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Τροπολογία 9
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Ευρωπαϊκή προστασία των διασυνοριακών και εποχιακών εργαζομένων στο πλαίσιο της 
κρίσης της νόσου COVID-19

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί 
διασυνοριακοί και εποχιακοί εργαζόμενοι 
βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευάλωτη 
κατάσταση όσον αφορά τις συνθήκες 
εργασίας, καθώς και όσον αφορά την υγεία 
και την ασφάλειά τους στον χώρο εργασίας 
στο πλαίσιο της κρίσης της νόσου COVID-
19· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη 
διάρκεια της κρίσης, ήλθαν στην επιφάνεια 
ανησυχητικές αναφορές σχετικά με 
παραβιάσεις των δικαιωμάτων των 
διασυνοριακών και εποχιακών 
εργαζομένων ως προς τις συνθήκες 
εργασίας και διαβίωσης, ιδίως όσον αφορά 
τον χρόνο εργασίας, τους κατώτατους 
μισθούς, τις καταχρηστικές απολύσεις, τα 
πρότυπα υγείας και ασφάλειας στον χώρο 
εργασίας, όπως η έλλειψη γραπτών 
οδηγιών και αναρτημένων ανακοινώσεων 
στον χώρο εργασίας, η έλλειψη ασφαλών 
μεταφορών και αξιοπρεπών καταλυμάτων 
που πληρούν τις υγειονομικές απαιτήσεις 
και στα οποία μπορούν να εφαρμοστούν τα 
μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, η 
υψηλή πίεση και οι μη προσαρμοσμένες 
μορφές εργασίας, οι ρυθμίσεις απόσπασης 
και οι πρακτικές υπεργολαβίας, η μη 
συμμόρφωση με τους περιορισμούς 
καραντίνας και τη στήριξη του 
επαναπατρισμού, καθώς και η ανεπαρκής 
παροχή μέσων ατομικής προστασίας 
(ΜΑΠ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν 
λόγω αναφορές και σε γενικές γραμμές η 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί 
διασυνοριακοί και εποχιακοί εργαζόμενοι 
βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευάλωτη 
κατάσταση όσον αφορά τις συνθήκες 
εργασίας, καθώς και όσον αφορά την υγεία 
και την ασφάλειά τους στον χώρο εργασίας 
στο πλαίσιο της κρίσης της νόσου COVID-
19· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη 
διάρκεια της κρίσης, ήλθαν στην επιφάνεια 
ανησυχητικές αναφορές σχετικά με 
παραβιάσεις των δικαιωμάτων των 
διασυνοριακών και εποχιακών 
εργαζομένων ως προς τις συνθήκες 
εργασίας και διαβίωσης, ιδίως όσον αφορά 
τον χρόνο εργασίας, τους κατώτατους 
μισθούς, τις καταχρηστικές απολύσεις, τα 
πρότυπα υγείας και ασφάλειας στον χώρο 
εργασίας, όπως η έλλειψη γραπτών 
οδηγιών και αναρτημένων ανακοινώσεων 
στον χώρο εργασίας, η έλλειψη ασφαλών 
μεταφορών και αξιοπρεπών καταλυμάτων 
που πληρούν τις υγειονομικές απαιτήσεις 
και στα οποία μπορούν να εφαρμοστούν τα 
μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, η 
υψηλή πίεση και οι μη προσαρμοσμένες 
μορφές εργασίας, οι ρυθμίσεις απόσπασης 
και οι πρακτικές υπεργολαβίας, η μη 
συμμόρφωση με τους περιορισμούς 
καραντίνας και τη στήριξη του 
επαναπατρισμού, καθώς και η ανεπαρκής 
παροχή μέσων ατομικής προστασίας 
(ΜΑΠ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν 
λόγω αναφορές και σε γενικές γραμμές η 
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κρίση έχουν αποκαλύψει και επιδεινώσει 
την υφιστάμενη επισφάλεια πολλών 
διασυνοριακών και εποχιακών 
εργαζομένων, καθώς και κενά στην 
εφαρμογή και την επιβολή της 
υφιστάμενης νομοθεσίας για την 
προστασία τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πολλοί διασυνοριακοί και εποχιακοί 
εργαζόμενοι πρακτικά εξαρτώνται από τον 
εργοδότη τους ή την εταιρεία προσωρινής 
απασχόλησης όχι μόνο για το εισόδημά 
τους, αλλά επίσης και για τη διαμονή τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί 
διασυνοριακοί και εποχιακοί εργαζόμενοι 
έχουν καταλήξει στον δρόμο μετά την 
απόλυσή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
λόγω των ιδιαίτερων περιστάσεων που 
τους καθιστούν ευάλωτους, οι εν λόγω 
εργαζόμενοι ενδέχεται επίσης να 
δυσκολευτούν να καταγγείλουν τις 
καταχρήσεις ή να δυσκολεύονται να 
απουσιάζουν από την εργασία εάν νιώθουν 
άρρωστοι, λόγω της έλλειψης ενημέρωσης 
ή του φόβου να χάσουν το εισόδημά τους, 
τη διαμονή τους ή το καθεστώς 
διαμένοντος·

κρίση έχουν αποκαλύψει και επιδεινώσει 
το κοινωνικό ντάμπινγκ και την 
υφιστάμενη επισφάλεια πολλών 
διασυνοριακών και εποχιακών 
εργαζομένων, καθώς και κενά στην 
εφαρμογή και την επιβολή της 
υφιστάμενης νομοθεσίας για την 
προστασία τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πολλοί διασυνοριακοί και εποχιακοί 
εργαζόμενοι πρακτικά εξαρτώνται από τον 
εργοδότη τους ή την εταιρεία προσωρινής 
απασχόλησης όχι μόνο για το εισόδημά 
τους, αλλά επίσης και για τη διαμονή τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί 
διασυνοριακοί και εποχιακοί εργαζόμενοι 
έχουν καταλήξει στον δρόμο μετά την 
απόλυσή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
λόγω των ιδιαίτερων περιστάσεων που 
τους καθιστούν ευάλωτους, οι εν λόγω 
εργαζόμενοι ενδέχεται επίσης να 
δυσκολευτούν να καταγγείλουν τις 
καταχρήσεις ή να δυσκολεύονται να 
απουσιάζουν από την εργασία εάν νιώθουν 
άρρωστοι, λόγω της έλλειψης ενημέρωσης 
ή του φόβου να χάσουν το εισόδημά τους, 
τη διαμονή τους ή το καθεστώς 
διαμένοντος·
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Adrian-Dragoş Benea, Maria Grapini, Rovana Plumb, Mihai Tudose
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Ευρωπαϊκή προστασία των διασυνοριακών και εποχιακών εργαζομένων στο πλαίσιο της 
κρίσης της νόσου COVID-19

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει τη συνεχή καθοδήγηση 
της Επιτροπής στο πλαίσιο του εν εξελίξει 
συντονισμού της κοινής αντίδρασης της 
ΕΕ στην επιδημική έξαρση της νόσου 
COVID-19, ιδίως όσον αφορά την 
εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης 
και της απαγόρευσης των διακρίσεων, και 
την άσκηση της ελεύθερης και δίκαιης 
μετακίνησης των εργαζομένων· τονίζει ότι 
οι συνοριακοί έλεγχοι, οι έλεγχοι για την 
υγεία και οι περιορισμοί στις μετακινήσεις 
πρέπει να παραμείνουν αναλογικοί και να 
αποτελούν εξαίρεση και ότι θα πρέπει 
συνολικά να αποκατασταθεί η ελευθερία 
της κυκλοφορίας, μόλις αυτό θεωρηθεί 
ασφαλές στο πλαίσιο της κατάστασης που 
επικρατεί σε κάθε χώρα σε σχέση με τη 
νόσο COVID-19· υπενθυμίζει ότι η αρχή 
της ίσης μεταχείρισης δεν περιορίζεται 
στους διασυνοριακούς και εποχιακούς 
εργαζόμενους που απασχολούνται μόνο σε 
βασικούς τομείς και επαγγέλματα, αλλά 
επεκτείνεται σε όλους τους εργαζόμενους 
που χρειάζεται να διέρχονται εσωτερικά 
σύνορα, δεδομένου ότι οι εν λόγω τομείς 
είναι επίσης ανοικτοί στους τοπικούς 
εργαζόμενους στο κράτος μέλος υποδοχής· 
καλεί τα κράτη μέλη που δεν το έχουν 
ακόμη πράξει, να άρουν το συντομότερο 
δυνατόν όλους τους ταξιδιωτικούς 
περιορισμούς και τα μέτρα περιορισμού 

1. χαιρετίζει τη συνεχή καθοδήγηση 
της Επιτροπής στο πλαίσιο του εν εξελίξει 
συντονισμού της κοινής αντίδρασης της 
ΕΕ στην επιδημική έξαρση της νόσου 
COVID-19, ιδίως όσον αφορά την 
εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης 
και της απαγόρευσης των διακρίσεων, και 
την άσκηση της ελεύθερης και δίκαιης 
μετακίνησης των εργαζομένων· τονίζει ότι 
οι συνοριακοί έλεγχοι, οι έλεγχοι για την 
υγεία και οι περιορισμοί στις μετακινήσεις 
πρέπει να παραμείνουν αναλογικοί και να 
αποτελούν εξαίρεση και ότι θα πρέπει 
συνολικά να αποκατασταθεί η ελευθερία 
της κυκλοφορίας, μόλις αυτό θεωρηθεί 
ασφαλές στο πλαίσιο της κατάστασης που 
επικρατεί σε κάθε χώρα σε σχέση με τη 
νόσο COVID-19· υπογραμμίζει ότι η 
υγεία, η ασφάλεια και η ίση μεταχείριση 
των εργαζομένων πρέπει να είναι τα 
πρωταρχικά μελήματα για την 
αποκατάσταση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς· υπενθυμίζει ότι η 
αρχή της ίσης μεταχείρισης δεν 
περιορίζεται στους διασυνοριακούς και 
εποχιακούς εργαζόμενους που 
απασχολούνται μόνο σε βασικούς τομείς 
και επαγγέλματα, αλλά επεκτείνεται σε 
όλους τους εργαζόμενους που χρειάζεται 
να διέρχονται εσωτερικά σύνορα, 
δεδομένου ότι οι εν λόγω τομείς είναι 
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της κυκλοφορίας και καραντίνας που 
εισάγουν διακρίσεις για τους 
διασυνοριακούς και εποχιακούς 
εργαζόμενους, ώστε να αποφεύγονται οι 
ελλείψεις εργατικού δυναμικού σε 
βασικούς τομείς και προς όφελος των 
εργαζομένων, διασφαλίζοντας παράλληλα 
την υγεία και την ασφάλειά τους·

επίσης ανοικτοί στους τοπικούς 
εργαζόμενους στο κράτος μέλος υποδοχής· 
καλεί τα κράτη μέλη που δεν το έχουν 
ακόμη πράξει, να άρουν το συντομότερο 
δυνατόν όλους τους ταξιδιωτικούς 
περιορισμούς και τα μέτρα περιορισμού 
της κυκλοφορίας και καραντίνας που 
εισάγουν διακρίσεις για τους 
διασυνοριακούς και εποχιακούς 
εργαζόμενους, ώστε να αποφεύγονται οι 
ελλείψεις εργατικού δυναμικού σε 
βασικούς τομείς και προς όφελος των 
εργαζομένων, διασφαλίζοντας παράλληλα 
την υγεία και την ασφάλειά τους·

Or. en



AM\1207677EL.docx PE647.656v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

15.6.2020 B9-0172/11

Τροπολογία 11
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Dan Nica, Victor Negrescu, Carmen Avram, 
Adrian-Dragoş Benea, Maria Grapini, Rovana Plumb, Mihai Tudose
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Ευρωπαϊκή προστασία των διασυνοριακών και εποχιακών εργαζομένων στο πλαίσιο της 
κρίσης της νόσου COVID-19

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διασυνοριακοί και εποχιακοί εργαζόμενοι 
έχουν υποστεί σοβαρές επιπτώσεις τόσο 
από την κρίση όσο και από τα μέτρα των 
κρατών μελών για τον περιορισμό και την 
πρόληψη της εξάπλωσης του ιού, ιδίως το 
κλείσιμο των συνόρων, τους προσωρινούς 
περιορισμούς και τους ελέγχους στα 
εσωτερικά σύνορα· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η πανδημία COVID-19 οδήγησε στο 
κλείσιμο των συνόρων και στην παύση ή 
την αναστολή πολλών οικονομικών 
δραστηριοτήτων, γεγονός που με τη σειρά 
του οδήγησε σε αύξηση της ανεργίας και 
σε σοβαρά προβλήματα μετεγκατάστασης 
για τους διασυνοριακούς και εποχιακούς 
εργαζόμενους, οι οποίοι βρέθηκαν 
καθηλωμένοι στα κράτη μέλη στα οποία 
εργάζονταν προηγουμένως, χωρίς μέσα 
εισοδήματος, προστασίας ή μετακίνησης 
και, σε ορισμένες περιπτώσεις, χωρίς 
κατάλυμα και χωρίς πρόσβαση στην 
υγειονομική περίθαλψη ή σε τρόφιμα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διασυνοριακοί και εποχιακοί εργαζόμενοι 
έχουν υποστεί σοβαρές επιπτώσεις τόσο 
από την κρίση όσο και από τα μέτρα των 
κρατών μελών για τον περιορισμό και την 
πρόληψη της εξάπλωσης του ιού, ιδίως το 
κλείσιμο των συνόρων, τους προσωρινούς 
περιορισμούς και τους ελέγχους στα 
εσωτερικά σύνορα· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η πανδημία COVID-19 οδήγησε στο 
κλείσιμο των συνόρων και στην παύση ή 
την αναστολή πολλών οικονομικών 
δραστηριοτήτων, γεγονός που με τη σειρά 
του οδήγησε σε αύξηση της ανεργίας και 
σε σοβαρά προβλήματα μετεγκατάστασης 
για τους διασυνοριακούς και εποχιακούς 
εργαζόμενους, οι οποίοι βρέθηκαν 
καθηλωμένοι στα κράτη μέλη στα οποία 
εργάζονταν προηγουμένως, χωρίς μέσα 
εισοδήματος, προστασίας ή μετακίνησης 
και, σε ορισμένες περιπτώσεις, χωρίς 
κατάλυμα και χωρίς πρόσβαση στην 
υγειονομική περίθαλψη ή σε τρόφιμα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι και οι 
γυναίκες διασυνοριακοί και εποχιακοί 
εργαζόμενοι ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτοι·

Or. en
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Τροπολογία 12
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Dan Nica, Victor Negrescu, Carmen Avram, 
Adrian-Dragoş Benea, Maria Grapini, Rovana Plumb, Mihai Tudose
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Ευρωπαϊκή προστασία των διασυνοριακών και εποχιακών εργαζομένων στο πλαίσιο της 
κρίσης της νόσου COVID-19

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εφαρμόσουν μέτρα με τα οποία θα 
διασφαλίζεται ότι οι διασυνοριακοί και 
εποχιακοί εργαζόμενοι, καθώς και οι 
διασυνοριακοί επιχειρηματίες και 
αυτοαπασχολούμενοι θα προστατεύονται 
επαρκώς από την COVID-19 και τις 
συνέπειές της, συμπεριλαμβανομένης της 
εύκολης πρόσβασης σε σχετικές εξετάσεις, 
και θα ενημερώνονται σχετικά με τους 
κινδύνους και τις προφυλάξεις που πρέπει 
να λαμβάνονται σε γλώσσα την οποία 
κατανοούν· ζητεί, επιπλέον, να ληφθούν 
μέτρα για την προστασία της υγείας και 
της ασφάλειας των εν λόγω εργαζομένων 
κατά τη διάρκεια της μετακίνησής τους 
προς τόπο εργασίας διαφορετικό από τον 
τόπο κατοικίας τους, και για την 
εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών 
στέγασης στον εν λόγω τόπο εργασίας, που 
θα επιτρέπουν την κοινωνική 
αποστασιοποίηση, καθώς και για την 
παροχή λύσεων επαναπατρισμού, σε 
περίπτωση ανάγκης, που δεν θα 
επιβαρύνουν τον εργαζόμενο· 
υπογραμμίζει ότι πρέπει να γίνεται 
σεβαστή η ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με 
την πρόσβαση στα κοινωνικά δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένης της εξαγωγής τους· 
υπογραμμίζει ότι οι διασυνοριακοί και 
εποχιακοί εργαζόμενοι δεν πρέπει να 

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εφαρμόσουν μέτρα με τα οποία θα 
διασφαλίζεται ότι οι διασυνοριακοί και 
εποχιακοί εργαζόμενοι, καθώς και οι 
διασυνοριακοί επιχειρηματίες και 
αυτοαπασχολούμενοι θα προστατεύονται 
επαρκώς από την COVID-19 και τις 
συνέπειές της, συμπεριλαμβανομένης της 
εύκολης πρόσβασης σε σχετικές εξετάσεις, 
και θα ενημερώνονται σχετικά με τους 
κινδύνους και τις προφυλάξεις που πρέπει 
να λαμβάνονται σε γλώσσα την οποία 
κατανοούν· τονίζει την ιδιαίτερα ευάλωτη 
κατάσταση των νέων και των γυναικών 
διασυνοριακών και εποχιακών 
εργαζομένων· ζητεί, επιπλέον, να ληφθούν 
μέτρα για την προστασία της υγείας και 
της ασφάλειας των εν λόγω εργαζομένων 
κατά τη διάρκεια της μετακίνησής τους 
προς τόπο εργασίας διαφορετικό από τον 
τόπο κατοικίας τους, και για την 
εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών 
στέγασης στον εν λόγω τόπο εργασίας, που 
θα επιτρέπουν την κοινωνική 
αποστασιοποίηση, καθώς και για την 
παροχή λύσεων επαναπατρισμού, σε 
περίπτωση ανάγκης, που δεν θα 
επιβαρύνουν τον εργαζόμενο· 
υπογραμμίζει ότι πρέπει να γίνεται 
σεβαστή η ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με 
την πρόσβαση στα κοινωνικά δικαιώματα, 
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μείνουν στο περιθώριο επειδή έχουν 
ασκήσει το δικαίωμά τους στην ελεύθερη 
κυκλοφορία ως πολίτες της ΕΕ·

συμπεριλαμβανομένης της εξαγωγής τους· 
υπογραμμίζει ότι οι διασυνοριακοί και 
εποχιακοί εργαζόμενοι δεν πρέπει να 
μείνουν στο περιθώριο επειδή έχουν 
ασκήσει το δικαίωμά τους στην ελεύθερη 
κυκλοφορία ως πολίτες της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 13
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Ευρωπαϊκή προστασία των διασυνοριακών και εποχιακών εργαζομένων στο πλαίσιο της 
κρίσης της νόσου COVID-19

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
επειγόντως μελέτη σχετικά με τη γενική 
κατάσταση των συνθηκών απασχόλησης 
και υγείας και ασφάλειας των 
διασυνοριακών και εποχιακών 
εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένου του 
ρόλου των γραφείων εύρεσης προσωρινής 
απασχόλησης, των γραφείων πρόσληψης 
προσωπικού, άλλων ενδιάμεσων φορέων 
και υπεργολάβων, με σκοπό να 
εντοπιστούν τα κενά στην προστασία και η 
ενδεχόμενη ανάγκη αναθεώρησης του 
υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, όπως 
το νομοθετικό πλαίσιο για την υγεία και 
την ασφάλεια στην εργασία, η οδηγία 
2014/36/ΕΕ για τους εποχιακούς 
εργαζόμενους και η οδηγία 2008/104/ΕΚ 
για την εργασία μέσω εταιρείας 
προσωρινής απασχόλησης, και να ελεγχθεί 
η θωράκιση έναντι της πανδημίας· τονίζει 
ότι τα διδάγματα που αντλήθηκαν δεν 
ισχύουν μόνο σε σχέση με την κρίση της 
νόσου COVID-19, αλλά θα πρέπει επίσης 
να συμβάλουν στην ενίσχυση της χάραξης 
τεκμηριωμένης πολιτικής με σκοπό την 
αντιμετώπιση των νομοθετικών αδυναμιών 
σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, τόσο σε 
περιόδους κρίσης όσο και σε περιόδους και 
κανονικότητας·

15. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
επειγόντως μελέτη σχετικά με τη γενική 
κατάσταση των συνθηκών απασχόλησης 
και υγείας και ασφάλειας των 
διασυνοριακών και εποχιακών 
εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένου του 
ρόλου των γραφείων εύρεσης προσωρινής 
απασχόλησης, των γραφείων πρόσληψης 
προσωπικού, άλλων ενδιάμεσων φορέων 
και υπεργολάβων, με σκοπό να 
εντοπιστούν τα κενά στην προστασία και η 
ενδεχόμενη ανάγκη αναθεώρησης του 
υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, όπως 
το νομοθετικό πλαίσιο για την υγεία και 
την ασφάλεια στην εργασία, η οδηγία 
2014/36/ΕΕ για τους εποχιακούς 
εργαζόμενους και η οδηγία 2008/104/ΕΚ 
για την εργασία μέσω εταιρείας 
προσωρινής απασχόλησης, και να ελεγχθεί 
η θωράκιση έναντι της πανδημίας· καλεί 
τα κράτη μέλη να απαγορεύσουν την 
υπεργολαβία, προκειμένου οι εργοδότες 
να αναλάβουν την ευθύνη για τους 
εργαζομένους τους, να ελαχιστοποιήσουν 
την εναλλαγή των εργαζομένων στο χώρο 
εργασίας και να περιορίσουν τη χρήση 
επισφαλών και προσωρινών συμβάσεων 
σε τομείς όπου έχει εκδηλωθεί έξαρση 
της νόσου COVID-19· τονίζει ότι τα 
διδάγματα που αντλήθηκαν δεν ισχύουν 
μόνο σε σχέση με την κρίση της νόσου 
COVID-19, αλλά θα πρέπει επίσης να 
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συμβάλουν στην ενίσχυση της χάραξης 
τεκμηριωμένης πολιτικής με σκοπό την 
αντιμετώπιση των νομοθετικών αδυναμιών 
σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, τόσο σε 
περιόδους κρίσης όσο και σε περιόδους και 
κανονικότητας·

Or. en


