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Τροπολογία 1
Iliana Malinova Iotova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A a. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας 
των υπηρεσιών αντιπροσωπεύει άνω του 
70% της οικονομικής δραστηριότητας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ποσοστό 
αντίστοιχο και αυξανόμενο όσον αφορά 
τη συνολική απασχόληση·

Or. bg

Τροπολογία 2
Iliana Malinova Iotova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α β. λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του 
παρόντος εννέα στις δέκα θέσεις 
εργασίας δημιουργούνται στον τομέα των 
υπηρεσιών και ότι, σύμφωνα με μελέτες, 
η περαιτέρω ενίσχυση της ενιαίας αγοράς 
των υπηρεσιών μπορεί να συμβάλει στην 
απελευθέρωση σημαντικού αριθμού 
θέσεων εργασίας τις οποίες χρειάζεται 
επειγόντως η ΕΕ στη παρούσα περίοδο 
κρίσης·

Or. bg

Τροπολογία 3
Iliana Malinova Iotova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό 
απασχόλησης για τις γυναίκες ανέρχεται 
στο 62,1% ενώ για τους άντρες στο 
75,1%, γεγονός που σημαίνει ότι ο 
πρωταρχικός στόχος της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 για την επίτευξη ποσοστού 
απασχόλησης 75% μέχρι το 2020 μπορεί 
να επιτευχθεί μόνο αν αυξηθεί ο αριθμός 
των γυναικών που έχουν πρόσβαση στην 
αγορά εργασίας·

Or. bg

Τροπολογία 4
Iliana Malinova Iotova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές 
που καθιστούν δυνατή την επίτευξη 
καλύτερης ισορροπίας μεταξύ εργασίας 
και ιδιωτικής ζωής θα συμβάλουν στη 
δημιουργία σημαντικών θέσεων εργασίας 
για τις γυναίκες και θα διευκολύνουν τη 
βελτιωμένη κατανομή των γυναικών από 
άποψης διαθέσιμων θέσεων εργασίας και 
συνεπώς θα ενισχύσουν την οικονομική 
ανάπτυξη, την απασχόληση και την 
καινοτομία·

Or. bg

Τροπολογία 5
Iliana Malinova Iotova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A ε (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμβάσεις 
ευέλικτης εργασίας, όπως η εργασία με 
ελαστικό ωράριο, η μερική απασχόληση 
και η απασχόληση μικρής διάρκειας, 
μπορούν να βοηθήσουν τόσο τους άντρες 
όσο και τις γυναίκες που παρέχουν 
υπηρεσίες φροντίδας, αν έχουν τη 
δυνατότητα επιλογής, να συνδυάσουν την 
εργασία με την παροχή υπηρεσιών 
φροντίδας, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως 
ότι ο τομέας των υπηρεσιών προσφέρεται 
για τέτοιου είδους ευέλικτες επιλογές·

Or. bg

Τροπολογία 6
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για 
μεγαλύτερη εμβάθυνση της αγοράς 
υπηρεσιών προκειμένου να αναπτυχθεί το 
σημαντικό δυναμικό της όσον αφορά τις 
θέσεις απασχόλησης και να επιτραπεί 
στους εργαζόμενους να απολαμβάνουν τις 
ευέλικτες συνθήκες εργασίας που 
χαρακτηρίζουν πολλές θέσεις 
απασχόλησης στον εν λόγω τομέα (με 
σκοπό, για παράδειγμα, την εναρμόνιση 
της εργασίας με την παροχή φροντίδας),
διασφαλίζοντας παράλληλα αξιοπρεπείς
συνθήκες εργασίας σε σχέση, μεταξύ 
άλλων, με τον μισθό, την υγεία και 
ασφάλεια, τις προοπτικές σταδιοδρομίας, 
την κοινωνική ασφάλιση και τη διά βίου 
μάθηση·

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την 
καταπολέμηση του φαινομένου της 
επισφαλούς απασχόλησης στον τομέα των 
υπηρεσιών, το οποίο πλήττει κυρίως τις 
γυναίκες· απορρίπτει την ελαστική 
εργασία και τον αβέβαιο χαρακτήρα των 
συμβάσεων, τα οποία δεν ευνοούν την 
οργανωμένη και σταθερή οικογενειακή 
ζωή· τονίζει ότι οι συμβάσεις εργασίας 
πρέπει να είναι σταθερές και να 
προβλέπουν καθορισμένο ωράριο 
εργασίας, το οποίο υπόκειται σε 
διαπραγμάτευση κατόπιν αιτήματος της 
γυναίκας, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη 
ισορροπία μεταξύ εργασίας και 
οικογενειακής ζωής· διασφαλίζοντας 
παράλληλα συνθήκες εργασίας από τις 
οποίες απορρέουν τα αντίστοιχα 
δικαιώματα σε σχέση, μεταξύ άλλων, με 
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τον μισθό, την υγεία και ασφάλεια στην 
εργασία, τις προοπτικές σταδιοδρομίας, 
την κοινωνική ασφάλιση και τη διά βίου 
μάθηση·

Or. pt

Τροπολογία 7
Silvana Koch-Mehrin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για 
μεγαλύτερη εμβάθυνση της αγοράς 
υπηρεσιών προκειμένου να αναπτυχθεί το 
σημαντικό δυναμικό της όσον αφορά τις 
θέσεις απασχόλησης και να επιτραπεί 
στους εργαζόμενους να απολαμβάνουν τις 
ευέλικτες συνθήκες εργασίας που 
χαρακτηρίζουν πολλές θέσεις 
απασχόλησης στον εν λόγω τομέα (με 
σκοπό, για παράδειγμα, την εναρμόνιση
της εργασίας με την παροχή φροντίδας), 
διασφαλίζοντας παράλληλα αξιοπρεπείς 
συνθήκες εργασίας σε σχέση, μεταξύ 
άλλων, με τον μισθό, την υγεία και 
ασφάλεια, τις προοπτικές σταδιοδρομίας, 
την κοινωνική ασφάλιση και τη διά βίου 
μάθηση·

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για 
μεγαλύτερη εμβάθυνση της αγοράς 
υπηρεσιών προκειμένου να αναπτυχθεί το 
σημαντικό δυναμικό της όσον αφορά τις 
θέσεις απασχόλησης και να επιτραπεί 
στους εργαζόμενους, τόσο άντρες όσο και 
γυναίκες, να απολαμβάνουν τις ευέλικτες 
συνθήκες εργασίας που χαρακτηρίζουν 
πολλές θέσεις απασχόλησης στον εν λόγω 
τομέα καθιστώντας κατά αυτόν τον 
τρόπο δυνατή την εναρμόνιση της 
εργασίας με την ιδιωτική ζωή, 
διασφαλίζοντας παράλληλα αξιοπρεπείς 
συνθήκες εργασίας σε σχέση, μεταξύ 
άλλων, με την αρχή της ίσης αμοιβής για 
ίση εργασία, τα πρότυπα υγείας και 
ασφάλειας, τις προοπτικές σταδιοδρομίας, 
την πρόσθετη κατάρτιση, την κοινωνική 
ασφάλιση και τη διά βίου μάθηση·

Or. en

Τροπολογία 8
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1



AM\904067EL.doc 7/23 PE491.092v01-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για 
μεγαλύτερη εμβάθυνση της αγοράς 
υπηρεσιών προκειμένου να αναπτυχθεί το 
σημαντικό δυναμικό της όσον αφορά τις 
θέσεις απασχόλησης και να επιτραπεί 
στους εργαζόμενους να απολαμβάνουν τις 
ευέλικτες συνθήκες εργασίας που 
χαρακτηρίζουν πολλές θέσεις 
απασχόλησης στον εν λόγω τομέα (με 
σκοπό, για παράδειγμα, την εναρμόνιση 
της εργασίας με την παροχή φροντίδας), 
διασφαλίζοντας παράλληλα αξιοπρεπείς 
συνθήκες εργασίας σε σχέση, μεταξύ 
άλλων, με τον μισθό, την υγεία και 
ασφάλεια, τις προοπτικές σταδιοδρομίας, 
την κοινωνική ασφάλιση και τη διά βίου 
μάθηση·

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για 
μεγαλύτερη εμβάθυνση της αγοράς 
υπηρεσιών προκειμένου να αναπτυχθεί το 
σημαντικό δυναμικό της όσον αφορά τις 
θέσεις απασχόλησης και να επιτραπεί 
στους εργαζόμενους να απολαμβάνουν τις 
ευέλικτες συνθήκες εργασίας που 
χαρακτηρίζουν πολλές θέσεις 
απασχόλησης στον εν λόγω τομέα (με 
σκοπό, για παράδειγμα, την εναρμόνιση 
της εργασίας με την παροχή φροντίδας), 
διασφαλίζοντας παράλληλα αξιοπρεπείς 
συνθήκες εργασίας σε σχέση, μεταξύ 
άλλων, με τον μισθό, την υγεία και 
ασφάλεια, τις προοπτικές σταδιοδρομίας, 
την κοινωνική ασφάλιση και τη διά βίου 
μάθηση· τονίζει ότι πρέπει να τεθεί σε 
εφαρμογή η αρχή της ίσης αμοιβής για 
άντρες και γυναίκες όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 157 της Συνθήκης· αναφέρεται 
εκ νέου στο ψήφισμά του της 24ης Μαΐου
2012 βάσει του οποίου ζητείται η 
αναθεώρηση της οδηγίας 2006/54/ΕΚ 
έως την 15η Φεβρουαρίου 2013 το 
αργότερο·

Or. en

Τροπολογία 9
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για 
μεγαλύτερη εμβάθυνση της αγοράς 
υπηρεσιών προκειμένου να αναπτυχθεί το 
σημαντικό δυναμικό της όσον αφορά τις 
θέσεις απασχόλησης και να επιτραπεί 

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για 
μεγαλύτερη εμβάθυνση της αγοράς 
υπηρεσιών προκειμένου να αναπτυχθεί το 
σημαντικό δυναμικό της όσον αφορά τις 
θέσεις απασχόλησης και να επιτραπεί 
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στους εργαζόμενους να απολαμβάνουν τις 
ευέλικτες συνθήκες εργασίας που 
χαρακτηρίζουν πολλές θέσεις 
απασχόλησης στον εν λόγω τομέα (με 
σκοπό, για παράδειγμα, την εναρμόνιση 
της εργασίας με την παροχή φροντίδας), 
διασφαλίζοντας παράλληλα αξιοπρεπείς 
συνθήκες εργασίας σε σχέση, μεταξύ 
άλλων, με τον μισθό, την υγεία και 
ασφάλεια, τις προοπτικές σταδιοδρομίας, 
την κοινωνική ασφάλιση και τη διά βίου 
μάθηση·

στους εργαζόμενους να απολαμβάνουν τις 
ευέλικτες συνθήκες εργασίας που 
χαρακτηρίζουν πολλές θέσεις 
απασχόλησης στον εν λόγω τομέα (με 
σκοπό, για παράδειγμα, την εναρμόνιση 
της εργασίας με την παροχή φροντίδας), 
διασφαλίζοντας παράλληλα αξιοπρεπείς 
συνθήκες εργασίας σε σχέση, μεταξύ 
άλλων, με τον μισθό, την υγεία και 
ασφάλεια, την προσβασιμότητα, τις 
προοπτικές σταδιοδρομίας, την κοινωνική 
ασφάλιση και τη διά βίου μάθηση·

Or. en

Τροπολογία 10
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να υιοθετήσουν μέτρα για την 
προστασία των εργαζόμενων γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής 
απαλλαγής των γυναικών με παιδιά κάτω 
των 12 ετών από τη νυχτερινή εργασία ή 
την εργασία με βάρδιες, εφόσον και οι 
δύο γονείς εργάζονται υπό αυτές τις 
συνθήκες· ζητεί από τα κράτη μέλη να 
προστατεύσουν αποτελεσματικά τη 
μητρότητα και την πατρότητα, 
καταπολεμώντας την πρακτική της 
παράνομης απόλυσης των γυναικών που 
εγκυμονούν, όσων έχουν γεννήσει 
προσφάτως καθώς και όσων θηλάζουν·

Or. pt

Τροπολογία 11
Minodora Cliveti
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν πολιτικές για την ένταξη των 
ευάλωτων εργαζομένων στην αγορά 
εργασίας, ιδιαίτερα εκείνων που 
διαθέτουν λίγα προσόντα, των ανέργων, 
των νέων και ηλικιωμένων εργαζομένων, 
των ατόμων με αναπηρία, εκείνων που 
υποφέρουν από διανοητικές διαταραχές ή 
των μειονοτικών ομάδων, όπως οι 
μετανάστες εργαζόμενοι και οι Ρομά, 
μέσω της παροχής στοχευμένης και 
προσαρμοσμένης επαγγελματικής 
καθοδήγησης και κατάρτισης καθώς και 
μέσω προγραμμάτων μαθητείας·

Or. ro

Τροπολογία 12
Silvana Koch-Mehrin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, 
κατόπιν διαβούλευσης με τους 
κοινωνικούς εταίρους, να αναπτύξουν 
στρατηγικές για τον καθορισμό 
ελάχιστων προτύπων στον τομέα των 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων 
τακτικών συμβάσεων, συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και νομικά 
κατοχυρωμένου κατώτατου μισθού· ζητεί 
ειδικό καθεστώς φορολογίας και 
παροχών για τον τομέα των προσωπικών 
και οικιακών υπηρεσιών, με σκοπό τη 
ρύθμιση του διαδεδομένου φαινομένου 
της αδήλωτης εργασίας και τη 
διασφάλιση, ως εκ τούτου, αξιοπρεπών 
συνθηκών εργασίας·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 13
Nadja Hirsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, 
κατόπιν διαβούλευσης με τους 
κοινωνικούς εταίρους, να αναπτύξουν 
στρατηγικές για τον καθορισμό ελάχιστων 
προτύπων στον τομέα των υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων τακτικών 
συμβάσεων, συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και νομικά 
κατοχυρωμένου κατώτατου μισθού· ζητεί 
ειδικό καθεστώς φορολογίας και παροχών 
για τον τομέα των προσωπικών και
οικιακών υπηρεσιών, με σκοπό τη ρύθμιση 
του διαδεδομένου φαινομένου της 
αδήλωτης εργασίας και τη διασφάλιση, ως 
εκ τούτου, αξιοπρεπών συνθηκών 
εργασίας·

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, 
κατόπιν διαβούλευσης με τους 
κοινωνικούς εταίρους, να αναπτύξουν 
στρατηγικές για τον καθορισμό ελάχιστων 
προτύπων στον τομέα των υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων τακτικών 
συμβάσεων, συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και, όπου κρίνεται 
αναγκαίο, ελάχιστων επιπέδων μισθού 
μετά από διαπραγμάτευση με τους 
κοινωνικούς εταίρους· ζητεί ειδικό 
καθεστώς φορολογίας και παροχών για τον 
τομέα των προσωπικών και οικιακών 
υπηρεσιών, με σκοπό τη ρύθμιση του 
διαδεδομένου φαινομένου της αδήλωτης 
εργασίας και τη διασφάλιση, ως εκ τούτου, 
αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας·

Or. de

Τροπολογία 14
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, 
κατόπιν διαβούλευσης με τους 
κοινωνικούς εταίρους, να αναπτύξουν 
στρατηγικές για τον καθορισμό ελάχιστων 
προτύπων στον τομέα των υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων τακτικών 

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, 
κατόπιν διαβούλευσης με τους 
κοινωνικούς εταίρους, να αναπτύξουν 
στρατηγικές για τον καθορισμό ελάχιστων 
προτύπων στον τομέα των υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων τακτικών 
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συμβάσεων, συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και νομικά 
κατοχυρωμένου κατώτατου μισθού· ζητεί 
ειδικό καθεστώς φορολογίας και παροχών 
για τον τομέα των προσωπικών και 
οικιακών υπηρεσιών, με σκοπό τη ρύθμιση 
του διαδεδομένου φαινομένου της 
αδήλωτης εργασίας και τη διασφάλιση, ως 
εκ τούτου, αξιοπρεπών συνθηκών 
εργασίας·

συμβάσεων, συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και νομικά 
κατοχυρωμένου κατώτατου μισθού, 
δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην αρχή 
της ίσης αμοιβής για ίση εργασία και 
προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν τις 
αρνητικές επιπτώσεις των οριζόντιων και 
κάθετων διακρίσεων· ζητεί ειδικό 
καθεστώς φορολογίας και παροχών για τον 
τομέα των προσωπικών και οικιακών 
υπηρεσιών, με σκοπό τη ρύθμιση του 
διαδεδομένου φαινομένου της αδήλωτης 
εργασίας και τη διασφάλιση, ως εκ τούτου, 
αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 15
Iliana Malinova Iotova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2.  2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, 
κατόπιν διαβούλευσης με τους 
κοινωνικούς εταίρους, να αναπτύξουν 
στρατηγικές για τον καθορισμό ελάχιστων 
προτύπων στον τομέα των υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων τακτικών 
συμβάσεων, συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και νομικά 
κατοχυρωμένου κατώτατου μισθού· ζητεί 
ειδικό καθεστώς φορολογίας και παροχών 
για τον τομέα των προσωπικών και 
οικιακών υπηρεσιών, με σκοπό τη ρύθμιση 
του διαδεδομένου φαινομένου της 
αδήλωτης εργασίας και τη διασφάλιση, ως 
εκ τούτου, αξιοπρεπών συνθηκών 
εργασίας· επιπλέον, οι πληροφορίες 
σχετικά με τα δικαιώματα των 
εργαζομένων πρέπει να είναι εύκολα 
προσβάσιμες·

Or. bg
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Τροπολογία 16
Silvana Koch-Mehrin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. τονίζει ότι σύμφωνα με την 5η 
ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες 
εργασίας που διεξήχθη τον Απρίλιο του 
2012, το 18% των εργαζομένων ανέφερε 
υποτυπώδη ισορροπία μεταξύ εργασίας 
και ιδιωτικής ζωής· σε ολόκληρη την ΕΕ, 
το 19% των γυναικών και το 7% των 
ανδρών εργάζονται υπό καθεστώς 
μειωμένης μερικής απασχόλησης 
(λιγότερο από 20 ώρες την εβδομάδα). 
Μόνο το 3% των αντρών ηλικίας 34-49 
ετών εργάζονται υπό καθεστώς 
μειωμένης μερικής απασχόλσης σε 
σύγκριση με το 18% των γυναικών της 
αντίστοιχης ηλικιακής κατηγορίας· 
επισημαίνει επίσης ότι το καθεστώς της 
μερικής απασχόλησης συναντάται κυρίως 
σε συγκεκριμένους τομείς: περισσότερο 
από το 38% των εργαζομένων με 
καθεστώς μερικής απασχόλησης 
μειωμένου και αυξημένου ωραρίου (20-34 
ώρες την εβδομάδα) απασχολείται στον 
τομέα της εκπαίδευσης, της υγείας και 
των κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών, 
καθώς και στους τομείς του χονδρικού 
και λιανικού εμπορίου· ζητεί, συνεπώς, 
από τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν τις 
κατάλληλες πολιτικές που θα τους 
επιτρέψουν να εναρμονίσουν την εργασία 
με την ιδιωτικής ζωή, 
συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων 
υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης, 
έτσι ώστε να ενθαρρυνθούν και οι δύο 
γονείς να συμμετάσχουν ενεργά στη 
θέσπιση μέτρων εναρμόνισης και να 
αποκαταστήσουν κατά αυτόν τον τρόπο 
την υφιστάμενη ανισορροπία μεταξύ των 
δύο φύλων·
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Or. en

Τροπολογία 17
Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. διαπιστώνει τον υψηλό αριθμό των 
εργαζόμενων γυναικών στον τομέα των 
υπηρεσιών και τις συχνά άσχημες 
συνθήκες εργασίας· επισημαίνει, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι πρέπει να επιτευχθεί 
σύντομα συμφωνία για την οδηγία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την επιβολή της οδηγίας
96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση 
εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής 
υπηρεσιών, με στόχο την καταπολέμηση 
της δυσμενούς διάκρισης στον τομέα της 
παροχής υπηρεσιών φροντίδας, τη 
διασφάλιση κατάλληλων ελάχιστων 
αμοιβών και μέγιστων περιόδων 
εργασίας, και την εξασφάλιση σαφών 
κανόνων ασφαλείας στην εργασία· τονίζει 
ότι πρέπει να καθοριστούν με σαφήνεια οι 
όροι για την εκμίσθωση εργαζομένων από 
επιχείρηση προσωρινής απασχόληση.

Or. de

Τροπολογία 18
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. καλεί τα Κράτη Μέλη να 
διασφαλίζουν την τήρηση των ελάχιστων 
προτύπων υγείας και ασφάλειας στην 
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εργασία στον τομέα των υπηρεσιών – και 
δη σε περιπτώσεις υιοθέτησης του 
μοντέλου της τηλεργασίας δεδομένης της 
ιδιαιτερότητας αναφορικά με τον τόπο 
παροχής της εργασίας – και σε 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους 
να μεριμνούν για την επικαιροποίηση της 
σχετικής νομοθεσίας ανάλογα και με τα 
συμπεράσματα της επιστημονικής 
κοινότητας·

Or. el

Τροπολογία 19
Iliana Malinova Iotova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. επικροτεί το έγγραφο εργασίας της 
ετήσιας έρευνας για την ανάπτυξη με 
τίτλο «Αξιοποίηση του δυναμικού 
απασχόλησης των προσωπικών και 
οικιακών υπηρεσιών» και ζητεί από τα 
κράτη μέλη, τους κοινωνικούς εταίρους 
και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη να 
ανταποκριθούν ενεργά στην πρόσκληση 
της Επιτροπής για τη διεξαγωγή 
συζήτησης σχετικά με το θέμα·

Or. bg

Τροπολογία 20
Iliana Malinova Iotova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει τη σημασία της ταχείας 
επίτευξης συμφωνίας σχετικά με το 

3. επικροτεί το γεγονός ότι οι 
μικροχρηματοδοτήσεις θα συνεχίσουν να 



AM\904067EL.doc 15/23 PE491.092v01-00

EL

Πρόγραμμα για την κοινωνική αλλαγή και 
την καινοτομία ούτως ώστε να επιτραπεί 
σε εργαζόμενους και επιχειρηματίες στον 
τομέα των υπηρεσιών να επωφεληθούν 
από τον άξονα μικροχρηματοδότησης και 
κοινωνικής επιχειρηματικότητάς του·

αποτελούν ξεχωριστό άξονα στο πλαίσιο 
του Προγράμματος για την κοινωνική 
αλλαγή και την καινοτομία και τονίζει τη 
σημασία τους ως εργαλείου για τη 
στήριξη των γυναικών επιχειρηματιών 
και των ατόμων που βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση στην αγορά εργασίας
στον τομέα των υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 21
Silvana Koch-Mehrin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει τη σημασία της ταχείας 
επίτευξης συμφωνίας σχετικά με το 
Πρόγραμμα για την κοινωνική αλλαγή και 
την καινοτομία ούτως ώστε να επιτραπεί 
σε εργαζόμενους και επιχειρηματίες στον 
τομέα των υπηρεσιών να επωφεληθούν 
από τον άξονα μικροχρηματοδότησης και 
κοινωνικής επιχειρηματικότητάς του·

3. επισημαίνει τη σημασία της ταχείας 
επίτευξης συμφωνίας σχετικά με το 
Πρόγραμμα για την κοινωνική αλλαγή και 
την καινοτομία ούτως ώστε να επιτραπεί 
σε εργαζόμενους και επιχειρηματίες στον 
τομέα των υπηρεσιών να επωφεληθούν 
από τον άξονα μικροχρηματοδότησης και 
κοινωνικής επιχειρηματικότητάς του και 
τονίζει προς την κατεύθυνση αυτή ότι οι 
γυναίκες επιχειρηματίες έχουν 
σημαντικές πιθανότητες δεδομένου ότι 
γενικότερα οι γυναίκες επιλέγουν να 
πραγματοποιούν την κατάρτισή τους 
στον τομέα των υπηρεσιών, στον οποίο 
έχουν κερδίσει και την επαγγελματική 
τους εμπειρία και τις γνώσεις τους 
σχετικά με το εμπόριο·

Or. en

Τροπολογία 22
Nadja Hirsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει τη σημασία της ταχείας 
επίτευξης συμφωνίας σχετικά με το 
Πρόγραμμα για την κοινωνική αλλαγή και 
την καινοτομία ούτως ώστε να επιτραπεί 
σε εργαζόμενους και επιχειρηματίες στον 
τομέα των υπηρεσιών να επωφεληθούν 
από τον άξονα μικροχρηματοδότησης και 
κοινωνικής επιχειρηματικότητάς του·

3. επισημαίνει τη σημασία της ταχείας 
επίτευξης συμφωνίας σχετικά με το 
Πρόγραμμα για την κοινωνική αλλαγή και 
την καινοτομία ούτως ώστε να επιτραπεί 
σε εργαζόμενους και επιχειρηματίες στον 
τομέα των υπηρεσιών να επωφεληθούν 
από τον άξονα μικροχρηματοδότησης και 
κοινωνικής επιχειρηματικότητάς του·
επικροτεί την ανακοίνωση που 
παρουσίασε η Επιτροπή για τις 
κοινωνικές επιχειρήσεις, καθώς όλο και 
μεγαλύτερος αριθμός γυναικών 
απασχολείται στην κοινωνική οικονομία·

Or. de

Τροπολογία 23
Iliana Malinova Iotova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. επισημαίνει ότι το φαινόμενο της 
αδήλωτης και επισφαλούς εργασίας στον 
τομέα των υπηρεσιών, ιδιαίτερα για τις 
γυναίκες, είναι ευρέως διαδεδομένο· η 
Επιτροπή πρέπει να ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν στρατηγικές και να 
τις ενσωματώσουν στις εθνικές τους 
στρατηγικές για την εφαρμογή της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 με σκοπό την 
καταπολέμηση του εν λόγω φαινομένου οι 
εργαζόμενοι στον τομέα των υπηρεσιών 
πρέπει να έχουν πρόσβαση στη διά βίου 
μάθηση καθώς και σε προγράμματα με 
σκοπό την απόκτηση/βελτίωση/ αλλαγή 
δεξιοτήτων·

Or. bg
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Τροπολογία 24
Licia Ronzulli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εγγυηθούν την προστασία των 
κοινωνικών δικαιωμάτων και των 
δικαιωμάτων απασχόλησης των 
πολυάριθμων μετακινούμενων 
εργαζόμενων στον τομέα των υπηρεσιών 
και να καταπολεμήσουν κάθε είδους 
εκμετάλλευση·

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εγγυηθούν την προστασία των 
κοινωνικών δικαιωμάτων και των 
δικαιωμάτων απασχόλησης των 
πολυάριθμων μετακινούμενων 
εργαζόμενων στον τομέα των υπηρεσιών 
και να καταπολεμήσουν κάθε είδους 
εκμετάλλευση και κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού· τονίζει την ανάγκη 
υιοθέτησης προτύπων που ευνοούν την 
εργασιακή ζωή παράλληλα με την 
οικογενειακή·

Or. it

Τροπολογία 25
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εγγυηθούν την προστασία των 
κοινωνικών δικαιωμάτων και των 
δικαιωμάτων απασχόλησης των 
πολυάριθμων μετακινούμενων 
εργαζόμενων στον τομέα των υπηρεσιών 
και να καταπολεμήσουν κάθε είδους 
εκμετάλλευση·

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εγγυηθούν την προστασία των 
κοινωνικών δικαιωμάτων και των 
δικαιωμάτων απασχόλησης των
πολυάριθμων μετακινούμενων 
εργαζόμενων στον τομέα των υπηρεσιών 
και να καταπολεμήσουν κάθε είδους 
εκμετάλλευση· τονίζει ότι η εργασιακή 
κινητικότητα δεν μπορεί να είναι 
υποχρεωτική·

Or. pt
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Τροπολογία 26
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. καλεί τα Κράτη Μέλη να ενισχύσουν 
τις δράσεις για την καταπολέμηση της 
αδήλωτης εργασίας – με τα ποσοστά των 
γυναικών να είναι εμφανώς μεγαλύτερα –
στη κατεύθυνση καταπολέμησης της 
φτώχειας των γυναικών αλλά και 
διασφάλισης της βιωσιμότητας των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης·

Or. el

Τροπολογία 27
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
επικυρώσουν χωρίς καθυστέρηση τη 
Σύμβαση αριθ. 189 της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με τους 
κατ’ οίκον εργαζομένους, η οποία 
υιοθετήθηκε κατά την τριμερή 
συνάντηση το 2011 και έχει ως στόχο να 
εξασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες 
εργασίας για τους κατ’ οίκον 
εργαζομένους καθώς και τα ίδια βασικά 
εργασιακά δικαιώματα με εκείνα που 
απολαμβάνουν οι υπόλοιποι εργαζόμενοι·

Or. en
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Τροπολογία 28
Licia Ronzulli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει την ανάγκη όλοι οι εργαζόμενοι 
στον τομέα των υπηρεσιών να έχουν 
πρόσβαση σε προγράμματα αναβάθμισης 
δεξιοτήτων προκειμένου να βελτιωθεί η 
αναντιστοιχία δεξιοτήτων και εργασιακών 
καθηκόντων·

5. τονίζει την ανάγκη όλοι οι εργαζόμενοι 
στον τομέα των υπηρεσιών να έχουν 
πρόσβαση σε μόνιμα προγράμματα 
αναβάθμισης δεξιοτήτων προκειμένου να 
βελτιωθεί η αναντιστοιχία δεξιοτήτων και 
εργασιακών καθηκόντων και να 
διασφαλίσουν οι εργαζόμενοι τις νέες 
ικανότητες και τα νέα προσόντα που 
απαιτεί η διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά 
εργασίας·

Or. it

Τροπολογία 29
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει την ανάγκη όλοι οι εργαζόμενοι 
στον τομέα των υπηρεσιών να έχουν 
πρόσβαση σε προγράμματα αναβάθμισης 
δεξιοτήτων προκειμένου να βελτιωθεί η 
αναντιστοιχία δεξιοτήτων και εργασιακών 
καθηκόντων·

5. τονίζει την ανάγκη όλοι οι εργαζόμενοι 
στον τομέα των υπηρεσιών να έχουν 
πρόσβαση σε προγράμματα αναβάθμισης 
δεξιοτήτων και στη διά βίου μάθηση
προκειμένου να βελτιωθούν οι 
μελλοντικές τους προοπτικές στην αγορά 
εργασίας και να μειωθεί η αναντιστοιχία 
δεξιοτήτων και εργασιακών καθηκόντων·

Or. en

Τροπολογία 30
Kinga Göncz
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει την ανάγκη όλοι οι εργαζόμενοι 
στον τομέα των υπηρεσιών να έχουν 
πρόσβαση σε προγράμματα αναβάθμισης 
δεξιοτήτων προκειμένου να βελτιωθεί η 
αναντιστοιχία δεξιοτήτων και εργασιακών 
καθηκόντων·

5. τονίζει την ανάγκη όλοι οι εργαζόμενοι 
(και ιδιαίτερα οι ευάλωτες ομάδες) στον 
τομέα των υπηρεσιών να έχουν πρόσβαση 
σε προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων 
προκειμένου να βελτιωθεί η αναντιστοιχία 
δεξιοτήτων και εργασιακών καθηκόντων·

Or. en

Τροπολογία 31
Silvana Koch-Mehrin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει την ανάγκη όλοι οι εργαζόμενοι 
στον τομέα των υπηρεσιών να έχουν 
πρόσβαση σε προγράμματα αναβάθμισης 
δεξιοτήτων προκειμένου να βελτιωθεί η 
αναντιστοιχία δεξιοτήτων και εργασιακών 
καθηκόντων·

5. τονίζει την ανάγκη όλοι οι εργαζόμενοι 
στον τομέα των υπηρεσιών να έχουν 
πρόσβαση σε προγράμματα αναβάθμισης 
δεξιοτήτων και πρόσθετης κατάρτισης
προκειμένου να βελτιωθεί η αναντιστοιχία 
δεξιοτήτων και εργασιακών καθηκόντων·

Or. en

Τροπολογία 32
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. επισημαίνει τα χαμηλά ποσοστά 
συμμετοχής των γυναικών στην 
επαγγελματική εκπαίδευση στο πλαίσιο 
της δια βίου μάθησης στον τομέα των 
υπηρεσιών και καλεί τα Κράτη Μέλη να 
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αναλάβουν δράση προς αυτή την 
κατεύθυνση·

Or. el

Τροπολογία 33
Minodora Cliveti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει την ανάγκη για αναβάθμιση 
των δεξιοτήτων των παλαιών 
εργαζομένων και των γονέων που 
επιστρέφουν στην αγορά εργασίας και οι 
οποίοι πρωτύτερα φρόντιζαν τα παιδιά 
και τα εξαρτώμενα άτομα της οικογενείας 
τους·

Or. ro

Τροπολογία 34
Franz Obermayr

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι οι δραστικές περικοπές του 
προϋπολογισμού σε πολλά κράτη μέλη 
πλήττουν τις γυναίκες εργαζόμενες σε 
δυσανάλογο βαθμό και καλεί την 
Επιτροπή να διενεργήσει αξιολόγηση 
αντικτύπου των μέτρων λιτότητας στις 
γυναίκες στην αγορά εργασίας, με 
ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των 
υπηρεσιών.

6. τονίζει ότι οι περικοπές του 
προϋπολογισμού σε πολλά κράτη μέλη 
ενδέχεται να πλήξουν τις γυναίκες 
εργαζόμενες και καλεί την Επιτροπή να 
διενεργήσει αξιολόγηση αντικτύπου των 
μέτρων λιτότητας στις γυναίκες στην 
αγορά εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στον 
τομέα των υπηρεσιών.

Or. de
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Τροπολογία 35
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι οι δραστικές περικοπές του 
προϋπολογισμού σε πολλά κράτη μέλη 
πλήττουν τις γυναίκες εργαζόμενες σε 
δυσανάλογο βαθμό και καλεί την Επιτροπή 
να διενεργήσει αξιολόγηση αντικτύπου
των μέτρων λιτότητας στις γυναίκες στην 
αγορά εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στον 
τομέα των υπηρεσιών.

6. τονίζει ότι οι δραστικές περικοπές του 
προϋπολογισμού σε πολλά κράτη μέλη 
πλήττουν τις γυναίκες εργαζόμενες σε 
δυσανάλογο βαθμό και καλεί την Επιτροπή 
να προβεί στη συλλογή δεδομένων 
σχετικά με τον αντίκτυπο των μέτρων 
λιτότητας στις γυναίκες στην αγορά 
εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα 
των υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 36
Iliana Malinova Iotova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. τονίζει τις προκλήσεις με τις οποίες 
έρχονται αντιμέτωποι οι εργαζόμενοι 
στον τομέα των υπηρεσιών και ιδιαίτερα 
οι γυναίκες όσον αφορά τον συνδυασμό 
εργασίας και ιδιωτικής ζωής· ζητεί, 
επομένως, την παροχή υπηρεσιών 
φροντίδας για παιδιά σε προσιτές τιμές, 
εναρμονισμένα προγράμματα ώστε να 
διασφαλίζεται καλύτερη ισορροπία 
μεταξύ εργασίας και ιδιωτικής ζωής, 
καθώς και την προώθηση της ισότητας 
των δύο φύλων ως προϋπόθεσης για την 
αύξηση της απασχόλησης τόσο των 
ανδρών όσο και των γυναικών·

Or. en
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Τροπολογία 37
Licia Ronzulli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. τονίζει την ανάγκη καταπολέμησης 
των ανισοτήτων λόγω φύλου που 
εξακολουθούν να υπάρχουν στην αγορά 
εργασίας, υιοθετώντας ενεργές πολιτικές 
που αποσκοπούν στον περιορισμό του 
πραγματικού αυτού μειονεκτήματος για 
τις γυναίκες·

Or. it

Τροπολογία 38
Iliana Malinova Iotova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. ζητεί τη διεξαγωγή εκτενούς 
κοινωνικού διαλόγου και τη συμμετοχή σε 
αυτόν εκπροσώπων των εργοδοτών και 
εργαζομένων με σκοπό τον καθορισμό 
κοινοτικών προτεραιοτήτων στον τομέα 
των υπηρεσιών όσον αφορά την 
προστασία των κοινωνικών και 
εργασιακών δικαιωμάτων, τα επιδόματα 
ανεργίας και τα δικαιώματα 
εκπροσώπησης·

Or. en


