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Πρόταση ψηφίσματος (άρθρο 181 παράγραφος 3 του Κανονισμού) για την 
αντικατάσταση της μη νομοθετικής πρότασης ψηφίσματος A9-0006/2021

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις επιπτώσεις των κανόνων της 
ΕΕ στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και των υπηρεσιών: η κινητικότητα 
του εργατικού δυναμικού εντός της ΕΕ, ως εργαλείο για την αντιστοίχιση των αναγκών 
της αγοράς εργασίας με τις δεξιότητες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική για την αγορά εργασίας και την απασχόληση 
αποτελεί και πρέπει να αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για 
να διασφαλίσουν την κοινωνική πρόοδο, την οικονομική ευημερία, τη δημιουργία 
σταθερών θέσεων εργασίας, την πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση, ένα υψηλό 
επίπεδο εκπαίδευσης και επαρκή κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της δια βίου 
κατάρτισης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά στο βιοτικό επίπεδο εντός της ΕΕ, η 
οποία επιτάθηκε από τον γύρο διεύρυνσης του 2004· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ως επί 
το πλείστον ανεξέλεγκτη κυκλοφορία εργαζομένων εντός της ΕΕ, όπως προβλέπεται 
από τις Συνθήκες, συνέβαλε στο Brexit·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ένας ρόλος για τους διασυνοριακούς εποχικούς 
εργαζομένους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδήλωτη εποχική εργασία θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε κοινωνικό ντάμπινγκ σε ορισμένες περιπτώσεις και σε ορισμένα κράτη 
μέλη·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού και το ποσοστό διαρροής 
εγκεφάλων, που προκαλούνται από τις τρέχουσες οικονομικές και κοινωνικές 



AM\1231603EL.docx PE692.545v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

ανισορροπίες μεταξύ των περιφερειών της Ένωσης, ιδίως μετά τη χρηματοπιστωτική 
κρίση, έχουν φθάσει σε κρίσιμα επίπεδα σε ορισμένα κράτη μέλη, και οδηγούν σε 
περαιτέρω προβλήματα, όπως οι δημογραφικές ανισορροπίες, οι ελλείψεις στην παροχή 
υγειονομικής περίθαλψης και σε ιατρικό προσωπικό, καθώς και οι συνολικά αυξημένες 
ανισότητες μεταξύ των περιφερειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγροτικές και οι 
απομακρυσμένες περιοχές πλήττονται ιδιαίτερα από τα εν λόγω φαινόμενα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις είναι οι 
πρώτες που υποφέρουν από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και το κοινωνικό ντάμπινγκ, 
ιδίως στον τομέα των οδικών μεταφορών·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 8 % των μετακινούμενων εργαζομένων 
απασχολούνται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικής πρόνοιας, 
πάνω από το 7 % στον τομέα των μεταφορών και πάνω από το 10 % στους τομείς της 
φιλοξενίας και της εστίασης·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναντιστοιχία προσόντων αφορά τουλάχιστον 80 
εκατομμύρια εργαζόμενους στην Ευρώπη και ότι περισσότερες από 5 στις 10 θέσεις 
εργασίας που είναι δύσκολο να καλυφθούν αφορούν επαγγέλματα υψηλής 
εξειδίκευσης1·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έξαρση της νόσου COVID-19 έχει αποκαλύψει και 
επιδεινώσει τις συχνά δυσχερείς και θλιβερές συνθήκες εργασίας και διαβίωσης 
εκατοντάδων χιλιάδων εποχικών εργαζομένων, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων 
είναι μετακινούμενοι εργαζόμενοι, και ορισμένους από τους περισσότερους από ένα 
εκατομμύριο αποσπασμένους εργαζομένους στην ΕΕ·

1. τονίζει ότι η πολιτική για την αγορά εργασίας και την απασχόληση αποτελεί και πρέπει 
να αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών· θεωρεί ότι ένα κράτος 
μέλος θα πρέπει να είναι σε θέση να δίνει προτεραιότητα στην απασχόληση στους 
πολίτες του· σημειώνει ότι η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων ευνοεί τους 
αλλοδαπούς· ζητεί συνεπώς την αλλαγή των Συνθηκών ώστε τα κράτη μέλη να 
επιλέγουν τις εθνικές τους πολιτικές ώστε να δίνουν προτεραιότητα στους δικούς τους 
πολίτες·

2. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στη μείωση του ποσοστού 
ανεργίας των πολιτών τους·

3. παροτρύνει τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στους εργαζομένους που 
κατοικούν στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειές τους, και διευκολύνουν την εσωτερική  
κινητικότητά τους μεταξύ κέντρου και εξόχως απόκεντρων περιφερειών·

4. επισημαίνει ότι η απασχόληση τόσο των εποχικών όσο και των μετακινούμενων 
εργαζομένων συσχετίζεται με το οικονομικό μοντέλο που επιλέγει το να εφαρμόσει ίδιο 
το κράτος μέλος· καλεί την ΕΕ να μην παρεμβαίνει στα κοινωνικά, οικονομικά και 
εργασιακά μοντέλα των κρατών μελών· σημειώνει ότι τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να 
εξετάσουν το ενδεχόμενο ενίσχυσης των στρατηγικών βιομηχανιών· θεωρεί ότι αυτό θα 

1 Βάση δεδομένων του ΟΟΣΑ με τίτλο «Skills for Jobs» (Δεξιότητες για θέσεις εργασίας), 
https://www.oecdskillsforjobsdatabase.org/
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μπορούσε, υπό ορισμένες συνθήκες, να μειώσει τον αριθμό των μετακινούμενων 
εργαζομένων και να αυξήσει τους μισθούς σε ορισμένα κράτη μέλη·

5. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τα αποτελέσματα της ενδοενωσιακής κινητικότητας 
των εργαζομένων, και ιδίως το φαινόμενο της διαρροής εγκεφάλων σε ορισμένους 
τομείς, περιφέρειες και κράτη μέλη·

6. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συντονίσουν τις προσπάθειές τους και να εργαστούν από 
κοινού για την καταπολέμηση της απάτης και να εντείνουν την ανταλλαγή πρακτικών 
μεταξύ των εθνικών επιθεωρήσεων εργασίας· υπενθυμίζει ότι η εσωτερική οργάνωση 
της αγοράς εργασίας καθώς και οι όροι αμοιβής πρέπει να παραμείνουν στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών·

7. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενότερα για τη βελτίωση των συνθηκών 
υγιεινής των εποχικών εργαζομένων·

8. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν το καθεστώς και τις συνθήκες απασχόλησης των 
επαγγελματιών του τομέα της υγείας και των φροντιστών, δεδομένων των 
συνεχιζόμενων δημογραφικών προκλήσεων και τυχόν μελλοντικών κρίσεων στον 
τομέα της υγείας·

9. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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