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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής 
Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, σκοπός της Ένωσης είναι «να προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη και 
προστασία»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 
αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει ότι κατά τον 
καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, η Ένωση συνεκτιμά 
τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, με τη 
διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, με την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και με τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της 
ίσης μεταχείρισης θεμελιώνεται στο άρθρο 45 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, με το οποίο 
απαγορεύεται κάθε διάκριση λόγω ιθαγενείας μεταξύ των εργαζομένων των κρατών 
μελών, όσον αφορά την απασχόληση, την αμοιβή και τους άλλους όρους εργασίας και 
απασχόλησης·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πάνω από 2,3 εκατομμύρια αποσπάσεις για την 
παροχή υπηρεσιών σε άλλα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών είναι ζωτικής σημασίας για την ενιαία αγορά και θα πρέπει να συμβάλλει 
στην ευημερία όλων των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να επιτρέπεται η 
ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών και εργαζομένων ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλίζονται 
τα δικαιώματα των εργαζομένων χωρίς να παρέχεται στις επιχειρήσεις το δικαίωμα να 
παρακάμπτουν κοινωνικούς και εργασιακούς νόμους και πρακτικές· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα πρέπει να εξεταστούν δεόντως, 
προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια βιώσιμη αγορά υπηρεσιών, 
χωρίς περιβαλλοντικό και κοινωνικό ντάμπινγκ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πιο ολοκληρωμένη και διασυνδεδεμένη αγορά υπηρεσιών 
είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα πρέπει να τεθούν στην ίδια 
βάση, προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια βιώσιμη αγορά 
υπηρεσιών, χωρίς περιβαλλοντικό και κοινωνικό ντάμπινγκ και σύμφωνα με τη δίκαιη 
μετάβαση·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών επιτρέπει στις 
εταιρείες να προσλαμβάνουν υπαλλήλους από μια μεγαλύτερη δεξαμενή ταλέντων και 
από όλες τις πληθυσμιακές ομάδες, συγκεκριμένα νέους, μετανάστες και μακροχρόνια 
ανέργους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά μπορεί να είναι βιώσιμη και να 
συμβάλλει στην ευημερία αν βασίζεται σε δίκαιους και κοινούς κανόνες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η προστασία και η προώθηση δίκαιων μισθών, ισότητας των φύλων και 
αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και απασχόλησης διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη 
δημιουργία μιας εύρυθμης, δίκαιης και βιώσιμης ενιαίας αγοράς ποιοτικών υπηρεσιών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με την ελεύθερη και δίκαιη 
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κυκλοφορία ατόμων, εργαζομένων, αγαθών και υπηρεσιών πρέπει να εφαρμόζεται με 
αποτελεσματικό και συνεκτικό τρόπο και η εφαρμογή αυτή να ελέγχεται· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο βασικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (ELA) είναι να ελέγχει 
την τήρηση του δικαίου της Ένωσης στον τομέα της κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 27 % της προστιθέμενης αξίας των μεταποιημένων 
προϊόντων στην ΕΕ δημιουργείται από τις υπηρεσίες, ενώ 14 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας αντιστοιχούν στον τομέα των υπηρεσιών που στηρίζει τη μεταποίηση1·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών δεν θα πρέπει να 
οδηγήσει σε υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας, της υγείας και της ασφάλειας των 
εργαζομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υφιστάμενη κρίση έχει αναδείξει τις 
υπάρχουσες ελλείψεις που σχετίζονται με την προστασία των μετακινούμενων και των 
διασυνοριακών εργαζομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της 
Επιτροπής για την αποκατάσταση της ελεύθερης κυκλοφορίας επικεντρώθηκαν 
περισσότερο στην παροχή ασφαλών υπηρεσιών στους πολίτες και τους κατοίκους των 
χωρών της ΕΕ και όχι στη διασφάλιση ασφαλών συνθηκών για τους εργαζόμενους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεράστια επιδημιολογική έξαρση της νόσου COVID-19 
καταδεικνύει τον πιθανό αντίκτυπο που έχουν οι κακές συνθήκες εργασίας στους 
μετακινούμενους εργαζόμενους·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
εργάζονται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εξακολουθεί να καταστρατηγείται η νομοθεσία της Ένωσης που διέπει την παροχή 
υπηρεσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ είναι οι πλέον ευάλωτες στην 
προαναφερθείσα καταστρατήγηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρωτοβουλίες που 
απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις, θα πρέπει να 
βοηθούν τις εν λόγω επιχειρήσεις να τηρούν τους υφιστάμενους κανόνες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο αθέμιτος ανταγωνισμός δυσχεραίνει σημαντικά τη λειτουργία των ΜΜΕ·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές επιπτώσεις της ελεύθερης κυκλοφορίας 
υπηρεσιών μπορούν να επηρεάσουν τις περιοχές καταγωγής αλλά και τις περιοχές που 
φιλοξενούν μετακινούμενους εργαζόμενους τόσο θετικά όσο και αρνητικά· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανανέωση της βιομηχανίας επηρεάζεται σημαντικά από τις 
δημογραφικές προκλήσεις στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, η ΕΕ χρειάζεται 
μια ισχυρή πολιτική συνοχής καθώς και μια δίκαιη και γεωγραφικά ισορροπημένη 
βιομηχανική στρατηγική που θα συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την 
ανοδική κοινωνική σύγκλιση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική ρύθμιση και 
οι συλλογικές συμβάσεις είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση αξιοπρεπών 
συνθηκών εργασίας και απασχόλησης, ποιοτικών υπηρεσιών και θεμιτού 
ανταγωνισμού·

Θ. δεδομένου ότι ο στόχος της Ευρωπαϊκής οδηγίας περί προσβασιμότητας είναι να 
συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ευθυγραμμίζοντας τους 
νόμους και τις κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών αναφορικά με 
τις απαιτήσεις προσβασιμότητας σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, εξαλείφοντας και 

1 Rytter Synesen, E., Hvidt Thelle, E., Making EU Trade in Services Work for All, Copenhagen Economics, 
Κοπεγχάγη, 2018.
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αποτρέποντας, συγκεκριμένα, τα εμπόδια της ελεύθερης κυκλοφορίας συγκεκριμένων 
προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών που προκύπτουν από διαφορετικές απαιτήσεις 
προσβασιμότητας στα κράτη μέλη και, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζήτηση για 
προσβάσιμες υπηρεσίες είναι υψηλή και ο αριθμός των ατόμων με αναπηρίες 
προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών θα πρέπει να 
συμμορφώνεται με τις αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και δεν 
θα πρέπει να επηρεάζει την περαιτέρω υλοποίηση του· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
απαραίτητο να διατηρηθεί το νόμιμο δικαίωμα των δημοσίων αρχών και των κρατών 
μελών να ρυθμίζουν τον τομέα των υπηρεσιών εάν αυτό εξυπηρετεί το δημόσιο 
συμφέρον· λαμβάνοντας υπόψη ότι από την οδηγία για τις υπηρεσίες εξαιρούνται εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης 
και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες αυτές χρειάζονται ειδικά 
κανονιστικά πλαίσια προκειμένου να λειτουργήσουν προς το γενικό συμφέρον, 
σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 26 και το άρθρο 14 της ΣΛΕΕ·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε επίπεδο ΕΕ, δεν υπάρχει συστηματική συλλογή δεδομένων 
για την παροχή επαρκών στοιχείων σχετικά με τους μετακινούμενους εργαζόμενους ή 
για να μπορούν οι εργαζόμενοι να εξακριβώνουν το καθεστώς τους ως προς την 
κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης και να αξιώνουν διάφορα σωρευμένα δικαιώματα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενημέρωση σχετικά με τους ισχύοντες κανόνες καθώς και η 
αποτελεσματική συμμόρφωση με αυτούς αλλά και ο έλεγχος και εφαρμογή τους 
συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση για την καταπολέμηση των περιστατικών 
παραβίασής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή τεχνολογία, η οποία μπορεί να 
διευκολύνει τον έλεγχο και την εφαρμογή νομοθετικών διατάξεων που διασφαλίζουν τα 
δικαιώματα των μετακινούμενων εργαζόμενων, θα πρέπει επομένως να προωθείται και 
να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων·

1. υπενθυμίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών συμβάλλει στην οικονομική 
ανάπτυξη της ΕΕ και δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης· σημειώνει ότι η διάταξη για 
τη χώρα προορισμού αποτελεί την κατευθυντήρια αρχή της οδηγίας για τις υπηρεσίες 
και θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να αλλάξει· τονίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των 
υπηρεσιών πρέπει να συνάδει με τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα των 
εργαζομένων· υπενθυμίζει ότι οι αρχές της ίσης μεταχείρισης και της ελεύθερης 
κυκλοφορίας δεν ισχύουν μόνο για τους παρόχους υπηρεσιών, αλλά ισχύουν εξίσου και 
για τους εργαζόμενους· θεωρεί ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών συμβαδίζει 
με την ελεύθερη και δίκαιη κινητικότητα των εργαζομένων που παρέχουν αυτές τις 
υπηρεσίες, και ότι η εσωτερική αγορά ωφελείται όταν τηρούνται οι κανόνες για τις 
συνθήκες εργασίας και προστατεύεται η υγεία και η ασφάλεια των μετακινούμενων 
εργαζομένων· υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων ως ελάχιστου προτύπου θα μπορούσε να συμβάλει στην ενίσχυση των 
δικαιωμάτων και της προστασίας των Ευρωπαίων εργαζομένων·

2. τονίζει ότι η ενωσιακή νομοθεσία που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών 
δεν πρέπει να θίγει με κανένα τρόπο την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως 
αναγνωρίζονται στα κράτη μέλη και σε επίπεδο Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος σε απεργία ή για ανάληψη άλλων δράσεων που καλύπτονται από ειδικά 
συστήματα εργασιακών σχέσεων στα κράτη μέλη, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και/ή 
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πρακτική· δεν πρέπει να θίγει επίσης το δικαίωμα διαπραγμάτευσης, σύναψης και 
εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων ή το δικαίωμα ανάληψης συλλογικής δράσης 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και/ή εθνική πρακτική· τονίζει ότι η νομοθεσία ποιότητας 
και η αποτελεσματική εφαρμογή της αποτελούν μακροπρόθεσμη επένδυση·

3. ζητεί αποτελεσματικότερο συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ και μεγαλύτερη ανάληψη 
δεσμεύσεων για την αντιμετώπιση βασικών κοινωνικών προκλήσεων, με παράλληλη 
διατήρηση της πολυμορφίας των εθνικών συστημάτων, με σεβασμό προς τις 
αρμοδιότητες των κρατών μελών και σύμφωνα με τις αρχές της αναλογικότητας και της 
επικουρικότητας· υπενθυμίζει το θεμελιώδες δικαίωμα των κρατών μελών να 
υπερβαίνουν τα ελάχιστα όρια που θεσπίζουν οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς 
να δημιουργούν αδικαιολόγητα και δυσανάλογα εμπόδια· υπογραμμίζει την ανάγκη για 
καλή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων για 
τους μετακινούμενους εργαζόμενους, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στις εθνικές 
πρακτικές, να βελτιωθεί η πρόσβαση στις διαθέσιμες πληροφορίες και να δημιουργηθεί 
μια προβλέψιμη και προσβάσιμη εσωτερική αγορά εργασίας·

4. ζητεί από τα κράτη μέλη να δημοσιοποιούν όλες τις πληροφορίες για τους όρους 
απόσπασης, ιδίως όσον αφορά τις τοπικές και περιφερειακές συλλογικές συμβάσεις 
αλλά και γενικότερα, σε τυποποιημένους δικτυακούς τόπους σύμφωνα με τη νομοθεσία 
της Ένωσης· τονίζει ότι η πρόσβαση σε πληροφορίες είναι ζωτικής σημασίας, καθώς 
παρέχει νομική σαφήνεια για τους εργοδότες και επιτρέπει τη βέλτιστη προστασία των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν και να 
παρακολουθούν την αναθεωρημένη οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων με ορθό και 
έγκαιρο τρόπο ώστε να προστατεύονται οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της 
απόσπασής τους σε ό,τι αφορά την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, με τη θέσπιση 
υποχρεωτικών διατάξεων όσον αφορά τους όρους εργασίας και απασχόλησης και την 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων όσον αφορά την 
ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να 
παρακολουθεί τις επιδόσεις των κρατών μελών όσον αφορά τη μεταφορά της 
νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή της και να διενεργεί, από κοινού με τα 
κράτη μέλη, τους κοινωνικούς εταίρους και τους ενδιαφερόμενους φορείς, διαφανείς 
και συμμετοχικές αξιολογήσεις που θα πρέπει να βασίζονται σε ποσοτικά αλλά και σε 
ποιοτικά κριτήρια·

5. υπογραμμίζει ότι η φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και η ανάγκη για 
δίκαιη μετάβαση πρέπει να αποτυπώνονται και στην προσέγγιση σχετικά με την 
εσωτερική αγορά υπηρεσιών και, παράλληλα, να προωθούνται υψηλού επιπέδου 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα ως προαπαιτούμενα για την αύξηση της 
παραγωγικότητας· επισημαίνει τον ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίζουν οι δημόσιες 
συμβάσεις για την επίτευξη αυτών των στόχων· προτρέπει τα κράτη μέλη να αυξήσουν 
την ευαισθητοποίηση και να κάνουν καλύτερη χρήση των υφιστάμενων 
προγραμμάτων2 για την προώθηση των πράσινων υπηρεσιών στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων3 προκειμένου να επιτευχθεί μια κυκλική οικονομία· υπογραμμίζει πόσο 

2 π.χ.: 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_catering_services_SWD_(20
19)_366_final.pdf
3 Θεματικό Τμήμα Α του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, «The European Services Sector and the Green Transition» 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_catering_services_SWD_(2019)_366_final.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_catering_services_SWD_(2019)_366_final.pdf
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σημαντικές είναι οι υπηρεσίες που διευκολύνουν τη μετρήσιμη μείωση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος (πράσινες υπηρεσίες)4· ζητεί από την Επιτροπή να 
ξεκινήσει να εργάζεται για την ανάπτυξη ενός κοινού ορισμού για τις πράσινες 
υπηρεσίες·

6. υπογραμμίζει ότι οι στόχοι που θέτουν ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών 
δικαιωμάτων, οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και η στρατηγική για την ισότητα των φύλων πρέπει να αποτυπώνονται και 
στην προσέγγιση σχετικά με την εσωτερική αγορά υπηρεσιών και, παράλληλα, να 
προωθούνται υψηλού επιπέδου κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα ως 
προαπαιτούμενα για την αύξηση της παραγωγικότητας· υπογραμμίζει τη σημασία των 
δημόσιων συμβάσεων για την επίτευξη αυτών των στόχων·

7. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές να 
συνεργαστούν με τους κοινωνικούς εταίρους και την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας 
προκειμένου να χαράξουν συγκεκριμένες τομεακές στρατηγικές που προάγουν και 
διευκολύνουν την εθελοντική κινητικότητα των εργαζομένων, εφαρμόζοντας τις 
σχετικές δημόσιες πολιτικές και παρέχοντας ευκαιρίες απασχόλησης υψηλής ποιότητας 
και αξιοπρεπείς μισθούς που αντιστοιχούν στις δεξιότητες των εργαζομένων· καλεί, ως 
εκ τούτου, τα κράτη μέλη να επιβάλουν τη συμμόρφωση προκειμένου να 
διασφαλιστούν δίκαιες και ισότιμες συνθήκες για τους μετακινούμενους εργαζομένους, 
να συμβάλουν στην ανοδική κοινωνική σύγκλιση και να εντείνουν τη διοικητική 
συνεργασία μεταξύ εθνικών και τοπικών διοικήσεων· υπογραμμίζει ότι η εύρυθμη 
λειτουργία της αγοράς υπηρεσιών είναι αναγκαία για την καταπολέμηση της ανεργίας 
των νέων και την εύρεση εργασίας·

8. παροτρύνει τις δημόσιες διοικήσεις των κρατών μελών να αποφεύγουν την επιβολή 
αδικαιολόγητων και δυσανάλογων φραγμών στην κινητικότητα των εργαζόμενων και 
των επιχειρήσεων, οι οποίοι στερούν από τους πολίτες θέσεις εργασίας, επιδόματα 
πρόνοιας και κοινωνικές παροχές, ενώ από τους επιχειρηματίες, ευκαιρίες για την 
ανανέωση του ευρωπαϊκού τομέα υπηρεσιών καθώς και τη συμβολή τους στην ανοδική 
σύγκλιση και την κοινωνική συνοχή· τονίζει, ωστόσο, ότι τα κράτη μέλη έχουν τη 
δυνατότητα, σύμφωνα με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να επικαλεστούν 
λόγους δημοσίου συμφέροντος για να περιορίσουν τη διασυνοριακή παροχή 
υπηρεσιών· ζητεί από τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την 
αντιμετώπιση της παραοικονομίας και της αδήλωτης εργασίας, δεδομένου ότι τα 
φαινόμενα αυτά έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην προστασία των εργαζομένων και 
στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό· ζητεί, ταυτόχρονα, την υποστήριξη των εργοδοτών, 
παρέχοντάς τους προβλέψιμες συνθήκες λειτουργίας χωρίς διακρίσεις, ούτως ώστε να 
συνεχίσουν να συμβάλουν στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης· 
θεωρεί ότι οι εθνικές διατάξεις, πρακτικές και ρυθμίσεις σχετικά με την πρόσβαση σε 
συγκεκριμένα επαγγέλματα και υπηρεσίες και την άσκησή τους για την προστασία του 

(«Ο ευρωπαϊκός τομέας υπηρεσιών και η πράσινη μετάβαση»), Ευρωπαϊκή Ένωση, (2020) διατίθεται στη 
διεύθυνση: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf
4 Θεματικό Τμήμα Α του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, «The European Services Sector and the Green Transition» 
(«Ο ευρωπαϊκός τομέας υπηρεσιών και η πράσινη μετάβαση»), Ευρωπαϊκή Ένωση, (2020) διατίθεται στη 
διεύθυνση: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf
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δημόσιου συμφέροντος και την προστασία των εργαζομένων ή/και των καταναλωτών 
δεν αποτελούν εμπόδιο για την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς·

9. υπογραμμίζει ότι ο τεράστιος οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 έχει 
υπονομεύσει την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών και των εργαζομένων· 
επικροτεί την ταχεία έκδοση από την Επιτροπή των κατευθυντήριων γραμμών της για 
τους εποχιακούς εργαζόμενους, της 16ης Ιουλίου 2020, σχετικά με το δικαίωμα της 
ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ για τους μεθοριακούς, τους αποσπασμένους και του 
εποχιακούς εργαζόμενους, στο πλαίσιο της πανδημίας του κορονοϊού· ζητεί από τα 
κράτη μέλη, λόγω των εξαιρετικών αυτών περιστάσεων, να θεσπίσουν ταχέως ειδικές 
διαδικασίες που θα διασφαλίζουν ότι οι μεθοριακοί και οι εποχιακοί εργαζόμενοι 
μπορούν να διασχίζουν τα σύνορα, διασφαλίζοντας παράλληλα ασφαλείς συνθήκες 
εργασίας· θεωρεί ότι, μετά το τέλος της πανδημίας COVID-19, όλες οι σχετικές 
πολιτικές της ΕΕ, ιδίως εκείνες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της εσωτερικής 
αγοράς, πρέπει να ενστερνιστούν την ανάκαμψη των ευκαιριών ποιοτικής απασχόλησης 
και παροχής υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ένωση, προκειμένου να υποστηριχθεί η 
ισότιμη και βιώσιμη ανάπτυξη όλων των περιφερειών της ΕΕ· υποστηρίζει ότι η 
δημιουργία σταθερών και μακροπρόθεσμων πολιτικών τονώνει τη δημιουργία 
ποιοτικών θέσεων εργασίας·

10. σημειώνει ότι, δεδομένης της γήρανσης των ευρωπαϊκών κοινωνιών, η έλλειψη 
εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού αποτελεί ένα διαρκώς διογκούμενο πρόβλημα. 
Επομένως, ένας καθοριστικός παράγοντας για την τρέχουσα και μελλοντική επιβίωση 
της βιομηχανίας είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος κατάρτισης με γνώμονα τη ζήτηση, 
στο οποίο τα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο και το οποίο, εκτός από το να προάγει την αρχή της 
ανανέωσης των γενεών, θα ενθαρρύνει και την ψηφιοποίηση·

11. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τυχόν κενά που υπάρχουν όσον αφορά την 
προστασία αλλά και να αξιολογήσει την ανάγκη αναθεώρησης της οδηγίας 
2008/104/ΕΚ περί της εργασίας μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης, 
προκειμένου να διασφαλιστούν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και απασχόλησης για 
τους προσωρινά απασχολούμενους· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να συμμετέχουν οι 
κοινωνικοί εταίροι στον σχεδιασμό και την εφαρμογή κανονισμών για την παροχή 
υπηρεσιών και επαγγελμάτων· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να τεθεί η 
προστασία των εργαζομένων και η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο επίκεντρο 
προκειμένου να διασφαλιστεί η δημοκρατική λειτουργία, η οικονομική ανάπτυξη και η 
θέσπιση υψηλών κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων· ζητεί από την Επιτροπή 
να προωθήσει και από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων στους χώρους εργασίας σύμφωνα με τις εθνικές 
πρακτικές· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση ώστε να 
ενισχύσουν και να προωθήσουν τον κοινωνικό διάλογο και την αυτονομία των 
κοινωνικών εταίρων, καθώς και να ενθαρρύνουν την οργάνωση των εργαζομένων ως 
βασικό μέσο για την επίτευξη υψηλών προτύπων·

12. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της στον τομέα αυτό και να καταστήσει 
την ELA λειτουργική χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, προκειμένου να βελτιωθεί η 
εφαρμογή και επιβολή του δικαίου της Ένωσης σχετικά με την κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού και τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης·
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13. παροτρύνει τα κράτη μέλη να δεσμευτούν πλήρως για την ψηφιοποίηση των δημόσιων 
υπηρεσιών και να εφαρμόσουν όλες τις συνιστώσες του συστήματος ηλεκτρονικής 
ανταλλαγής πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση, προκειμένου να ενισχυθεί η 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και να 
διευκολυνθεί η ελεύθερη και δίκαιη κινητικότητα των Ευρωπαίων εργαζομένων· καλεί 
τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά 
με τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης·

14. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προάγουν τη χρήση 
ψηφιακών εργαλείων, και από τα κράτη μέλη συγκεκριμένα να παρέχουν στους φορείς 
επιθεώρησης εργασίας επαρκείς πόρους για την αντιμετώπιση κάθε μορφής 
κατάχρησης· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρωτοβουλία για τη θέσπιση ενός 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής ασφάλισης, που θα παρέχει νομική ασφάλεια στους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα θα ελέγχει αποτελεσματικά τις 
πρακτικές υπεργολαβίας και θα καταπολεμά απόπειρες εξαπάτησης στον τομέα της 
κοινωνικής ασφάλισης, όπως είναι η ψευδή αυτοαπασχόληση και οι εικονικές εταιρείες· 
επιπλέον, ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι έλεγχοι που διενεργούνται 
είναι αναλογικοί, αιτιολογημένοι και αμερόληπτοι· παροτρύνει την Επιτροπή να 
καταστήσει πλήρως λειτουργική την ELA το συντομότερο δυνατόν, ώστε να 
εξασφαλιστεί καλύτερος συντονισμός μεταξύ των εθνικών φορέων επιθεώρησης 
εργασίας και να αντιμετωπιστεί το διασυνοριακό κοινωνικό ντάμπινγκ·

15. τονίζει την ανάγκη να δημιουργηθούν επιπλέον τρόποι για την προσέλκυση ταλέντων 
και αναγκαίων δεξιοτήτων· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές να 
συνεργαστούν με τους κοινωνικούς εταίρους για τη στήριξη της αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων και της επανειδίκευσης των εργαζομένων, ώστε να μπορέσουν να 
επωφεληθούν πλήρως από τις ευκαιρίες ποιοτικής απασχόλησης, ιδίως μέσω της 
απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων· ζητεί τη βελτίωση της αμοιβαίας αναγνώρισης της 
συμβατότητας των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων, με την υποστήριξη 
των υφιστάμενων μηχανισμών αναγνώρισης, όπως η πύλη EURES για την 
επαγγελματική κινητικότητα, η διαδικτυακή πλατφόρμα Europass και το σύστημα 
ταξινόμησης ESCO·

16. υπογραμμίζει ότι η πρόταση της Επιτροπής για μια αναθεωρημένη διαδικασία 
κοινοποίησης υπηρεσιών θα περιόριζε αδικαιολόγητα τη δυνατότητα παρέμβασης των 
κρατών μελών και των τοπικών αρχών ενώ θα υπονόμευε και τη νομοθετική 
αρμοδιότητά τους στον τομέα των υπηρεσιών· ως εκ τούτου, ζητεί από την Επιτροπή να 
αποσύρει την πρόταση·

17. υπενθυμίζει ότι την 21η Οκτωβρίου 2019 το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να 
αποσύρει την πρότασή της για την ευρωπαϊκή ηλεκτρονική κάρτα υπηρεσιών· ως εκ 
τούτου, επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να αποσύρει την πρόταση·

18. τονίζει ότι οι εργαζόμενοι με αναπηρία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλαπλά 
εμπόδια εξαιτίας των οποίων είναι δύσκολο ή αδύνατο να επωφεληθούν πλήρως από 
την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
αμελλητί την ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα, ώστε να αρθούν 
αποτελεσματικά τα εμπόδια για τους πολίτες με αναπηρία και να διασφαλιστεί η 
διαθεσιμότητα προσβάσιμων υπηρεσιών, καθώς και η καταλληλότητα των συνθηκών 
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υπό τις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες· υπογραμμίζει την ύψιστη σημασία της 
επίτευξης μιας πλήρως προσβάσιμης ενιαίας αγοράς που διασφαλίζει την ίση 
μεταχείριση και την οικονομική και κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία·

19. ζητεί την επείγουσα μεταφορά της οδηγίας 2019/882 σχετικά με τις απαιτήσεις 
προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες·

20. ζητεί από την Επιτροπή να ενσωματώσει τις συνιστώσες της υγείας και της ασφάλειας 
στην εργασία ως βασικά στοιχεία για την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς με κοινωνικό και 
βιώσιμο τρόπο, και να δημιουργήσει δίκαιους όρους ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά· 
θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει ένα νέο και φιλόδοξο στρατηγικό πλαίσιο 
της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, το οποίο θα περιλαμβάνει το 
στόχο της εξάλειψης των θανάτων που συνδέονται με την εργασία· καλεί την Επιτροπή 
να συνεχίσει να θέτει δεσμευτικά όρια έκθεσης σε καρκινογόνες ουσίες κατά τη 
διάρκεια της εργασίας·

21. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τους κανονισμούς της ΕΕ και τον 
συντονισμό μεταξύ των εθνικών αρχών προκειμένου να διευκολυνθεί ο εντοπισμός της 
φοροδιαφυγής· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προτείνουν ένα 
δεσμευτικό σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
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Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind

Verts/ALE Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

2 -
ID Nicolaus Fest, Guido Reil

7 0
Renew Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

ID Dominique Bilde, France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:
+ : υπέρ
- : κατά
0 : αποχή


