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Τροπολογία 1
Britta Thomsen, Anna Záborská (EPP Shadow), Gesine Meissner (ALDE Shadow), 
Marije Cornelissen (Greens/EFA Shadow), Vilija Blinkevičiūtė
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 3 και 4

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ατομίκευση 
της αγοράς εργασίας, η οποία έχει ως 
αποτέλεσμα τον περιορισμό των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων, θέτει τους 
εργαζόμενους σε πλέον ευάλωτη θέση και 
έχει ως συνέπεια το επισφαλές της 
εργασίας διότι επιτρέπει στους εργοδότες 
να μειώνιουν το επίπεδο των συνθηκών 
εργασίας,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ατομίκευση 
και η διαρκώς αυξανόμενη ευελιξία της 
αγοράς εργασίας, η οποία έχει ως 
αποτέλεσμα τον περιορισμό των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων, θέτει τους 
εργαζόμενους και ιδίως τις γυναίκες που 
συχνά επωμίζονται οικογενειακές 
υποχρεώσεις σε πλέον ευάλωτη θέση και 
μπορεί να έχει ως συνέπεια το επισφαλές 
της εργασίας διότι επιτρέπει στους 
εργοδότες να μειώνουν το επίπεδο των 
συνθηκών εργασίας,

Or. en

Τροπολογία 2
Britta Thomsen, Anna Záborská (EPP Shadow), Gesine Meissner (ALDE Shadow), 
Marije Cornelissen (Greens/EFA Shadow), Cornelia Ernst (GUE/NGL Shadow), Silvia 
Costa
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 18 και 19

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επισημαίνει τον στενά συνδεδεμένο με 
το φύλο χαρακτήρα της επισφαλούς 
εργασίας και υπενθυμίζει την μεταβολή 
που επιτελείται στην αγορά εργασίας από 
αναγνωρισμένες σε άτυπες και συχνά 
επισφαλείς μορφές εργασίας·

1. επισημαίνει τον στενά συνδεδεμένο με 
το φύλο χαρακτήρα της επισφαλούς 
εργασίας και υπενθυμίζει την μεταβολή 
που επιτελείται στην αγορά εργασίας από 
αναγνωρισμένες σε άτυπες μορφές 
εργασίας, γεγονός που καθιστά αναγκαία
την προσπάθεια για να μην μετατραπεί η 
άτυπη εργασία σε επισφαλή εργασία· 
εκτιμά ότι, για να αντιμετωπιστούν αυτά 
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τα προβλήματα, πρέπει να ζητηθεί από τα 
κράτη μέλη και τους κοινωνικούς 
εταίρους να ευθυγραμμίσουν σε μεγάλο 
βαθμό τους νομοθετικούς και 
συμβατικούς κανόνες τους σχετικά με την 
μόνιμη και την άτυπη εργασία 
προκειμένου να εμποδίσουν τις πλέον 
ευκολομεταχείριστες και λιγότερο 
ακριβές μορφές εργασίας να 
κυριαρχήσουν και λαμβάνοντας υπόψη 
τους κινδύνους που ενέχει μια πιθανή 
αύξηση στην αδήλωτη εργασία·

Or. en

Τροπολογία 3
Britta Thomsen, Anna Záborská (EPP Shadow), Gesine Meissner (ALDE Shadow), 
Marije Cornelissen (Greens/EFA Shadow), Cornelia Ernst (GUE/NGL Shadow), Mary 
Honeyball
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 25 και 26

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την απογοήτευσή του διότι η 
νομοθετική δέσμη της ΕΕ και οι 
προαναφερθείσες οδηγίες περί εργασίας 
ορισμένου χρόνου, μειωμένου ωραρίου και 
προσωρινής εργασίας μέσω πρακτορείων 
δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς το πρόβλημα 
του επισφαλούς χαρακτήρα της εργασίας· 
καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να προχωρήσουν σε λήψη 
περαιτέρω ειδικών νομοθετικών μέτρων, 
όπως, λόγου χάρη, την θέσπιση ελάχιστων 
δεσμευτικών κοινωνικών προτύπων υπέρ 
των εργαζομένων, την χορήγηση ίσης 
πρόσβασης σε όλους τους εργαζόμενους σε 
υπηρεσίες και προνόμια κοινωνικού 
χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της 
άδειας μητρότητας, της υγειονομικής 
περίθαλψης και των συντάξεων και 
ανεξαρτήτως εργασιακών συνθηκών·

4. εκφράζει την απογοήτευσή του διότι η 
νομοθετική δέσμη της ΕΕ και οι 
προαναφερθείσες οδηγίες περί εργασίας 
ορισμένου χρόνου, μειωμένου ωραρίου και 
προσωρινής εργασίας μέσω πρακτορείων 
δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς το πρόβλημα 
του επισφαλούς χαρακτήρα της εργασίας· 
καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να προχωρήσουν σε λήψη 
περαιτέρω ειδικών νομοθετικών μέτρων, 
όπως, λόγου χάρη, την θέσπιση ελάχιστων 
δεσμευτικών κοινωνικών προτύπων υπέρ 
των εργαζομένων, την χορήγηση ίσης 
πρόσβασης σε όλους τους εργαζόμενους σε 
υπηρεσίες και προνόμια κοινωνικού 
χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της 
άδειας μητρότητας, της υγειονομικής 
περίθαλψης και των συντάξεων, καθώς 
και της εκπαίδευσης και κατάρτισης, και 
ανεξαρτήτως εργασιακών συνθηκών· καλεί 
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επιπλέον τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
νομοθεσία που διασφαλίζει εύλογο 
περιορισμό εργάσιμων ωρών, ανάπαυση 
και ελεύθερο χρόνο για τους 
εργαζόμενους·

Or. en

Τροπολογία 4
Britta Thomsen, Gesine Meissner (ALDE Shadow), Marije Cornelissen (Greens/EFA 
Shadow), Cornelia Ernst (GUE/NGL Shadow)
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 28, 29 και 30

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει την ανάγκη 
συνδικαλιστικής οργάνωσης των 
γυναικών που εργάζονται σε επισφαλείς 
εργασίες διότι η διασφάλιση δικαιωμάτων 
όπως η αξιοπρεπής αμοιβή, η άδεια 
μητρότητας, οι εύλογες και φυσιολογικές 
ώρες εργασίας και ένας χώρος εργασίας 
που εξασφαλίζει ίση μεταχείριση σε όλους 
έχουν κρίσιμη σημασία για αυτές τις 
γυναίκες· καλεί τα κράτη μέλη να 
τιμωρούν πράξεις και συμπεριφορές που 
παρεμποδίζουν την συνδικαλιστική 
συμμετοχή εν γένει·

5. υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί η 
δυνατότητα στις γυναίκες που εργάζονται 
σε επισφαλείς εργασίες να επιλέγουν τη 
συνδικαλιστική διασφάλιση δικαιωμάτων 
όπως η αξιοπρεπής αμοιβή, η άδεια 
μητρότητας, οι εύλογες και φυσιολογικές 
ώρες εργασίας και ένας χώρος εργασίας 
που εξασφαλίζει ίση μεταχείριση σε όλους,
δικαιώματα που έχουν κρίσιμη σημασία 
για αυτές τις γυναίκες· καλεί τα κράτη 
μέλη να τιμωρούν πράξεις και 
συμπεριφορές που παρεμποδίζουν την 
συνδικαλιστική συμμετοχή εν γένει· καλεί 
τους κοινωνικούς εταίρους να βελτιώσουν 
τη ισότητα ανδρών και γυναικών στα 
όργανά τους σε όλα τα επίπεδα·

Or. en

Τροπολογία 5
Britta Thomsen, Gesine Meissner (ALDE Shadow), Marije Cornelissen (Greens/EFA 
Shadow), Cornelia Ernst (GUE/NGL Shadow), Vilija Blinkevičiūtė, Eva-Britt Svensson
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 35, 36, 37 και 38

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι είναι ανάγκη να 
παταχθεί ο διαχωρισμός της αγοράς 
εργασίας αναλόγως του φύλου των 
εργαζομένων μέσω ευαισθητοποίησης και 
εκπαίδευσης εξ απαλών ονύχων, 
προτείνοντας λόγου χάρη σε άνδρες να 
κάνουν δουλειές που έχουν συνδεθεί με 
γυναικείες ικανότητες· 

7. επισημαίνει ότι είναι ανάγκη να 
παταχθεί ο επαγγελματικός και τομεακός 
διαχωρισμός της αγοράς εργασίας 
αναλόγως του φύλου των εργαζομένων 
μέσω ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης 
εξ απαλών ονύχων, προτείνοντας λόγου 
χάρη σε άνδρες να κάνουν δουλειές που 
έχουν συνδεθεί με γυναικείες ικανότητες 
και αντιστρόφως, παροτρύνοντας τις 
μαθήτριες να κατευθυνθούν στους 
επιστημονικούς κλάδους και 
καταπολεμώντας την αντίληψη ότι οι 
γυναίκες αποτελούν δευτερεύουσα πηγή 
οικογενειακού εισοδήματος, με την 
συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
για την ισότητα των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 6
Britta Thomsen, Anna Záborská (EPP Shadow), Gesine Meissner (ALDE Shadow), 
Marije Cornelissen (Greens/EFA Shadow), Cornelia Ernst (GUE/NGL Shadow), Mary 
Honeyball
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 43 και 44

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να παροτρύνει τα 
κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες 
πρακτικές και να αξιοποιούν στο έπακρο 
τις δυνατότητες συγχρηματοδότησης που 
παρέχουν τα Διαρθρωτικά Ταμεία, ιδίως δε 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 
προκειμένου να εξασφαλίσουν ευρύτερη 
πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και 
υψηλής ποιότητας υποδομές μέριμνας για 
τα παιδιά και τους ηλικιωμένους 
προκειμένου να μετατραπούν οι σχετικές 
θέσεις εργασίας σε αξιοπρεπείς και 
μακράς διάρκειας θέσεις εργασίας στον 

11. καλεί την Επιτροπή να παροτρύνει τα 
κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες 
πρακτικές και να αξιοποιούν στο έπακρο 
τις δυνατότητες συγχρηματοδότησης που 
παρέχουν τα Διαρθρωτικά Ταμεία, ιδίως δε 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 
προκειμένου να εξασφαλίσουν ευρύτερη 
πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και 
υψηλής ποιότητας υποδομές μέριμνας για 
τα παιδιά και τους ηλικιωμένους, 
προκειμένου να μην εξαναγκάζονται οι 
γυναίκες να αναλαμβάνουν τα καθήκοντα 
αυτά υπό μη αναγνωρισμένο καθεστώς·
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δημόσιο τομέα, προκειμένου να μην 
εξαναγκάζονται οι γυναίκες σε μερική 
απασχόληση·

επισημαίνει επιπροσθέτως πόσο 
σημαντικό είναι να μετατρέπονται, όποτε 
είναι δυνατό, οι επισφαλείς οικιακές 
εργασίες σε αξιοπρεπείς και μακράς 
διάρκειας θέσεις εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 7
Britta Thomsen, Anna Záborská (EPP Shadow), Gesine Meissner (ALDE Shadow), 
Marije Cornelissen (Greens/EFA Shadow), Cornelia Ernst (GUE/NGL Shadow)
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 46

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να εισηγηθεί νέα 
ευρωπαϊκή συμφωνία περί εσωτερικών 
άμισθων βοηθών και να μειώσει το όριο 
ηλικίας που είναι επί του παρόντος τα 30 
έτη ούτως ώστε να μην είναι πλέον 
δυνατόν να καλύπτονται θέσεις au pair από 
ενήλικες βιοπαλαιστές που πλησιάζουν τα 
30· επιμένει ότι οι au pair είναι νέοι 
άνθρωποι που συμμετέχουν σε δράσεις 
πολιτιστικών ανταλλαγών και είναι 
πρόθυμοι να βοηθήσουν στην 
καθημερινότητα μιας οικογένειας χωρίς 
όμως να εργάζονται πάνω από 5 ώρες την 
ημέρα·

12. καλεί την Επιτροπή να εισηγηθεί νέα 
ευρωπαϊκή συμφωνία περί εσωτερικών 
άμισθων βοηθών η οποία θα μειώνει το 
όριο ηλικίας που είναι επί του παρόντος τα 
30 έτη ούτως ώστε να μην είναι πλέον 
δυνατόν να καλύπτονται θέσεις au pair από 
ενήλικες βιοπαλαιστές που πλησιάζουν τα 
30· και η οποία θα επισημαίνει ότι ο 
ρόλος των au pair είναι να βοηθούν στα 
καθημερινά οικογενειακά καθήκοντα και 
να συμμετέχουν στις οικογενειακές 
δραστηριότητες χωρίς να εργάζονται 
πάνω από 30 ώρες την εβδομάδα, καθώς 
επίσης και ότι σκοπός είναι η ανάπτυξη 
των διαπολιτισμικών αντιλήψεων και 
γλωσσικών δεξιοτήτων των au pair.

Or. en


