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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση οδηγίας αφορά τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών 
για εποχική απασχόληση και αποτελεί μείζον βήμα στην προσπάθεια χάραξης 
ολοκληρωμένης ενωσιακής κοινής πολιτικής στον τομέα της μετανάστευσης. Αποτελεί μέρος 
της δέσμης πράξεων η οποία αφορά τη νόμιμη μετανάστευση, η οποία ανακοινώθηκε από την 
Επιτροπή στο τέλος του 2005 και προβλέπει την έγκριση πέντε χωριστών νομοθετικών 
μέτρων που στοχεύουν στην ολοκλήρωση και στην ανάπτυξη της ενωσιακής πολιτικής στον 
τομέα της μετανάστευσης  κατά συνεκτικό τρόπο. Το πρώτο μέτρο, δηλαδή η οδηγία για την 
Μπλε Κάρτα (οδηγία 2009/50/ΕΚ), εγκρίθηκε στις 25 Μαΐου 2009. Η πρόταση οδηγία για 
μια Ενιαία Κάρτα εγκρίθηκε κατά την πρώτη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο, στις 24 Μαρτίου 
2011, και αποτελεί τώρα αντικείμενο συζήτησης μεταξύ του Συμβουλίου και του 
Κοινοβουλίου. Η παρούσα πρόταση οδηγίας παρουσιάστηκε σε συνάρτηση με την πρόταση 
οδηγίας σχετικά με την ενδοεπιχειρησιακή μετάθεση (COM(2010)0378).
Η παρούσα οδηγία πρέπει να λάβει υπόψη την υφιστάμενη ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με 
τη μετανάστευση και να εναρμονίζεται με αυτήν.
Οι πρωτεύοντες στόχοι αυτής της οδηγίας είναι:
- να συγκροτηθεί κοινό πλαίσιο με κανόνες που είναι σαφείς, ορθοί και κατανοητοί για τους 
πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι εισέρχονται και διαμένουν στην Ευρώπη για εποχική 
απασχόληση (στο εξής "εποχικά εργαζόμενοι")· 
- να προβλεφθούν κίνητρα και μέτρα που θα αποτρέπουν το ενδεχόμενο να παραμένουν 
παράτυπα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι εποχικά εργαζόμενοι μετά το τέλος 
ισχύος της άδειάς τους· 
- να προστατεύονται οι εποχικά εργαζόμενοι ώστε να μην αναγκάζονται να αντιμετωπίζουν 
καταστάσεις εκμετάλλευσης και συνθήκες εργασίας και διαβίωσης που δεν είναι αξιοπρεπείς.
Ως εισηγητής σας υπογραμμίζω ότι η παρούσα έκθεση αφορά μόνο τα μέρη της πρότασης 
που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
είτε αποκλειστικά (αιτιολογικές σκέψεις 20, 21 και 22 και άρθρα 3(στ) και 16, καθώς και, 
όσον αφορά τις εξαιρέσεις που συνδέονται με την αγορά εργασίας και την κοινωνική 
ασφάλιση, αιτιολογική έκθεση 9 και άρθρο 2, παράγραφος 2) είτε τις κοινές (αιτιολογικές 
σκέψεις 7, 10, 12, 13, 14, 19 και 23 και άρθρα 3(β), 3(γ), 4(2), 5(1)(α), 5(1)(δ), 6(2), 14 και 
17). 

Το σημαντικότερο θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας και 
των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής μας είναι η κατάσταση εκμετάλλευσης και υποβάθμισης 
στην οποία αναγκάζονται να διαβιούν και να εργάζονται πολλοί εποχικά εργαζόμενοι. 

Από αυτή την άποψη αποδεικνύεται αναγκαίο να τονιστεί πρωτίστως ότι από τους εποχικά 
εργαζομένους αυτοί που είναι ευκολότερο να εκτεθούν σε καταστάσεις εκμετάλλευσης είναι 
όσοι διαμένουν παράνομα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο αγώνα κατά της 
λαθρομετανάστευσης ένα μέσο εκ των ων ουκ άνευ είναι η οδηγία που προβλέπει κυρώσεις 
στους εργοδότες (οδηγία 2009/52/ΕΚ), ωστόσο η υπό συζήτηση οδηγία μπορεί να συμβάλει 
σημαντικά από τη στιγμή που στοχεύει στη θέσπιση σαφούς, κοινού και διαφανούς νομικού 
πλαισίου όσον αφορά την άφιξη και τη διαμονή των μεταναστών σε κράτος μέλος  για 
εποχική απασχόληση καθώς και στην προώθηση της χρήσης νόμιμων διαύλων 
μετανάστευσης. 
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Για να προστατευθούν τα δικαιώματα των εποχικά εργαζομένων ο εισηγητής σας πιστεύει ότι 
πρέπει να ακολουθηθούν πλήρως όσα διακήρυξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά 
του, με ημερομηνία 26 Σεπτεμβρίου 2007, σχετικά με το σχέδιο δράσης για τη 
λαθρομετανάστευση, μέρος των οποίων αποτελεί και η παρούσα πρόταση οδηγίας: 
«υπενθυμίζει την ανάγκη να αποφευχθούν δύο μέτρα και δύο σταθμά όσον αφορά τα 
δικαιώματα των διαφόρων κατηγοριών εργαζομένων και να διασφαλιστούν ιδίως τα 
δικαιώματα των εποχιακών εργαζομένων και των αμειβόμενων ασκούμενων, που 
κινδυνεύουν περισσότερο να πέσουν θύματα εκμετάλλευσης». 
Η επίτευξη αυτού του στόχου έχει σημασία όχι μόνο για λόγους ισότητας και κοινωνικής 
δικαιοσύνης ούτε μόνο για να γίνεται σεβαστή η αξιοπρέπεια των εποχικά εργαζομένων αλλά 
και για να αναγνωριστεί η συμβολή που καταβάλλουν μέσω της εργασίας τους, των φόρων 
και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των κρατών 
μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για δημογραφικούς λόγους και 
λόγω κάποιων χαρακτηριστικών του εργατικού δυναμικού, έχει ανάγκη αυτούς τους 
εργαζομένους, όπως έχει ανάγκη γενικότερα τους εργαζόμενους μετανάστες, πρέπει λοιπόν 
να διασφαλιστούν σε αυτούς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης που είναι δίκαιες και 
αξιοπρεπείς. 

Για να προστατεύονται τα δικαιώματα των εποχικά εργαζομένων είναι αναγκαίο να 
διασφαλίζεται πλήρης σεβασμός πρωτίστως αλλά όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις συνθήκες 
εργασίας, της αρχής της ίσης μεταχείρισης εποχικά εργαζομένων που είναι υπήκοοι τρίτης 
χώρας σε σύγκριση με αυτούς που είναι πολίτες του κράτους μέλους υποδοχής. Η πλήρης 
συνειδητοποίηση αυτής της αρχής αναδεικνύεται άλλωστε σε ένα εκ των ων ουκ άνευ για να 
αποφευχθούν καταστάσεις κοινωνικού ντάμπινγκ και αθέμιτου ανταγωνισμού. 

Πέραν τούτου, κεντρικό σημείο για να διασφαλιστεί ότι οι εποχικά εργαζόμενοι θα 
απολαύουν αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης είναι και το ζήτημα του καταλύματος: πρέπει 
να διασφαλίζεται ότι θα ζουν σε "επαρκές κατάλυμα", ενώ θα αποσαφηνίζεται καλύτερα τι 
σημαίνει αυτό. Πρέπει επίσης να αποφεύγεται το ενδεχόμενο να πέφτουν οι εποχικά 
εργαζόμενοι θύματα εκμετάλλευσης, να πληρώσουν ενοίκιο που είναι ιδιαίτερα υψηλό σε 
σχέση με τις καθαρές αποδοχές τους.

Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο είναι αυτό των ελέγχων. Πρέπει να τεθούν σε λειτουργία 
αποτελεσματικοί και ενδελεχείς μηχανισμοί επιθεωρήσεων και εποπτείας, παράλληλα με την 
ανάπτυξη αποτελεσματικού συστήματος διευκόλυνσης των  καταγγελιών, και πρέπει να 
τεθούν στη διάθεση των αρχών που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο τήρησης των μέτρων που 
προβλέπει η παρούσα οδηγία όλοι οι αναγκαίοι πόροι που χρειάζονται για να ασκήσουν κατά 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις αρμοδιότητές τους. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

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

Or. it

Τροπολογία 2

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.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο τομέας της φυτοκομίας εξαρτάται επίσης από την αλλαγή των εποχών και σε ορισμένα κράτη 
μέλη δεν καλύπτεται από τον όρο "γεωργία". Κατά συνέπεια, πρέπει να διευκρινισθεί ότι 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

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 δεν θα πρέπει να επηρεάζει 
αρνητικά τα δικαιώματα υπηκόων τρίτων 
χωρών που διαμένουν ήδη νόμιμα σε 
κράτος μέλος για εργασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τεχνική τροπολογία που έχει στόχο να διευκρινίσει σαφέστερα ότι η παρούσα 
οδηγία δεν πρέπει να επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα των υπηκόων τρίτων χωρών που 
διαμένουν ήδη νόμιμα σε κράτος μέλος για να εργαστούν.

Τροπολογία 4

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 ουσιώδεις πτυχές της 
σύμβασης ή της σχέσης απασχόλησης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να εξασφαλίζουν ότι όλες οι πτυχές της σύμβασης ή 
της σχέσης απασχόλησης τηρούν στο ακέραιο τις διατάξεις που εκτίθενται στην παρούσα 
οδηγία, ιδίως όσον αφορά την ίση μεταχείριση με τους πολίτες του κράτους μέλους υποδοχής, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 16.

Τροπολογία 5

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 
προστατευθούν  αποτελεσματικά τα 
δικαιώματα των εποχικά εργαζόμενων 
τρίτων χωρών, με την πλήρη διασφάλιση 
της αρχής της ίσης μεταχείρισης σε 
σχέση με τους εργαζόμενους υπηκόους 
του κράτους μέλους υποδοχής.

Or. it

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Τα κράτη μέλη πρέπει να κυρώσουν 
όσο το δυνατόν συντομότερα τη Διεθνή 
Σύμβαση για την προστασία των 
δικαιωμάτων όλων των διακινούμενων 
εργαζομένων και των μελών των 
οικογενειών τους, την οποία ενέκρινε η 
Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 
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στις 18 Δεκεμβρίου 1990.

Or. it

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20 β)  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και των 
αρχών που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός 
Κοινωνικός Χάρτης της 18ης Οκτωβρίου 
1961.

Or. it

Τροπολογία 8

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) 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 
συμβάσεις που έχουν συναφθεί σε κάθε 
επίπεδο, στο πλαίσιο του δικαίου και των 
πρακτικών που έχουν καθιερωθεί στο 
κράτος μέλος υποδοχής, από τους πλέον 
αντιπροσωπευτικούς κοινωνικούς 
εταίρους υπό τις ίδιες συνθήκες που 
εφαρμόζονται στους πολίτες του κράτους 
μέλους υποδοχής.
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Τροπολογία 9

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. 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. it

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22 α) Το δίκαιο της Ένωσης δεν 
περιορίζει την εξουσία των κρατών μελών 
να οργανώνουν τα δικά τους συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης. Επειδή δεν έχει 
γίνει εναρμόνιση σε επίπεδο ΕΕ, 
εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να 
ορίσει στο πλαίσιο της δικής του 
νομοθεσίας τις προϋποθέσεις για τις 
παροχές κοινωνικής ασφάλισης καθώς 
και το κόστος αυτών των παροχών και 
την περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας 
θα δίνονται αυτές. Ωστόσο, κατά την 
άσκηση αυτών των εξουσιών, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να συμμορφώνονται με 
την νομοθεσία της Ένωσης.

Or. it

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22 β) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
επιφυλάσσουν ίση μεταχείριση στους 
υπηκόους τρίτων χωρών που εργάζονται 
ή οι οποίοι, μετά από μια περίοδο 
απασχόλησης, δηλώνονται άνεργοι στην 
επικράτεια της ΕΕ. 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 
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τους κανονισμούς αυτούς μόνον λόγω της 
ιθαγένειάς τους.

Or. it

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22γ) 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 
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 
υφίστανται 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης, καθώς και επιθεωρήσεις έτσι ώστε 
να εξασφαλίζεται ότι τα δικαιώματα των εποχικά εργαζομένων και οι διατάξεις της οδηγίας θα 
γίνονται σεβαστά στο ακέραιο καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής.
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Τροπολογία 13

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 
δημιουργηθούν 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εποχικά εργαζόμενοι είναι ευάλωτοι απέναντι στην εκμετάλλευση, 
επιβάλλεται να υπάρχουν αποτελεσματικοί μηχανισμοί προκειμένου οι εποχικά εργαζόμενοι να 
υποβάλλουν καταγγελίες οι ίδιοι ή μέσω τρίτων. Η προστασία των εποχικά εργαζομένων που 
υποβάλλουν καταγγελίες από ενδεχόμενη θυματοποίηση έχει ζωτική σημασία έτσι ώστε ο 
μηχανισμός υποβολής καταγγελιών να καταστεί βιώσιμη επιλογή και να προστατεύει τους 
εποχικά εργαζόμενους που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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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.

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Αφής στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμα αν και με ποιον τρόπο η οδηγία για τις αποσπάσεις 
θα εφαρμόζεται και στους πολίτες τρίτων χωρών, δεν είναι σκόπιμο να θεσπιστεί η εξαίρεση 
από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας των εργαζόμενων υπηκόων τρίτων χωρών οι 
οποίοι αποσπώνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο παροχής 
υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 96/71/ΕΚ. 

Τροπολογία 15

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 την 
επέκταση της εφαρμογής της σε 
επιπρόσθετες δραστηριότητες που 
εξαρτώνται από την αλλαγή των εποχών, 
υπό τον όρο ότι οι κοινωνικοί εταίροι 
συμφωνούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένες δραστηριότητες στους τομείς της γεωργίας,  της φυτοκομίας και του τουρισμού είναι 
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φυσιολογικά εποχικές και συνδέονται με αιχμές στις απαιτήσεις σε εργατικό δυναμικό, ανάλογα 
με την αλλαγή των εποχών (βλ. παραδείγματα στην αιτιολογική σκέψη 10). Λαμβάνοντας υπόψη 
την μεγάλη ποικιλία καταστάσεων στα κράτη μέλη, ορισμένες επιπρόσθετες δραστηριότητες, 
πέρα από τους τομείς αυτούς, μπορεί να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, αλλά 
τούτο πρέπει να συμβαίνει μόνο με τη συμφωνία των κοινωνικών εταίρων.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο β

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 διαμένει προσωρινά για 
λόγους απασχόλησης στην επικράτεια 
κράτους μέλους σε τομέα δραστηριότητας 
που εξαρτάται από την αλλαγή των 
εποχών, εντός του πεδίου εφαρμογής του 
άρθρου 2(2α), 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. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία τεχνικού χαρακτήρα έτσι ώστε το κείμενο να γίνει συνεπές με άλλες αλλαγές όσον 
αφορά τους ορισμούς και το πεδίο εφαρμογής.

Τροπολογία 17

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 

(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 
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είναι πολύ υψηλότερο από το απαιτούμενο 
για τις συνήθως εκτελούμενες 
δραστηριότητες·

είναι τακτικά και προβλέψιμα πολύ 
υψηλότερο από το απαιτούμενο για τις 
συνήθως εκτελούμενες δραστηριότητες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να χαρακτηρισθεί εποχική μια δραστηριότητα πρέπει να συνδέεται αυστηρά με ορισμένη 
περίοδο του έτους κατά την οποία οι απαιτήσεις σε εργατικό δυναμικό είναι προβλέψιμα και 
τακτικά υψηλότερες από το σύνηθες.

Τροπολογία 18

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, σε 
συμφωνία με το δίκαιο και τις 
καθιερωμένες πρακτικές του κράτους 
μέλους υποδοχής, από τους πλέον 
αντιπροσωπευτικούς κοινωνικούς 
εταίρους και είναι εφαρμοστέοι στους 
εργαζόμενους υπηκόους του κράτους 
μέλους υποδοχής.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Ο ορισμός που εμπεριέχει η πρόταση της Επιτροπής θα εμπόδιζε να ληφθούν υπόψη όλες οι 
συλλογικές συμφωνίες που έχουν συναφθεί σε κάθε επίπεδο και θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στο 
σύστημα σχέσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων· πέραν τούτου δεν θα διασφάλιζε την 
τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης σε σχέση με τους πολίτες του κράτους μέλους υποδοχής 
και δεν θα απέτρεπε τον κίνδυνο κοινωνικού ντάμπινγκ, του αθέμιτου ανταγωνισμού και της 
εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 19

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 
υπηκόους τρίτων  χωρών στα οποία αυτή 
εφαρμόζεται όσον αφορά τα άρθρα 13 έως 
17 της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγή τεχνικού χαρακτήρα ώστε να διευκρινισθεί ότι οποιεσδήποτε ευνοϊκότερες διατάξεις 
πρέπει να αναφέρονται ρητά σε υπηκόους τρίτων χωρών (επίδοξους εποχικά εργαζόμενους 
βάσει του άρθρου 13 και εποχικά εργαζόμενους βάσει των άρθρων 14-17).

Τροπολογία 20

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 

(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 τις 
κεφαλαιώδεις πτυχές της σύμβασης ή 
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εργασίας ανά εβδομάδα ή ανά μήνα και, 
κατά περίπτωση, άλλους σχετικούς όρους 
εργασίας·

σχέσης απασχόλησης, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας του 
Συμβουλίου 91/533/ΕΚ της 14ης 
Οκτωβρίου 1991 σχετικά με την 
υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει 
τον εργαζόμενο για τους όρους που 
διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση 
εργασίας1, σύμφωνα με τις διατάξεις που 
ορίζονται στο άρθρο 16 της παρούσας 
οδηγίας·
_____________
1 ΕΕ L 228, 18.10.1991, σ. 32.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί δυνατότητα στις αρχές να εξασφαλίζουν ότι όλες οι πτυχές της 
σύμβασης ή της σχέσης απασχόλησης, όπως ορίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία, τηρούν 
πλήρως τις διατάξεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, και ειδικότερα σε σχέση με την ίση 
μεταχείριση με τους πολίτες του κράτους μέλους υποδοχής, όπως ορίζεται στο άρθρο  16.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) αποδεικτικά στοιχεία ότι ο αιτών 
διαθέτει κατάλυμα, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 14. 

(δ) αποδεικτικά στοιχεία ότι ο αιτών 
διαθέτει κατάλυμα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις που περιλαμβάνονται στο άρθρο 
14.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τούτο θα επιτρέψει στις αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν ότι οι εποχικά εργαζόμενοι έχουν 
ικανοποιητικά καταλύματα, όπως απαιτεί το άρθρο 14.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να ελέγχουν 
κατά πόσον η συγκεκριμένη κενή θέση 
είναι δυνατόν να καλυφθεί από υπήκοο 
του συγκεκριμένου κράτους μέλους ή 
υπήκοο άλλου 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. en

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση της διατύπωσης χάριν σαφηνείας.

Τροπολογία 23

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.

1. 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 
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απορριμμάτων. Τα καταλύματα θα 
επιτρέπουν την πρόσβαση στις βασικές 
υπηρεσίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα καταλύματα θα είναι επαρκή και θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της εθνικής 
νομοθεσίας και των αντίστοιχων πρακτικών καθώς και με κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις. 
Αυτές οι ελάχιστες προϋποθέσεις θα συμφωνούν με δείκτες οι οποίοι ορίζουν την επαρκή 
στέγαση και έχουν προσδιοριστεί από την Επιτροπή Οικονομικών, Κοινωνικών και 
Πολιτισμικών Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Αν απαιτείται από τους εποχικά 
εργαζομένους να πληρώνουν ενοίκιο για 
αυτό το κατάλυμα, το κόστος του 
καθορίζεται σε σχέση με τη διάρκεια της 
διαμονής τους και δεν θα είναι υπέρμετρο 
σε σχέση με τις καθαρές τους αποδοχές 
και την ποιότητα του καταλύματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρέωση με υψηλό ενοίκιο σε συνδυασμό με τις καθαρές αποδοχές των εποχικά 
εργαζομένων ή την ποιότητα του καταλύματος είναι ένα μέσο πιθανής εκμετάλλευσής τους, 
πράγμα που πρέπει να αποτραπεί.

Τροπολογία 25

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

Άρθρο 14α 
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).

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάποιες δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την εποχική απασχόληση πρέπει να καταβάλλονται 
από τους εργοδότες. Η πληρωμή των δαπανών μετακίνησης από τον εργοδότη θα διευκολύνει 
την επιστροφή των εποχικά εργαζομένων στον τόπο καταγωγής τους με τη λήξη ισχύος της 
άδειάς τους.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16

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: 

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 

1. τους όρους εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των όρων αμοιβής, 
απόλυσης, ωραρίου εργασίας, διακοπών 
και πειθαρχικών ζητημάτων καθώς και 
υγείας και ασφάλειας στον τόπο εργασίας, 
λαμβανομένων υπόψη, πέρα από τις 
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συλλογικές συμβάσεις γενικής εφαρμογής 
στο κράτος μέλος στο οποίο έγιναν δεκτοί 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.
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·

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 τους πλέον 
αντιπροσωπευτικούς κοινωνικούς 
εταίρους υπό τις ίδιες συνθήκες που 
εφαρμόζονται στους πολίτες του κράτους 
μέλους υποδοχής. 

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

(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 
καθιερωμένες πρακτικές στο κράτος 
μέλος υποδοχής που συμμορφώνονται με 
το ενωσιακό δίκαιο, με την επιφύλαξη των 
εθνικών διατάξεων για τη δημόσια τάξη 
και τη δημόσια ασφάλεια·

(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· 

3. τους κλάδους της κοινωνικής 
ασφάλισης, όπως ορίζονται στον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 883/2004·

(γ) την καταβολή των εκ του νόμου 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων βάσει της 
προηγούμενης απασχόλησης του 
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εργαζομένου υπό τους ίδιους όρους που 
ισχύουν για τους υπηκόους των 
συγκεκριμένων κρατών μελών κατά τη 
μετακίνηση σε τρίτη χώρα·

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

4. την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες 
και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών 
που προσφέρονται στο κοινό, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών 
στέγασης και της συνδρομής και των 
υπηρεσιών παροχής πληροφόρησης και 
συμβουλών που προσφέρονται από τις 
υπηρεσίες απασχόλησης σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία. Η παρούσα 
παράγραφος δεν θίγει την ελευθερία 
σύναψης συμβάσεων σύμφωνα με το 
εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο. 

Or. it

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. την εκπαίδευση και την 
επαγγελματική κατάρτιση υπό την ευρεία 
έννοια του όρου , συμπεριλαμβανομένων 
των επιδοτήσεων για  σπουδές·

Or. it

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. την αναγνώριση διπλωμάτων, 
πιστοποιητικών και άλλων 
επαγγελματικών τίτλων, σύμφωνα με τις 
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ισχύουσες εθνικές διαδικασίες·

Or. it

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4γ. τις φορολογικές ελαφρύνσεις.

Or. it

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 - εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. it

Αιτιολόγηση
Come dichiarato dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 26 Settembre 2007 sul 
piano d'azione sull'immigrazione legale (2006/2251(INI)), è di fondamentale importanza 
"evitare una gerarchia dei diritti tra le diverse categorie di lavoratori e di proteggere in 
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particolare il diritto dei lavoratori stagionali e dei tirocinanti retribuiti, che sono 
maggiormente soggetti ad abusi", quindi è necessario assicurare per i lavoratori stagionali la 
parità di trattamento in alcuni settori fondamentali, tra cui certamente le condizioni di 
lavoro, ed il godimento di alcuni diritti socio-economici fondamentali, che permettano loro di 
portare avanti uno standard di vita decente, per evitare lo sfruttamento, il dumping sociale e 
la concorrenza sleale.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16α
Έλεγχος και καταστολή:

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι θα 
τεθούν σε λειτουργία οι κατάλληλοι 
μηχανισμοί παρακολούθησης και ότι θα 
διενεργούνται επαρκείς επιθεωρήσεις 
στην επικράτειά τους, για να 
διασφαλιστεί ότι οι διατάξεις της 
οδηγίας, ιδίως όσες αφορούν τα 
δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας και 
τη στέγαση, τηρούνται πλήρως σε όλη τη 
διάρκεια της διαμονής των εποχικά 
εργαζομένων στο συγκεκριμένο κράτος 
μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης και επιθεωρήσεων, για να 
διασφαλιστεί ότι θα γίνονται πλήρως σεβαστά τα δικαιώματα των εποχικά εργαζομένων και τα 
προβλεπόμενα στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 - εδάφιο -1 (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
υπάρχουν αποτελεσματικοί μηχανισμοί 
μέσω των οποίων οι εποχικά εργαζόμενοι 
μπορούν να καταθέτουν καταγγελίες εις 
βάρος των εργοδοτών τους, άμεσα ή 
μέσω τρίτων μερών, τα οποία έχουν, 
σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει η 
εθνική τους νομοθεσία, νόμιμο συμφέρον 
να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την 
παρούσα οδηγία, ή μέσω αρμόδιας αρχής 
του κράτους μέλους, όταν προβλέπεται 
τούτο από την εθνική νομοθεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εποχικά εργαζόμενοι είναι ευάλωτοι απέναντι στην εκμετάλλευση, 
επιβάλλεται να υπάρχουν αποτελεσματικοί μηχανισμοί προκειμένου οι εποχικά εργαζόμενοι να 
υποβάλλουν καταγγελίες οι ίδιοι ή μέσω τρίτων.

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εγκρίνουν τα μέτρα που 
είναι αναγκαία για την προστασία των 
εποχικά εργαζομένων κατά της απόλυσης 
ή άλλης δυσμενούς μεταχείρισης που θα 
συνιστούσε αντίδραση του εργοδότη σε 
καταγγελία εντός της επιχείρησης ή σε 
κίνηση οποιασδήποτε δικαστικής 
διαδικασίας που στοχεύει στη 
συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία.

Or. en
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Αιτιολόγηση

 Η προστασία των εποχικά εργαζομένων που υποβάλλουν καταγγελίες έχει ζωτική σημασία έτσι 
ώστε ο μηχανισμός υποβολής καταγγελιών να καταστεί βιώσιμη επιλογή και να προστατεύει 
τους εποχικά εργαζόμενους που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση.


