά για την 
οντότητα υποδοχής, αλλά και αν το 
πρόσωπο αυτό διαθέτει προσόντα υψηλού 
επιπέδου για τον συγκεκριμένο τύπο 
εργασίας ή δραστηριοτήτων που απαιτεί 
εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις·

στ) ως «ειδικευμένος υπάλληλος» νοείται 
κάθε πρόσωπο το οποίο διαθέτει 
εξειδικευμένες γνώσεις που 
ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες 
της οντότητας υποδοχής, λαμβάνοντας 
υπόψη όχι μόνο τις γνώσεις που 
απαιτούνται ειδικά για την οντότητα 
υποδοχής, αλλά και αν το πρόσωπο αυτό 
διαθέτει προσόντα υψηλού επιπέδου για 
τον συγκεκριμένο τύπο εργασίας ή 
δραστηριοτήτων που απαιτεί 
εξειδικευμένες γνώσεις·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος ορισμός δημιουργεί αμφιβολίες ως προς το κατά πόσο οι γνώσεις και τα 
προσόντα αναγνωρίζονται ως γνώσεις ουσιαστικής σημασίας στην οντότητα υποδοχής. Εδώ οι 
ερμηνείες διαφέρουν. Ο ορισμός αυτός περιορίζει τις μεταθέσεις σε πρόσωπα που διαθέτουν 
τεχνικές γνώσεις αποκλείοντας εργαζόμενους με άλλες γνώσεις που θα μπορούσαν σε ορισμένες 
περιπτώσεις να είναι σημαντικές στην οντότητα υποδοχής.
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Τροπολογία 100
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) ως «ειδικευμένος υπάλληλος» νοείται 
κάθε πρόσωπο το οποίο διαθέτει 
εξειδικευμένες γνώσεις ουσιαστικής 
σημασίας που ανταποκρίνονται στις 
ιδιαίτερες ανάγκες της οντότητας 
υποδοχής, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο 
τις γνώσεις που απαιτούνται ειδικά για την 
οντότητα υποδοχής, αλλά και αν το 
πρόσωπο αυτό διαθέτει προσόντα υψηλού 
επιπέδου για τον συγκεκριμένο τύπο 
εργασίας ή δραστηριοτήτων που απαιτεί 
εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις·

στ) ως «ειδικευμένος υπάλληλος» νοείται 
κάθε εργαζόμενος με επαγγελματικά 
προσόντα το λιγότερο ισοδύναμα του 
επιπέδου 5 του ευρωπαϊκού πλαισίου 
επαγγελματικών προσόντων, ο οποίος
διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις 
ουσιαστικής σημασίας που 
ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες 
της οντότητας υποδοχής, λαμβάνοντας 
υπόψη όχι μόνο τις γνώσεις που 
απαιτούνται ειδικά για την οντότητα 
υποδοχής, αλλά και αν το πρόσωπο αυτό 
διαθέτει προσόντα υψηλού επιπέδου για 
τον συγκεκριμένο τύπο εργασίας ή 
δραστηριοτήτων που απαιτεί 
εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις·

Or. en

Τροπολογία 101
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) ως «ειδικευμένος υπάλληλος»  νοείται 
κάθε πρόσωπο το οποίο διαθέτει
εξειδικευμένες γνώσεις ουσιαστικής 
σημασίας που ανταποκρίνονται στις 
ιδιαίτερες ανάγκες της οντότητας 
υποδοχής, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο 
τις γνώσεις που απαιτούνται ειδικά για την 
οντότητα υποδοχής, αλλά και αν το 
πρόσωπο αυτό διαθέτει προσόντα υψηλού 
επιπέδου για τον συγκεκριμένο τύπο 
εργασίας ή δραστηριοτήτων που απαιτεί 

στ) ως «ειδικευμένος υπάλληλος»  νοείται 
κάθε πρόσωπο το οποίο διαθέτει τις 
απαραίτητες γνώσεις ουσιαστικής 
σημασίας που ανταποκρίνονται στις 
ιδιαίτερες ανάγκες της οντότητας 
υποδοχής, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο 
τις γνώσεις που απαιτούνται ειδικά για την 
οντότητα υποδοχής, αλλά και αν το 
πρόσωπο αυτό διαθέτει προσόντα υψηλού 
επιπέδου για τον συγκεκριμένο τύπο 
εργασίας ή δραστηριοτήτων που απαιτεί 
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εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις· εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις·

Or. de

Τροπολογία 102
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) ως «ειδικευμένος υπάλληλος»  νοείται 
κάθε πρόσωπο το οποίο διαθέτει 
εξειδικευμένες γνώσεις ουσιαστικής 
σημασίας που ανταποκρίνονται στις 
ιδιαίτερες ανάγκες της οντότητας 
υποδοχής, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο 
τις γνώσεις που απαιτούνται ειδικά για την 
οντότητα υποδοχής, αλλά και αν το 
πρόσωπο αυτό διαθέτει προσόντα υψηλού
επιπέδου για τον συγκεκριμένο τύπο 
εργασίας ή δραστηριοτήτων που απαιτεί 
εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις·

στ) ως «ειδικευμένος υπάλληλος»  νοείται 
κάθε πρόσωπο το οποίο διαθέτει 
εξειδικευμένες γνώσεις ουσιαστικής 
σημασίας που ανταποκρίνονται στις 
ιδιαίτερες ανάγκες της οντότητας 
υποδοχής, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο 
τις γνώσεις που απαιτούνται ειδικά για την 
οντότητα υποδοχής, αλλά και αν το 
πρόσωπο αυτό διαθέτει προσόντα
υψηλότερου επιπέδου για τον 
συγκεκριμένο τύπο εργασίας ή 
δραστηριοτήτων που απαιτεί 
εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις· Ένα 
υψηλότερο επίπεδο επαγγελματικών 
προσόντων σημαίνει οιοδήποτε πτυχίο, 
δίπλωμα ή άλλο πιστοποιητικό το οποίο 
έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή. Τα 
υψηλότερα επαγγελματικά προσόντα όσον 
αφορά την εκπαίδευση έχουν επιτευχθεί 
με την περάτωση προγράμματος 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας το 
λιγότερο τριών ετών σε ένα επίσημα 
αναγνωρισμένα ανώτερο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα. Πέραν του διπλώματος 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, απαιτείται 
επιπροσθέτως μια το λιγότερο πενταετής 
σχετική επαγγελματική εμπειρία, το 
επίπεδο της οποίας είναι συγκρίσιμο με 
δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ένα 
άτομο με εξειδικευμένες γνώσεις πρέπει 
να αποδεικνύει ότι για τη διάρκεια της 
μετάθεσής του οι αμοιβές του είναι το 
λιγότερο ίσες με το συνήθη μέσο όρο 
αμοιβών που ισχύει στο σχετικό τομέα 
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της χώρας στην οποία μετατίθεται.  Σε 
περαιτέρω μετάθεση θα πρέπει να 
υπάρχει σχετική απόδειξη όσον αφορά τη
νέα χώρα μετάθεσης.  Οι ακαθάριστες 
μέσες αμοιβές για το έτος που προηγείται 
της μετάθεσης, θα αποτελούν τη σχετική 
βάση όπως αυτές καταγράφονται από τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές.  Σε περίπτωση 
που αυτές δεν είναι ακόμη γνωστές οι 
σχετικές αμοιβές για το έτος πριν από το 
εν λόγω έτος μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιηθούν ως βάση.

Or. de

Τροπολογία 103
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) ως «ασκούμενος πτυχιούχος»  νοείται 
κάθε πρόσωπο που διαθέτει τίτλο 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο 
μετατίθεται σε εταιρεία με σκοπό να 
διευρύνει τις γνώσεις και την εμπειρία 
του προετοιμαζόμενο να αναλάβει 
διοικητική θέση στη συγκεκριμένη 
εταιρεία·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 104
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) ως «ασκούμενος πτυχιούχος» νοείται 
κάθε πρόσωπο που διαθέτει τίτλο 

ζ) ως «ασκούμενος πτυχιούχος» νοείται 
κάθε πρόσωπο που διαθέτει τίτλο 
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τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο 
μετατίθεται σε εταιρεία με σκοπό να 
διευρύνει τις γνώσεις και την εμπειρία του
προετοιμαζόμενο να αναλάβει διοικητική 
θέση στη συγκεκριμένη εταιρεία·

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο 
μετατίθεται σε εταιρεία με σκοπό να 
διευρύνει τις γνώσεις και την εμπειρία του·

Or. nl

Τροπολογία 105
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) ως «ασκούμενος πτυχιούχος» νοείται 
κάθε πρόσωπο που διαθέτει τίτλο 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο 
μετατίθεται σε εταιρεία με σκοπό να 
διευρύνει τις γνώσεις και την εμπειρία του
προετοιμαζόμενο να αναλάβει διοικητική 
θέση στη συγκεκριμένη εταιρεία·

ζ) ως «ασκούμενος πτυχιούχος» νοείται 
κάθε πρόσωπο που διαθέτει τίτλο 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο 
μετατίθεται σε εταιρεία με σκοπό να 
διευρύνει τις γνώσεις και την εμπειρία του
με σκοπό να ασκήσει εκ των υστέρων 
εξειδικευμένη επαγγελματική 
δραστηριότητα·

Or. de

Τροπολογία 106
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) ως «ασκούμενος πτυχιούχος» νοείται
κάθε πρόσωπο που διαθέτει τίτλο 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο
μετατίθεται σε εταιρεία με σκοπό να 
διευρύνει τις γνώσεις και την εμπειρία του 
προετοιμαζόμενο να αναλάβει διοικητική 
θέση στη συγκεκριμένη εταιρεία·

ζ) ως «ασκούμενος πτυχιούχος» νοείται 
κάθε εργαζόμενος ο οποίος διαθέτει τίτλο 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ισοδύναμο το 
λιγότερο με τίτλο επιπέδου 5 του 
ευρωπαϊκού πλαισίου δεξιοτήτων, και με 
συμφωνία άσκησης που περιλαμβάνει 
περιγραφή του προγράμματος άσκησης 
και της διάρκειάς του, και ο οποίος
μετατίθεται σε εταιρεία με σκοπό να 
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διευρύνει τις γνώσεις και την εμπειρία του 
προετοιμαζόμενο να αναλάβει διοικητική 
θέση στη συγκεκριμένη εταιρεία·

Or. en

Τροπολογία 107
Philippe Boulland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) ως «ασκούμενος πτυχιούχος» νοείται 
κάθε πρόσωπο που διαθέτει τίτλο 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο 
μετατίθεται σε εταιρεία με σκοπό να 
διευρύνει τις γνώσεις και την εμπειρία του 
προετοιμαζόμενο να αναλάβει διοικητική 
θέση στη συγκεκριμένη εταιρεία·

ζ) ως «ασκούμενος πτυχιούχος» νοείται 
κάθε πρόσωπο που διαθέτει τίτλο 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο 
μετατίθεται σε εταιρεία ή οργανισμό με 
σκοπό να διευρύνει τις θεωρητικές 
γνώσεις και την εμπειρία του 
προετοιμαζόμενο να αναλάβει διοικητική 
θέση στη συγκεκριμένη εταιρεία·

Or. fr

Τροπολογία 108
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) ως «ασκούμενος πτυχιούχος» νοείται 
κάθε πρόσωπο που διαθέτει τίτλο 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο 
μετατίθεται σε εταιρεία με σκοπό να 
διευρύνει τις γνώσεις και την εμπειρία του 
προετοιμαζόμενο να αναλάβει διοικητική 
θέση στη συγκεκριμένη εταιρεία·

ζ) ως «ασκούμενος πτυχιούχος» νοείται 
κάθε πρόσωπο που διαθέτει τίτλο 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο 
μετατίθεται, με συμβόλαιο αμειβόμενης 
εργασίας, σε εταιρεία με σκοπό να 
διευρύνει τις γνώσεις και την εμπειρία του 
προετοιμαζόμενο να αναλάβει διοικητική 
θέση στη συγκεκριμένη εταιρεία·

Or. en
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Τροπολογία 109
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) ως «ασκούμενος πτυχιούχος»  νοείται 
κάθε πρόσωπο που διαθέτει τίτλο 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο 
μετατίθεται σε εταιρεία με σκοπό να 
διευρύνει τις γνώσεις και την εμπειρία του 
προετοιμαζόμενο να αναλάβει διοικητική 
θέση στη συγκεκριμένη εταιρεία·

ζ) ως «ασκούμενος πτυχιούχος» νοείται 
κάθε πρόσωπο που διαθέτει τίτλο 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο 
μετατίθεται σε εταιρεία με σκοπό να 
διευρύνει τις γνώσεις και την εμπειρία του 
προετοιμαζόμενο να αναλάβει διοικητική 
θέση στη συγκεκριμένη εταιρεία·
Πρόκειται για απασχολούμενους για τους 
οποίους η κοινωνική ασφάλιση δεν είναι 
υποχρεωτική. Τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι οι εργοδότες δεν 
χρησιμοποιούν τους ασκούμενους 
πτυχιούχους κατά τρόπο μη ορθό για την 
άσκηση καθηκόντων που συνήθως 
γίνονται από το τακτικό προσωπικό·

Or. de

Τροπολογία 110
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα) ως «απασχόληση υψηλής 
ειδίκευσης» νοείται η απασχόληση η 
οποία:
- απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις 
ουσιαστικής σημασίας που 
ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες 
της οντότητας υποδοχής·
αμείβεται· και
- εξασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες 
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εργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται μία αναθεωρημένη δέσμη ορισμών για την αποσαφήνιση των στόχων της οδηγίας.
Προς τούτο, πρέπει να προστεθεί στην οδηγία ένας ήδη κωδικοποιημένος και λειτουργικός 
ευρωπαϊκός ορισμός της απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης για να εξασφαλιστεί ότι οι 
ενδοϋπηρεσιακώς μετατιθέμενοι προσλαμβάνονται σε θέσης εργασίας σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Ο ορισμός αυτός λαμβάνεται από την 
οδηγία 2009/50/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, σχετικά με τις προϋποθέσεις 
εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης 
(οδηγία περί μπλε κάρτας).

Τροπολογία 111
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιβ) ως «όμιλος επιχειρήσεων» για τους 
σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται 
δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις οι οποίες 
βάσει της εθνικής νομοθεσίας 
αναγνωρίζεται ότι συνδέονται με τους 
ακόλουθους τρόπους: επιχείρηση, σε 
σχέση με άλλη επιχείρηση άμεσα ή 
έμμεσα: κατέχει την πλειοψηφία του 
εγγεγραμμένου κεφαλαίου της εν λόγω 
επιχείρησης· η ελέγχει την πλειοψηφία των 
ψήφων που συνδέονται με το μετοχικό 
κεφάλαιο αυτής της επιχείρησης· ή μπορεί 
να διορίζει περισσότερα από τα μισά μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου, ή του 
διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού 
οργάνου της επιχείρησης·

(ιβ) ως «όμιλος επιχειρήσεων» για τους 
σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται 
δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις οι οποίες 
βάσει της εθνικής νομοθεσίας 
αναγνωρίζεται ότι συνδέονται με τους 
ακόλουθους τρόπους: επιχείρηση, σε 
σχέση με άλλη επιχείρηση άμεσα ή 
έμμεσα: κατέχει την πλειοψηφία του 
εγγεγραμμένου κεφαλαίου της εν λόγω 
επιχείρησης· η ελέγχει την πλειοψηφία των 
ψήφων που συνδέονται με το μετοχικό 
κεφάλαιο αυτής της επιχείρησης· ή μπορεί 
να διορίζει περισσότερα από τα μισά μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου, ή του 
διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού 
οργάνου της επιχείρησης· επιχειρήσεις 
θεωρούνται σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία ότι συνδέονται μεταξύ τους όταν 
μια επιχείρηση μπορεί συμβατικά να 
ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε μια άλλη ή 
εάν υφίσταται συμβατική συμφωνία για 
την ύπαρξη ενιαίας διεύθυνσης·
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Or. de

Τροπολογία 112
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) ως «συλλογική σύμβαση γενικής 
εφαρμογής» νοείται η συλλογική σύμβαση 
η οποία πρέπει να τηρείται από όλες τις 
επιχειρήσεις που ανήκουν στον δεδομένο 
κλάδο ή επάγγελμα και υπάγονται στον 
γεωγραφικό χώρο εφαρμογής της. Επειδή 
δεν υπάρχει σύστημα που να καθορίζει 
τις συλλογικές συμβάσεις γενικής 
εφαρμογής, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λαμβάνουν ως βάση τις συλλογικές 
συμβάσεις που ισχύουν γενικά για όλες τις 
παρόμοιες επιχειρήσεις που ανήκουν στον 
δεδομένο κλάδο ή επάγγελμα και 
υπάγονται στον γεωγραφικό χώρο 
εφαρμογής τους, και/ή τις συλλογικές 
συμβάσεις που έχουν συναφθεί από τις 
πλέον αντιπροσωπευτικές σε εθνικό 
επίπεδο οργανώσεις των κοινωνικών 
εταίρων και που εφαρμόζονται στο 
σύνολο του εθνικού εδάφους.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 113
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) ως «συλλογική σύμβαση γενικής 
εφαρμογής» νοείται η συλλογική σύμβαση 
η οποία πρέπει να τηρείται από όλες τις 
επιχειρήσεις που ανήκουν στον δεδομένο 

διαγράφεται
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κλάδο ή επάγγελμα και υπάγονται στον 
γεωγραφικό χώρο εφαρμογής της. Επειδή 
δεν υπάρχει σύστημα που να καθορίζει 
τις συλλογικές συμβάσεις γενικής 
εφαρμογής, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λαμβάνουν ως βάση τις συλλογικές 
συμβάσεις που ισχύουν γενικά για όλες τις 
παρόμοιες επιχειρήσεις που ανήκουν στον 
δεδομένο κλάδο ή επάγγελμα και 
υπάγονται στον γεωγραφικό χώρο 
εφαρμογής τους, και/ή τις συλλογικές 
συμβάσεις που έχουν συναφθεί από τις 
πλέον αντιπροσωπευτικές σε εθνικό 
επίπεδο οργανώσεις των κοινωνικών 
εταίρων και που εφαρμόζονται στο 
σύνολο του εθνικού εδάφους.

Or. en

Τροπολογία 114
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) ως «συλλογική σύμβαση γενικής 
εφαρμογής» νοείται η συλλογική σύμβαση 
η οποία πρέπει να τηρείται από όλες τις 
επιχειρήσεις που ανήκουν στον δεδομένο 
κλάδο ή επάγγελμα και υπάγονται στον 
γεωγραφικό χώρο εφαρμογής της. Επειδή 
δεν υπάρχει σύστημα που να καθορίζει 
τις συλλογικές συμβάσεις γενικής 
εφαρμογής, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λαμβάνουν ως βάση τις συλλογικές 
συμβάσεις που ισχύουν γενικά για όλες τις 
παρόμοιες επιχειρήσεις που ανήκουν στον 
δεδομένο κλάδο ή επάγγελμα και 
υπάγονται στον γεωγραφικό χώρο 
εφαρμογής τους, και/ή τις συλλογικές 
συμβάσεις που έχουν συναφθεί από τις 
πλέον αντιπροσωπευτικές σε εθνικό 
επίπεδο οργανώσεις των κοινωνικών 
εταίρων και που εφαρμόζονται στο 

ιγ) ως «συλλογική σύμβαση» νοείται κάθε 
είδος συλλογικής σύμβασης που έχει 
συναφθεί σε όλα τα δυνατά επίπεδα , 
συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων 
εταιρείας και επιχειρήσεως και ισχύει 
εντός της οντότητας της επιχείρησης 
στην οποία έχει μετατεθεί ο ειδικευμένος 
υπάλληλος ή το διοικητικό στέλεχος.
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σύνολο του εθνικού εδάφους.

Or. de

Τροπολογία 115
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το 
δικαίωμα των κρατών μελών να θεσπίζουν 
ή να διατηρούν ευνοϊκότερες διατάξεις για 
τα πρόσωπα στα οποία αυτή εφαρμόζεται, 
όσον αφορά τα άρθρα 3 στοιχείο (i), 12, 14 
και 15.

(2) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το 
δικαίωμα των κρατών μελών να θεσπίζουν
ή να διατηρούν ευνοϊκότερες διατάξεις για 
τα πρόσωπα στα οποία αυτή εφαρμόζεται, 
όσον αφορά τα άρθρα 3 στοιχείο θ), 11, 12, 
14 και 15.

Or. de

Τροπολογία 116
Martin Kastler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ορισμένοι κλάδοι μπορούν να εξαιρούνται 
από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, 
όταν το ζητούν οι κοινωνικοί εταίροι του
σχετικού τομέα ομόφωνα και στο πλαίσιο 
επίσημης διαδικασίας του κοινωνικού 
διαλόγου.

Or. de

Τροπολογία 117
Elisabeth Schroedter



AM\871544EL.doc 59/95 PE467.306v02-00

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, 
υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος υποβάλλει 
αίτηση εισδοχής βάσει των όρων της 
παρούσας οδηγίας:

Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, 
υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος υποβάλλει 
αίτηση εισδοχής βάσει των όρων της 
παρούσας οδηγίας, και /ή του εργοδότη 
του:

Or. en

Τροπολογία 118
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προσκομίζει αποδείξεις απασχόλησης 
στο ίδιο όμιλο επιχειρήσεων, επί 
τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την 
ημερομηνία της ενδοεπιχειρησιακής 
μετάθεσης, εφόσον το απαιτεί η εθνική 
νομοθεσία, καθώς επίσης ότι μετά την 
ολοκλήρωση των καθηκόντων του θα 
μπορέσει να μετατεθεί σε οντότητα που 
ανήκει στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων και 
είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα·

β) προσκομίζει αποδείξεις συμβολαίου 
απασχόλησης στο ίδιο όμιλο επιχειρήσεων, 
επί τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την 
ημερομηνία της ενδοεπιχειρησιακής 
μετάθεσης, το οποίο ισχύει και μετά την 
ολοκλήρωση των καθηκόντων του·

Or. en

Τροπολογία 119
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προσκομίζει αποδείξεις απασχόλησης 
στο ίδιο όμιλο επιχειρήσεων, επί 

β) προσκομίζει αποδείξεις απασχόλησης 
στο ίδιο όμιλο επιχειρήσεων, επί 



PE467.306v02-00 60/95 AM\871544EL.doc

EL

τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την 
ημερομηνία της ενδοεπιχειρησιακής 
μετάθεσης, εφόσον το απαιτεί η εθνική 
νομοθεσία, καθώς επίσης ότι μετά την 
ολοκλήρωση των καθηκόντων του θα 
μπορέσει να μετατεθεί σε οντότητα που 
ανήκει στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων και 
είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα·

τουλάχιστον 6 μήνες στην περίπτωση 
διευθυντών και ειδικών και 3 μήνες στην 
περίπτωση ασκουμένων, πριν από την 
ημερομηνία της ενδοεπιχειρησιακής 
μετάθεσης, εφόσον το απαιτεί η εθνική 
νομοθεσία, καθώς επίσης ότι μετά την 
ολοκλήρωση των καθηκόντων του θα 
μπορέσει να μετατεθεί σε οντότητα που 
ανήκει στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων και 
είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Σε ραγδαία μεταβαλλόμενες καταστάσεις, μία 12μηνη περίοδος είναι πολύ μεγάλη και μπορεί να 
περιορίσει σημαντικά το πεδίο της οδηγίας. Προτείνεται ως εκ τούτου να μειωθεί σε έξι μήνες η 
απαιτούμενη περίοδος απασχόλησης πριν από την ημερομηνία της μετάθεσης για διευθυντές και 
ειδικούς και σε 3 μήνες για ασκουμένους.

Τροπολογία 120
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προσκομίζει αποδείξεις απασχόλησης 
στο ίδιο όμιλο επιχειρήσεων, επί 
τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την 
ημερομηνία της ενδοεπιχειρησιακής 
μετάθεσης, εφόσον το απαιτεί η εθνική
νομοθεσία, καθώς επίσης ότι μετά την 
ολοκλήρωση των καθηκόντων του θα 
μπορέσει να μετατεθεί σε οντότητα που 
ανήκει στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων και 
είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα·

β) προσκομίζει αποδείξεις απασχόλησης 
στο ίδιο όμιλο επιχειρήσεων, επί 
τουλάχιστον 6 μήνες (για τα διοικητικά 
στελέχη και τους ειδικευμένους 
υπαλλήλους) ή 3 μήνες (για τους 
ασκουμένους) πριν από την ημερομηνία 
της ενδοεπιχειρησιακής μετάθεσης, 
εφόσον το απαιτεί η εθνική νομοθεσία, 
καθώς επίσης ότι μετά την ολοκλήρωση 
των καθηκόντων του θα μπορέσει να 
μετατεθεί σε οντότητα που ανήκει στον 
ίδιο όμιλο επιχειρήσεων και είναι 
εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα·

Or. de
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Τροπολογία 121
Ole Christensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii a) αποδείξεις ότι καταλαμβάνει θέση 
που αφορά αποκλειστικά και μόνο την 
εκτέλεση ειδικευμένων καθηκόντων στην 
οντότητα ή τις οντότητες υποδοχής στο 
οικείο κράτος μέλος·

Or. da

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό να μην προσφέρει η οδηγία έδαφος για κατάχρηση σε περίπτωση που οι 
εταιρίες εκμεταλλεύονται τις διατάξεις της για την εκτέλεση γενικών επιχειρησιακών 
καθηκόντων.

Τροπολογία 122
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) την αμοιβή που λαμβάνει στη διάρκεια 
της μετάθεσης·

(iii) την αμοιβή που λαμβάνει στη διάρκεια 
της μετάθεσης, συμπεριλαμβανομένων 
των πληρωμών υπερωριών, των 
ωφελημάτων, των πριμοδοτήσεων και 
των παροχών σε είδος·

Or. en

Τροπολογία 123
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) προσκομίζει αποδείξεις ότι διαθέτει τα 
επαγγελματικά προσόντα που 
απαιτούνται στο κράτος μέλος στο οποίο 
έχει γίνει δεκτός/ή για τη θέση 
διοικητικού στελέχους ή ειδικευμένου 
υπαλλήλου, ή όσον αφορά τους 
ασκούμενους πτυχιούχους ότι διαθέτει 
τους απαιτούμενους τίτλους τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 124
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) προσκομίζει αποδείξεις ότι διαθέτει τα 
επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται 
στο κράτος μέλος στο οποίο έχει γίνει 
δεκτός/ή για τη θέση διοικητικού 
στελέχους ή ειδικευμένου υπαλλήλου, ή 
όσον αφορά τους ασκούμενους 
πτυχιούχους ότι διαθέτει τους 
απαιτούμενους τίτλους τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης·

δ) προσκομίζει αποδείξεις ότι διαθέτει τα 
επαγγελματικά προσόντα για τη θέση 
διοικητικού στελέχους ή ειδικευμένου 
υπαλλήλου·

Or. de

Τροπολογία 125
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) προσκομίζει αποδείξεις ότι διαθέτει τα δ) προσκομίζει αποδείξεις ότι διαθέτει τον 
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επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται
στο κράτος μέλος στο οποίο έχει γίνει 
δεκτός/ή για τη θέση διοικητικού 
στελέχους ή ειδικευμένου υπαλλήλου, ή 
όσον αφορά τους ασκούμενους 
πτυχιούχους ότι διαθέτει τους 
απαιτούμενους τίτλους τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης·

απαιτούμενο τίτλο επαγγελματικής 
κατάρτισης ή τον τίτλο σπουδών 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που απαιτείται
στο κράτος μέλος στο οποίο έχει γίνει 
δεκτός/ή για τη θέση διοικητικού 
στελέχους ή ειδικευμένου υπαλλήλου, ή 
όσον αφορά τους ασκούμενους 
πτυχιούχους ότι διαθέτει τίτλο 
επαγγελματικής κατάρτισης και 
αντίστοιχη επαγγελματική πείρα ή τους 
απαιτούμενους τίτλους τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης·

Or. de

Τροπολογία 126
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) προσκομίζει αποδείξεις ότι διαθέτει τα 
επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται 
στο κράτος μέλος στο οποίο έχει γίνει 
δεκτός/ή για τη θέση διοικητικού 
στελέχους ή ειδικευμένου υπαλλήλου, ή 
όσον αφορά τους ασκούμενους 
πτυχιούχους ότι διαθέτει τους 
απαιτούμενους τίτλους τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης·

δ) προσκομίζει αποδείξεις ότι διαθέτει ως 
διοικητικό στέλεχος ή ειδικευμένος 
υπάλληλος τους απαιτούμενους τίτλους 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τον 
συγκεκριμένο τύπο εργασίας ή 
δραστηριοτήτων που απαιτεί 
εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις. Τίτλος 
σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
υποβάλλεται μόνο όταν ο ειδικευμένος 
υπάλληλος μπορεί να προσκομίσει 
πιστοποιητικό τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(δίπλωμα ή άλλον τίτλο που πιστοποιεί 
επάρκεια) ο οποίος χορηγείται από 
αρμόδια αρχή. Το πιστοποιητικό 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  αποκτάται με 
την επιτυχή ολοκλήρωση σπουδών σε 
αναγνωρισμένο από το κράτος ανώτατο ή 
ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα, οι οποίες 
διήρκεσαν τουλάχιστον τρία έτη. Πέρα 
από την ολοκλήρωση σπουδών 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης απαιτείται 
σχετική επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 
πέντε ετών, το επίπεδο της οποίας είναι 
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συγκρίσιμο με το επίπεδο σπουδών 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο 
ειδικευμένος υπάλληλος αποδεικνύει ότι 
κατά τη διάρκεια της μετάθεσης 
εισπράττει τουλάχιστον τον μέσο όρο 
μικτών αποδοχών του κλάδου της χώρας 
όπου έχει μετατεθεί. Σε περίπτωση νέας 
μετάθεσης προσκομίζεται η απόδειξη 
σχετικά με τη νέα χώρα. Ως σημείο 
αναφοράς χρησιμοποιείται ο μέσος όρος 
μικτών αποδοχών κατά το έτος πριν από 
τη μετάθεση, όπως έχει καταγραφεί από 
τις αρμόδιες αρχές της χώρας. Σε 
περίπτωση που δεν είναι ακόμη 
διαθέσιμος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο 
μέσος όρος του προπροηγούμενου έτους·
ο εκπαιδευόμενος προσκομίζει αποδείξεις 
ότι διαθέτει τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης.

Or. de

Τροπολογία 127
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) υποβάλλει δικαιολογητικά που 
πιστοποιούν ότι πληροί τις προϋποθέσεις 
που θεσπίζει η εθνική νομοθεσία για την 
άσκηση από τους πολίτες της Ένωσης του 
νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος 
στο οποίο θα εργαστεί ο μετατιθέμενος·

ε) υποβάλλει δικαιολογητικά που 
πιστοποιούν ότι πληροί τις προϋποθέσεις 
που θεσπίζει η εθνική νομοθεσία για την 
άσκηση από τους πολίτες της Ένωσης του 
νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος 
στο οποίο θα εργαστεί ο μετατιθέμενος, 
και σύμφωνα με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, 
σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων1

____________
1 ΕΕ L 255, 30.9.2005, σ.22.
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Or. en

Τροπολογία 128
Riikka Manner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) με την επιφύλαξη των υφιστάμενων 
διμερών συμφωνιών, αποδεικτικά στοιχεία 
για την ύπαρξη ασφάλισης ασθενείας ή, 
εάν αυτό προβλέπεται από το εθνικό 
δίκαιο, ότι έχει υποβληθεί αίτηση για 
ασφάλιση ασθενείας που να καλύπτει 
όλους τους κινδύνους που συνήθως 
καλύπτονται για τους υπηκόους του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους, όσον 
αφορά τις περιόδους κατά τις οποίες δεν 
του παρέχεται, λόγω της σύμβασης 
εργασίας του ή σε συνδυασμό με αυτή, 
ανάλογη ασφαλιστική κάλυψη και 
αντίστοιχο δικαίωμα σε παροχές 
ασφάλισης·

ζ) με την επιφύλαξη των υφιστάμενων 
διμερών συμφωνιών, και κατά 
παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 
14, παράγραφος 2, στοιχείο ε, όσον αφορά 
τις παροχές ασθενείας, αποδεικτικά 
στοιχεία για την ύπαρξη ασφάλισης 
ασθενείας ή, εάν αυτό προβλέπεται από το 
εθνικό δίκαιο, ότι έχει υποβληθεί αίτηση 
για ασφάλιση ασθενείας που να καλύπτει 
όλους τους κινδύνους που συνήθως 
καλύπτονται για τους υπηκόους του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους, όσον 
αφορά τις περιόδους κατά τις οποίες δεν 
του παρέχεται, λόγω της σύμβασης 
εργασίας του ή σε συνδυασμό με αυτή, 
ανάλογη ασφαλιστική κάλυψη και 
αντίστοιχο δικαίωμα σε παροχές 
ασφάλισης·

Or. en

Τροπολογία 129
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν να πληρούνται 
όλες οι προϋποθέσεις των νομοθετικών 
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων 
και/ή συλλογικών συμβάσεων γενικής 
εφαρμογής που ισχύουν για τους 
αποσπασμένους εργαζόμενους σε 

διαγράφεται
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παρόμοια κατάσταση στους σχετικούς 
επαγγελματικούς κλάδους όσον αφορά τις 
αμοιβές που χορηγούνται στη διάρκεια 
της μετάθεσης.

Or. de

Τροπολογία 130
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν να πληρούνται 
όλες οι προϋποθέσεις των νομοθετικών 
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων 
και/ή συλλογικών συμβάσεων γενικής 
εφαρμογής που ισχύουν για τους 
αποσπασμένους εργαζόμενους σε 
παρόμοια κατάσταση στους σχετικούς 
επαγγελματικούς κλάδους όσον αφορά τις 
αμοιβές που χορηγούνται στη διάρκεια της 
μετάθεσης.

Τα κράτη μέλη απαιτούν να πληρούνται 
όλες οι προϋποθέσεις των νομοθετικών 
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων 
και/ή συλλογικών συμβάσεων σε 
συγκρίσιμη κατάσταση στους σχετικούς 
επαγγελματικούς κλάδους στη θέση 
εργασίας όσον αφορά τις συνθήκες 
εργασίας περιλαμβανομένων των 
ωφελημάτων και των πληρωμών που 
χορηγούνται στη διάρκεια της μετάθεσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής παραβιάζει την αρχή της ισότητας αμοιβής για ισότιμη εργασία και 
το άρθρο 15, παράγραφος 3 του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Τροπολογία 131
Martin Kastler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν να πληρούνται 
όλες οι προϋποθέσεις των νομοθετικών 
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων 

Τα κράτη μέλη απαιτούν να πληρούνται 
όλες οι προϋποθέσεις των νομοθετικών 
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων 
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και/ή συλλογικών συμβάσεων γενικής 
εφαρμογής που ισχύουν για τους 
αποσπασμένους εργαζόμενους σε 
παρόμοια κατάσταση στους σχετικούς 
επαγγελματικούς κλάδους όσον αφορά τις 
αμοιβές που χορηγούνται στη διάρκεια της 
μετάθεσης.

και/ή συλλογικών συμβάσεων γενικής 
εφαρμογής που ισχύουν για τους 
αποσπασμένους εργαζόμενους σε 
παρόμοια κατάσταση στους σχετικούς 
επαγγελματικούς κλάδους όσον αφορά τις 
αμοιβές που χορηγούνται στη διάρκεια της 
μετάθεσης. Ιδιαίτερη σημασία έχει η 
εναρμόνιση με την οδηγία 96/71/ΕΚ.

Or. de

Τροπολογία 132
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επειδή δεν υπάρχει σύστημα που να 
καθορίζει τις συλλογικές συμβάσεις 
γενικής εφαρμογής, τα κράτη μέλη 
μπορούν, εφόσον το αποφασίσουν, να 
λάβουν ως βάση τις συλλογικές 
συμβάσεις που ισχύουν γενικά για όλες τις 
παρόμοιες επιχειρήσεις που ανήκουν στον 
δεδομένο κλάδο ή επάγγελμα και 
υπάγονται στον γεωγραφικό χώρο 
εφαρμογής τους, και/ή τις συλλογικές 
συμβάσεις που έχουν συναφθεί από τις 
πλέον αντιπροσωπευτικές σε εθνικό 
επίπεδο οργανώσεις των κοινωνικών 
εταίρων και που εφαρμόζονται στο 
σύνολο του εθνικού εδάφους.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 133
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επειδή δεν υπάρχει σύστημα που να 
καθορίζει τις συλλογικές συμβάσεις 
γενικής εφαρμογής, τα κράτη μέλη 
μπορούν, εφόσον το αποφασίσουν, να 
λάβουν ως βάση τις συλλογικές συμβάσεις 
που ισχύουν γενικά για όλες τις παρόμοιες 
επιχειρήσεις που ανήκουν στον δεδομένο 
κλάδο ή επάγγελμα και υπάγονται στον 
γεωγραφικό χώρο εφαρμογής τους, και/ή 
τις συλλογικές συμβάσεις που έχουν 
συναφθεί από τις πλέον 
αντιπροσωπευτικές σε εθνικό επίπεδο 
οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων και 
που εφαρμόζονται στο σύνολο του 
εθνικού εδάφους.

Επειδή δεν υπάρχει σύστημα που να 
καθορίζει τις συλλογικές συμβάσεις 
γενικής εφαρμογής, τα κράτη μέλη 
μπορούν, εφόσον το αποφασίσουν, να 
λάβουν ως βάση τις συλλογικές συμβάσεις 
που ισχύουν γενικά σύμφωνα με τις 
διατάξεις και τις παραδόσεις των κρατών 
μελών·

Or. en

Τροπολογία 134
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επειδή δεν υπάρχει σύστημα που να 
καθορίζει τις συλλογικές συμβάσεις 
γενικής εφαρμογής, τα κράτη μέλη 
μπορούν, εφόσον το αποφασίσουν, να 
λάβουν ως βάση τις συλλογικές συμβάσεις 
που ισχύουν γενικά για όλες τις παρόμοιες 
επιχειρήσεις που ανήκουν στον δεδομένο 
κλάδο ή επάγγελμα και υπάγονται στον 
γεωγραφικό χώρο εφαρμογής τους, και/ή 
τις συλλογικές συμβάσεις που έχουν 
συναφθεί από τις πλέον 
αντιπροσωπευτικές σε εθνικό επίπεδο 
οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων και 
που εφαρμόζονται στο σύνολο του 
εθνικού εδάφους.

Επειδή δεν υπάρχει σύστημα που να 
καθορίζει τις συλλογικές συμβάσεις 
γενικής εφαρμογής, τα κράτη μέλη 
μπορούν, εφόσον το αποφασίσουν, να 
λάβουν ως βάση εθνικές διατάξεις και 
πρακτικές.

Or. nl
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Τροπολογία 135
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κάθε τροποποίηση που επηρεάζει τις 
προϋποθέσεις εισδοχής που προβλέπονται 
στο παρόν άρθρο κοινοποιούνται στις 
αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους 
μέλους.

5. Κάθε τροποποίηση στη διάρκεια της 
διαμονής η οποία επηρεάζει τις 
προϋποθέσεις εισδοχής που προβλέπονται 
στο παρόν άρθρο κοινοποιούνται στις 
αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους 
μέλους σύμφωνα με το άρθρο 5, 
παράγραφοι 1 έως 4, και το άρθρο 14.

Or. en

Τροπολογία 136
Juozas Imbrasas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απορρίπτουν αίτηση 
εισδοχής όταν δεν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 5 ή όταν τα προσκομισθέντα 
έγγραφα έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν 
πλαστογραφηθεί ή έχουν άλλως νοθευτεί.

1. Τα κράτη μέλη απορρίπτουν αίτηση 
εισδοχής όταν δεν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 5 ή όταν προσδιορίζεται ότι τα 
προσκομισθέντα έγγραφα έχουν αποκτηθεί 
δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί ή έχουν 
άλλως νοθευτεί.

Or. lt

Τροπολογία 137
Heinz K. Becker

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2



PE467.306v02-00 70/95 AM\871544EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη απορρίπτουν αίτηση 
εισδοχής αν έχουν υποβληθεί κυρώσεις 
στον εργοδότη ή στην οντότητα εισδοχής 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο για αδήλωτη 
εργασία και/ή παράνομη απασχόληση.

2. Τα κράτη μέλη απορρίπτουν αίτηση 
εισδοχής αν, κατά το αμέσως 
προηγούμενο της υποβολής αίτησης έτος,
έχουν υποβληθεί επανειλημμένως
κυρώσεις στον εργοδότη ή στην οντότητα 
εισδοχής σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο για 
αδήλωτη εργασία και/ή παράνομη 
απασχόληση.

Or. de

Τροπολογία 138
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορεί να απορρίψουν 
αίτηση εξαιτίας του όγκου εισδοχής 
υπηκόων τρίτων χωρών.

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 139
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) εφόσον δεν πληρούνται ή έχουν 
παύσει να πληρούνται οι προϋποθέσεις 
των άρθρων 5 και 14·

Or. en



AM\871544EL.doc 71/95 PE467.306v02-00

EL

Τροπολογία 140
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κυρώσεις Κυρώσεις και επιθεωρήσεις

Or. en

Τροπολογία 141
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
περιλαμβάνουν άλλες κυρώσεις, όπως: 
(α) αποκλεισμό από δημόσιες παροχές ή 
ενισχύσεις· (β) αποκλεισμό από τη 
συμμετοχή σε διαδικασία ανάθεσης 
δημόσιων συμβάσεων για διάστημα που 
μπορεί να ανέλθει έως πέντε έτη· (γ) 
μέτρα προσωρινής ή οριστικής 
απαγόρευσης της άσκησης γεωργικής, 
βιομηχανικής ή εμπορικής 
δραστηριότητας· (δ) επιβολή δικαστικής 
εποπτείας, ή(ε) δικαστική εντολή 
διάλυσης.
Σχετικά με την από πλευράς εργοδότη 
παράβαση που αφορά την αμοιβή, τους 
φόρους και τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
ότι ο εργοδότης καταβάλλει: (α) όλες τις 
οφειλόμενες αμοιβές στους υπηκόους 
τρίτων χωρών που ήρθαν στο πλαίσιο 
ενδοεπιχειρησιακής μετάθεσης· (β) όλους 
τους οφειλόμενους φόρους και τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, 
περιλαμβανομένων και των διοικητικών 
προστίμων. Τα κράτη μέλη προβλέπουν 
αποτελεσματικούς μηχανισμούς χάρη 
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στους οποίους οι υπήκοοι τρίτων χωρών 
να μπορούν να υποβάλουν καταγγελία 
κατά του εργοδότη τους, απευθείας ή με 
τη μεσολάβηση τρίτων.

Or. en

Τροπολογία 142
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόσβαση σε πληροφορίες Δικαίωμα ενημέρωσης

Or. en

Τροπολογία 143
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόσβαση σε πληροφορίες Πρόσβαση σε πληροφορίες

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να καταστήσουν 
διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την 
είσοδο και τη διαμονή, περιλαμβανομένων 
των δικαιωμάτων, καθώς και όλων των 
δικαιολογητικών που απαιτούνται για την 
υποβολή της αίτησης.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να καταστήσουν 
διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την 
είσοδο και τη διαμονή, περιλαμβανομένων 
των δικαιωμάτων, όλων των 
δικαιολογητικών που απαιτούνται για την 
υποβολή της αίτησης, καθώς και των 
δικαιωμάτων που αφορούν τις συνθήκες 
εργασίας, την κοινωνική ασφάλιση και 
τους μηχανισμούς εκτέλεσης και 
υποβολής παραπόνων για όλους όσοι 
αιτούν και λαμβάνουν απόσπαση, καθώς 
και τους εργαζομένους στη χώρα 
υποδοχής.

Or. en
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Τροπολογία 144
Juozas Imbrasas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αίτηση κατατίθεται στις αρχές του 
κράτους μέλους στο οποίο λαμβάνει 
κυρίως χώρα η ενδοεπιχειρησιακή 
μετάθεση.

3. Η αίτηση κατατίθεται στις αρχές του 
κράτους μέλους στο οποίο λαμβάνει χώρα 
η ενδοεπιχειρησιακή μετάθεση.

Or. lt

Τροπολογία 145
Heinz K. Becker

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αίτηση κατατίθεται στις αρχές του 
κράτους μέλους στο οποίο λαμβάνει 
κυρίως χώρα η ενδοεπιχειρησιακή 
μετάθεση.

3. Η αίτηση κατατίθεται στις αρχές του 
κράτους μέλους στο οποίο λαμβάνει 
κυρίως χώρα η ενδοεπιχειρησιακή 
μετάθεση. Αν δεν είναι δυνατόν να 
προβλεφθεί σε ποιο κράτος θα λαμβάνει 
κυρίως χώρα η ενδοεπιχειρησιακή 
μετάθεση, ο αιτών έχει το ελεύθερο να 
επιλέξει το κράτος.

Or. de

Τροπολογία 146
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αίτηση κατατίθεται στις αρχές του 3. Η αίτηση κατατίθεται στις αρχές του 
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κράτους μέλους στο οποίο λαμβάνει 
κυρίως χώρα η ενδοεπιχειρησιακή 
μετάθεση.

κράτους μέλους πρώτης απασχόλησης 
του ατόμου που έχει αποσπασθεί 
ενδοεπιχειρησιακώς· οι όροι που 
αναφέρονται στα άρθρα 5 και 14 πρέπει 
να ελέγχονται από κάθε κράτος μέλος 
εισδοχής.

Or. en

Τροπολογία 147
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κάτω από τον τίτλο «κατηγορία 
άδειας», τα κράτη μέλη αναγράφουν
«ενδοϋπηρεσιακώς μετατιθέμενος», καθώς 
και την επωνυμία του οικείου ομίλου 
επιχειρήσεων. Τα κράτη μέλη χορηγούν
στον κάτοχο άδειας ενδοϋπηρεσιακώς 
μετατιθέμενου συμπληρωματικό έγγραφο 
που περιλαμβάνει κατάλογο των 
οντοτήτων οι οποίες επιτρέπεται να 
υποδεχθούν τον υπήκοο τρίτης χώρας και 
το αναθεωρούν κάθε φορά που 
τροποποιείται ο κατάλογος.

4. Κάτω από τον τίτλο «κατηγορία 
άδειας», το πρώτο κράτος μέλος υποδοχής
αναγράφει «ενδοϋπηρεσιακώς 
μετατιθέμενος», καθώς και την επωνυμία 
του οικείου ομίλου επιχειρήσεων. το 
πρώτο κράτος μέλος υποδοχής χορηγεί
στον κάτοχο άδειας ενδοϋπηρεσιακώς 
μετατιθέμενου συμπληρωματικό έγγραφο 
που περιλαμβάνει κατάλογο των 
οντοτήτων οι οποίες επιτρέπεται να 
υποδεχθούν τον υπήκοο τρίτης χώρας μετά 
από έλεγχο από κάθε κράτος μέλος 
εισδοχής σύμφωνα με τους όρους που 
αναφέρονται στα άρθρα 5 και 14, και το 
αναθεωρούν κάθε φορά που τροποποιείται 
ο κατάλογος σε συμφωνία με τα οικεία 
κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία148
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους 
μέλους εκδίδουν απόφαση σχετικά με την 
αίτηση εισδοχής σε κράτος μέλος ως 
ενδοϋπηρεσιακώς μετατιθέμενου ή για την 
αναθεώρηση του συμπληρωματικού 
εγγράφου που προβλέπεται στο άρθρο 11 
παράγραφος 4 και την κοινοποιούν 
εγγράφως στον αιτούντα, σύμφωνα με τις 
διαδικασίες κοινοποίησης που θεσπίζει το 
εθνικό δίκαιο του οικείου κράτους μέλους, 
εντός 30 ημερών από την κατάθεση της 
πλήρους αίτησης. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που αφορούν περίπλοκες 
αιτήσεις μεταξύ των οποίων αιτήσεις που 
αφορούν οντότητες υποδοχής σε διάφορα 
κράτη μέλη, η προθεσμία μπορεί να 
επεκταθεί κατ’ ανώτατο όριο για 60 
επιπλέον ημέρες.

1. Οι αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους 
μέλους εκδίδουν απόφαση σχετικά με την 
αίτηση εισδοχής σε κράτος μέλος ως 
ενδοϋπηρεσιακώς μετατιθέμενου ή για την 
αναθεώρηση του συμπληρωματικού 
εγγράφου που προβλέπεται στο άρθρο 11 
παράγραφος 4 και την κοινοποιούν 
εγγράφως στον αιτούντα, σύμφωνα με τις 
διαδικασίες κοινοποίησης που θεσπίζει το 
εθνικό δίκαιο του οικείου κράτους μέλους, 
εντός 30 ημερών από την κατάθεση της 
πλήρους αίτησης. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που αφορούν περίπλοκες 
αιτήσεις μεταξύ των οποίων αιτήσεις που 
αφορούν οντότητες υποδοχής σε διάφορα 
κράτη μέλη, η προθεσμία μπορεί να 
επεκταθεί κατ’ ανώτατο όριο για 30
επιπλέον ημέρες.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η μέγιστη προθεσμία των 90 ημερών για την έγκριση απόφασης σχετικά με αίτηση εισδοχής σε 
κράτος μέλος ως ενδοϋπηρεσιακώς μετατιθέμενου είναι πολύ μεγάλη και δεν δικαιολογείται.

Τροπολογία 149
Heinz K. Becker

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. δικαίωμα να ασκεί τα καθήκοντα που 
του έχουν ανατεθεί στις εγκαταστάσεις των 
πελατών των οντοτήτων που ανήκουν στον 
όμιλο επιχειρήσεων που αναγράφονται στο 
συμπληρωματικό έγγραφο που 
προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 4, 
στο μέτρο που διατηρείται η σχέση 
εργασίας με την επιχείρηση που είναι 
εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα.

4. δικαίωμα να ασκεί τα καθήκοντα που 
του έχουν ανατεθεί στις εγκαταστάσεις των 
πελατών και πιθανών εμπορικών εταίρων 
των οντοτήτων που ανήκουν στον όμιλο 
επιχειρήσεων που αναγράφονται στο 
συμπληρωματικό έγγραφο που 
προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 4, 
στο μέτρο που διατηρείται η σχέση 
εργασίας με την επιχείρηση που είναι 
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εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα.

Or. de

Τροπολογία 150
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Ανεξάρτητα από τη νομοθεσία που 
εφαρμόζεται στις σχέσεις εργασίας, 
εφαρμόζονται το λιγότερο οι νόμοι, οι 
κανονισμοί και οι διατάξεις που ισχύουν 
για τη θέση εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 151
Martin Kastler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανεξάρτητα από τη νομοθεσία που 
εφαρμόζεται στις σχέσεις εργασίας, οι 
ενδοϋπηρεσιακώς μετατιθέμενοι 
δικαιούνται:

Ανεξάρτητα από τη νομοθεσία που 
εφαρμόζεται στις σχέσεις εργασίας, οι 
ενδοϋπηρεσιακώς μετατιθέμενοι έχουν τα 
ακόλουθα δικαιώματα:

Or. de

Τροπολογία 152
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – εισαγωγή
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανεξάρτητα από τη νομοθεσία που 
εφαρμόζεται στις σχέσεις εργασίας, οι 
ενδοϋπηρεσιακώς μετατιθέμενοι 
δικαιούνται:

Ανεξάρτητα από τη νομοθεσία που 
εφαρμόζεται στις σχέσεις εργασίας, για 
τους ενδοϋπηρεσιακώς μετατιθεμένους 
ισχύει η αρχή της ίσης μεταχείρισης με 
τους εργαζομένους στην εν λόγω χώρα.

Or. de

Τροπολογία 153
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανεξάρτητα από τη νομοθεσία που 
εφαρμόζεται στις σχέσεις εργασίας, οι 
ενδοϋπηρεσιακώς μετατιθέμενοι 
δικαιούνται:

Ανεξάρτητα από τη νομοθεσία που 
εφαρμόζεται στις σχέσεις εργασίας, οι 
ενδοϋπηρεσιακώς μετατιθέμενοι 
δικαιούνται το λιγότερο ίσης μεταχείρισης 
με τους εθνικούς υπηκόους του κράτους 
μέλους υποδοχής όσον αφορά:

Or. en

Τροπολογία 154
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – σημείο 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

τους όρους και τις προϋποθέσεις 
απασχόλησης που εφαρμόζονται στους 
αποσπασμένους εργαζόμενους σε 
παρόμοια κατάσταση, όπως θεσπίζει η 
νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική 
διάταξη και/ή οι συλλογικές συμβάσεις 
γενικής εφαρμογής στο κράτος μέλος στο 
οποίο επιτρέπεται η εισδοχή σύμφωνα με 

τους όρους και τις προϋποθέσεις 
απασχόλησης που εξασφαλίζουν το 
λιγότερο το ίδιο επίπεδο προστασίας 
όπως αυτό το οποίο προβλέπει η οδηγία
96/71/ΕΚ.
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την παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 155
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – σημείο 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

τους όρους και τις προϋποθέσεις 
απασχόλησης που εφαρμόζονται στους 
αποσπασμένους εργαζόμενους σε 
παρόμοια κατάσταση, όπως θεσπίζει η 
νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική 
διάταξη και/ή οι συλλογικές συμβάσεις 
γενικής εφαρμογής στο κράτος μέλος στο 
οποίο επιτρέπεται η εισδοχή σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία.

τους όρους και τις προϋποθέσεις 
απασχόλησης, όπως θεσπίζει η 
νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική 
διάταξη και/ή οι συλλογικές συμβάσεις για
τη θέση εργασίας όπου επιτρέπεται η 
εισδοχή σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 156
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – σημείο 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

τους όρους και τις προϋποθέσεις 
απασχόλησης που εφαρμόζονται στους 
αποσπασμένους εργαζόμενους σε 
παρόμοια κατάσταση, όπως θεσπίζει η 
νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική 
διάταξη και/ή οι συλλογικές συμβάσεις
γενικής εφαρμογής στο κράτος μέλος στο 
οποίο επιτρέπεται η εισδοχή σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία.

τους όρους και τις προϋποθέσεις 
απασχόλησης, όπως θεσπίζει η 
νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική 
διάταξη και οι συλλογικές συμβάσεις στο 
κράτος μέλος στο οποίο επιτρέπεται η 
εισδοχή σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

Or. de
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Τροπολογία 157
Martin Kastler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – σημείο 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

τους όρους και τις προϋποθέσεις 
απασχόλησης που εφαρμόζονται στους 
αποσπασμένους εργαζόμενους σε 
παρόμοια κατάσταση, όπως θεσπίζει η 
νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική 
διάταξη και/ή οι συλλογικές συμβάσεις 
γενικής εφαρμογής στο κράτος μέλος στο 
οποίο επιτρέπεται η εισδοχή σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία.

τους όρους και τις προϋποθέσεις 
απασχόλησης που εφαρμόζονται στους 
αποσπασμένους εργαζόμενους σε 
παρόμοια κατάσταση, όπως θεσπίζει η 
νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική 
διάταξη και/ή οι συλλογικές συμβάσεις στο 
κράτος μέλος στο οποίο επιτρέπεται η 
εισδοχή σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

Or. de

Τροπολογία 158
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – σημείο 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

τους όρους και τις προϋποθέσεις 
απασχόλησης που εφαρμόζονται στους 
αποσπασμένους εργαζόμενους σε 
παρόμοια κατάσταση, όπως θεσπίζει η 
νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική 
διάταξη και/ή οι συλλογικές συμβάσεις 
γενικής εφαρμογής στο κράτος μέλος στο 
οποίο επιτρέπεται η εισδοχή σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία.

τους όρους και τις προϋποθέσεις 
απασχόλησης που εφαρμόζονται στους 
αποσπασμένους εργαζόμενους σε 
παρόμοια κατάσταση, όπως θεσπίζει η 
νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική 
διάταξη και/ή οι συλλογικές συμβάσεις 
γενικής εφαρμογής στο κράτος μέλος στο 
οποίο εργάζονται επί του παρόντος (αρχή 
του τόπου εργασίας) σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

Or. de
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Τροπολογία 159
Martin Kastler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – σημείο 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

τους όρους και τις προϋποθέσεις 
απασχόλησης που εφαρμόζονται στους 
αποσπασμένους εργαζόμενους σε 
παρόμοια κατάσταση, όπως θεσπίζει η 
νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική 
διάταξη και/ή οι συλλογικές συμβάσεις 
γενικής εφαρμογής στο κράτος μέλος στο 
οποίο επιτρέπεται η εισδοχή σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία.

τους όρους και τις προϋποθέσεις 
απασχόλησης που εφαρμόζονται στους 
αποσπασμένους εργαζόμενους σε 
παρόμοια κατάσταση, όπως θεσπίζει η 
νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική 
διάταξη και/ή οι συλλογικές συμβάσεις 
γενικής εφαρμογής στο κράτος μέλος στο 
οποίο επιτρέπεται η εισδοχή σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία - λαμβανομένης 
ιδιαιτέρως υπόψη της οδηγίας 96/71/ΕΚ.

Or. de

Τροπολογία 160
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – σημείο 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επειδή δεν υπάρχει σύστημα που να 
καθορίζει τις συλλογικές συμβάσεις 
γενικής εφαρμογής, τα κράτη μέλη 
μπορούν, εφόσον το αποφασίσουν, να 
λάβουν ως βάση τις συλλογικές 
συμβάσεις που ισχύουν γενικά για όλες τις 
παρόμοιες επιχειρήσεις που ανήκουν στον 
δεδομένο κλάδο ή επάγγελμα και 
υπάγονται στον γεωγραφικό χώρο 
εφαρμογής τους, και/ή τις συλλογικές 
συμβάσεις που έχουν συναφθεί από τις 
πλέον αντιπροσωπευτικές σε εθνικό 
επίπεδο οργανώσεις των κοινωνικών 
εταίρων και που εφαρμόζονται στο 
σύνολο του εθνικού εδάφους.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 161
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – σημείο 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επειδή δεν υπάρχει σύστημα που να 
καθορίζει τις συλλογικές συμβάσεις 
γενικής εφαρμογής, τα κράτη μέλη 
μπορούν, εφόσον το αποφασίσουν, να 
λάβουν ως βάση τις συλλογικές 
συμβάσεις που ισχύουν γενικά για όλες τις 
παρόμοιες επιχειρήσεις που ανήκουν στον 
δεδομένο κλάδο ή επάγγελμα και 
υπάγονται στον γεωγραφικό χώρο 
εφαρμογής τους, και/ή τις συλλογικές 
συμβάσεις που έχουν συναφθεί από τις 
πλέον αντιπροσωπευτικές σε εθνικό 
επίπεδο οργανώσεις των κοινωνικών 
εταίρων και που εφαρμόζονται στο 
σύνολο του εθνικού εδάφους.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 162
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. επίπεδο βασικής αμοιβής 
τουλάχιστον αντίστοιχο με εκείνο που 
προβλέπεται για έναν πολίτη της Ένωσης 
ο οποίος ασκεί το ίδιο επάγγελμα ή τα 
ίδια καθήκοντα στο κράτος μέλος 
υποδοχής· η εν λόγω αμοιβή μπορεί να 
συμπληρώνεται από τον εργοδότη με μία 
εφάπαξ επιδότηση, η οποία θα επιτρέψει 
στον ενδοϋπηρεσιακώς μετατιθέμενο να 
καλύψει τα έξοδα που αναπόφευκτα 
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ανακύπτουν από τη μετάθεση. 

Or. it

Τροπολογία 163
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – σημείο 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ίση μεταχείριση με τους υπηκόους του 
κράτους μέλους υποδοχής όσον αφορά:

το λιγότερο ίση μεταχείριση με τους 
κατοίκους του κράτους μέλους υποδοχής 
όσον αφορά:

Or. en

Τροπολογία 164
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – σημείο 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ίση μεταχείριση με τους υπηκόους του 
κράτους μέλους υποδοχής όσον αφορά:

η ίση μεταχείριση με τους υπηκόους του 
κράτους μέλους υποδοχής αφορά ιδίως τα 
ακόλουθα δικαιώματα:

Or. de

Τροπολογία 165
Martin Kastler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – σημείο 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ίση μεταχείριση με τους υπηκόους του 
κράτους μέλους υποδοχής όσον αφορά:

ίση μεταχείριση με τους υπηκόους του 
κράτους μέλους υποδοχής, πράγμα που 
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συμπεριλαμβάνει, όχι κατ’ 
αποκλειστικότητα, τα ακόλουθα:

Or. de

Τροπολογία 166
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, της 
προσχώρησης και της συμμετοχής σε 
οργάνωση εργαζομένων ή εργοδοτών ή 
οποιαδήποτε επαγγελματική οργάνωση, 
συμπεριλαμβανομένων των 
πλεονεκτημάτων που παρέχονται από τις 
οργανώσεις αυτές, με την επιφύλαξη των 
εθνικών διατάξεων για τη δημόσια τάξη 
και τη δημόσια ασφάλεια·

(α) την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, της 
προσχώρησης και της συμμετοχής σε 
οργάνωση εργαζομένων ή εργοδοτών ή 
οποιαδήποτε επαγγελματική οργάνωση, 
καθώς και το δικαίωμα συμμετοχής σε 
δραστηριότητες που αποσκοπούν στη 
σύναψη συλλογικών συμβάσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της απεργίας, 
συμπεριλαμβανομένων των 
πλεονεκτημάτων που παρέχονται από τις 
οργανώσεις αυτές, με την επιφύλαξη των 
εθνικών διατάξεων για τη δημόσια τάξη 
και τη δημόσια ασφάλεια·

Or. de

Τροπολογία 167
Riikka Manner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιορίσουν την ίση μεταχείριση με τους 
ημεδαπούς εργαζομένους σύμφωνα με 
την παράγραφο 2, στοιχείο (γ), όταν ο 
μετατιθέμενος ενδοϋπηρεσιακώς 
προστατεύεται είτε επειδή υπάγεται στους 
κλάδους κοινωνικής ασφάλισης στην 
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χώρα προέλευσης είτε λόγω άλλων 
μέτρων, και στις περιπτώσεις εκείνες 
όπου, σύμφωνα με τη νομοθεσία του 
κράτους μέλους, το ενδιαφερόμενο άτομο 
μπορεί να απαλλαχθεί από τη νομοθεσία 
κοινωνικής ασφάλισης του κράτους 
μέλους υποδοχής·

Or. en

Τροπολογία 168
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(c) με την επιφύλαξη των υφιστάμενων 
διμερών συμφωνιών, διατάξεις του 
εθνικού δικαίου που αφορούν τους 
κλάδους της κοινωνικής ασφάλισης που 
καθορίζει το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 883/2004. Σε περίπτωση 
κινητικότητας μεταξύ κρατών μελών και 
με την επιφύλαξη των υφιστάμενων 
διμερών συμφωνιών, εφαρμόζεται 
αναλόγως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
859/2003·

(γ) τους κλάδους της κοινωνικής 
ασφάλισης όπως καθορίζονται στον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 883/2004·

Or. en

Τροπολογία 169
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) με την επιφύλαξη των υφιστάμενων 
διμερών συμφωνιών, διατάξεις του εθνικού 
δικαίου που αφορούν τους κλάδους της 
κοινωνικής ασφάλισης που καθορίζει το 

γ) με την επιφύλαξη των υφιστάμενων 
διμερών συμφωνιών που προβλέπουν 
καλύτερους όρους, διατάξεις του εθνικού 
δικαίου που αφορούν τους κλάδους της 
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άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
883/2004. Σε περίπτωση κινητικότητας 
μεταξύ κρατών μελών και με την 
επιφύλαξη των υφιστάμενων διμερών 
συμφωνιών, εφαρμόζεται αναλόγως ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 859/200315 ·

κοινωνικής ασφάλισης που καθορίζει το 
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
883/2004. Σε περίπτωση κινητικότητας 
μεταξύ κρατών μελών και με την 
επιφύλαξη των υφιστάμενων διμερών 
συμφωνιών που προβλέπουν καλύτερους 
όρους, εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1231/10 ή, όπου εξακολουθεί να 
εφαρμόζεται αναλόγως ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 859/200315·

Or. en

Τροπολογία 170
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) με την επιφύλαξη των υφιστάμενων 
διμερών συμφωνιών, διατάξεις του εθνικού 
δικαίου που αφορούν τους κλάδους της 
κοινωνικής ασφάλισης που καθορίζει το 
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
883/04. Σε περίπτωση κινητικότητας 
μεταξύ κρατών μελών και με την 
επιφύλαξη των υφιστάμενων διμερών 
συμφωνιών, εφαρμόζεται αναλόγως ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 859/2003 ·

γ) με την επιφύλαξη των υφιστάμενων 
διμερών συμφωνιών, διατάξεις του εθνικού 
δικαίου που αφορούν τους κλάδους της 
κοινωνικής ασφάλισης που καθορίζει το 
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
883/04. Σε περίπτωση κινητικότητας 
μεταξύ κρατών μελών και με την 
επιφύλαξη των υφιστάμενων διμερών 
συμφωνιών, εφαρμόζεται αναλόγως ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 859/2003· Αυτή η 
διάταξη δεν εφαρμόζεται σε καταστάσεις 
στις οποίες ένας αποσπασμένος 
εργαζόμενος καλύπτεται από τη 
νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης τρίτης 
χώρας ή καταβάλλει εισφορές σε τρίτη 
χώρα.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να αποφεύγονται καταστάσεις σύμφωνα με τις οποίες εργαζόμενος καλύπτεται από 
δύο νομικά συστήματα και καταβάλλει εισφορές τόσο στο κράτος μέλος όσο και στην τρίτη 
χώρα.
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Τροπολογία 171
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) με την επιφύλαξη των υφιστάμενων 
διμερών συμφωνιών, διατάξεις του εθνικού 
δικαίου που αφορούν τους κλάδους της 
κοινωνικής ασφάλισης που καθορίζει το 
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
883/2004. Σε περίπτωση κινητικότητας 
μεταξύ κρατών μελών και με την 
επιφύλαξη των υφιστάμενων διμερών 
συμφωνιών, εφαρμόζεται αναλόγως ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 859/200315 ·

γ) με την επιφύλαξη των υφιστάμενων 
διμερών συμφωνιών, διατάξεις του εθνικού 
δικαίου που αφορούν τους κλάδους της 
κοινωνικής ασφάλισης που καθορίζει το 
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
883/04. Σε περίπτωση κινητικότητας 
μεταξύ κρατών μελών και με την 
επιφύλαξη των υφιστάμενων διμερών 
συμφωνιών, εφαρμόζεται αναλόγως ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 859/200315· τα 
κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν την 
ίση μεταχείριση με τους ημεδαπούς 
εργαζομένους σύμφωνα με την 
παράγραφο αυτή, όταν ο μετατιθέμενος 
ενδοϋπηρεσιακώς προστατεύεται είτε 
επειδή υπάγεται στους κλάδους 
κοινωνικής ασφάλισης στην χώρα 
προέλευσης είτε λόγω άλλων μέτρων, και 
στις περιπτώσεις εκείνες όπου, σύμφωνα 
με τη νομοθεσία του κράτους μέλους, το 
ενδιαφερόμενο άτομο μπορεί να 
απαλλαχθεί από τη νομοθεσία κοινωνικής 
ασφάλισης του κράτους μέλους 
υποδοχής·

Or. en

Τροπολογία 172
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) με την επιφύλαξη των υφιστάμενων γ) με την επιφύλαξη των υφιστάμενων 
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διμερών συμφωνιών, διατάξεις του εθνικού 
δικαίου που αφορούν τους κλάδους της 
κοινωνικής ασφάλισης που καθορίζει το 
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
883/04. Σε περίπτωση κινητικότητας 
μεταξύ κρατών μελών και με την 
επιφύλαξη των υφιστάμενων διμερών 
συμφωνιών, εφαρμόζεται αναλόγως ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 859/2003 ·

διμερών συμφωνιών, διατάξεις του εθνικού 
δικαίου οι οποίες αφορούν τους κλάδους 
της κοινωνικής ασφάλισης που 
καθορίζονται στο άρθρο 3, στοιχεία α) έως 
θ), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/04· τα 
οικογενειακά επιδόματα εξαιρούνται από 
την ίση μεταχείριση, καθώς ο στόχος των 
κρατών μελών πρέπει να είναι η κατά 
προτεραιότητα στήριξη οικογενειών επί 
μακρόν εγκατεστημένων στην ΕΕ. Σε 
περίπτωση κινητικότητας μεταξύ κρατών 
μελών και με την επιφύλαξη των 
υφιστάμενων διμερών συμφωνιών, 
εφαρμόζεται αναλόγως ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 859/2003 ·

Or. de

Τροπολογία 173
Jean Lambert, Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) εργαζόμενοι από τρίτες χώρες που 
μετακινούνται προς τρίτη χώρα, ή οι 
επιζώντες των εν λόγω εργαζομένων που 
διαμένουν σε τρίτη χώρα και που έλκουν 
τα δικαιώματά τους από αυτούς, 
λαμβάνουν τις νόμιμες συντάξεις 
γήρατος, αναπηρίας και θανάτου που 
δικαιούνται βάσει της προηγούμενης 
απασχόλησης του εργαζομένου σύμφωνα 
με τη νομοθεσία που ορίζεται στο άρθρο 
3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 
υπό τις ίδιες συνθήκες και με τον ίδιο 
συντελεστή όπως και οι πολίτες των 
οικείων κρατών μελών.

Or. en
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Τροπολογία 174
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γβ) πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στο 
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της 
θέσης εργασίας ομοίως με άλλους πολίτες 
της ΕΕ που εργάζονται στο εν λόγω 
κράτος μέλος δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 883/2004·

Or. en

Τροπολογία 175
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γγ) δικαίωμα σε παροχές οι οποίες 
μπορεί να οφείλονται σε εργατικό 
ατύχημα που ενδεχομένως υπέστη ο 
εργαζόμενος, σε αντιστάθμιση από 
δικαιώματα κεκτημένης αλλά μη 
χρησιμοποιηθείσης άδειας και σε 
επιστροφή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης που δεν έχουν θεμελιώσει και 
δεν θεμελιώνουν δικαιώματα βάσει 
εθνικής νομοθεσίας ή κανονισμού ή 
διεθνούς διευθέτησης, σε περίπτωση 
μετακίνησης σε τρίτη χώρα·

Or. en

Τροπολογία 176
Ria Oomen-Ruijten
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 859/2003 και των υφιστάμενων 
διμερών συμφωνιών, καταβολή των εκ του 
νόμου συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων 
βάσει της προηγούμενης απασχόλησης του 
εργαζομένου όταν μετακινείται σε τρίτη 
χώρα·

δ) με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 859/2003 και των υφιστάμενων 
διμερών συμφωνιών, καταβολή των εκ του 
νόμου συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και 
κατοχύρωση και δυνατότητα μεταφοράς 
συμπληρωματικών συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων βάσει της προηγούμενης 
απασχόλησης του εργαζομένου όταν 
μετακινείται σε τρίτη χώρα·

Or. nl

Τροπολογία 177
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 859/2003 και των υφιστάμενων 
διμερών συμφωνιών, καταβολή των εκ 
του νόμου συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων 
βάσει της προηγούμενης απασχόλησης του 
εργαζομένου όταν μετακινείται σε τρίτη 
χώρα·

δ) εργαζόμενοι από τρίτες χώρες που 
μετακινούνται προς τρίτη χώρα, ή οι 
επιζώντες των εν λόγω εργαζομένων που 
διαμένουν σε τρίτη χώρα και που έλκουν 
τα δικαιώματά τους από αυτούς, 
λαμβάνουν τις νόμιμες συντάξεις 
γήρατος, αναπηρίας και θανάτου βάσει 
της προηγούμενης απασχόλησης των 
εργαζομένων σύμφωνα με τη νομοθεσία 
που ορίζεται στο άρθρο 3 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 883/2004 υπό τις ίδιες 
συνθήκες και με τον ίδιο συντελεστή 
όπως και οι πολίτες των οικείων κρατών 
μελών όταν μετακινούνται σε τρίτη χώρα·

Or. en

Τροπολογία 178
Thomas Händel, Cornelia Ernst
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) το δικαίωμα υποβολής παραπόνων 
στις αρμόδιες αρχές ή/και καταγγελιών 
στα αρμόδια δικαστήρια σχετικά με τον 
εργοδότη, άμεσα ή μέσω τρίτων, όπως 
μέσω οργανώσεων εργαζομένων 
σύμφωνα με τις αντίστοιχες εθνικές 
νομικές ρυθμίσεις, για την 
αποτελεσματική άσκηση των 
δικαιωμάτων που απορρέουν από την 
παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη 
συγκροτούν ουσιώδεις μηχανισμούς για 
τη διασφάλιση αυτών των δικαιωμάτων·

Or. de

Τροπολογία 179
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δβ) το δικαίωμα άρνησης εργασίας, όταν 
ο μετατιθέμενος εντός της εταιρείας 
χρησιμοποιείται ως απεργοσπάστης·

Or. de

Τροπολογία 180
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες 
και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών 

ε) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες 
και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών 



AM\871544EL.doc 91/95 PE467.306v02-00

EL

που προσφέρονται στο κοινό, εκτός της 
δημόσιας στέγασης και της παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις 
υπηρεσίες απασχόλησης.

που προσφέρονται στο κοινό, εκτός της 
δημόσιας στέγασης και των δημοσίων 
υπηρεσιών απασχόλησης.

Or. en

Τροπολογία 181
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες 
και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών 
που προσφέρονται στο κοινό, εκτός της 
δημόσιας στέγασης και της παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις 
υπηρεσίες απασχόλησης.

ε) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες 
και στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών 
διαθέσιμων στο κοινό.

Or. de

Τροπολογία 182
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες 
και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών 
που προσφέρονται στο κοινό, εκτός της 
δημόσιας στέγασης και της παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις 
υπηρεσίες απασχόλησης.

ε) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες 
και την απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών 
που προσφέρονται στο κοινό.

Or. nl
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Τροπολογία 183
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) Εξαιρούνται από την ίση μεταχείριση 
τα επιδόματα σπουδών, κατάρτισης και 
μετεκπαίδευσης (study grants).

Or. de

Τροπολογία 184
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 14 
παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της 
οδηγίας 2003/86/ΕΚ, τα κράτη μέλη δεν 
εφαρμόζουν καμία προθεσμία όσον 
αφορά την πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας.

Or. de

Τροπολογία 185
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Η άσκηση των δικαιωμάτων του 
άρθρου 16 από τον εργαζόμενο δεν πρέπει 
να αντίκειται στο δικαίωμα της 
οικογενειακής επανένωσης.
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Or. de

Τροπολογία 186
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών στους οποίους 
έχει χορηγηθεί άδεια ενδοϋπηρεσιακώς 
μετατιθέμενου στο πρώτο κράτος μέλος, οι 
οποίοι πληρούν τα κριτήρια εισδοχής του 
άρθρου 5 και οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση 
για άδεια ενδοϋπηρεσιακώς μετατιθέμενου 
σε άλλο κράτος μέλος, επιτρέπεται να 
εργάζονται σε οποιαδήποτε άλλη οντότητα 
εγκατεστημένη στο εν λόγω κράτος μέλος 
και ανήκουσα στον ίδιο όμιλο 
επιχειρήσεων και στις εγκαταστάσεις 
πελατών της εν λόγω οντότητας υποδοχής, 
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 13 παράγραφος 4, βάσει της άδειας 
διαμονής που χορηγήθηκε από το πρώτο 
κράτος μέλος, καθώς και του 
συμπληρωματικού εγγράφου που 
προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 4, 
υπό την προϋπόθεση ότι:

1. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών στους οποίους 
έχει χορηγηθεί άδεια ενδοϋπηρεσιακώς 
μετατιθέμενου στο πρώτο κράτος μέλος, οι 
οποίοι πληρούν τα κριτήρια εισδοχής του 
άρθρου 5 και οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση 
για άδεια ενδοϋπηρεσιακώς μετατιθέμενου 
σε άλλο κράτος μέλος, επιτρέπεται να 
εργάζονται σε οποιαδήποτε άλλη οντότητα 
εγκατεστημένη στο εν λόγω κράτος μέλος 
και ανήκουσα στον ίδιο όμιλο 
επιχειρήσεων και στις εγκαταστάσεις 
πελατών της εν λόγω οντότητας υποδοχής, 
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 13 παράγραφος 4, και ελέγχονται 
τα κριτήρια εισδοχής από όλα τα κράτη 
μέλη που χορηγούν άδειες σύμφωνα με τα 
άρθρα 5 και 14, βάσει της άδειας διαμονής 
που χορηγήθηκε από το πρώτο κράτος 
μέλος, καθώς και του συμπληρωματικού 
εγγράφου που προβλέπεται στο άρθρο 11 
παράγραφος 4, υπό την προϋπόθεση ότι:

Or. en

Τροπολογία 187
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ο αιτών έχει υποβάλει στην αρμόδια 
αρχή του άλλου κράτους μέλους, πριν από 
τη μετάθεσή του εκεί, τα δικαιολογητικά 

β) ο αιτών έχει υποβάλει στην αρμόδια 
αρχή του άλλου κράτους μέλους, πριν από 
τη μετάθεσή του εκεί, τα δικαιολογητικά 
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που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 
(1) (2) και (3) σχετικά με τη μετάθεση σε 
εκείνο το κράτος μέλος και έχει 
προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία της εν 
λόγω υποβολής στο πρώτο κράτος μέλος.

που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 
(1) (2) και (3) σχετικά με τη μετάθεση σε 
εκείνο το κράτος μέλος και έχει ελεγχθεί 
ότι οι όροι είναι συμβατοί με τους 
αντίστοιχους όρους σε άλλο κράτος 
μέλος, και έχει προσκομίσει αποδεικτικά 
στοιχεία της εν λόγω υποβολής στο πρώτο 
κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 188
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) δεν παραβιάζεται η αρχή της ίσης 
μεταχείρισης στη θέση εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 189
Martin Kastler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Το άρθρο 16 παράγραφος 1 και 2 δεν 
εφαρμόζεται σε κλάδους η λειτουργία των 
οποίων δεν συνδέεται κατά κύριο λόγο με 
ορισμένο τόπο, συμπεριλαμβανομένων 
των συγγενών οικονομικών 
δραστηριοτήτων σύμφωνα με τον κώδικα 
NACE. Εξαιρέσεις ζητούνται και 
ρυθμίζονται από τους κοινωνικούς 
εταίρους στο πλαίσιο κοινωνικού 
διαλόγου.

Or. de
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Τροπολογία 190
Martin Kastler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η μέγιστη διάρκεια της μετάθεσης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπερβαίνει τα τρία 
έτη για τα διοικητικά στελέχη και το 
ειδικευμένο προσωπικό και ένα έτος για 
τους ασκούμενους πτυχιούχους.

3. Η μέγιστη διάρκεια της μετάθεσης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπερβαίνει τα τρία 
έτη για τα διοικητικά στελέχη και το 
ειδικευμένο προσωπικό και ένα έτος για 
τους ασκούμενους πτυχιούχους. Η 
διάρκεια της μετάθεσης μπορεί να 
παραταθεί αποκλειστικά προκειμένου για 
διοικητικά στελέχη το μέγιστο κατά ένα 
έτος.

Or. de

Τροπολογία 191
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Η αρχή του κράτους μέλος υποδοχής 
που δηλώνει ότι οφείλουν να τηρούνται οι 
συνθήκες στη θέση εργασίας πρέπει 
προστατεύεται στο πλαίσιο, συν τοις 
άλλοις, της κινητικότητας μεταξύ των 
κρατών μελών των ενδοεπιχειρησιακώς 
μετατιθέμενων ατόμων.

Or. en


