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Πρόταση ψηφίσματος 

Η αιτιολογική σκέψη IΔ διατυπώνεται ως εξής: 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 15 Ιουλίου 2014 και στην ομιλία του για την κατάσταση 

της Ένωσης το 2015, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Jean-Claude Juncker, επισήμανε την 

ανάγκη για μια πιο δίκαιη και πραγματικά πανευρωπαϊκή αγορά εργασίας η οποία 

μπορεί να επιτευχθεί μέσω της προώθησης και της διαφύλαξης «της ελεύθερης 

κυκλοφορίας των πολιτών ως θεμελιώδους δικαιώματος της ΕΕ, αποφεύγοντας 

ταυτόχρονα περιπτώσεις καταχρήσεων και τους κινδύνους κοινωνικού ντάμπινγκ»· 

Η αιτιολογική σκέψη ΙΕ διατυπώνεται ως εξής: 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επεσήμανε στην 

απόφασή του C-341/05 Laval της 18ης Δεκεμβρίου 20071, το δικαίωμα ανάληψης 

συλλογικής δράσης κατά του ενδεχόμενου κοινωνικού ντάμπινγκ και τόνισε ότι κάθε 

δράση αυτού του είδους πρέπει να είναι αναλογική προκειμένου να μην περιορίζονται 

οι θεμελιώδεις ελευθερίες της ΕΕ, όπως η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών· 

Η αιτιολογική σκέψη ΚΒ διατυπώνεται ως εξής: 

                                                 
1 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=71925&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=

&occ=first&part=1&cid=498309 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=71925&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=498309
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=71925&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=498309
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ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των αποσπασμένων εργαζομένων στην Ένωση 

εκτιμάται στα 1,92 εκατομμύρια, κυρίως στους τομείς των κατασκευών (43,7 % του 

συνόλου των αποσπασμένων εργαζομένων), καθώς και στις υπηρεσίες, στις 

μεταφορές, στις επικοινωνίες και στη γεωργία· 

Η παράγραφος 20 διατυπώνεται ως εξής: 

20. σημειώνει ότι η οδηγία 96/71/ΕΚ αναφέρεται μόνο στα άρθρα 64 και 74 ΣΛΕΕ τα 

οποία αφορούν την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και την ελευθερία εγκατάστασης, τη 

στιγμή που ένας από τους βασικούς στόχους της οδηγίας είναι η προστασία των 

εργαζομένων· υπενθυμίζει εξάλλου τη σημασία των άρθρων 151 και 153 ΣΛΕΕ που 

καθορίζουν ως στόχους της ΕΕ και των κρατών μελών της την προώθηση της 

εργασίας, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, την κατάλληλη 

κοινωνική προστασία, την προαγωγή του κοινωνικού διαλόγου και την καταπολέμηση 

των αποκλεισμών· 

Η παράγραφος 39 διατυπώνεται ως εξής: 

39. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η κοινωνική διάσταση της Στρατηγικής για 

τις αερομεταφορές στην Ευρώπη που δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή στις 7 

Δεκεμβρίου 2015, δεδομένου ότι η ποιοτική απασχόληση και οι καλές συνθήκες 

εργασίας είναι άμεσα συνδεδεμένες με τη διατήρηση της ασφάλειας και της 

προστασίας τόσο των επιβατών όσο και του προσωπικού· υπογραμμίζει, επιπλέον, την 

ανάγκη για την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ελέγχουν και να εξασφαλίζουν την 

ορθή εφαρμογή της εθνικής κοινωνικής νομοθεσίας και των συλλογικών συμφωνιών 

για τις αεροπορικές εταιρείες που έχουν επιχειρησιακές βάσεις στην επικράτεια της 

ΕΕ· υπενθυμίζει εν προκειμένω τη σύνδεση μεταξύ των κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών προτύπων και της ποιότητας υπηρεσιών καθώς και της ασφάλειας· 

αναγνωρίζει τη σημασία θέσπισης ελάχιστων απαιτήσεων εκπαίδευσης για το 

προσωπικό συντήρησης στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας· ζητεί από την 

Επιτροπή να προτείνει αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 868/2004 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της προστασίας από τις 

πρακτικές χορήγησης ενισχύσεων και τις αθέμιτες τιμολογιακές πρακτικές που 

προκαλούν ζημία στους κοινοτικούς αερομεταφορείς κατά την παροχή αεροπορικών 

υπηρεσιών από χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας1, και να 

αναλύσει τις αιτίες της μη εφαρμογής της· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

αναθεωρήσουν τους κανόνες τους σχετικά με την αρχική εκπαίδευση και την 

χορήγηση άδειας πληρώματος αεροσκάφους με στόχο να εξαλειφθούν οι αδυναμίες οι 

οποίες οδηγούν στην εκμετάλλευση των χειριστών αεροσκάφους, όπως είναι οι 

συμβάσεις «pay to fly»· 

(Αφορά όλες τις γλώσσες.) 

                                                 
1  ΕΕ L 162 της 30.4.2004, σ. 1. 


