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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. θεωρεί ότι η δημιουργία ενός 
ψηφιακού και δυναμικού συστήματος για 
την αναγνώριση και την ανταλλαγή 
δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών θα 
μπορούσε να συμβάλει στη διευκόλυνση 
της καταπολέμησης των καταχρήσεων των 
δικαιωμάτων, καθώς και στην 
αντιμετώπιση των ζητημάτων που 
άπτονται των δικαιωμάτων των 
διασυνοριακών και εποχιακών 
εργαζομένων και της αδήλωτης εργασίας, 
και να συμβάλει στον καθορισμό της 
κάλυψης του υπεύθυνου συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης· καλεί την 
Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να εκπονήσει 
διεξοδική εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με 
τη θέσπιση ενός ψηφιακού ευρωπαϊκού 
αριθμού κοινωνικής ασφάλισης με σκοπό 
να δρομολογήσει σχετική πρόταση·

19. θεωρεί ότι η δημιουργία ενός 
ψηφιακού και δυναμικού συστήματος για 
την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των 
κρατών μελών θα μπορούσε να συμβάλει 
στη διευκόλυνση της καταπολέμησης των 
καταχρήσεων των δικαιωμάτων, καθώς και 
στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που 
άπτονται των δικαιωμάτων των 
διασυνοριακών και εποχιακών 
εργαζομένων και της αδήλωτης εργασίας, 
και να συμβάλει στον καθορισμό της 
κάλυψης του υπεύθυνου συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης· καλεί την 
Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να εκπονήσει 
διεξοδική εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με 
τη θέσπιση ενός ψηφιακού ευρωπαϊκού 
αριθμού κοινωνικής ασφάλισης με σκοπό 
να δρομολογήσει σχετική πρόταση· 
υπογραμμίζει ότι τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο για τον ειδικό 
σκοπό για τον οποίο προορίζονται και 
μόνο από τις αρμόδιες αρχές για την 
κοινωνική ασφάλιση, σύμφωνα με τον 
γενικό κανονισμό για την προστασία 
δεδομένων 1 ·
_____________________
1 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
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προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
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