
AM\871580EL.doc PE467.317v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

2010/0210(COD)

28.6.2011

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
34 - 165

Σχέδιο γνωμοδότησης
Sergio Gaetano Cofferati
(PE464.974v01-00)

σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με 
σκοπό την εποχική απασχόληση

Πρόταση οδηγίας
(COM(2010)379 – C7-0180/2010 – 2010/0210(COD))



PE467.317v01-00 2/72 AM\871580EL.doc

EL

AM_Com_LegOpinion



AM\871580EL.doc 3/72 PE467.317v01-00

EL

Τροπολογία 34
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 35
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη Σύμβαση αριθ. 97 της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) 
σχετικά με τη μετανάστευση με σκοπό 
την εργασία,

Or. en

Τροπολογία 36
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη Σύμβαση αριθ. 143 
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της ΔΟΕ για τους διακινούμενους 
εργαζόμενους,

Or. en

Τροπολογία 37
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 5 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη Σύμβαση αριθ. 102 
της ΔΟΕ για την κοινωνική ασφάλιση 
(ελάχιστα πρότυπα),

Or. en

Τροπολογία 38
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 5 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη Σύμβαση αριθ. 118 
της ΔΟΕ για την ίση μεταχείριση 
(κοινωνική ασφάλιση),

Or. en

Τροπολογία 39
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 5 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη Σύμβαση αριθ. 111 
της ΔΟΕ για την εξάλειψη των 
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διακρίσεων (στην απασχόληση και όσον 
αφορά το επάγγελμα),

Or. en

Τροπολογία 40
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 5 ζ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη σύσταση αριθ. 86 της 
ΔΟΕ για τη μετανάστευση με σκοπό την 
απασχόληση,

Or. en

Τροπολογία 41
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 5 η (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη σύσταση αριθ. 151 
της ΔΟΕ για τους διακινούμενους 
εργαζομένους,

Or. en

Τροπολογία 42
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 5 θ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη Σύμβαση αριθ. 98 της 
ΔΟΕ για το συνδικαλιστικό δικαίωμα και 
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το δικαίωμα συλλογικής 
διαπραγμάτευσης,

Or. en

Τροπολογία 43
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της αρχής
της προτίμησης των πολιτών της ΕΕ όσον 
αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας 
των κρατών μελών, όπως αναφέρεται στις 
σχετικές διατάξεις της Πράξης 
Προσχώρησης.

(7) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της αρχής 
της προτίμησης των πολιτών της ΕΕ όσον 
αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας 
των κρατών μελών, όπως αναφέρεται στις 
σχετικές διατάξεις της Πράξης 
Προσχώρησης. Παρ' όλα αυτά, η αρχή 
αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με 
σκοπό την απόκλιση από την αρχή της 
ίσης αμοιβής για την ίδια εργασία, όσον 
αφορά τόσο τους εργαζόμενους από τα 
κράτη μέλη όσο και τους υπηκόους 
τρίτων χωρών.

Or. en

Τροπολογία 44
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
θέτει όρους και να ορίζει τα δικαιώματα 
των εποχικά εργαζόμενων υπηκόων 
τρίτων χωρών, εξασφαλίζοντας την 
πλήρη τήρηση των σχετικών συμβάσεων 
της ΔΟΕ.
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Τροπολογία 45
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να θίγει 
τους όρους παροχής υπηρεσιών που 
προβλέπονται στο άρθρο 56 της ΣΛΕΕ. 
Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία δεν θα 
πρέπει να θίγει τους ειδικούς και γενικούς 
όρους εργασίας και απασχόλησης που 
ισχύουν, σύμφωνα με την οδηγία 
96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 
1996, σχετικά με την απόσπαση 
εργαζόμενων στο πλαίσιο παροχής 
υπηρεσιών, για τους εργαζόμενους που 
αποσπώνται από επιχείρηση 
εγκατεστημένη σε κράτος μέλος για 
παροχή υπηρεσίας στο έδαφος άλλου 
κράτους μέλους.

διαγράφεται

__________________
8. ΕΕ L 18 της 21.01.97, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 46
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να θίγει 
τους όρους παροχής υπηρεσιών που 
προβλέπονται στο άρθρο 56 της ΣΛΕΕ.
Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία δεν θα 
πρέπει να θίγει τους ειδικούς και γενικούς 

(9) Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να θίγει 
τους όρους παροχής υπηρεσιών που 
προβλέπονται στο άρθρο 56 της ΣΛΕΕ.
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όρους εργασίας και απασχόλησης που 
ισχύουν, σύμφωνα με την οδηγία 
96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 
1996, σχετικά με την απόσπαση 
εργαζόμενων στο πλαίσιο παροχής 
υπηρεσιών, για τους εργαζόμενους που 
αποσπώνται από επιχείρηση 
εγκατεστημένη σε κράτος μέλος για 
παροχή υπηρεσίας στο έδαφος άλλου 
κράτους μέλους.

Or. de

Τροπολογία 47
Licia Ronzulli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι δραστηριότητες που εξαρτώνται 
από την αλλαγή των εποχών συνήθως 
ανήκουν σε τομείς όπως η γεωργία, κατά 
την περίοδο φύτευσης ή συγκομιδής, ή ο 
τουρισμός, κατά την περίοδο των 
διακοπών.

(10) Οι δραστηριότητες που εξαρτώνται 
από την αλλαγή των εποχών συνήθως 
ανήκουν σε τομείς όπως η γεωργία, κατά 
την περίοδο φύτευσης ή συγκομιδής, ή ο 
τουρισμός.

Or. it

Τροπολογία 48
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι δραστηριότητες που εξαρτώνται 
από την αλλαγή των εποχών συνήθως 
ανήκουν σε τομείς όπως η γεωργία, κατά 
την περίοδο φύτευσης ή συγκομιδής, ή ο 
τουρισμός, κατά την περίοδο των 

(10) Οι δραστηριότητες που εξαρτώνται 
από την αλλαγή των εποχών συνήθως 
ανήκουν σε τομείς όπως η γεωργία, και η 
καλλιέργεια οπωροκηπευτικών 
προϊόντων, κατά την περίοδο φύτευσης ή 
συγκομιδής, ή ο τουρισμός, κατά την 
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διακοπών. περίοδο των διακοπών.

Or. en

Τροπολογία 49
Georges Bach

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι δραστηριότητες που εξαρτώνται 
από την αλλαγή των εποχών συνήθως 
ανήκουν σε τομείς όπως η γεωργία, κατά 
την περίοδο φύτευσης ή συγκομιδής, ή ο 
τουρισμός, κατά την περίοδο των 
διακοπών.

(10) Οι δραστηριότητες που εξαρτώνται 
από την αλλαγή των εποχών συνήθως 
ανήκουν σε τομείς όπως η γεωργία, η 
αμπελουργία και η φυτοκομία κατά την 
περίοδο φύτευσης ή συγκομιδής, ή ο 
τουρισμός, κατά την περίοδο των 
διακοπών.

Or. de

Τροπολογία 50
Rovana Plumb

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι δραστηριότητες που εξαρτώνται 
από την αλλαγή των εποχών συνήθως 
ανήκουν σε τομείς όπως η γεωργία, κατά 
την περίοδο φύτευσης ή συγκομιδής, ή ο 
τουρισμός, κατά την περίοδο των 
διακοπών.

(10) Οι δραστηριότητες που εξαρτώνται 
από την αλλαγή των εποχών συνήθως 
ανήκουν σε τομείς όπως η γεωργία (και 
ειδικότερα η ζωοτεχνία και η κηπευτική), 
κατά την περίοδο φύτευσης ή συγκομιδής, 
ο τουρισμός ή οι μεγάλες κατασκευές (και 
ιδιαίτερα οι εργασίες και τα εργοτάξια 
μεγάλων έργων υποδομής), κατά την 
περίοδο των διακοπών.

Or. en
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Τροπολογία 51
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι δραστηριότητες που εξαρτώνται 
από την αλλαγή των εποχών συνήθως 
ανήκουν σε τομείς όπως η γεωργία, κατά 
την περίοδο φύτευσης ή συγκομιδής, ή ο 
τουρισμός, κατά την περίοδο των 
διακοπών.

(10) Οι δραστηριότητες που εξαρτώνται 
από την αλλαγή των εποχών συνήθως 
ανήκουν σε τομείς όπως η γεωργία και η 
φυτοκομία, κατά την περίοδο φύτευσης ή 
συγκομιδής, ή ο τουρισμός, κατά την 
περίοδο των διακοπών. Τα κράτη μέλη 
μπορούν ελεύθερα να ορίσουν άλλους 
τομείς που υπόκεινται στην εποχικότητα.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η εποχικότητα εξαρτάται από τους ειδικούς οικονομικούς και γεωγραφικούς όρους που 
επικρατούν στα μεμονωμένα κράτη μέλη

Τροπολογία 52
Juozas Imbrasas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η υποβολή αίτησης εισδοχής ως 
εποχικά εργαζόμενος θα πρέπει να είναι 
δυνατή μόνον εφόσον ο αιτών διαμένει 
εκτός της επικράτειας των κρατών μελών.

(11) Η αίτηση μελετάται και εξετάζεται 
μόνον όταν ο υπήκοος τρίτης χώρας 
διαμένει εκτός της επικράτειας του 
κράτους μέλους στο οποίο επιθυμεί να 
γίνει δεκτός.

Or. lt

Τροπολογία 53
Mara Bizzotto

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει, 
ενδεχομένως, τα δικαιώματα υπηκόων 
τρίτων χωρών που διαμένουν ήδη νόμιμα 
σε κράτος μέλος και εργάζονται.

(12) Η οδηγία πρέπει να καθορίζει τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
εργοδοτών έναντι των εποχικά 
εργαζόμενων υπηκόων τρίτων χωρών και 
να απαιτεί από τους εργοδότες να 
συμμορφώνονται χωρίς καμία 
παρέκκλιση τόσο προς τη νομοθεσία της 
ΕΕ όσο και προς τη νομοθεσία των 
κρατών μελών στον τομέα της υγείας και 
της ασφάλειας στο χώρο εργασίας· 
επιπλέον, η οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει, 
ενδεχομένως, τα δικαιώματα υπηκόων 
τρίτων χωρών που διαμένουν ήδη νόμιμα 
σε κράτος μέλος και εργάζονται.

Or. it

Τροπολογία 54
Georges Bach

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η οδηγία θα πρέπει να προβλέπει 
ευέλικτο σύστημα εισόδου με βάση τη 
ζήτηση και αντικειμενικά κριτήρια, όπως 
μια έγκυρη σύμβαση εργασίας ή 
δεσμευτική προσφορά εργασίας η οποία
να αναφέρει το επίπεδο των αποδοχών 
που ισχύει για τους εποχικά εργαζόμενους 
στον συγκεκριμένο τομέα.

(13) Η οδηγία θα πρέπει να προβλέπει 
ευέλικτο σύστημα εισόδου με βάση τη 
ζήτηση και αντικειμενικά κριτήρια, όπως 
μια έγκυρη σύμβαση εργασίας ή 
δεσμευτική προσφορά εργασίας.

Or. de

Τροπολογία 55
Mara Bizzotto

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η οδηγία θα πρέπει να προβλέπει
ευέλικτο σύστημα εισόδου με βάση τη 
ζήτηση και αντικειμενικά κριτήρια, όπως 
μια έγκυρη σύμβαση εργασίας ή 
δεσμευτική προσφορά εργασίας η οποία 
να αναφέρει το επίπεδο των αποδοχών που 
ισχύει για τους εποχικά εργαζόμενους στον 
συγκεκριμένο τομέα.

(13) Η οδηγία πρέπει να ορίζει ένα 
διαφανές και αυστηρό σύστημα εισόδου 
και εξόδου από το κράτος μέλος με βάση 
τη ζήτηση της αγοράς και αντικειμενικά 
κριτήρια, όπως την ύπαρξη έγκυρης 
σύμβασης εργασίας ή δεσμευτικής 
προσφοράς εργασίας η οποία να αναφέρει 
το επίπεδο των αποδοχών που ισχύει για 
τους εποχικά εργαζόμενους στον 
συγκεκριμένο τομέα, το οποίο πρέπει να 
είναι αρκετά υψηλό ώστε να 
διασφαλίζεται ότι η προσωρινή τους 
διαμονή είναι σύμφωνη με τους νόμους 
και τις απαιτήσεις κοινωνικής 
ασφάλισης.

Or. it

Τροπολογία 56
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η οδηγία θα πρέπει να προβλέπει 
ευέλικτο σύστημα εισόδου με βάση τη 
ζήτηση και αντικειμενικά κριτήρια, όπως 
μια έγκυρη σύμβαση εργασίας ή 
δεσμευτική προσφορά εργασίας η οποία να 
αναφέρει το επίπεδο των αποδοχών που 
ισχύει για τους εποχικά εργαζόμενους στον 
συγκεκριμένο τομέα.

(13) Η οδηγία θα πρέπει να προβλέπει 
ευέλικτο σύστημα εισόδου με βάση τη 
ζήτηση και αντικειμενικά κριτήρια, όπως 
μια έγκυρη σύμβαση εργασίας ή 
δεσμευτική προσφορά εργασίας η οποία να 
αναφέρει τις αποδοχές και τους 
δευτερογενείς όρους εργασίας σύμφωνα 
με τις εθνικές διατάξεις ή τις συλλογικές 
συμβάσεις στο επίπεδο που ισχύει για τους 
εποχικά εργαζόμενους στον συγκεκριμένο 
τομέα.

Or. nl
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Τροπολογία 57
Philippe Boulland

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η οδηγία θα πρέπει να προβλέπει 
ευέλικτο σύστημα εισόδου με βάση τη 
ζήτηση και αντικειμενικά κριτήρια, όπως 
μια έγκυρη σύμβαση εργασίας ή 
δεσμευτική προσφορά εργασίας η οποία να 
αναφέρει το επίπεδο των αποδοχών που 
ισχύει για τους εποχικά εργαζόμενους στον 
συγκεκριμένο τομέα.

(13) Η οδηγία θα πρέπει να προβλέπει 
ευέλικτο σύστημα εισόδου με βάση τη 
ζήτηση και αντικειμενικά κριτήρια, όπως 
μια έγκυρη σύμβαση εργασίας ή 
δεσμευτική προσφορά εργασίας η οποία να 
αναφέρει το επίπεδο των αποδοχών που 
ισχύει για τους εποχικά εργαζόμενους στον 
συγκεκριμένο τομέα· θα πρέπει επίσης να 
καθοριστεί ανώτατη διάρκεια για την 
εποχική εργασία.

Or. fr

Τροπολογία 58
Mara Bizzotto

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να πραγματοποιήσουν έλεγχο 
που να καταδεικνύει ότι μια θέση δεν 
μπορεί να πληρωθεί από το εθνικό 
εργατικό δυναμικό.

(14) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
αποδεικνύουν ότι οι θέσεις δεν μπορούν
να πληρωθούν από το εργατικό δυναμικό 
τους αλλά μόνον από τους εποχικά 
εργαζόμενους υπηκόους τρίτων χωρών.

Or. it

Τροπολογία 59
Kinga Göncz, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να πραγματοποιήσουν έλεγχο 
που να καταδεικνύει ότι μια θέση δεν 
μπορεί να πληρωθεί από το εθνικό 
εργατικό δυναμικό.

(14) Επίσης λόγω της κρίσης, του υψηλού 
ποσοστού ανεργίας και του μεγάλου 
αριθμού των μακροπρόθεσμα άνεργων 
που κατοικούν στην ΕΕ και για τους 
οποίους η εποχική εργασία είναι συχνά 
σημαντικό μέσο μετριασμού των 
οικονομικών δυσχερειών, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να
πραγματοποιούν ετήσιο έλεγχο που να 
καταδεικνύει ότι μια θέση δεν μπορεί να 
πληρωθεί από το εθνικό και ενωσιακό
εργατικό δυναμικό

Or. en

Τροπολογία 60
Heinz K. Becker

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η διάρκεια διαμονής θα πρέπει να
περιορίζεται σε μέγιστη χρονική περίοδο 
ανά ημερολογιακό έτος η οποία, από 
κοινού με τον ορισμό της εποχικής 
εργασίας, θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η 
εργασία είναι καθαρά εποχικού 
χαρακτήρα. Θα πρέπει να προβλέπεται ότι, 
εντός της εν λόγω μέγιστης διάρκειας 
διαμονής, είναι δυνατή η παράταση της 
σύμβασης ή η αλλαγή εργοδότη. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να μειωθεί ο 
κίνδυνος καταχρηστικής μεταχείρισης που 
μπορεί να αντιμετωπίσουν οι εποχικά 
εργαζόμενοι εάν δεσμεύονται με έναν 
μόνον εργοδότη και συγχρόνως να 
αντιμετωπίζονται με ευέλικτο τρόπο οι 
πραγματικές ανάγκες των εργοδοτών σε 
εργατικό δυναμικό.

(16) Εντός ενός έτους θα πρέπει να
ορίζεται μέγιστη χρονική περίοδος από τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες 
τους, στο πλαίσιο της οποίας θα πρέπει να
διατηρείται ο εποχιακός χαρακτήρας της 
εργασίας. Θα πρέπει να προβλέπεται ότι, 
εντός της εν λόγω μέγιστης διάρκειας 
διαμονής, είναι δυνατή η παράταση της 
σύμβασης ή η αλλαγή εργοδότη. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να μειωθεί ο 
κίνδυνος καταχρηστικής μεταχείρισης που 
μπορεί να αντιμετωπίσουν οι εποχικά 
εργαζόμενοι εάν δεσμεύονται με έναν 
μόνον εργοδότη και συγχρόνως να 
αντιμετωπίζονται με ευέλικτο τρόπο οι 
πραγματικές ανάγκες των εργοδοτών σε 
εργατικό δυναμικό.

Or. de
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Τροπολογία 61
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η διάρκεια διαμονής θα πρέπει να 
περιορίζεται σε μέγιστη χρονική περίοδο 
ανά ημερολογιακό έτος η οποία, από 
κοινού με τον ορισμό της εποχικής 
εργασίας, θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η 
εργασία είναι καθαρά εποχικού 
χαρακτήρα. Θα πρέπει να προβλέπεται ότι, 
εντός της εν λόγω μέγιστης διάρκειας 
διαμονής, είναι δυνατή η παράταση της 
σύμβασης ή η αλλαγή εργοδότη. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να μειωθεί ο 
κίνδυνος καταχρηστικής μεταχείρισης που 
μπορεί να αντιμετωπίσουν οι εποχικά 
εργαζόμενοι εάν δεσμεύονται με έναν 
μόνον εργοδότη και συγχρόνως να 
αντιμετωπίζονται με ευέλικτο τρόπο οι 
πραγματικές ανάγκες των εργοδοτών σε 
εργατικό δυναμικό.

(16) Η διάρκεια διαμονής θα πρέπει να 
περιορίζεται σε μέγιστη χρονική περίοδο 
ανά έτος η οποία, από κοινού με τον 
ορισμό της εποχικής εργασίας, θα πρέπει 
να διασφαλίζει ότι η εργασία είναι καθαρά 
εποχικού χαρακτήρα. Θα πρέπει να 
προβλέπεται ότι, εντός της εν λόγω 
μέγιστης διάρκειας διαμονής, είναι δυνατή 
η παράταση της σύμβασης ή η αλλαγή 
εργοδότη. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορεί 
να μειωθεί ο κίνδυνος καταχρηστικής 
μεταχείρισης που μπορεί να 
αντιμετωπίσουν οι εποχικά εργαζόμενοι 
εάν δεσμεύονται με έναν μόνον εργοδότη 
και συγχρόνως να αντιμετωπίζονται με 
ευέλικτο τρόπο οι πραγματικές ανάγκες 
των εργοδοτών σε εργατικό δυναμικό.

Or. en

Τροπολογία 62
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
εποχικά εργαζόμενοι έχουν προσήκον 
κατάλυμα κατά τη διαμονή τους, και σε 
λογική τιμή, θα πρέπει να προβλέπεται 
διάταξη που θα απαιτεί από τους εργοδότες 
να προσκομίζουν αποδείξεις σχετικά με το 
κατάλυμα που παρέχουν οι ίδιοι ή τρίτοι.

(19) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
εποχικά εργαζόμενοι έχουν προσήκον 
κατάλυμα κατά τη διαμονή τους, και σε 
λογική τιμή, θα πρέπει να προβλέπεται 
διάταξη που θα απαιτεί από τους εργοδότες 
να προσκομίζουν αποδείξεις σχετικά με το 
κατάλυμα που παρέχουν οι ίδιοι ή μέσω 
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τρίτων.

Or. nl

Τροπολογία 63
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
εποχικά εργαζόμενοι έχουν προσήκον 
κατάλυμα κατά τη διαμονή τους, και σε 
λογική τιμή, θα πρέπει να προβλέπεται 
διάταξη που θα απαιτεί από τους εργοδότες 
να προσκομίζουν αποδείξεις σχετικά με το 
κατάλυμα που παρέχουν οι ίδιοι ή τρίτοι.

(19) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
εποχικά εργαζόμενοι έχουν προσήκον 
κατάλυμα κατά τη διαμονή τους, και σε 
λογική τιμή, καθώς και ότι τυγχάνουν 
ίσης μεταχείρισης με τους εθνικούς 
εργαζόμενους και έχουν αξιοπρεπές 
βιοτικό επίπεδο, θα πρέπει να προβλέπεται 
διάταξη που θα απαιτεί από τους εργοδότες 
να προσκομίζουν αποδείξεις σχετικά με το 
κατάλυμα που παρέχουν οι ίδιοι ή τρίτοι.
Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η 
διαφάνεια όσον αφορά το κόστος 
στέγασης, το οποίο δεν πρέπει να 
αφαιρείται αυτόματα από το μισθό.

Or. en

Τροπολογία 64
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Δεδομένου ότι οι εποχικά εργαζόμενοι 
υπήκοοι τρίτων χωρών βρίσκονται σε 
ευάλωτη κατάσταση και ότι η απασχόλησή 
τους είναι προσωρινή, πρέπει να
καθοριστούν σαφώς οι όροι εργασίας που 
εφαρμόζονται σε αυτούς τους 
εργαζόμενους, ώστε να διασφαλιστεί η 
ασφάλεια του δικαίου με την αναφορά 

(20) Δεδομένου ότι οι εποχικά εργαζόμενοι 
υπήκοοι τρίτων χωρών βρίσκονται σε 
ευάλωτη κατάσταση και ότι η απασχόλησή 
τους είναι προσωρινή, πρέπει να παρέχεται
αποτελεσματική προστασία των 
δικαιωμάτων των εποχικά εργαζόμενων 
τρίτων χωρών, να ελέγχεται τακτικά η 
συμμόρφωση και να είναι απόλυτα 
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των όρων αυτών σε γενικά δεσμευτικά 
μέσα τα οποία παρέχουν αποτελεσματική 
προστασία των δικαιωμάτων των εποχικά 
εργαζόμενων τρίτων χωρών, όπως η 
νομοθεσία ή οι συλλογικές συμβάσεις 
γενικής εφαρμογής.

εγγυημένη η τήρηση της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης με τους εργαζόμενους που 
είναι υπήκοοι του κράτους μέλους 
υποδοχής.

Or. en

Τροπολογία 65
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Δεδομένου ότι οι εποχικά εργαζόμενοι 
υπήκοοι τρίτων χωρών βρίσκονται σε 
ευάλωτη κατάσταση και ότι η απασχόλησή 
τους είναι προσωρινή, πρέπει να
καθοριστούν σαφώς οι όροι εργασίας που
εφαρμόζονται σε αυτούς τους 
εργαζόμενους, ώστε να διασφαλιστεί η 
ασφάλεια του δικαίου με την αναφορά 
των όρων αυτών σε γενικά δεσμευτικά 
μέσα τα οποία παρέχουν αποτελεσματική 
προστασία των δικαιωμάτων των 
εποχικά εργαζόμενων τρίτων χωρών, 
όπως η νομοθεσία ή οι συλλογικές 
συμβάσεις γενικής εφαρμογής.

(20) Δεδομένου ότι οι εποχικά εργαζόμενοι 
υπήκοοι τρίτων χωρών βρίσκονται σε 
ευάλωτη κατάσταση και ότι η απασχόλησή 
τους είναι προσωρινή, είναι αναγκαίο όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι να καταβάλλουν
ιδιαίτερες προσπάθειες για την 
καταπολέμηση πάσης φύσεως 
διακρίσεων. Αντίστοιχα, πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη η αρχή της ίσης 
μεταχείρισης, ιδιαίτερα όσον αφορά τους 
μισθούς, δηλαδή η εφαρμογή των 
συλλογικών συμβάσεων και των λοιπών 
ρυθμίσεων σχετικά με τους όρους
εργασίας, που έχουν συναφθεί σε όλα τα 
δυνατά επίπεδα και/ή προβλέπονται από 
τη νομοθεσία.

Or. de

Τροπολογία 66
Jutta Steinruck

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Δεδομένου ότι οι εποχικά εργαζόμενοι (20) Δεδομένου ότι οι εποχικά εργαζόμενοι 
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υπήκοοι τρίτων χωρών βρίσκονται σε 
ευάλωτη κατάσταση και ότι η απασχόλησή 
τους είναι προσωρινή, πρέπει να
καθοριστούν σαφώς οι όροι εργασίας που 
εφαρμόζονται σε αυτούς τους 
εργαζόμενους, ώστε να διασφαλιστεί η 
ασφάλεια του δικαίου με την αναφορά 
των όρων αυτών σε γενικά δεσμευτικά 
μέσα τα οποία παρέχουν αποτελεσματική 
προστασία των δικαιωμάτων των 
εποχικά εργαζόμενων τρίτων χωρών, 
όπως η νομοθεσία ή οι συλλογικές 
συμβάσεις γενικής εφαρμογής.

υπήκοοι τρίτων χωρών βρίσκονται σε 
ευάλωτη κατάσταση και ότι η απασχόλησή 
τους είναι προσωρινή, πρέπει να
προστατεύονται αποτελεσματικά τα 
δικαιώματά τους με την πλήρη 
διασφάλιση της τήρησης της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης σε σχέση με τους
εργαζόμενους υπηκόους του κράτους 
μέλους υποδοχής, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η αρχή της ίσης αμοιβής 
για την ίδια εργασία στον ίδιο τόπο.

Or. de

Τροπολογία 67
Mara Bizzotto

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Δεδομένου ότι οι εποχικά εργαζόμενοι 
υπήκοοι τρίτων χωρών βρίσκονται σε
ευάλωτη κατάσταση και ότι η απασχόλησή 
τους είναι προσωρινή, πρέπει να 
καθοριστούν σαφώς οι όροι εργασίας που 
εφαρμόζονται σε αυτούς τους 
εργαζόμενους, ώστε να διασφαλιστεί η 
ασφάλεια του δικαίου με την αναφορά των 
όρων αυτών σε γενικά δεσμευτικά μέσα τα 
οποία παρέχουν αποτελεσματική 
προστασία των δικαιωμάτων των εποχικά 
εργαζόμενων τρίτων χωρών, όπως η 
νομοθεσία ή οι συλλογικές συμβάσεις 
γενικής εφαρμογής.

(20) Λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης των 
εποχικά εργαζόμενων υπηκόων τρίτων 
χωρών και του προσωρινού χαρακτήρα της 
απασχόλησής τους, πρέπει να καθοριστούν 
σαφώς τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις 
αυτής της κατηγορίας εργαζομένων με 
την αναφορά των όρων αυτών σε μέσα τα 
οποία παρέχουν αποτελεσματική 
προστασία των δικαιωμάτων τόσο των 
εποχικά εργαζόμενων τρίτων χωρών όσο 
και των εργοδοτών.

Or. it

Τροπολογία 68
Evelyn Regner
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Δεδομένου ότι οι εποχικά εργαζόμενοι 
υπήκοοι τρίτων χωρών βρίσκονται σε 
ευάλωτη κατάσταση και ότι η απασχόλησή 
τους είναι προσωρινή, πρέπει να 
καθοριστούν σαφώς οι όροι εργασίας που 
εφαρμόζονται σε αυτούς τους 
εργαζόμενους, ώστε να διασφαλιστεί η 
ασφάλεια του δικαίου με την αναφορά των 
όρων αυτών σε γενικά δεσμευτικά μέσα τα 
οποία παρέχουν αποτελεσματική 
προστασία των δικαιωμάτων των εποχικά 
εργαζόμενων τρίτων χωρών, όπως η 
νομοθεσία ή οι συλλογικές συμβάσεις 
γενικής εφαρμογής.

(20) Δεδομένου ότι οι εποχικά εργαζόμενοι 
υπήκοοι τρίτων χωρών βρίσκονται σε 
ευάλωτη κατάσταση και ότι η απασχόλησή 
τους είναι προσωρινή, πρέπει να 
καθοριστούν σαφώς οι όροι εργασίας που 
εφαρμόζονται σε αυτούς τους 
εργαζόμενους, ώστε να διασφαλιστεί η 
ασφάλεια του δικαίου με την αναφορά των 
όρων αυτών σε γενικά δεσμευτικά μέσα, 
όπως η νομοθεσία ή οι συλλογικές 
συμβάσεις γενικής εφαρμογής, τα οποία 
παρέχουν αποτελεσματική προστασία των 
δικαιωμάτων των εποχικά εργαζόμενων 
τρίτων χωρών και ανταποκρίνονται στην 
αρχή της "ίσης αμοιβής για την ίδια 
εργασία στον ίδιο τόπο".

Or. de

Τροπολογία 69
Philippe Boulland

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Δεδομένου ότι οι εποχικά εργαζόμενοι 
υπήκοοι τρίτων χωρών βρίσκονται σε 
ευάλωτη κατάσταση και ότι η απασχόλησή 
τους είναι προσωρινή, πρέπει να 
καθοριστούν σαφώς οι όροι εργασίας που 
εφαρμόζονται σε αυτούς τους 
εργαζόμενους, ώστε να διασφαλιστεί η 
ασφάλεια του δικαίου με την αναφορά των 
όρων αυτών σε γενικά δεσμευτικά μέσα τα 
οποία παρέχουν αποτελεσματική 
προστασία των δικαιωμάτων των εποχικά 
εργαζόμενων τρίτων χωρών, όπως η 
νομοθεσία ή οι συλλογικές συμβάσεις 
γενικής εφαρμογής.

(20) Δεδομένου ότι οι εποχικά εργαζόμενοι 
υπήκοοι τρίτων χωρών βρίσκονται σε
ευάλωτη κατάσταση και ότι η απασχόλησή 
τους είναι προσωρινή, πρέπει να 
καθοριστούν σαφώς οι όροι εργασίας που 
εφαρμόζονται σε αυτούς τους 
εργαζόμενους, ώστε να διασφαλιστεί η 
ασφάλεια του δικαίου με την αναφορά των 
όρων αυτών σε γενικά δεσμευτικά μέσα τα 
οποία παρέχουν αποτελεσματική 
προστασία των δικαιωμάτων, και 
ειδικότερα των κοινωνικών 
δικαιωμάτων, των εποχικά εργαζόμενων 
τρίτων χωρών, όπως η νομοθεσία ή οι 
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συλλογικές συμβάσεις γενικής εφαρμογής.

Or. fr

Τροπολογία 70
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Εάν δεν υπάρχει σύστημα που να 
καθορίζει ποιες συμβάσεις είναι γενικής 
εφαρμογής, τα κράτη μέλη μπορούν 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 της εθνικής επικράτειας.

(21) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αρχή 
της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
εποχικά εργαζόμενων υπηκόων τρίτων 
χωρών, ισχύουν για τους εποχικά 
εργαζόμενους υπηκόους τρίτων χωρών 
όλα τα είδη συλλογικών συμβάσεων που 
έχουν συναφθεί σε όλα τα δυνατά 
επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων των 
εταιρειών και επιχειρήσεων, και είναι 
εφαρμοστέα στις σχέσεις εργασίας.

Or. de

Τροπολογία 71
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Εάν δεν υπάρχει σύστημα που να 
καθορίζει ποιες συμβάσεις είναι γενικής 
εφαρμογής, τα κράτη μέλη μπορούν 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 

(21) Είναι αναγκαίο να εφαρμόζονται 
στους εποχικά εργαζόμενους υπηκόους 
τρίτων χωρών, πέρα από τις νομοθετικές, 
διοικητικές και ρυθμιστικές διατάξεις 
που ισχύουν για τους εργαζόμενους 
υπηκόους του κράτους μέλους υποδοχής, 
οι διαιτητικές αποφάσεις και οι 
συμφωνίες καθώς και οι συλλογικές 
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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 της εθνικής επικράτειας.

συμβάσεις που έχουν συναφθεί σε κάθε 
επίπεδο, σύμφωνα με το δίκαιο και τις 
πρακτικές του κράτους μέλους υποδοχής, 
υπό τους ίδιους όρους που εφαρμόζονται 
στους πολίτες του κράτους μέλους 
υποδοχής.

Or. it

Τροπολογία 72
Mara Bizzotto

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Εάν δεν υπάρχει σύστημα που να 
καθορίζει ποιες συμβάσεις είναι γενικής 
εφαρμογής, τα κράτη μέλη μπορούν 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 της 
εθνικής επικράτειας.

(21) Εάν δεν υπάρχει σύστημα που να 
καθορίζει ποιες συμβάσεις είναι γενικής 
εφαρμογής, τα κράτη μέλη μπορούν να 
λάβουν ως βάση ένα ευέλικτο σύστημα 
αποκεντρωμένων διαπραγματεύσεων το 
οποίο ορίζει σαφώς τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις τόσο των εποχικά 
εργαζόμενων όσο και των εργοδοτών 
ούτως ώστε να συνδυάζονται ευκολότερα 
οι ανάγκες αμφοτέρων των πλευρών που 
προκύπτουν μεταξύ άλλων από τις 
ιδιαίτερες διαφορές μεταξύ των 
διαφόρων επαγγελμάτων ή βιομηχανικών 
κλάδων.

Or. it

Τροπολογία 73
Raffaele Baldassarre

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Εάν δεν υπάρχει σύστημα που να 
καθορίζει ποιες συμβάσεις είναι γενικής 
εφαρμογής, τα κράτη μέλη μπορούν να 

(21) Εάν δεν υπάρχει σύστημα που να 
καθορίζει ποιες συμβάσεις είναι γενικής 
εφαρμογής, τα κράτη μέλη μπορούν να 
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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 της εθνικής επικράτειας.

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 της εθνικής επικράτειας, 
συμφωνία με το εθνικό δίκαιο και τις 
εθνικές πρακτικές.

Or. it

Τροπολογία 74
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Οι εποχικά εργαζόμενοι υπήκοοι 
τρίτων χωρών θα πρέπει να τυγχάνουν 
ίσης μεταχείρισης όσον αφορά τους 
κλάδους κοινωνικής ασφάλισης που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας. 
Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
παρέχει περισσότερα δικαιώματα από 
όσα προβλέπονται ήδη στην υφιστάμενη 
νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα της 
κοινωνικής ασφάλισης για υπηκόους 
τρίτων χωρών των οποίων τα 
συμφέροντα εξαρτώνται από περισσότερα 
του ενός κράτη μέλη. Επίσης, η παρούσα 
οδηγία δεν θα πρέπει να παρέχει 
δικαιώματα σε σχέση με καταστάσεις που 
δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της 
νομοθεσίας της ΕΕ, όπως, για 
παράδειγμα, σε μέλη της οικογένειας που 
διαμένουν σε τρίτη χώρα. Τούτο δεν 
αποκλείει την άνευ διακρίσεων εφαρμογή, 
από τα κράτη μέλη, των εθνικών 

διαγράφεται
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διατάξεων που προβλέπουν κανόνες de 
minimis σχετικά με τις συνεισφορές στα 
συνταξιοδοτικά καθεστώτα.

Or. nl

Τροπολογία 75
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Οι εποχικά εργαζόμενοι υπήκοοι 
τρίτων χωρών θα πρέπει να τυγχάνουν 
ίσης μεταχείρισης όσον αφορά τους 
κλάδους κοινωνικής ασφάλισης που
αναφέρονται στο άρθρο 3 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας. 
Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
παρέχει περισσότερα δικαιώματα από 
όσα προβλέπονται ήδη στην υφιστάμενη 
νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα της 
κοινωνικής ασφάλισης για υπηκόους 
τρίτων χωρών των οποίων τα 
συμφέροντα εξαρτώνται από περισσότερα 
του ενός κράτη μέλη. Επίσης, η παρούσα 
οδηγία δεν θα πρέπει να παρέχει 
δικαιώματα σε σχέση με καταστάσεις που 
δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της 
νομοθεσίας της ΕΕ, όπως, για 
παράδειγμα, σε μέλη της οικογένειας που 
διαμένουν σε τρίτη χώρα. Τούτο δεν 
αποκλείει την άνευ διακρίσεων εφαρμογή, 
από τα κράτη μέλη, των εθνικών 
διατάξεων που προβλέπουν κανόνες de 
minimis σχετικά με τις συνεισφορές στα 
συνταξιοδοτικά καθεστώτα.

(22) Η επαρκής κάλυψη της κοινωνικής 
ασφάλισης των εποχικά εργαζομένων 
αποτελεί βασικό στοιχείο της παρούσας 
οδηγίας και είναι σημαντική για την 
εξασφάλιση αξιοπρεπών όρων εργασίας 
και διαβίωσης κατά τη διάρκεια της 
διαμονής τους στην Ένωση. Θα πρέπει να
παρέχεται ίση μεταχείριση στους 
υπηκόους τρίτων χωρών. Θα πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις διατάξεις 
που εξασφαλίζουν ίση μεταχείριση όσον 
αφορά την κοινωνική ασφάλιση βάσει της 
εθνικής νομοθεσίας σε σχέση με 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. Με την επιφύλαξη 
των διμερών συμφωνιών που προβλέπουν 
καλύτερη κάλυψη της κοινωνικής 
ασφάλισης, η παρούσα οδηγία θα πρέπει 
να καθιερώνει μηχανισμούς που να 
εξασφαλίζουν ουσιαστική κάλυψη όσον 
αφορά την κοινωνική ασφάλιση κατά τη 
διάρκεια της διαμονής και μηχανισμούς 
εξαγωγής των αποκτηθέντων 
δικαιωμάτων, εφόσον ενδείκνυται. Τούτο
μπορεί να περιλαμβάνει ειδικές 
προσαρμογές όσον αφορά μεταξύ άλλων 
την περίοδο αναμονής.
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Οι όποιοι περιορισμοί στην ίση 
μεταχείριση στον τομέα της κοινωνικής 
ασφάλισης δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας δεν πρέπει να θίγουν τα 
δικαιώματα που παρέχονται κατ' 
εφαρμογήν του κανονισμού του (ΕΕ) 
αριθ. 1231/2010 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 στους υπηκόους τρίτων 
χωρών οι οποίοι δεν διέπονται ήδη από 
τους κανονισμούς αυτούς μόνον λόγω της 
ιθαγένειάς τους.

Or. en

Τροπολογία 76
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Οι εποχικά εργαζόμενοι υπήκοοι 
τρίτων χωρών θα πρέπει να τυγχάνουν ίσης 
μεταχείρισης όσον αφορά τους κλάδους 
κοινωνικής ασφάλισης που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
883/2004 για τον συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας. Η 
παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να παρέχει 
περισσότερα δικαιώματα από όσα 
προβλέπονται ήδη στην υφιστάμενη 
νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα της 
κοινωνικής ασφάλισης για υπηκόους 
τρίτων χωρών των οποίων τα 
συμφέροντα εξαρτώνται από περισσότερα 
του ενός κράτη μέλη. Επίσης, η παρούσα 
οδηγία δεν θα πρέπει να παρέχει 
δικαιώματα σε σχέση με καταστάσεις που 
δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της 
νομοθεσίας της ΕΕ, όπως, για παράδειγμα, 
σε μέλη της οικογένειας που διαμένουν σε 

(22) Οι εποχικά εργαζόμενοι υπήκοοι 
τρίτων χωρών θα πρέπει να τυγχάνουν ίσης 
μεταχείρισης όσον αφορά τους κλάδους 
κοινωνικής ασφάλισης που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
883/2004 για τον συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας.
Επίσης, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει 
να παρέχει δικαιώματα σε σχέση με 
καταστάσεις που δεν υπάγονται στο πεδίο 
εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ, όπως, 
για παράδειγμα, σε μέλη της οικογένειας 
που διαμένουν σε τρίτη χώρα. Τούτο δεν 
αποκλείει την άνευ διακρίσεων εφαρμογή, 
από τα κράτη μέλη, των εθνικών 
διατάξεων που προβλέπουν κανόνες de 
minimis σχετικά με τις συνεισφορές στα 
συνταξιοδοτικά καθεστώτα.
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τρίτη χώρα. Τούτο δεν αποκλείει την άνευ 
διακρίσεων εφαρμογή, από τα κράτη μέλη, 
των εθνικών διατάξεων που προβλέπουν 
κανόνες de minimis σχετικά με τις 
συνεισφορές στα συνταξιοδοτικά 
καθεστώτα.

Or. de

Τροπολογία 77
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Οι εποχικά εργαζόμενοι υπήκοοι 
τρίτων χωρών θα πρέπει να τυγχάνουν 
ίσης μεταχείρισης όσον αφορά τους 
κλάδους κοινωνικής ασφάλισης που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας. Η 
παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να παρέχει 
περισσότερα δικαιώματα από όσα 
προβλέπονται ήδη στην υφιστάμενη 
νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα της 
κοινωνικής ασφάλισης για υπηκόους 
τρίτων χωρών των οποίων τα συμφέροντα 
εξαρτώνται από περισσότερα του ενός 
κράτη μέλη. Επίσης, η παρούσα οδηγία δεν 
θα πρέπει να παρέχει δικαιώματα σε σχέση 
με καταστάσεις που δεν υπάγονται στο 
πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ, 
όπως, για παράδειγμα, σε μέλη της 
οικογένειας που διαμένουν σε τρίτη χώρα. 
Τούτο δεν αποκλείει την άνευ διακρίσεων 
εφαρμογή, από τα κράτη μέλη, των 
εθνικών διατάξεων που προβλέπουν 
κανόνες de minimis σχετικά με τις 
συνεισφορές στα συνταξιοδοτικά 
καθεστώτα.

(22) τα κράτη μέλη, βάσει των κλάδων
κοινωνικής ασφάλισης που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 του κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 883/2004 της 29ης 
Απριλίου 2004 για τον συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, 
καθορίζουν ποιες από τις παροχές αυτές 
καλύπτουν τους εποχικά εργαζόμενους· Η 
παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να παρέχει 
περισσότερα δικαιώματα από όσα 
προβλέπονται ήδη στην υφιστάμενη 
νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα της 
κοινωνικής ασφάλισης για υπηκόους 
τρίτων χωρών των οποίων τα συμφέροντα 
εξαρτώνται από περισσότερα του ενός 
κράτη μέλη. Επίσης, η παρούσα οδηγία δεν 
θα πρέπει να παρέχει δικαιώματα σε σχέση 
με καταστάσεις που δεν υπάγονται στο 
πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ, 
όπως, για παράδειγμα, σε μέλη της 
οικογένειας που διαμένουν σε τρίτη χώρα. 
Τούτο δεν αποκλείει την άνευ διακρίσεων 
εφαρμογή, από τα κράτη μέλη, των 
εθνικών διατάξεων που προβλέπουν 
κανόνες de minimis σχετικά με τις 
συνεισφορές στα συνταξιοδοτικά 
καθεστώτα.
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Or. pl

Αιτιολόγηση

Η κοινωνική ασφάλεια αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Επιπλέον, ο 
εποχικός χαρακτήρας της εν λόγω εργασίας και η σύντομη διάρκεια διαμονής των 
ενδιαφερομένων εργαζομένων στην επικράτεια ενός συγκεκριμένου κράτους μέλους δεν 
αποτελούν βάση για να αναγνωριστεί στους εποχικά εργαζόμενους το δικαίωμα σε όλες τις 
παροχές κοινωνικής ασφάλισης τις οποίες δικαιούνται οι υπήκοοι του κράτους αυτού.

Τροπολογία 78
Mara Bizzotto

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Οι εποχικά εργαζόμενοι υπήκοοι 
τρίτων χωρών θα πρέπει να τυγχάνουν ίσης 
μεταχείρισης όσον αφορά τους κλάδους 
κοινωνικής ασφάλισης που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
883/2004 για τον συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας. Η 
παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να παρέχει 
περισσότερα δικαιώματα από όσα 
προβλέπονται ήδη στην υφιστάμενη 
νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα της 
κοινωνικής ασφάλισης για υπηκόους 
τρίτων χωρών των οποίων τα συμφέροντα 
εξαρτώνται από περισσότερα του ενός 
κράτη μέλη. Επίσης, η παρούσα οδηγία δεν 
θα πρέπει να παρέχει δικαιώματα σε σχέση 
με καταστάσεις που δεν υπάγονται στο 
πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ, 
όπως, για παράδειγμα, σε μέλη της 
οικογένειας που διαμένουν σε τρίτη χώρα.
Τούτο δεν αποκλείει την άνευ διακρίσεων 
εφαρμογή, από τα κράτη μέλη, των 
εθνικών διατάξεων που προβλέπουν 
κανόνες de minimis σχετικά με τις 
συνεισφορές στα συνταξιοδοτικά 
καθεστώτα.

(22) Οι εποχικά εργαζόμενοι υπήκοοι 
τρίτων χωρών θα πρέπει να τυγχάνουν ίσης 
μεταχείρισης όσον αφορά τους κλάδους 
κοινωνικής ασφάλισης που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
883/2004 για τον συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, ενώ 
ταυτόχρονα πρέπει να συμμορφώνονται 
χωρίς καμία παρέκκλιση προς τη 
νομοθεσία της Ένωσης και τη νομοθεσία 
των κρατών μελών στον τομέα της υγείας 
και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Η 
παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να παρέχει 
περισσότερα δικαιώματα από όσα 
προβλέπονται ήδη στην υφιστάμενη 
νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα της 
κοινωνικής ασφάλισης για υπηκόους 
τρίτων χωρών των οποίων τα συμφέροντα 
εξαρτώνται από περισσότερα του ενός 
κράτη μέλη. Επίσης, η παρούσα οδηγία δεν 
θα πρέπει να παρέχει δικαιώματα σε σχέση 
με καταστάσεις που δεν υπάγονται στο 
πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ, 
όπως, για παράδειγμα, σε μέλη της 
οικογένειας που διαμένουν σε τρίτη χώρα. 
Τούτο δεν αποκλείει την άνευ διακρίσεων 
εφαρμογή, από τα κράτη μέλη, των 
εθνικών διατάξεων που προβλέπουν 
κανόνες de minimis σχετικά με τις 
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συνεισφορές στα συνταξιοδοτικά 
καθεστώτα.

Or. it

Τροπολογία 79
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Για να εξασφαλισθεί η ορθή 
επιβολή της παρούσας οδηγίας και ιδίως 
των διατάξεων που αφορούν τα 
δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας και 
τη στέγαση, τα κράτη μέλη πρέπει να 
μεριμνήσουν για τη συγκρότηση 
κατάλληλων μηχανισμών ελέγχου και 
παρακολούθησης και για τη διενέργεια 
αποτελεσματικών και επαρκών 
επιθεωρήσεων στην επικράτειά τους. Για 
την αύξηση της αποτελεσματικότητας 
των επιθεωρήσεων που διεξάγονται κατ’ 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν 
ότι η εθνική νομοθεσία παρέχει επαρκείς 
εξουσίες στις αρμόδιες αρχές για τη 
διεξαγωγή των επιθεωρήσεων, ότι τα 
αποτελέσματα προηγούμενων 
επιθεωρήσεων συγκεντρώνονται και 
υποβάλλονται σε επεξεργασία για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, και ότι διατίθεται επαρκές 
προσωπικό με τις ικανότητες και τα 
προσόντα που απαιτούνται για την 
αποτελεσματική διεξαγωγή των 
επιθεωρήσεων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να προβλέψουν κατάλληλες, αναλογικές 
και αποτρεπτικές κυρώσεις, όπως 
οικονομικές ποινές που θα επιβάλλονται 
στον εργοδότη σε περίπτωση 
παράλειψης.

Or. en
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Τροπολογία 80
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Για να διευκολυνθεί η εκτέλεση, τα 
αρμόδια τρίτα πρόσωπα που έχουν 
οριστεί, όπως οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις ή άλλες ενώσεις, θα πρέπει να 
μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες, 
ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική 
εφαρμογή της οδηγίας. Αυτό θεωρείται 
απαραίτητο για την αντιμετώπιση 
καταστάσεων στις οποίες οι εποχικά 
εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν την ύπαρξη 
μηχανισμών επιβολής ή διστάζουν να τους 
χρησιμοποιήσουν επ’ ονόματί τους, διότι 
φοβούνται τις πιθανές συνέπειες.

(23) Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να 
αναπτυχθούν αποτελεσματικοί 
μηχανισμοί καταγγελίας που να παρέχουν 
τη δυνατότητα στους υπηκόους τρίτων 
χωρών να υποβάλλουν καταγγελίες 
απευθείας ή με τη μεσολάβηση τρίτων
όπως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ή 
άλλες ενώσεις. Αυτό θεωρείται απαραίτητο 
για την αντιμετώπιση καταστάσεων στις 
οποίες οι εποχικά εργαζόμενοι δεν 
γνωρίζουν την ύπαρξη μηχανισμών 
επιβολής ή διστάζουν να τους 
χρησιμοποιήσουν επ’ ονόματί τους, διότι 
φοβούνται τις πιθανές συνέπειες. Πρέπει 
επίσης να υπάρχει επαρκής δικαστική 
προστασία από την θυματοποίηση των 
εποχικά εργαζομένων εξαιτίας της 
υποβολής καταγγελίας. Οι οργανώσεις 
που εκπροσωπούν τα δικαιώματα των 
εργαζομένων θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα και σε 
οποιοδήποτε κατάλυμα παρέχεται.

Or. en

Τροπολογία 81
Philippe Boulland

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Για να διευκολυνθεί η εκτέλεση, τα 
αρμόδια τρίτα πρόσωπα που έχουν οριστεί, 
όπως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ή 

(23) Για να διευκολυνθεί η εκτέλεση της 
παρούσας οδηγίας, πολίτες τρίτων χωρών 
πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ουσιαστικές 
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άλλες ενώσεις, θα πρέπει να μπορούν να 
υποβάλλουν καταγγελίες, ώστε να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή 
της οδηγίας. Αυτό θεωρείται απαραίτητο 
για την αντιμετώπιση καταστάσεων στις 
οποίες οι εποχικά εργαζόμενοι δεν 
γνωρίζουν την ύπαρξη μηχανισμών 
επιβολής ή διστάζουν να τους 
χρησιμοποιήσουν επ’ ονόματί τους, διότι 
φοβούνται τις πιθανές συνέπειες.

νομικές δυνατότητες προσφυγής και τα 
αρμόδια τρίτα πρόσωπα που έχουν οριστεί, 
όπως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ή 
άλλες ενώσεις, θα πρέπει να μπορούν να 
υποβάλλουν καταγγελίες, ώστε να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή 
της οδηγίας. Αυτό θεωρείται απαραίτητο 
για την αντιμετώπιση καταστάσεων στις 
οποίες οι εποχικά εργαζόμενοι δεν 
γνωρίζουν την ύπαρξη μηχανισμών 
επιβολής ή διστάζουν να τους 
χρησιμοποιήσουν επ’ ονόματί τους, διότι 
φοβούνται τις πιθανές συνέπειες.

Or. fr

Τροπολογία 82
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Για να διευκολυνθεί η εκτέλεση, τα 
αρμόδια τρίτα πρόσωπα που έχουν οριστεί, 
όπως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ή 
άλλες ενώσεις, θα πρέπει να μπορούν να 
υποβάλλουν καταγγελίες, ώστε να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή 
της οδηγίας. Αυτό θεωρείται απαραίτητο 
για την αντιμετώπιση καταστάσεων στις 
οποίες οι εποχικά εργαζόμενοι δεν 
γνωρίζουν την ύπαρξη μηχανισμών 
επιβολής ή διστάζουν να τους 
χρησιμοποιήσουν επ’ ονόματί τους, διότι
φοβούνται τις πιθανές συνέπειες.

(23) Για να διευκολυνθεί η εκτέλεση, τα 
αρμόδια τρίτα πρόσωπα που έχουν οριστεί, 
όπως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ή 
άλλες ενώσεις, θα πρέπει να μπορούν να 
υποβάλλουν καταγγελίες και προσφυγές, 
ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική 
εφαρμογή της οδηγίας. Αυτό θεωρείται 
απαραίτητο για την αντιμετώπιση 
καταστάσεων στις οποίες οι εποχικά 
εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν την ύπαρξη 
μηχανισμών επιβολής ή διστάζουν να τους 
χρησιμοποιήσουν επ’ ονόματί τους, διότι 
φοβούνται τις πιθανές συνέπειες.

Or. de

Τροπολογία 83
Thomas Händel, Cornelia Ernst
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23a) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
εφαρμογή κατάλληλων μηχανισμών 
ελέγχου και αποτελεσματικών 
επιθεωρήσεων, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας. Για το σκοπό αυτό, τα 
κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση των 
αρμόδιων αρχών επαρκείς αρμοδιότητες 
και πόρους. Τα αποτελέσματα αυτών των 
επιθεωρήσεων συγκεντρώνονται σε 
αντίστοιχο σύστημα εκθέσεων και 
εξυπηρετούν τη βελτίωση της εφαρμογής 
της παρούσας οδηγίας.

Or. de

Τροπολογία 84
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που 
έχουν άδεια να εργάζονται στο έδαφος 
των κρατών μελών δικαιούνται συνθήκες 
εργασίας αντίστοιχες με εκείνες που 
ισχύουν για τους πολίτες της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 85
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23β) Με τον όρο συνθήκες εργασίας 
στην παρούσα οδηγία καλύπτονται 
τουλάχιστον η αμοιβή και η απόλυση, η 
υγεία και η ασφάλεια στο χώρο εργασίας, 
το ωράριο εργασίας και η άδεια, η 
οικογενειακή και επαγγελματική ζωή, 
λαμβανομένων υπόψη των ισχυουσών 
συλλογικών συμβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 86
Raffaele Baldassarre

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους 
υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν 
εκτός της επικράτειας των κρατών μελών 
και υποβάλλουν αίτηση εισδοχής στην 
επικράτεια κράτους μέλους με σκοπό την 
απασχόληση ως εποχικά εργαζόμενοι.

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους 
υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν 
εκτός της επικράτειας των κρατών μελών 
και υποβάλλουν αίτηση εισδοχής στην 
επικράτεια κράτους μέλους με σκοπό την 
απασχόληση ως εποχικά εργαζόμενοι. Τα 
κράτη μέλη καθορίζουν επίσης τη φύση 
και την περίοδο της εποχικής 
απασχόλησης στην επικράτειά τους.

Or. it

Τροπολογία 87
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε 
υπηκόους τρίτων χωρών που ασκούν 
δραστηριότητες για λογαριασμό 

διαγράφεται
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επιχειρήσεων εγκατεστημένων σε άλλο 
κράτος μέλος στο πλαίσιο παροχής 
υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 
56 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αποσπώνται από επιχειρήσεις 
εγκατεστημένες σε κράτος μέλος στο 
πλαίσιο παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με 
την οδηγία 96/71/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 88
Sari Essayah, Riikka Manner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε 
υπηκόους τρίτων χωρών που ασκούν 
δραστηριότητες για λογαριασμό 
επιχειρήσεων εγκατεστημένων σε άλλο 
κράτος μέλος στο πλαίσιο παροχής 
υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 
56 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αποσπώνται από επιχειρήσεις 
εγκατεστημένες σε κράτος μέλος στο 
πλαίσιο παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με 
την οδηγία 96/71/ΕΚ.

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται
στους αποσπασμένους εργαζόμενους ή 
στους εργαζόμενους μέσω εταιρείας 
προσωρινής απασχόλησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλοι οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι πρέπει να εξαιρεθούν ρητά από το πεδίο εφαρμογής και όχι 
μόνο οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι οι εργοδότες των οποίων είναι εγκατεστημένοι σε άλλο 
κράτος μέλος. Οι εργαζόμενοι μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης θα πρέπει να 
παραμείνουν εκτός του πεδίου εφαρμογής.
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Τροπολογία 89
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
στον κατασκευαστικό τομέα, 
συμπεριλαμβανομένων συναφών 
οικονομικών κλάδων (NACE (αναθ.1.1) 
45.1 έως 4· δραστηριότητες που 
απαριθμούνται στο παράρτημα της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ).

Or. de

Τροπολογία 90
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται 
στους τομείς της γεωργίας, της 
φυτοκομίας και του τουρισμού. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να αποφασίσουν να 
επεκτείνουν την εφαρμογή της σε 
πρόσθετες δραστηριότητες που 
εξαρτώνται από την αλλαγή των εποχών, 
εφόσον οι κοινωνικοί εταίροι δε 
συνάψουν συμφωνία που να αντιτίθεται 
σε αυτό για αντικειμενικούς λόγους.

Or. en

Τροπολογία 91
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) «εποχικά εργαζόμενος»: ο υπήκοος 
τρίτης χώρας που διατηρεί τη νόμιμη 
κατοικία του σε τρίτη χώρα, αλλά διαμένει 
προσωρινά για λόγους απασχόλησης στην 
επικράτεια κράτους μέλους σε τομέα 
δραστηριότητας που εξαρτάται από την 
αλλαγή των εποχών, βάσει μιας ή 
περισσότερων συμβάσεων εργασίας 
ορισμένου χρόνου που συνάπτονται 
απευθείας μεταξύ του υπηκόου τρίτης 
χώρας και του εργοδότη που είναι 
εγκατεστημένος σε κράτος μέλος·

β) «εποχικά εργαζόμενος»: ο υπήκοος 
τρίτης χώρας που διατηρεί τη νόμιμη 
κατοικία του σε τρίτη χώρα, αλλά διαμένει 
προσωρινά για λόγους απασχόλησης στην 
επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 
τομέα δραστηριότητας που εξαρτάται από 
την αλλαγή των εποχών, βάσει μιας ή 
περισσότερων συμβάσεων εργασίας 
ορισμένου χρόνου που συνάπτονται 
απευθείας μεταξύ του υπηκόου τρίτης 
χώρας και του εργοδότη που είναι 
εγκατεστημένος σε κράτος μέλος·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο εργοδότης εδρεύει σε κράτος μέλος, όμως πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ο εργαζόμενος να 
μπορεί να εργαστεί σε άλλο κράτος μέλος, στο οποίο αναπτύσσει δραστηριότητα ο εργοδότης. 

Τροπολογία 92
Sergio Gaetano Cofferati, Claude Moraes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) «δραστηριότητα που εξαρτάται από την 
αλλαγή των εποχών»: δραστηριότητα που 
πραγματοποιείται σε ορισμένη περίοδο του 
έτους και αφορά γεγονός ή σειρά 
γεγονότων κατά τη διάρκεια των οποίων το 
απαιτούμενο επίπεδο εργατικού δυναμικού 
είναι πολύ υψηλότερο από το απαιτούμενο 
για τις συνήθως εκτελούμενες 
δραστηριότητες·

γ) «δραστηριότητα που εξαρτάται από την 
αλλαγή των εποχών»: δραστηριότητα που 
πραγματοποιείται σε ορισμένη περίοδο του 
έτους και αφορά γεγονός ή σειρά 
γεγονότων που σχετίζονται με τις 
εποχικές συνθήκες κατά τη διάρκεια των 
οποίων το απαιτούμενο επίπεδο εργατικού 
δυναμικού είναι τακτικά και προβλέψιμα
πολύ υψηλότερο από το απαιτούμενο για 
τις συνήθως εκτελούμενες δραστηριότητες·

Or. en
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Τροπολογία 93
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) «άδεια εποχικά εργαζόμενου»: η άδεια 
που φέρει τη μνεία «εποχικά εργαζόμενος» 
και βάσει της οποίας ο κάτοχός της 
δικαιούται να διαμείνει και να εργαστεί 
στην επικράτεια κράτους μέλους σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας οδηγίας·

δ) «άδεια εποχικά εργαζόμενου»: η άδεια 
που φέρει τη μνεία «εποχικά εργαζόμενος» 
και βάσει της οποίας ο κάτοχός της 
δικαιούται να διαμείνει και να εργαστεί 
στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
οδηγίας·

Or. de

Τροπολογία 94
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) «ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης»:
διαδικασία που οδηγεί σε απόφαση βάσει 
μίας αίτησης για τη χορήγηση άδειας 
διαμονής και εργασίας στην επικράτεια 
κράτους μέλους που υποβάλλεται από 
υπήκοο τρίτης χώρας·

ε) «ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης»:
διαδικασία που οδηγεί σε απόφαση βάσει 
μίας αίτησης για τη χορήγηση άδειας 
διαμονής και εργασίας στην επικράτεια 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
υποβάλλεται από υπήκοο τρίτης χώρας·

Or. de

Τροπολογία 95
Sari Essayah, Riikka Manner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) «συλλογική σύμβαση γενικής 
εφαρμογής»: συλλογική σύμβαση η οποία 

διαγράφεται
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πρέπει να τηρείται από όλες τις 
επιχειρήσεις που ανήκουν στον δεδομένο 
κλάδο ή επάγγελμα και υπάγονται στον 
γεωγραφικό χώρο εφαρμογής της. Εάν 
δεν υπάρχει σύστημα που να καθορίζει 
ποιες συμβάσεις είναι γενικής εφαρμογής, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει 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 της 
εθνικής επικράτειας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι συλλογικές συμφωνίες θα πρέπει να εφαρμόζονται με ισότιμο τρόπο και στους εποχικά 
εργαζόμενους υπηκόους τρίτων χωρών που εργάζονται στην ΕΕ. Για το λόγο αυτό δεν είναι 
ανάγκη να ενσωματωθεί οποιοσδήποτε ορισμός μιας συλλογικής συμφωνίας γενικής 
εφαρμογής.

Τροπολογία 96
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) «συλλογική σύμβαση γενικής 
εφαρμογής»:  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. Εάν 
δεν υπάρχει σύστημα που να καθορίζει 
ποιες συμβάσεις είναι γενικής εφαρμογής, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν ως 
βάση τις συλλογικές συμβάσεις που

(στ) «συλλογική σύμβαση»: κάθε είδους
συλλογική σύμβαση που έχει συναφθεί σε 
όλα τα δυνατά επίπεδα, 
συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών και 
επιχειρήσεων, και είναι εφαρμοστέα στη 
σχέση εργασίας του εποχικά εργαζόμενου.
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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 της 
εθνικής επικράτειας.

Or. de

Τροπολογία 97
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) «συλλογική σύμβαση γενικής 
εφαρμογής»: 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. Εάν 
δεν υπάρχει σύστημα που να καθορίζει 
ποιες συμβάσεις είναι γενικής εφαρμογής, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει 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 της 
εθνικής επικράτειας.

στ) «συλλογική σύμβαση»: κάθε
συλλογική σύμβαση που συνάπτεται σε 
οποιοδήποτε επίπεδο, σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία και τις εθνικές 
πρακτικές του κράτους μέλους υποδοχής.

Or. en
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Τροπολογία 98
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) «συλλογική σύμβαση γενικής 
εφαρμογής»: 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. Εάν 
δεν υπάρχει σύστημα που να καθορίζει 
ποιες συμβάσεις είναι γενικής εφαρμογής, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει 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 της 
εθνικής επικράτειας.

στ) «συλλογικές συμφωνίες και
συμβάσεις»: όλες οι συλλογικές 
συμφωνίες και συμβάσεις που 
συνάπτονται σε κάθε επίπεδο, σύμφωνα 
με το δίκαιο και τις πρακτικές του 
κράτους μέλους υποδοχής, και 
εφαρμόζονται στους εργαζόμενους 
υπηκόους του κράτους μέλους υποδοχής.

Or. it

Τροπολογία 99
Licia Ronzulli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) «συλλογική σύμβαση γενικής 
εφαρμογής»: 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. Εάν δεν 
υπάρχει σύστημα που να καθορίζει ποιες 

στ) «συλλογική σύμβαση γενικής 
εφαρμογής»: συλλογική σύμβαση η οποία 
έχει συναφθεί μεταξύ των εργοδοτών ή 
των ενώσεων εργοδοτών και των 
ενώσεων εργαζομένων και έχει ως 
αντικείμενο τους όρους εργασίας και τις 
σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων 
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συμβάσεις είναι γενικής εφαρμογής, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει 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 της εθνικής επικράτειας·

μερών και η οποία πρέπει να τηρείται από 
όλες τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον 
δεδομένο κλάδο ή επάγγελμα και 
υπάγονται στον γεωγραφικό χώρο 
εφαρμογής της. Εάν δεν υπάρχει σύστημα 
που να καθορίζει ποιες συμβάσεις είναι 
γενικής εφαρμογής, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει 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 
της εθνικής επικράτειας·

Or. it

Τροπολογία 100
Raffaele Baldassarre

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) «συλλογική σύμβαση γενικής 
εφαρμογής»: 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. Εάν δεν 
υπάρχει σύστημα που να καθορίζει ποιες 
συμβάσεις είναι γενικής εφαρμογής, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει 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 

στ) «συλλογική σύμβαση γενικής 
εφαρμογής»: 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. Εάν δεν 
υπάρχει σύστημα που να καθορίζει ποιες 
συμβάσεις είναι γενικής εφαρμογής, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει 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 
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κοινωνικών εταίρων και που εφαρμόζονται 
στο σύνολο της εθνικής επικράτειας·

κοινωνικών εταίρων και που εφαρμόζονται 
στο σύνολο της εθνικής επικράτειας, 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις 
εθνικές πρακτικές.

Or. it

Τροπολογία 101
Mara Bizzotto

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει το 
δικαίωμα των κρατών μελών να 
θεσπίζουν ή να διατηρούν ευνοϊκότερες 
διατάξεις για τα πρόσωπα στα οποία 
αυτή εφαρμόζεται όσον αφορά τα άρθρα 
13 έως 17 της παρούσας οδηγίας.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 102
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει το 
δικαίωμα των κρατών μελών να θεσπίζουν 
ή να διατηρούν ευνοϊκότερες διατάξεις για 
τα πρόσωπα στα οποία αυτή εφαρμόζεται 
όσον αφορά τα άρθρα 13 έως 17 της 
παρούσας οδηγίας.

2. Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει το 
δικαίωμα των κρατών μελών να θεσπίζουν 
ή να διατηρούν ευνοϊκότερες διατάξεις για 
τα πρόσωπα στα οποία αυτή εφαρμόζεται 
όσον αφορά τα άρθρα 11 έως 17 της 
παρούσας οδηγίας.

Or. de

Τροπολογία 103
Georges Bach
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έγκυρη σύμβαση εργασίας ή, δυνάμει 
του εθνικού δικαίου, δεσμευτική 
προσφορά εργασίας ως εποχικά 
εργαζόμενος στο σχετικό κράτος μέλος με 
εργοδότη εγκατεστημένο στο κράτος 
μέλος, η οποία να διευκρινίζει το ποσό 
της αμοιβής και τον αριθμό των ωρών 
εργασίας ανά εβδομάδα ή ανά μήνα και, 
κατά περίπτωση, άλλους σχετικούς όρους 
εργασίας·

α) έγκυρη σύμβαση εργασίας ή, δυνάμει 
του εθνικού δικαίου, δεσμευτική 
προσφορά εργασίας ως εποχικά 
εργαζόμενος στο σχετικό κράτος μέλος με 
εργοδότη εγκατεστημένο στο κράτος 
μέλος·

Or. de

Τροπολογία 104
Mara Bizzotto

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έγκυρη σύμβαση εργασίας ή, δυνάμει 
του εθνικού δικαίου, δεσμευτική 
προσφορά εργασίας ως εποχικά 
εργαζόμενος στο σχετικό κράτος μέλος με 
εργοδότη εγκατεστημένο στο κράτος 
μέλος, η οποία να διευκρινίζει το ποσό της 
αμοιβής και τον αριθμό των ωρών 
εργασίας ανά εβδομάδα ή ανά μήνα και, 
κατά περίπτωση, άλλους σχετικούς όρους 
εργασίας·

α) έγκυρη σύμβαση εργασίας ή, δυνάμει 
του εθνικού δικαίου, δεσμευτική 
προσφορά εργασίας ως εποχικά 
εργαζόμενος στο σχετικό κράτος μέλος με 
εργοδότη εγκατεστημένο στο κράτος 
μέλος, η οποία να διευκρινίζει το ποσό της 
αμοιβής και τον αριθμό των ωρών 
εργασίας ανά εβδομάδα ή ανά μήνα και 
τους σχετικούς όρους εργασίας που 
αποδεικνύουν ότι ο εποχικά εργαζόμενος 
μπορεί να αυτοσυντηρηθεί με νόμιμα 
μέσα και να διαμείνει στο κράτος μέλος 
υποδοχής χωρίς να επιβαρύνει το 
κοινωνικό σύστημα αυτού του κράτους·

Or. it
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Τροπολογία 105
Mara Bizzotto

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο, κατά τα 
οριζόμενα στο εθνικό δίκαιο. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να απαιτούν η περίοδος 
ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου να
καλύπτει τουλάχιστον τη διάρκεια της 
άδειας διαμονής·

β) έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο, κατά τα 
οριζόμενα στο εθνικό δίκαιο. Η περίοδος 
ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου 
καλύπτει τουλάχιστον τη διάρκεια της 
άδειας διαμονής·

Or. it

Τροπολογία 106
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη πρέπει, για την 
εξασφάλιση αποδεκτών όρων εργασίας 
και για την αποφυγή μισθολογικού 
ντάμπινγκ, να απορρίπτουν αιτήσεις, εάν 
οι όροι απασχόλησης δεν αντιστοιχούν 
στους όρους που ισχύουν για παρόμοιους 
ημεδαπούς εργαζόμενους. 

Or. de

Τροπολογία 107
Raffaele Baldassarre

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να ελέγχουν 
κατά πόσον η συγκεκριμένη κενή θέση 

2. Τα κράτη μέλη ελέγχουν κατά πόσον η 
συγκεκριμένη κενή θέση είναι δυνατόν να 
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είναι δυνατόν να καλυφθεί από ημεδαπό ή 
υπήκοο κράτους μέλους της ΕΕ, ή από 
υπήκοο τρίτης χώρας που διαμένει νόμιμα 
στο εν λόγω κράτος μέλος και αποτελεί 
ήδη μέρος της αγοράς εργασίας στο κράτος 
αυτό σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ ή 
την εθνική νομοθεσία, και να απορρίπτουν 
την αίτηση.

καλυφθεί από ημεδαπό ή υπήκοο κράτους 
μέλους της ΕΕ, ή από υπήκοο τρίτης χώρας 
που διαμένει νόμιμα στο εν λόγω κράτος 
μέλος και αποτελεί ήδη μέρος της αγοράς 
εργασίας στο κράτος αυτό σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ ή την εθνική νομοθεσία, 
και να απορρίπτουν την αίτηση.

Or. it

Τροπολογία 108
Sari Essayah, Riikka Manner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα ιδιωτικά γραφεία απασχόλησης ή 
μετανάστευσης δε χρεώνουν στους 
αναζητούντες εργασία ή τους 
εργαζόμενους οποιαδήποτε τέλη σε 
αντάλλαγμα για οργάνωση εποχικής 
εργασίας η μετανάστευσης για εποχική 
εργασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εποχικοί εργαζόμενοι ανήκουν σε μια ευάλωτη ομάδα και πέφτουν συχνά θύματα 
εκμετάλλευσης. Προκειμένου να αποτραπεί η εμπορία ανθρώπων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 
το άρθρο 7 της σύμβασης της ΔΟΕ αριθ. 181 καθώς και το άρθρο 6 της οδηγίας για την 
προσωρινή εργασία μέσω πρακτορείων.

Τροπολογία 109
Heinz K. Becker

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να απορρίψουν 3. Τα κράτη μέλη μπορούν να απορρίψουν 
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αίτηση, εάν έχουν επιβληθεί κυρώσεις 
στον εργοδότη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία για αδήλωτη εργασία και/ή 
παράνομη απασχόληση.

αίτηση, εάν έχουν επιβληθεί κυρώσεις 
στον εργοδότη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία για αδήλωτη εργασία και/ή 
παράνομη απασχόληση εντός 
διαστήματος 12 μηνών πριν από την 
υποβολή της αίτησης.

Or. de

Τροπολογία 110
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να απορρίψουν 
αίτηση, εάν έχουν επιβληθεί κυρώσεις 
στον εργοδότη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία για αδήλωτη εργασία και/ή 
παράνομη απασχόληση.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να απορρίψουν 
αίτηση, εάν έχουν επιβληθεί κυρώσεις 
στον εργοδότη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία για αδήλωτη εργασία και/ή 
παράνομη απασχόληση ή δεν έχουν 
εκπληρωθεί άλλες νομικές υποχρεώσεις 
έναντι των εθνικών αρχών κοινωνικής 
ασφάλισης ή των εθνικών φορολογικών 
αρχών.

Or. de

Τροπολογία 111
Heinz K. Becker

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εποχικά εργαζόμενοι επιτρέπεται να 
παραμείνουν στη χώρα για μέγιστη
περίοδο έξι μηνών ανά ημερολογιακό 
έτος, μετά την οποία πρέπει να 
επιστρέψουν σε τρίτη χώρα.

1. Οι εποχικά εργαζόμενοι επιτρέπεται να 
παραμείνουν στη χώρα για ελάχιστη
περίοδο 3 μηνών εντός ενός έτους, μετά 
την οποία πρέπει να επιστρέψουν σε τρίτη 
χώρα. Η μέγιστη διάρκεια της παραμονής 
ορίζεται από τα κράτη μέλη, ενώ πρέπει 
να διατηρείται ο εποχικός χαρακτήρας 
της απασχόλησης. Οι εποχικά 
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εργαζόμενοι επιστρέφουν στη συνέχεια σε 
τρίτη χώρα.

Or. de

Τροπολογία 112
Heinz K. Becker

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εντός της χρονικής περιόδου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 και εφόσον 
πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 5, οι 
εποχικά εργαζόμενοι επιτρέπεται να 
παρατείνουν τη σύμβασή τους ή να 
απασχοληθούν ως εποχικά εργαζόμενοι 
από διαφορετικό εργοδότη.

2. Εντός της χρονικής περιόδου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 και εφόσον 
πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 5, οι 
εποχικά εργαζόμενοι επιτρέπεται να 
παρατείνουν τη σύμβασή τους ή να 
απασχοληθούν ως εποχικά εργαζόμενοι 
από διαφορετικό εργοδότη, εάν ο πρώτος 
εργοδότης έχει παραβιάσει δικαιώματα 
του εργοδότη.

Or. de

Τροπολογία 113
Heinz K. Becker

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εργοδότης ο οποίος δεν συμμορφώθηκε 
με τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει της 
σύμβασης εργασίας υπόκειται σε 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις. Οι εν λόγω
εργοδότες αποκλείονται από τη 
δυνατότητα υποβολής αίτησης για εποχικά 
εργαζόμενους επί ένα ή και περισσότερα 
διαδοχικά έτη.

β) εργοδότης ο οποίος δεν συμμορφώθηκε 
με τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει της 
σύμβασης εργασίας υπόκειται σε 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις. Οι εργοδότες που 
παραβιάζουν διατάξεις της εργατικής 
νομοθεσίας αποκλείονται από τη 
δυνατότητα υποβολής αίτησης για εποχικά 
εργαζόμενους επί ένα ή και περισσότερα 
διαδοχικά έτη.
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Or. de

Τροπολογία 114
Sergio Gaetano Cofferati, Claude Moraes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
εργοδότες εποχικά εργαζόμενων να 
παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι ο 
εποχικά εργαζόμενος θα διαθέτει 
κατάλυμα που εξασφαλίζει ικανοποιητικές
συνθήκες διαβίωσης. Εάν ζητηθεί από 
τους εποχικά εργαζόμενους να 
καταβάλουν ενοίκιο γι’ αυτό το κατάλυμα, 
η δαπάνη δεν πρέπει να είναι υπέρμετρη 
σε σχέση με τις αποδοχές τους.

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
εργοδότες εποχικά εργαζόμενων να 
παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι ο 
εποχικά εργαζόμενος θα διαθέτει επαρκές
κατάλυμα, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και πρακτική, που εξασφαλίζει
αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Ως 
ελάχιστη εξασφάλιση, αυτό το κατάλυμα
θα παρέχει στους ενοίκους επαρκή χώρο,
θα τους προστατεύει από τα στοιχεία της 
φύσης και άλλους κινδύνους για την 
υγεία, θα είναι ασφαλές και 
καλοδιατηρημένο και θα περιλαμβάνει τις 
υποδομές που είναι αναγκαίες για την 
υγεία, την ασφάλεια, την άνεση και τη 
σίτιση, όπως ασφαλές πόσιμο νερό, 
εξοπλισμός για μαγείρεμα, θέρμανση και 
φωτισμό, είδη υγιεινής και καθαριότητας, 
μέσα συντήρησης τροφών και διάθεσης 
απορριμμάτων. Ο τόπος του 
καταλύματος και η περιβάλλουσα 
υποδομή μεταφορών θα επιτρέπει την 
πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων των βασικών 
ιατροφαρμακευτικών και κοινωνικών 
υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 115
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
εργοδότες εποχικά εργαζόμενων να 
παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι ο 
εποχικά εργαζόμενος θα διαθέτει 
κατάλυμα που εξασφαλίζει ικανοποιητικές
συνθήκες διαβίωσης. Εάν ζητηθεί από 
τους εποχικά εργαζόμενους να 
καταβάλουν ενοίκιο γι’ αυτό το κατάλυμα,
η δαπάνη δεν πρέπει να είναι υπέρμετρη 
σε σχέση με τις αποδοχές τους.

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
εργοδότες εποχικά εργαζόμενων να 
παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι ο 
εποχικά εργαζόμενος θα διαθέτει επαρκές
κατάλυμα, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και πρακτική, που εξασφαλίζει
ισότιμη μεταχείριση με τους εθνικούς 
εργαζόμενους και αξιοπρεπείς συνθήκες 
διαβίωσης. Ως ελάχιστη εξασφάλιση, αυτό 
το κατάλυμα θα παρέχει στους ενοίκους 
επαρκή χώρο, θα τους προστατεύει από 
τα στοιχεία της φύσης και άλλους 
κινδύνους για την υγεία, θα είναι ασφαλές 
και καλοδιατηρημένο και θα 
περιλαμβάνει τις υποδομές που είναι 
αναγκαίες για την υγεία, την ασφάλεια, 
την άνεση και τη σίτιση, όπως ασφαλές 
πόσιμο νερό, εξοπλισμός για μαγείρεμα, 
θέρμανση και φωτισμό, είδη υγιεινής και 
καθαριότητας, μέσα συντήρησης τροφών 
και διάθεσης απορριμμάτων. Τα 
καταλύματα θα επιτρέπουν την πρόσβαση 
στις βασικές υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 116
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
εργοδότες εποχικά εργαζόμενων να 
παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι ο 
εποχικά εργαζόμενος θα διαθέτει 
κατάλυμα που εξασφαλίζει 
ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης. Εάν 
ζητηθεί από τους εποχικά εργαζόμενους 
να καταβάλουν ενοίκιο γι’ αυτό το 
κατάλυμα, η δαπάνη δεν πρέπει να είναι 

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
εργοδότες εποχικά εργαζόμενων να 
παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι ο 
εποχικά εργαζόμενος διαθέτει κατάλυμα 
για τη διάρκεια της εποχικής εργασίας .
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υπέρμετρη σε σχέση με τις αποδοχές 
τους.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο όρος "ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης" μπορεί να εκληφθεί με διάφορους τρόπους, 
αναλόγως με την ερμηνεία που εφαρμόζεται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος. Οι 
"ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης" δεν μπορούν να υπόκεινται στην εκτίμηση του εργοδότη. 
Ο εργαζόμενος είναι σε θέση να αποφασίσει μόνος του κατά πόσο το κόστος του καταλύματος 
είναι υπερβολικό.

Τροπολογία 117
Raffaele Baldassarre

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
εργοδότες εποχικά εργαζόμενων να 
παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι ο 
εποχικά εργαζόμενος θα διαθέτει 
κατάλυμα που εξασφαλίζει ικανοποιητικές 
συνθήκες διαβίωσης. Εάν ζητηθεί από 
τους εποχικά εργαζόμενους να καταβάλουν 
ενοίκιο γι’ αυτό το κατάλυμα, η δαπάνη 
δεν πρέπει να είναι υπέρμετρη σε σχέση με 
τις αποδοχές τους.

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
εργοδότες εποχικά εργαζόμενων να 
παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι ο 
εποχικά εργαζόμενος θα διαθέτει 
κατάλληλο κατάλυμα που είναι 
οικονομικά προσιτό σε σχέση με τις 
αποδοχές του.

Or. it

Τροπολογία 118
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
εργοδότες εποχικά εργαζόμενων να 
παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι ο 

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
εργοδότες εποχικά εργαζόμενων να 
παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι ο 
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εποχικά εργαζόμενος θα διαθέτει 
κατάλυμα που εξασφαλίζει ικανοποιητικές 
συνθήκες διαβίωσης. Εάν ζητηθεί από τους 
εποχικά εργαζόμενους να καταβάλουν 
ενοίκιο γι’ αυτό το κατάλυμα, η δαπάνη 
δεν πρέπει να είναι υπέρμετρη σε σχέση με 
τις αποδοχές τους.

εποχικά εργαζόμενος θα διαθέτει 
κατάλυμα που εξασφαλίζει ικανοποιητικές 
συνθήκες διαβίωσης. Εάν ζητηθεί από τους 
εποχικά εργαζόμενους να καταβάλουν 
ενοίκιο γι’ αυτό το κατάλυμα, η δαπάνη 
πρέπει να είναι ανάλογη προς τις αποδοχές 
τους, δηλαδή ένα ποσοστό για τη στέγαση 
που είναι σύνηθες για το συγκεκριμένο 
κράτος μέλος

Or. nl

Τροπολογία 119
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
εργοδότες εποχικά εργαζόμενων να 
παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι ο 
εποχικά εργαζόμενος θα διαθέτει 
κατάλυμα που εξασφαλίζει ικανοποιητικές 
συνθήκες διαβίωσης. Εάν ζητηθεί από τους 
εποχικά εργαζόμενους να καταβάλουν 
ενοίκιο γι’ αυτό το κατάλυμα, η δαπάνη 
δεν πρέπει να είναι υπέρμετρη σε σχέση με 
τις αποδοχές τους.

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
εργοδότες εποχικά εργαζόμενων να 
παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι ο 
εποχικά εργαζόμενος θα διαθέτει 
κατάλυμα που εξασφαλίζει αξιοπρεπείς 
και ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης. 
Εάν ζητηθεί από τους εποχικά 
εργαζόμενους να καταβάλουν ενοίκιο γι’ 
αυτό το κατάλυμα, η δαπάνη δεν πρέπει να 
είναι υπέρμετρη σε σχέση με τις αποδοχές 
τους.

Or. de

Τροπολογία 120
Heinz K. Becker

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
εργοδότες εποχικά εργαζόμενων να 
παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι ο 

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
εργοδότες εποχικά εργαζόμενων να 
παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι ο 
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εποχικά εργαζόμενος θα διαθέτει 
κατάλυμα που εξασφαλίζει ικανοποιητικές 
συνθήκες διαβίωσης. Εάν ζητηθεί από τους 
εποχικά εργαζόμενους να καταβάλουν 
ενοίκιο γι’ αυτό το κατάλυμα, η δαπάνη 
δεν πρέπει να είναι υπέρμετρη σε σχέση με 
τις αποδοχές τους.

εποχικά εργαζόμενος θα διαθέτει 
κατάλυμα που εξασφαλίζει ικανοποιητικές 
συνθήκες διαβίωσης. Οι εργοδότες δεν 
πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να 
παρέχουν τέτοιο κατάλυμα, όμως πρέπει 
να υποστηρίζουν ενεργά την αναζήτηση 
κατάλληλου καταλύματος. Εάν ζητηθεί 
από τους εποχικά εργαζόμενους να 
καταβάλουν ενοίκιο γι’ αυτό το κατάλυμα, 
η δαπάνη δεν πρέπει να είναι υπέρμετρη σε 
σχέση με τις αποδοχές τους.

Or. de

Τροπολογία 121
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Ο εργοδότης δεν είναι υποχρεωμένος 
να αναλαμβάνει τα έξοδα ταξιδίου και 
θεωρήσεων εποχικά εργαζόμενων 
υπηκόων τρίτων χωρών.

Or. de

Τροπολογία 122
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο εποχικά εργαζόμενος θα έχει τη 
δυνατότητα να δέχεται ή να αρνείται το 
κατάλυμα που του παρέχει ο εργοδότης.

Or. en
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Τροπολογία 123
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Εάν ζητηθεί από τους εποχικά 
εργαζόμενους να καταβάλουν ενοίκιο γι’ 
αυτό το κατάλυμα, η δαπάνη δεν πρέπει 
να αφαιρείται από τις αποδοχές τους· θα 
είναι δε καθορισμένη για όλη τη διάρκεια 
της παραμονής τους και δε θα είναι 
υπέρμετρη σε σχέση με τις καθαρές 
αποδοχές τους ή την ποιότητα του 
καταλύματος.

Or. en

Τροπολογία 124
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Στον εποχικά εργαζόμενο 
προσφέρεται μισθωτήριο συμβόλαιο ή 
ισοδύναμο έγγραφο, στο οποίο 
αναφέρονται με σαφήνεια οι όροι και το 
κόστος του καταλύματος σε γλώσσα 
κατανοητή για όλα τα συμβαλλόμενα 
μέρη.

Or. en

Τροπολογία 125
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14α
Οι αρμόδιες αρχές έχουν την υποχρέωση 
και οι οργανώσεις που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των εργαζομένων έχουν το 
δικαίωμα επιθεώρησης και πρόσβασης 
στο κατάλυμα που ενδεχομένως παρέχει ο 
εργοδότης. Οι αρμόδιες αρχές είναι 
υποχρεωμένες να εξασφαλίζουν ότι το 
ενοίκιο για το κατάλυμα δεν είναι 
υπέρμετρο σε σχέση με την ποιότητα του 
καταλύματος.

Or. en

Τροπολογία 126
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14β
Έξοδα

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
εργοδότες εποχικά εργαζομένων να 
πληρώνουν για:
(α) το κόστος μετακίνησής τους από τη 
χώρα καταγωγής τους στον τόπο 
εργασίας τους στο συγκεκριμένο κράτος 
μέλος και το κόστος επιστροφής τους·
(β) τα τέλη θεώρησης και, αν χρειαστεί, 
οποιαδήποτε τέλη για υπηρεσίες σχετικές 
με την έκδοση θεώρησης·
(γ) το κόστος ασφάλισης ασθενείας που 
προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, 
στοιχείο γ).
Οι δαπάνες αυτές δεν πρέπει να 
καταβάλλονται από τον εποχικά 
εργαζόμενο (να αφαιρούνται από το μισθό 
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του).

Or. en

Τροπολογία 127
Sari Essayah, Riikka Manner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανεξάρτητα από τη νομοθεσία που 
εφαρμόζεται στις σχέσεις εργασίας, οι 
εποχικά εργαζόμενοι δικαιούνται:

Οι εποχικά εργαζόμενοι δικαιούνται:

Or. en

Τροπολογία 128
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανεξάρτητα από τη νομοθεσία που 
εφαρμόζεται στις σχέσεις εργασίας, οι 
εποχικά εργαζόμενοι δικαιούνται:

Οι εποχικά εργαζόμενοι απολαύουν ίσης 
μεταχείρισης με τους υπηκόους του 
κράτους μέλους υποδοχής τουλάχιστον 
όσον αφορά τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 129
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανεξάρτητα από τη νομοθεσία που 
εφαρμόζεται στις σχέσεις εργασίας, οι

Με την επιφύλαξη της νομοθεσίας που 
εφαρμόζεται στις σχέσεις εργασίας, ισχύει 
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εποχικά εργαζόμενοι δικαιούνται: για τους εποχικά εργαζόμενους η αρχή 
της ίσης μεταχείρισης με τους εθνικούς 
εργαζόμενους:

Or. de

Τροπολογία 130
Georges Bach

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανεξάρτητα από τη νομοθεσία που 
εφαρμόζεται στις σχέσεις εργασίας, οι 
εποχικά εργαζόμενοι δικαιούνται:

Ανεξάρτητα από τη νομοθεσία που 
εφαρμόζεται στις σχέσεις εργασίας, οι 
εποχικά εργαζόμενοι δικαιούνται ίση 
μεταχείριση με τους υπηκόους του 
κράτους μέλους υποδοχής τουλάχιστον 
όσον αφορά τα εξής:

Or. de

Τροπολογία 131
Sari Essayah, Riikka Manner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. όρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένων 
των όρων αμοιβής, απόλυσης, υγείας και 
ασφάλειας στον τόπο εργασίας, που 
ισχύουν για την εποχική εργασία, όπως 
ορίζονται από το νόμο, τις κανονιστικές ή 
διοικητικές διατάξεις και/ή τις 
συλλογικές συμβάσεις γενικής εφαρμογής 
στο κράτος μέλος στο οποίο έγιναν δεκτοί 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

διαγράφεται

Εάν δεν υπάρχει σύστημα που να 
καθορίζει ποιες συμβάσεις είναι γενικής 
εφαρμογής, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λάβουν ως βάση τις συλλογικές 
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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 της εθνικής επικράτειας·

Or. en

Τροπολογία 132
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. όρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένων 
των όρων αμοιβής, απόλυσης, υγείας και 
ασφάλειας στον τόπο εργασίας, που 
ισχύουν για την εποχική εργασία, όπως 
ορίζονται από το νόμο, τις κανονιστικές ή 
διοικητικές διατάξεις και/ή τις 
συλλογικές συμβάσεις γενικής εφαρμογής
στο κράτος μέλος στο οποίο έγιναν δεκτοί 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

1. τους όρους εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των όρων αμοιβής, 
απόλυσης, ωραρίου εργασίας και άδειας, 
διακοπών και πειθαρχικών ζητημάτων, 
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής 
καθώς και υγείας και ασφάλειας στον 
τόπο εργασίας, λαμβανομένων υπόψη, 
πέρα από τις νομικές, διοικητικές και 
ρυθμιστικές διατάξεις, των διαιτητικών 
αποφάσεων και των συλλογικών 
συμφωνιών και συμβάσεων, οι οποίες 
έχουν συναφθεί σε κάθε επίπεδο, 
σύμφωνα με το δίκαιο και τις 
καθιερωμένες πρακτικές στο κράτος 
μέλος υποδοχής από τις πλέον 
αντιπροσωπευτικές οργανώσεις 
εργοδοτών και εργαζομένων υπό τις ίδιες 
συνθήκες που εφαρμόζονται στους 
πολίτες του κράτους μέλους υποδοχής.

Or. en
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Τροπολογία 133
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. όρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένων 
των όρων αμοιβής, απόλυσης, υγείας και 
ασφάλειας στον τόπο εργασίας, που 
ισχύουν για την εποχική εργασία, όπως 
ορίζονται από το νόμο, τις κανονιστικές ή 
διοικητικές διατάξεις και/ή τις 
συλλογικές συμβάσεις γενικής εφαρμογής 
στο κράτος μέλος στο οποίο έγιναν δεκτοί 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

1. όρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένων 
των όρων αμοιβής, απόλυσης, ωραρίων 
εργασίας, άδειας, υγείας και ασφάλειας 
στον τόπο εργασίας, που ισχύουν για την 
εποχική εργασία, λαμβανομένων υπόψη 
όχι μόνο των κανονιστικών ή διοικητικών 
διατάξεων αλλά και των συλλογικών 
συμβάσεων που έχουν συναφθεί σε όλα τα 
επίπεδα του κράτους μέλους και είναι 
εφαρμοστέες στη σχέση εργασίας.

Or. de

Τροπολογία 134
Georges Bach

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. όρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένων 
των όρων αμοιβής, απόλυσης, υγείας και 
ασφάλειας στον τόπο εργασίας, που 
ισχύουν για την εποχική εργασία, όπως 
ορίζονται από το νόμο, τις κανονιστικές ή 
διοικητικές διατάξεις και/ή τις συλλογικές 
συμβάσεις γενικής εφαρμογής στο κράτος 
μέλος στο οποίο έγιναν δεκτοί σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία.

1. όρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένων 
των όρων αμοιβής, απόλυσης, ωραρίων 
εργασίας, άδειας, πειθαρχικών 
ζητημάτων, υγείας και ασφάλειας στον 
τόπο εργασίας, που ισχύουν για την 
εποχική εργασία, όπως ορίζονται από το 
νόμο, τις κανονιστικές ή διοικητικές 
διατάξεις και/ή τις συλλογικές συμβάσεις 
γενικής εφαρμογής στο κράτος μέλος στο 
οποίο έγιναν δεκτοί σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

Or. de

Τροπολογία 135
Rovana Plumb
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. όρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένων 
των όρων αμοιβής, απόλυσης, υγείας και 
ασφάλειας στον τόπο εργασίας, που 
ισχύουν για την εποχική εργασία, όπως 
ορίζονται από το νόμο, τις κανονιστικές ή 
διοικητικές διατάξεις και/ή τις συλλογικές 
συμβάσεις γενικής εφαρμογής στο κράτος 
μέλος στο οποίο έγιναν δεκτοί σύμφωνα 
με την παρούσα οδηγία.

1. όρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένων 
των όρων αμοιβής, απόλυσης, ωραρίων 
εργασίας και διακοπών καθώς και υγείας 
και ασφάλειας στον τόπο εργασίας, όπως 
ορίζονται από το νόμο, τις κανονιστικές
ρυθμίσεις ή τις διοικητικές και 
κανονιστικές διατάξεις και τις συλλογικές 
συμβάσεις γενικής εφαρμογής στα κράτη 
μέλη στα οποία εργάζονται επί του 
παρόντος.

Or. en

Τροπολογία 136
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. όρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένων 
των όρων αμοιβής, απόλυσης, υγείας και 
ασφάλειας στον τόπο εργασίας, που 
ισχύουν για την εποχική εργασία, όπως 
ορίζονται από το νόμο, τις κανονιστικές ή 
διοικητικές διατάξεις και/ή τις συλλογικές 
συμβάσεις γενικής εφαρμογής στο κράτος 
μέλος στο οποίο έγιναν δεκτοί σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία.

1. όρους απασχόλησης, δηλαδή ελάχιστη 
ηλικία απασχόλησης, περιορισμούς στην 
κατ' οίκον εργασία και όλα τα άλλα 
ζητήματα τα οποία, σύμφωνα με τη 
νομοθεσία και τις πρακτικές του κράτους 
μέλους υποδοχής, θεωρούνται ως όροι 
απασχόλησης και όρους εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των όρων αμοιβής, 
απόλυσης, του ωραρίου εργασίας και των 
διακοπών, των απαιτήσεων υγείας και 
ασφάλειας στον τόπο εργασίας, που 
ορίζονται από το νόμο, τις διοικητικές και 
κανονιστικές διατάξεις καθώς και από τις 
διαιτητικές αποφάσεις και συμφωνίες 
που έχουν συναφθεί σε κάθε επίπεδο, 
σύμφωνα με το δίκαιο και τις πρακτικές 
του κράτους μέλους υποδοχής, υπό τους 
ίδιους όρους που εφαρμόζονται στους 
πολίτες του κράτους μέλους υποδοχής.
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Or. it

Τροπολογία 137
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν δεν υπάρχει σύστημα που να 
καθορίζει ποιες συμβάσεις είναι γενικής 
εφαρμογής, τα κράτη μέλη θα πρέπει 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 της εθνικής επικράτειας·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 138
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν δεν υπάρχει σύστημα που να 
καθορίζει ποιες συμβάσεις είναι γενικής 
εφαρμογής, τα κράτη μέλη θα πρέπει 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 

διαγράφεται
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πλέον αντιπροσωπευτικές σε εθνικό 
επίπεδο οργανώσεις των κοινωνικών 
εταίρων και που εφαρμόζονται στο 
σύνολο της εθνικής επικράτειας·

Or. en

Τροπολογία 139
Raffaele Baldassarre

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν δεν υπάρχει σύστημα που να 
καθορίζει ποιες συμβάσεις είναι γενικής 
εφαρμογής, τα κράτη μέλη θα πρέπει 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 της εθνικής επικράτειας·

Εάν δεν υπάρχει σύστημα που να 
καθορίζει ποιες συμβάσεις είναι γενικής 
εφαρμογής, τα κράτη μέλη θα πρέπει 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 της εθνικής επικράτειας, 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις 
εθνικές πρακτικές·

Or. it

Τροπολογία 140
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. παροχές κοινωνικής ασφάλισης που 
καθορίζονται από τα κράτη μέλη βάσει 
των κλάδων κοινωνικής ασφάλισης που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 του κανονισμού 
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(ΕΚ) αριθ. 883/2004·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η κοινωνική ασφάλεια αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Επιπλέον, ο 
εποχικός χαρακτήρας της εν λόγω εργασίας και η σύντομη διάρκεια διαμονής των 
ενδιαφερομένων εργαζομένων στην επικράτεια ενός συγκεκριμένου κράτους μέλους δεν 
αποτελούν βάση για να αναγνωριστεί στους εποχικά εργαζόμενους το δικαίωμα σε όλες τις 
παροχές κοινωνικής ασφάλισης τις οποίες δικαιούνται οι υπήκοοι του κράτους αυτού.

Τροπολογία 141
Georges Bach

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 142
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η ίση μεταχείριση με τους υπηκόους του 
κράτους μέλους υποδοχής αφορά ιδιαίτερα 
τα εξής δικαιώματα:

Or. de

Τροπολογία 143
Emilie Turunen
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 144
Sari Essayah, Riikka Manner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία145
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, της 
προσχώρησης και της συμμετοχής σε 
οργάνωση εργαζόμενων 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·

2. την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, της 
προσχώρησης και της συμμετοχής σε 
οργάνωση εργαζόμενων ή οποιαδήποτε 
επαγγελματική οργάνωση, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
και των πλεονεκτημάτων που παρέχονται, 
μεταξύ των οποίων το δικαίωμα 
διαπραγμάτευσης και σύναψης 
συλλογικών συμβάσεων καθώς και το 
δικαίωμα στην απεργία και στην 
ανάληψη συνδικαλιστικής δράσης,
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις 
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εθνικές πρακτικές του κράτους μέλους 
υποδοχής, με την επιφύλαξη των εθνικών 
διατάξεων για τη δημόσια τάξη και τη 
δημόσια ασφάλεια·

Or. it

Τροπολογία 146
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, της 
προσχώρησης και της συμμετοχής σε 
οργάνωση εργαζόμενων 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 εργαζόμενων ή οποιαδήποτε 
επαγγελματική οργάνωση,
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
συμμετοχής σε μέτρα που αποσκοπούν 
στη σύναψη συλλογικών συμβάσεων, και 
περιλαμβάνουν επίσης απεργιακά μέτρα, 
καθώς και τα πλεονεκτήματα που
παρέχονται από τις οργανώσεις αυτές, με 
την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων για 
τη δημόσια τάξη και τη δημόσια ασφάλεια·

Or. de

Τροπολογία 147
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, της 
προσχώρησης και της συμμετοχής σε 
οργάνωση εργαζόμενων ή οποιαδήποτε 
επαγγελματική οργάνωση, 
συμπεριλαμβανομένων των 
πλεονεκτημάτων που παρέχονται από τις 
οργανώσεις αυτές, με την επιφύλαξη των 

α) την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, της 
προσχώρησης και της συμμετοχής σε 
οργάνωση εργαζόμενων ή οποιαδήποτε 
επαγγελματική οργάνωση, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
και των πλεονεκτημάτων που παρέχονται,
μεταξύ των οποίων το δικαίωμα 
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εθνικών διατάξεων για τη δημόσια τάξη 
και τη δημόσια ασφάλεια·

διαπραγμάτευσης και σύναψης 
συλλογικών συμβάσεων καθώς και το 
δικαίωμα στην απεργία και στην 
ανάληψη συνδικαλιστικής δράσης, 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις 
καθιερωμένες πρακτικές στο κράτος 
μέλος υποδοχής που πρέπει να 
συμμορφώνονται με το ενωσιακό δίκαιο, 
με την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων 
για τη δημόσια τάξη και τη δημόσια 
ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 148
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) το δικαίωμα άρνησης της εργασίας 
όταν ο εποχικά εργαζόμενος 
χρησιμοποιείται ως απεργοσπάστης· 

Or. de

Τροπολογία 149
Sari Essayah, Riikka Manner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) τις συνθήκες εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των όρων αμοιβής 
και απόλυσης, καθώς και τις απαιτήσεις 
όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια 
στον τόπο εργασίας·

Or. en



PE467.317v01-00 64/72 AM\871580EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Third country seasonal workers should be granted equal treatment with host country workers 
concerning all conditions of work. The EU Charter of Fundamental Rights (Article 15(3)) 
requires equal treatment of third country nationals with regard to working conditions. Equal 
treatment as regards terms and conditions of employment has also been guaranteed e.g. in the 
Blue Card Directive (Directive 2009/50/EC on the conditions of entry and residence of third-
country nationals for the purposes of highly qualified employment) and in the Single Permit 
Directive Proposal. The Commission proposal on the application of only generally applicable 
collective agreements would not allow the application to third country seasonal workers of 
any other collective agreement, such as a work place level agreement.

Τροπολογία 150
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις διατάξεις των εθνικών νομοθεσιών 
σχετικά με τους κλάδους κοινωνικής 
ασφάλισης όπως ορίζονται στο άρθρο 3 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του 
Συμβουλίου·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 151
Sari Essayah, Riikka Manner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις διατάξεις των εθνικών νομοθεσιών 
σχετικά με τους κλάδους κοινωνικής 
ασφάλισης όπως ορίζονται στο άρθρο 3 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του 
Συμβουλίου·

β) με την επιφύλαξη του δικαιώματος των 
κρατών μελών να ορίζουν κριτήρια για 
παροχές που βασίζονται στο δικαίωμα 
διαμονής, τις διατάξεις των εθνικών 
νομοθεσιών σχετικά με τους κλάδους 
κοινωνικής ασφάλισης όπως ορίζονται στο 
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
883/2004 του Συμβουλίου·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Seasonal work is, by definition, temporary by its nature and seasonal workers are not 
entering a Member State with a purpose to settle therein on a permanent basis. A seasonal 
worker enters the country where he/she is employed as a seasonal worker on a temporary 
basis and will not fulfil the criteria of residence laid down in the national legislation for 
granting residence based social security benefits. The directive should allow that the national 
residence requirement may continue to be applied at least where granting of certain residence 
based benefits such as family benefits is concerned.

Τροπολογία 152
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις διατάξεις των εθνικών νομοθεσιών 
σχετικά με τους κλάδους κοινωνικής 
ασφάλισης όπως ορίζονται στο άρθρο 3 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του 
Συμβουλίου·

β) τις διατάξεις των εθνικών νομοθεσιών 
σχετικά με τους κλάδους κοινωνικής 
ασφάλισης όπως ορίζονται στο άρθρο 3 
(παράγραφος 1, στοιχεία α έως θ) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του 
Συμβουλίου. Οι οικογενειακές παροχές 
εξαιρούνται από την ίση μεταχείριση, 
επειδή στόχος των κρατών μελών πρέπει 
να είναι η υποστήριξη κατά 
προτεραιότητα οικογενειών που 
διαμένουν μόνιμα στην ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 153
Georges Bach

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την καταβολή των εκ του νόμου 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων βάσει της 
προηγούμενης απασχόλησης του 

διαγράφεται
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εργαζομένου υπό τους ίδιους όρους που 
ισχύουν για τους υπηκόους των 
συγκεκριμένων κρατών μελών κατά τη 
μετακίνηση σε τρίτη χώρα·

Or. de

Τροπολογία 154
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) την πληρωμή δικαιωμάτων αδειών·

Or. en

Τροπολογία 155
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο i) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) εποχικοί εργαζόμενοι που επιστρέφουν 
ή μετακινούνται προς χώρα εκτός της 
Ένωσης, ή οι επιζώντες των εν λόγω 
εργαζομένων που αντλούν τα δικαιώματά 
τους από αυτούς, λαμβάνουν τις νόμιμες 
συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και 
θανάτου που δικαιούνται βάσει της 
προηγούμενης απασχόλησης του 
εργαζομένου και 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 156
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο ii) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) οι εποχικοί εργαζόμενοι πρέπει να 
έχουν πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στο 
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης του 
τόπου εργασίας, παρόμοια με τους άλλους 
πολίτες της ΕΕ που εργάζονται σε αυτό 
το κράτος μέλος σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004·

Or. en

Τροπολογία 157
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο iii) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
μηχανισμούς που εξασφαλίζουν ότι οι 
εργαζόμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών που 
επιστρέφουν ή μετακινούνται προς χώρα 
εκτός της Ένωσης έχουν δικαίωμα σε 
παροχές που τους οφείλονται 
ενδεχομένως λόγω εργατικού 
ατυχήματος, σε αντισταθμιστικές 
πληρωμές για δικαιώματα άδειας που 
τους έχουν αναγνωριστεί αλλά που δεν 
έχουν ασκηθεί και σε επιστροφές 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από τις 
οποίες δεν έχουν προκύψει ή δεν 
προκύπτουν απαιτήσεις σύμφωνα με τους 
εθνικούς νόμους ή τις εθνικές 
κανονιστικές ρυθμίσεις ή σύμφωνα με 
διεθνείς συμφωνίες. 

Or. en
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Τροπολογία 158
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες 
και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που 
βρίσκονται στη διάθεση του κοινού, εκτός 
της κοινωνικής στέγης και της παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις 
υπηρεσίες απασχόλησης.

δ) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες 
και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που 
βρίσκονται στη διάθεση του κοινού.

Or. de

Τροπολογία 159
Georges Bach

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες 
και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που 
βρίσκονται στη διάθεση του κοινού, εκτός 
της κοινωνικής στέγης και της παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις 
υπηρεσίες απασχόλησης.

δ) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες 
και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που 
βρίσκονται στη διάθεση του κοινού, 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

Or. de

Τροπολογία 160
Sari Essayah, Riikka Manner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες δ) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες 
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και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που 
βρίσκονται στη διάθεση του κοινού, εκτός 
της κοινωνικής στέγης και της παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις 
υπηρεσίες απασχόλησης.

και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που 
βρίσκονται στη διάθεση του κοινού, εκτός 
της κοινωνικής στέγης και της παροχής 
υπηρεσιών από τις υπηρεσίες 
απασχόλησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εποχικοί εργαζόμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών εισέρχονται στην αγορά εργασίας της ΕΕ για 
σύντομο μόνο χρονικό διάστημα. Η άδεια εργασίας τους δεν τους επιτρέπει να δέχονται άλλες 
προσφορές εργασίας από το κράτος μέλος υποδοχής. Για το λόγο αυτό, δεν θα έπρεπε να 
τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης όσον αφορά τις συμβουλευτικές υπηρεσίες ή άλλες δημόσιες 
υπηρεσίες απασχόλησης που αποσκοπούν πρωτίστως στην προαγωγή της απασχόλησης στην 
αγορά εργασίας του κράτους μέλους υποδοχής.

Τροπολογία 161
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας 
στις αρμόδιες αρχές και/ή προσφυγής στα 
αρμόδια δικαστήρια για τον εργοδότη 
τους, απευθείας ή μέσω τρίτων 
προσώπων, όπως οργανώσεων 
εργαζομένων, σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες εθνικές νομοθετικές 
ρυθμίσεις, προκειμένου να εφαρμόζονται 
αποτελεσματικά τα δικαιώματα που 
απορρέουν από την παρούσα οδηγία. Τα 
κράτη μέλη θεσπίζουν αποτελεσματικούς 
μηχανισμούς για τη διασφάλιση αυτών 
των δικαιωμάτων.

Or. de

Τροπολογία 162
Emilie Turunen
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Καταβολή των καθυστερούμενων 
οφειλών από τους εργοδότες. Όσον αφορά 
τις παραβάσεις του άρθρου 3, ο 
εργοδότης πληρώνει:
α) όλες τις οφειλόμενες αμοιβές στον 
υπήκοο τρίτης χώρας·
β) όλες τις οφειλόμενες κοινωνικές 
εισφορές και φόρους, 
συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων 
διοικητικών προστίμων.

Or. en

Τροπολογία 163
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16 α 
Παρακολούθηση και επιθεωρήσεις

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
θέσπιση ενδεδειγμένων μηχανισμών 
παρακολούθησης, τη διενέργεια 
κατάλληλων επιθεωρήσεων στην 
επικράτειά τους από τις αρμόδιες εθνικές 
αρχές και την πρόσβαση των 
οργανώσεων που εκπροσωπούν τα 
συμφέρονται των εργαζομένων στους 
χώρους εργασίας και στα καταλύματα, 
εφόσον παρέχονται από τον εργοδότη, 
ούτως ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης 
τήρηση των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας, ιδίως όσον αφορά τα 
δικαιώματα, τους όρους εργασίας και τη 
στέγαση, κατά τη διάρκεια της διαμονής 
του εποχικά εργαζόμενου στο οικείο 
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κράτος μέλος.
2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
τουλάχιστον το 20% των εγκατεστημένων 
στην επικράτειά τους εταιρειών που 
προσφέρουν εποχική εργασία θα 
υποβάλλονται σε ετήσιες επιθεωρήσεις.
3. Η επιλογή των εταιρειών για 
επιθεώρηση βασίζεται σε ανάλυση 
κινδύνου η οποία διεξάγεται από τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως ο 
τομέας στον οποίο δρα μία εταιρεία και 
κάθε προηγούμενο σχετικό με παράβαση.

Or. en

Τροπολογία 164
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17 α
Υπεργολαβία

Όταν ο εργοδότης είναι υπεργολάβος, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο βασικός 
εργολάβος και κάθε ενδιάμεσος 
υπεργολάβος θα οφείλουν να 
καταβάλλουν:
(a) κάθε πρόστιμο που επιβάλλεται βάσει 
του σχετικού άρθρου της παρούσας 
οδηγίας και
(β) κάθε καθυστερημένη οφειλή βάσει της 
παρούσας οδηγίας. 

Or. en

Τροπολογία 165
Emilie Turunen
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17 β
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι για τους 
εργοδότες που δεν κατορθώνουν να 
συμμορφωθούν με τα πρότυπα που 
αφορούν τους όρους εργασίας και τη 
στέγαση, είναι επίσης δυνατό, εφόσον 
ενδείκνυται, να εφαρμόζονται τα εξής 
μέτρα: 
α) αποκλεισμός από το ευεργέτημα 
δημόσιων παροχών, ενισχύσεων ή 
επιδοτήσεων για ένα διάστημα που 
μπορεί να ανέλθει μέχρι τα πέντε έτη·
β) αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε 
διαδικασία ανάθεσης δημόσιων 
συμβάσεων για διάστημα που μπορεί να 
ανέλθει μέχρι τα πέντε έτη·
γ) ανάκτηση δημόσιων παροχών, 
ενισχύσεων ή επιδοτήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοδοτήσεων της ΕΕ που 
διαχειρίζονται τα κράτη μέλη, που έχουν 
χορηγηθεί στον εργοδότη και ιδιαίτερα 
χρηματοδοτήσεων που έχουν λάβει στο 
πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής·
δ) προσωρινό ή οριστικό κλείσιμο 
εγκαταστάσεων που έχουν χρησιμεύσει 
για τη διάπραξη της παράβασης.
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