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AM_Com_LegReport 

Τροπολογία  319 

Thomas Mann 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για την επίτευξη των στόχων που 

αναφέρονται στο άρθρο 2, η πλατφόρμα: 

Για την επίτευξη των στόχων που 

αναφέρονται στο άρθρο 2 και με την 

επιφύλαξη των εθνικών αρμοδιοτήτων, η 

πλατφόρμα: 

Or. de 

 

Τροπολογία  320 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) αναπτύσσει εμπειρογνωμοσύνη και 

εκπονεί αναλύσεις· 

β) αναπτύσσει εμπειρογνωμοσύνη και 

εκπονεί αναλύσεις για να εισαγάγει 

αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  321 

Romana Tomc 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) συντονίζει τις διασυνοριακές 

επιχειρησιακές δράσεις. 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  322 

Anthea McIntyre 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) συντονίζει τις διασυνοριακές 

επιχειρησιακές δράσεις. 

γ) εντοπίζει ευκαιρίες για τον συντονισμό, 

τη διευκόλυνση και την προώθηση 

πρακτικών, αποτελεσματικών και 

αποδοτικών διασυνοριακών 

επιχειρησιακών δράσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  323 

Ulla Tørnæs, Dita Charanzová, Marian Harkin, Martina Dlabajová, Renate Weber 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) συντονίζει τις διασυνοριακές 

επιχειρησιακές δράσεις. 

γ) ενθαρρύνει τις διασυνοριακές 

επιχειρησιακές δράσεις και την 

επικοινωνία μεταξύ των τοπικών και 

περιφερειακών αξιωματούχων των 

παραμεθόριων περιοχών για τέτοιες 

δράσεις. 

Or. en 

 

Τροπολογία  324 

Maria Arena 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) γνωμοδοτεί σχετικά με ζητήματα που 

αφορούν την αδήλωτη εργασία· 
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Or. fr 

 

Τροπολογία  325 

Jérôme Lavrilleux 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) απευθύνει κάθε έτος συγκεκριμένες 

συστάσεις στα κράτη μέλη· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  326 

Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) περιγράφει τις επιπτώσεις της μη 

ανάληψης δράσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  327 

Brando Benifei 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) συμβάλλει στη διαδικασία του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου συμμετέχοντας με 

την Επιτροπή και το Συμβούλιο στην 

εκπόνηση αναλύσεων και συστάσεων· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  328 

Anthea McIntyre 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) εξετάζει συναφή ζητήματα πολιτικής 

που σχετίζονται με την πρόληψη και την 

αποτροπή της αδήλωτης εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  329 

Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ β) αναπτύσσει και προτείνει 

αποτελεσματικά και αποδοτικά μέσα και 

δράσεις πολιτικής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  330 

Romana Tomc 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Για την εκτέλεση της αποστολής της, η 

πλατφόρμα εκτελεί, ειδικότερα, τα 

ακόλουθα καθήκοντα: 

(1) Για την εκτέλεση της αποστολής της, η 

πλατφόρμα υλοποιεί, ειδικότερα, τις 

ακόλουθες πρωτοβουλίες: 
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Or. en 

 

Τροπολογία  331 

Anthea McIntyre 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Για την εκτέλεση της αποστολής της, η 

πλατφόρμα εκτελεί, ειδικότερα, τα 

ακόλουθα καθήκοντα: 

(1) Για την εκτέλεση της αποστολής της, η 

πλατφόρμα εκτελεί, ειδικότερα, τα 

ακόλουθα μη δεσμευτικά καθήκοντα: 

Or. en 

 

Τροπολογία  332 

Thomas Mann 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Για την εκτέλεση της αποστολής της, η 

πλατφόρμα εκτελεί, ειδικότερα, τα 

ακόλουθα καθήκοντα: 

(1) Για την εκτέλεση της αποστολής της, η 

πλατφόρμα εκτελεί, ειδικότερα, τα 

ακόλουθα καθήκοντα με την επιφύλαξη 

των εθνικών αρμοδιοτήτων: 

Or. de 

 

Τροπολογία  333 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -α) ορίζει νέες μορφές αδήλωτης 

εργασίας, υπό το φως των δεδομένων 

τελευταίων εξελίξεων στην αγορά 
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εργασίας, προκειμένου να την 

αντιμετωπίσει σε όλες τις μορφές της· 

Or. en 

 

Τροπολογία  334 

Elena Gentile 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) βελτιώνει τη γνώση της αδήλωτης 

εργασίας με την κατάρτιση κοινών 

εννοιών, τη δημιουργία εργαλείων 

μέτρησης και την προώθηση κοινών 

συγκριτικών αναλύσεων και συνδεόμενων 

σχετικών δεικτών· 

(α) βελτιώνει τη γνώση της αδήλωτης 

εργασίας και τη νομιμοποίηση των 

θέσεων απασχόλησης με την κατάρτιση 

κοινών εννοιών, με τη χρήση συμβάσεων 

που έχουν δοκιμαστεί σε κράτη μέλη και 

έχουν δώσει καλά αποτελέσματα, ώστε να 

έχουν αναδειχθεί σε κοινές χρηστές 

πρακτικές, όπως στην περίπτωση των 

συμβάσεων επανευθυγράμμισης και 

βαθμιαίας ενσωμάτωσης στη 

νομιμότητα, οι οποίες εφαρμόζονται 

πρώτα σε ορισμένους τομείς για να 

επεκταθούν εν συνεχεία σε άλλους, με 

σκοπό την αποκατάσταση της 

νομιμότητας, ενώ παραχωρούνται 

ταυτόχρονα στις εταιρίες που διατίθενται 

να τις εφαρμόσουν σημαντικά κίνητρα σε 

σχέση με τη φορολόγηση και τις 

εισφορές· τέλος, με εργαλεία μέτρησης και 

την προώθηση κοινών συγκριτικών 

αναλύσεων και συνδεόμενων σχετικών 

δεικτών· 

Or. it 

Αιτιολόγηση 

Οι συμβάσεις επανευθυγράμμισης και βαθμιαίας ενσωμάτωσης στη νομιμότητα (contratti di 

riallineamento e di gradualità) διέπονται στην Ιταλία από το άρθρο 23 του νόμου 196/1997.  

Έχουν βρει εφαρμογή ιδιαίτερα στον κατασκευαστικό τομέα (υφαντουργία, μηχανική, 

υποδηματοποιία). 
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Τροπολογία  335 

Dominique Martin 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) βελτιώνει τη γνώση της αδήλωτης 

εργασίας με την κατάρτιση κοινών 

εννοιών, τη δημιουργία εργαλείων 

μέτρησης και την προώθηση κοινών 

συγκριτικών αναλύσεων και συνδεόμενων 

σχετικών δεικτών· 

α) βελτιώνει τη γνώση της αδήλωτης 

εργασίας και της εργασίας αλλοδαπών 

λαθρομεταναστών χωρίς νόμιμο 

καθεστώς με την κατάρτιση κοινών 

εννοιών, τη δημιουργία εργαλείων 

μέτρησης και την προώθηση κοινών 

συγκριτικών αναλύσεων και συνδεόμενων 

σχετικών δεικτών· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  336 

Danuta Jazłowiecka 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) βελτιώνει τη γνώση της αδήλωτης 

εργασίας με την κατάρτιση κοινών 

εννοιών, τη δημιουργία εργαλείων 

μέτρησης και την προώθηση κοινών 

συγκριτικών αναλύσεων και συνδεόμενων 

σχετικών δεικτών· 

(α) βελτιώνει τη γνώση της αδήλωτης 

εργασίας με την κατάρτιση κοινών 

εννοιών, τη δημιουργία εργαλείων 

μέτρησης και την προώθηση κοινών 

συγκριτικών αναλύσεων και ερευνών 

καθώς και συνδεόμενων σχετικών 

δεικτών· 

Or. pl 

 

Τροπολογία  337 

Maria Arena 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) βελτιώνει τη γνώση και την αμοιβαία 

κατανόηση των διαφορετικών 

συστημάτων και πρακτικών των εθνικών 

υπηρεσιών επιθεώρησης εργασίας για την 

καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας 

και τη νομιμοποίηση των θέσεων 

εργασίας, καθώς και τα σχετικά νομικά 

πλαίσια δράσης, εμβαθύνει τις γενικές και 

τις ειδικές κατά τομέα γνώσεις σχετικά 

με τις συνθήκες επισφαλούς εργασίας και 

τους άνισους όρους πληρωμής και 

προστασίας στους οποίους υπόκεινται τα 

άτομα που απασχολούνται σε αδήλωτη 

εργασία· 

 

Or. fr 

 

Τροπολογία  338 

Vilija Blinkevičiūtė 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 a a) βελτιώνει τη μετάβαση από την 

άτυπη στην επίσημη οικονομία, ενώ 

παράλληλα σέβεται τα θεμελιώδη 

δικαιώματα των εργαζομένων και 

διασφαλίζει την απασχόληση, την 

εισοδηματική ασφάλεια, την κοινωνική 

προστασία και άλλες κοινωνικές 

πολιτικές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  339 

Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 



 

PE544.465v01-00 10/68 AM\1044250EL.doc 

EL 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 a a) βελτιώνει τη γνώση και την αμοιβαία 

κατανόηση των διαφόρων εθνικών 

συστημάτων και πρακτικών που 

σχετίζονται με την καταπολέμηση της 

αδήλωτης εργασίας, καθώς και τις 

μεθόδους και τα νομικά πλαίσια 

παρέμβασης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  340 

Romana Tomc 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 a a) βελτιώνει τη γνώση και την αμοιβαία 

κατανόηση διαφόρων εθνικών 

συστημάτων επιθεώρησης εργασίας και 

πρακτικών καταπολέμησης της 

αδήλωτης εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  341 

Vilija Blinkevičiūtė 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α β) εκπονεί συστάσεις για την πρόληψη 

της μετάβασης θέσεων εργασίας από την 

επίσημη οικονομία στην άτυπη, 

προωθώντας τη δηλωμένη εργασία και 

τις αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  342 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Νεοκλής 

Συλικιώτης, Inês Cristina Zuber 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α β) εξετάζει τη σχέση μεταξύ της 

οικονομικής κατάστασης των κρατών 

μελών και των επιπτώσεων αυτής στην 

αδήλωτη εργασία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  343 

Vilija Blinkevičiūtė 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α γ) προωθεί τις ανταλλαγές δεδομένων 

και πληροφοριών μεταξύ των κρατών 

μελών προκειμένου να παρέχει 

καθοδήγηση σχετικά με τις διάφορες 

μορφές άτυπης απασχόλησης και 

αυτοαπασχόλησης, διότι είναι 

απαραίτητο να καθοριστεί σαφώς η 

ψευδής αυτοαπασχόληση που οδηγεί σε 

παραβίαση των κοινωνικών δικαιωμάτων 

των εργαζομένων, στρεβλώσεις του 

ανταγωνισμού και κοινωνικό ντάμπινγκ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  344 

Danuta Jazłowiecka 
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Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) αναλύει την αποτελεσματικότητα των 

διαφόρων μέτρων πολιτικής για τον 

περιορισμό της συχνότητας της αδήλωτης 

εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 

μέτρων πρόληψης και καταστολής, καθώς 

και των μέτρων αποτροπής γενικότερα· 

(β) αναλύει την αποτελεσματικότητα των 

διαφόρων μέτρων πολιτικής για τον 

περιορισμό της συχνότητας της αδήλωτης 

εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 

μέτρων πρόληψης και καταστολής, καθώς 

και των μέτρων ενθάρρυνσης και 

προώθησης της καταγραφής της 

απασχόλησης· 

Or. pl 

Τροπολογία  345 

Anthea McIntyre 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) αναλύει την αποτελεσματικότητα των 

διαφόρων μέτρων πολιτικής για τον 

περιορισμό της συχνότητας της αδήλωτης 

εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 

μέτρων πρόληψης και καταστολής, καθώς 

και των μέτρων αποτροπής γενικότερα· 

β) ανταλλάσσει βέλτιστες πρακτικές 

σχετικά με την ανάλυση της 

αποτελεσματικότητας των διαφόρων 

μέτρων πολιτικής για τον περιορισμό της 

συχνότητας της αδήλωτης εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένων των μέτρων 

πρόληψης και αποτροπής, καθώς και των 

μέτρων εκτέλεσης γενικότερα, 

Or. en 

 

Τροπολογία  346 

Theresa Griffin, Siôn Simon, Georgi Pirinski 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) αναλύει την αποτελεσματικότητα των 

διαφόρων μέτρων πολιτικής για τον 

β) αναλύει την αποτελεσματικότητα των 

διαφόρων μέτρων πολιτικής για τον 
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περιορισμό της συχνότητας της αδήλωτης 

εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 

μέτρων πρόληψης και καταστολής, καθώς 

και των μέτρων αποτροπής γενικότερα· 

περιορισμό της συχνότητας της αδήλωτης 

εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 

μέτρων πρόληψης και καταστολής, καθώς 

και των μέτρων αποτροπής γενικότερα, 

όπως επίσης και την αποτελεσματικότητα 

και τις επιπτώσεις των διάφορων μέτρων 

πολιτικής που έχουν στόχο την προώθηση 

της ρύθμισης των σχέσεων αδήλωτης 

εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  347 

Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) αναλύει την αποτελεσματικότητα των 

διαφόρων μέτρων πολιτικής για τον 

περιορισμό της συχνότητας της αδήλωτης 

εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 

μέτρων πρόληψης και καταστολής, καθώς 

και των μέτρων αποτροπής γενικότερα· 

β) αναλύει την αποτελεσματικότητα των 

διαφόρων μέτρων πολιτικής για τον 

περιορισμό της συχνότητας της αδήλωτης 

εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 

μέτρων πρόληψης και καταστολής, καθώς 

και των μέτρων αποτροπής γενικότερα, και 

διευθετεί διαδικασίες που διευκολύνουν 

τη δήλωση της εργασίας καθώς και τη 

στήριξη των οικείων εργαζομένων όπου 

απαιτείται· 

Or. en 

 

Τροπολογία  348 

Ulla Tørnæs, Dita Charanzová, Marian Harkin, Martina Dlabajová, Enrique Calvet 

Chambon 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) αναλύει την αποτελεσματικότητα των β) αναλύει την αποτελεσματικότητα των 
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διαφόρων μέτρων πολιτικής για τον 

περιορισμό της συχνότητας της αδήλωτης 

εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 

μέτρων πρόληψης και καταστολής, καθώς 

και των μέτρων αποτροπής γενικότερα· 

διαφόρων μέτρων πολιτικής για τον 

περιορισμό της συχνότητας της αδήλωτης 

εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 

μέτρων πρόληψης και καταστολής, καθώς 

και των μέτρων αποτροπής γενικότερα· 

αναλύει, επίσης, για ποιον λόγο υπάρχουν 

κράτη μέλη και περιφέρειες με μικρότερο 

ποσοστό αδήλωτης εργασίας σε σύγκριση 

με άλλα κράτη μέλη και περιφέρειες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  349 

Dominique Martin 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) αναλύει την αποτελεσματικότητα των 

διαφόρων μέτρων πολιτικής για τον 

περιορισμό της συχνότητας της αδήλωτης 

εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 

μέτρων πρόληψης και καταστολής, καθώς 

και των μέτρων αποτροπής γενικότερα· 

β) αναλύει την αποτελεσματικότητα των 

διαφόρων μέτρων πολιτικής για τον 

περιορισμό της συχνότητας της αδήλωτης 

εργασίας και της εργασίας αλλοδαπών 

λαθρομεταναστών χωρίς καθεστώς 

νομιμότητας, συμπεριλαμβανομένων των 

μέτρων πρόληψης και καταστολής, καθώς 

και των μέτρων αποτροπής γενικότερα· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  350 

Jérôme Lavrilleux 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) προσδιορίζει μία σειρά 

συγκεκριμένων εργαλείων με τα οποία η 

αδήλωτη εργασία καθίσταται λιγότερο 

ελκυστική· 
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Or. fr 

 

Τροπολογία  351 

Tiziana Beghin, Laura Agea 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) αναπτύσσει εργαλεία, με στόχο να 

εξασφαλιστεί ένα σταθερό και 

προβλέψιμο νομικό πλαίσιο, όπως η 

αποφυγή της υπερβολικής φορολόγησης 

της εργασίας, με τη χρήση μεθόδων όπως 

τα φορολογικά κίνητρα και τα 

απλοποιημένα συστήματα πληρωμών των 

φόρων και των κοινωνικών εισφορών 

προκειμένου να δοθούν κίνητρα στους 

εργοδότες για να αποφεύγουν τις 

πρακτικές της αδήλωτης εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  352 

Georgi Pirinski 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) δημιουργεί εργαλεία, π.χ. τράπεζα 

γνώσεων σχετικά με τις διάφορες 

πρακτικές/μέτρα, συμπεριλαμβανομένων 

των διμερών συμφωνιών που 

χρησιμοποιήθηκαν στα κράτη μέλη για την 

αποτροπή και την πρόληψη της αδήλωτης 

εργασίας· 

γ) δημιουργεί αποτελεσματικά εργαλεία, 

π.χ. μια διαδραστική τράπεζα γνώσεων 

στο πλαίσιο του Eurofound σχετικά με τις 

διάφορες πρακτικές/μέτρα, 

συμπεριλαμβανομένων των διμερών 

συμφωνιών που χρησιμοποιήθηκαν στα 

κράτη μέλη για την αποτροπή και την 

πρόληψη της αδήλωτης εργασίας και για 

την προώθηση της ρύθμισης των 

σχέσεων αδήλωτης εργασίας· 

Or. en 



 

PE544.465v01-00 16/68 AM\1044250EL.doc 

EL 

 

Τροπολογία  353 

Maria Arena 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) δημιουργεί εργαλεία, π.χ. τράπεζα 

γνώσεων σχετικά με τις διάφορες 

πρακτικές/μέτρα, συμπεριλαμβανομένων 

των διμερών συμφωνιών που 

χρησιμοποιήθηκαν στα κράτη μέλη για την 

αποτροπή και την πρόληψη της αδήλωτης 

εργασίας· 

γ) δημιουργεί εργαλεία, π.χ. τράπεζα 

γνώσεων σχετικά με τις διάφορες 

πρακτικές/μέτρα, συμπεριλαμβανομένων 

των διμερών συμφωνιών που 

χρησιμοποιήθηκαν στα κράτη μέλη για την 

καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  354 

Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) δημιουργεί εργαλεία, π.χ. τράπεζα 

γνώσεων σχετικά με τις διάφορες 

πρακτικές/μέτρα, συμπεριλαμβανομένων 

των διμερών συμφωνιών που 

χρησιμοποιήθηκαν στα κράτη μέλη για την 

αποτροπή και την πρόληψη της αδήλωτης 

εργασίας· 

γ) δημιουργεί αποτελεσματικά εργαλεία, 

π.χ. μια διαδραστική τράπεζα γνώσεων 

σχετικά με τις διάφορες πρακτικές/μέτρα, 

βάσει διαφορετικών προτύπων αγοράς 

εργασίας, και αξιολογεί την εφαρμογή 

τους σε διαφορετικά συστήματα αγοράς 

εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 

διμερών, ενωσιακών και πολυμερών 

συμφωνιών που χρησιμοποιήθηκαν στα 

κράτη μέλη για την αποτροπή και την 

πρόληψη της αδήλωτης εργασίας· 

Or. en 

 



 

AM\1044250EL.doc 17/68 PE544.465v01-00 

 EL 

Τροπολογία  355 

Tiziana Beghin, Laura Agea 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) δημιουργεί εργαλεία, π.χ. τράπεζα 

γνώσεων σχετικά με τις διάφορες 

πρακτικές/μέτρα, συμπεριλαμβανομένων 

των διμερών συμφωνιών που 

χρησιμοποιήθηκαν στα κράτη μέλη για την 

αποτροπή και την πρόληψη της αδήλωτης 

εργασίας· 

γ) δημιουργεί εργαλεία, π.χ. τράπεζα 

γνώσεων σχετικά με τις διάφορες 

πρακτικές/μέτρα, συμπεριλαμβανομένων 

των διμερών συμφωνιών που 

χρησιμοποιήθηκαν στα κράτη μέλη για την 

αποτροπή και την πρόληψη της αδήλωτης 

εργασίας, προκειμένου να καθοριστούν 

νέες δυνατότητες για πολιτικές 

πρωτοβουλίες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  356 

Dominique Martin 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) δημιουργεί εργαλεία, π.χ. τράπεζα 

γνώσεων σχετικά με τις διάφορες 

πρακτικές/μέτρα, συμπεριλαμβανομένων 

των διμερών συμφωνιών που 

χρησιμοποιήθηκαν στα κράτη μέλη για την 

αποτροπή και την πρόληψη της αδήλωτης 

εργασίας· 

γ) δημιουργεί εργαλεία, π.χ. τράπεζα 

γνώσεων σχετικά με τις διάφορες 

πρακτικές/μέτρα, συμπεριλαμβανομένων 

των διμερών συμφωνιών που 

χρησιμοποιήθηκαν στα κράτη μέλη για την 

αποτροπή και την πρόληψη της αδήλωτης 

εργασίας καθώς και της εργασίας 

αλλοδαπών λαθρομεταναστών χωρίς 

νόμιμο καθεστώς· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  357 

Romana Tomc 
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Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) δημιουργεί εργαλεία, π.χ. τράπεζα 

γνώσεων σχετικά με τις διάφορες 

πρακτικές/μέτρα, συμπεριλαμβανομένων 

των διμερών συμφωνιών που 

χρησιμοποιήθηκαν στα κράτη μέλη για την 

αποτροπή και την πρόληψη της αδήλωτης 

εργασίας· 

γ) δημιουργεί αποτελεσματικά εργαλεία, 

π.χ. τράπεζα γνώσεων σχετικά με τις 

διάφορες πρακτικές/μέτρα, 

συμπεριλαμβανομένων των διμερών 

συμφωνιών που χρησιμοποιήθηκαν στα 

κράτη μέλη για την αποτροπή και την 

πρόληψη της αδήλωτης εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  358 

Georgi Pirinski 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(δ) εκδίδει μη δεσμευτικές κατευθυντήριες 

γραμμές για επιθεωρητές, εγχειρίδια ορθής 

πρακτικής και κοινές αρχές για τις 

επιθεωρήσεις, με σκοπό την αντιμετώπιση 

της αδήλωτης εργασίας· 

δ) αναπτύσσει κατευθυντήριες γραμμές για 

επιθεωρητές, εγχειρίδια ορθής πρακτικής 

και κοινές αρχές για τις επιθεωρήσεις, με 

σκοπό την αντιμετώπιση της αδήλωτης 

εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  359 

Romana Tomc 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(δ) εκδίδει μη δεσμευτικές κατευθυντήριες 

γραμμές για επιθεωρητές, εγχειρίδια 

ορθής πρακτικής και κοινές αρχές για τις 

επιθεωρήσεις, με σκοπό την αντιμετώπιση 

της αδήλωτης εργασίας· 

δ) αναπτύσσει μη δεσμευτικά εργαλεία, 

όπως κατευθυντήριες γραμμές για την 

επιβολή του νόμου, εγχειρίδια ορθής 

πρακτικής και κοινές αρχές για τις 

επιθεωρήσεις, με σκοπό την αντιμετώπιση 
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της αδήλωτης εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  360 

Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(δ) εκδίδει μη δεσμευτικές κατευθυντήριες 

γραμμές για επιθεωρητές, εγχειρίδια ορθής 

πρακτικής και κοινές αρχές για τις 

επιθεωρήσεις, με σκοπό την αντιμετώπιση 

της αδήλωτης εργασίας· 

δ) εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για 

επιθεωρητές, εγχειρίδια ορθής πρακτικής 

και κοινές αρχές για τις επιθεωρήσεις, με 

σκοπό την αντιμετώπιση και επίλυση του 

προβλήματος της αδήλωτης εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  361 

Anthea McIntyre 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(δ) εκδίδει μη δεσμευτικές κατευθυντήριες 

γραμμές για επιθεωρητές, εγχειρίδια ορθής 

πρακτικής και κοινές αρχές για τις 

επιθεωρήσεις, με σκοπό την αντιμετώπιση 

της αδήλωτης εργασίας· 

δ) αναπτύσσει και προωθεί 

κατευθυντήριες γραμμές βέλτιστων 

πρακτικών για επιθεωρητές, εγχειρίδια 

ορθής πρακτικής και κοινές αρχές για τις 

επιθεωρήσεις, με σκοπό την αντιμετώπιση 

της αδήλωτης εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  362 

Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 
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Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) εκδίδει μη δεσμευτικές κατευθυντήριες 

γραμμές για επιθεωρητές, εγχειρίδια ορθής 

πρακτικής και κοινές αρχές για τις 

επιθεωρήσεις, με σκοπό την αντιμετώπιση 

της αδήλωτης εργασίας· 

δ) εκπονεί μη δεσμευτικές κατευθυντήριες 

γραμμές για επιθεωρητές, εγχειρίδια ορθής 

πρακτικής και κοινές αρχές για τις 

επιθεωρήσεις, με σκοπό την αντιμετώπιση 

της αδήλωτης εργασίας. Δεδομένης της 

διασυνοριακής και ευρωπαϊκής 

διάστασης του ζητήματος, τα κράτη μέλη 

ενημερώνουν την πλατφόρμα σχετικά με 

τον βαθμό στον οποίον εφαρμόζονται 

αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές και την 

πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά 

την καταπολέμηση της αδήλωτης 

εργασίας· 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Οι πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη στην πλατφόρμα, σε σχέση με τον βαθμό στον 

οποίον εφαρμόζονται οι κατευθυντήριες γραμμές και την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον 

αφορά την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, προσδίδουν προστιθέμενη αξία στα 

καθήκοντα της πλατφόρμας. 

Τροπολογία  363 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(δ) εκδίδει μη δεσμευτικές κατευθυντήριες 

γραμμές για επιθεωρητές, εγχειρίδια ορθής 

πρακτικής και κοινές αρχές για τις 

επιθεωρήσεις, με σκοπό την αντιμετώπιση 

της αδήλωτης εργασίας· 

δ) εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για 

επιθεωρητές, εγχειρίδια ορθής πρακτικής 

και κοινές αρχές για συστηματικές 

επιθεωρήσεις, με σκοπό την αντιμετώπιση 

της αδήλωτης εργασίας· 

Or. en 
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Τροπολογία  364 

Thomas Mann 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(δ) εκδίδει μη δεσμευτικές κατευθυντήριες 

γραμμές για επιθεωρητές, εγχειρίδια ορθής 

πρακτικής και κοινές αρχές για τις 

επιθεωρήσεις, με σκοπό την αντιμετώπιση 

της αδήλωτης εργασίας· 

(δ) εκδίδει μη δεσμευτικές κατευθυντήριες 

γραμμές για επιθεωρητές, εγχειρίδια ορθής 

πρακτικής και κοινές αρχές για τις 

επιθεωρήσεις, με σκοπό την αντιμετώπιση 

της αδήλωτης εργασίας, τα οποία 

ακολουθούν την αρχή να μην 

περιορίζονται ούτε να εξασθενούν οι 

υπάρχουσες πρακτικές· 

Or. de 

 

Τροπολογία  365 

Dominique Martin 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) εκδίδει μη δεσμευτικές κατευθυντήριες 

γραμμές για επιθεωρητές, εγχειρίδια ορθής 

πρακτικής και κοινές αρχές για τις 

επιθεωρήσεις, με σκοπό την αντιμετώπιση 

της αδήλωτης εργασίας· 

δ) εκδίδει μη δεσμευτικές κατευθυντήριες 

γραμμές για επιθεωρητές, εγχειρίδια ορθής 

πρακτικής και κοινές αρχές για τις 

επιθεωρήσεις, με σκοπό την αντιμετώπιση 

της αδήλωτης εργασίας καθώς και της 

εργασίας αλλοδαπών λαθρομεταναστών 

χωρίς νόμιμο καθεστώς, 

Or. fr 

 

Τροπολογία  366 

Romana Tomc 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ε) αναπτύσσει μορφές συνεργασίας που 

αυξάνουν την τεχνική επάρκεια για την 

αντιμετώπιση των διασυνοριακών 

πτυχών της αδήλωτης εργασίας, αφενός, 

με τη θέσπιση κοινού πλαισίου για κοινές 

δραστηριότητες των επιθεωρήσεων και, 

αφετέρου, με ανταλλαγές προσωπικού· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  367 

Ulla Tørnæs, Dita Charanzová, Martina Dlabajová 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ε) αναπτύσσει μορφές συνεργασίας που 

αυξάνουν την τεχνική επάρκεια για την 

αντιμετώπιση των διασυνοριακών πτυχών 

της αδήλωτης εργασίας, αφενός, με τη 

θέσπιση κοινού πλαισίου για κοινές 

δραστηριότητες των επιθεωρήσεων και, 

αφετέρου, με ανταλλαγές προσωπικού· 

ε) αναπτύσσει μορφές συνεργασίας που 

αυξάνουν την τεχνική επάρκεια για την 

αντιμετώπιση των διασυνοριακών πτυχών 

της αδήλωτης εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  368 

Anthea McIntyre 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ε) αναπτύσσει μορφές συνεργασίας που 

αυξάνουν την τεχνική επάρκεια για την 

αντιμετώπιση των διασυνοριακών πτυχών 

της αδήλωτης εργασίας, αφενός, με τη 

θέσπιση κοινού πλαισίου για κοινές 

ε) αναπτύσσει μορφές στενής και 

αποτελεσματικής συνεργασίας που 

ενισχύουν την ικανότητα των φορέων 

επιβολής του νόμου για την αντιμετώπιση 

των διασυνοριακών πτυχών της αδήλωτης 
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δραστηριότητες των επιθεωρήσεων και, 

αφετέρου, με ανταλλαγές προσωπικού· 

εργασίας μέσω καθορισμού 

κατευθυντήριων γραμμών βέλτιστων 

πρακτικών για κοινές δραστηριότητες των 

επιθεωρήσεων και ανταλλαγές 

προσωπικού· 

Or. en 

 

Τροπολογία  369 

Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ε) αναπτύσσει μορφές συνεργασίας που 

αυξάνουν την τεχνική επάρκεια για την 

αντιμετώπιση των διασυνοριακών πτυχών 

της αδήλωτης εργασίας, αφενός, με τη 

θέσπιση κοινού πλαισίου για κοινές 

δραστηριότητες των επιθεωρήσεων και, 

αφετέρου, με ανταλλαγές προσωπικού· 

ε) αναπτύσσει μορφές στενής και 

αποτελεσματικής συνεργασίας που 

αυξάνουν την επάρκεια για την 

αντιμετώπιση και διαχείριση των 

διασυνοριακών πτυχών της αδήλωτης 

εργασίας, αφενός, με την ανάπτυξη και τη 

θέσπιση κοινού πλαισίου, 

συμπεριλαμβανομένων δεσμευτικών 

κατευθυντήριων γραμμών για κοινές 

δραστηριότητες των επιθεωρήσεων και, 

αφετέρου, με ανταλλαγές προσωπικού· 

Or. en 

 

Τροπολογία  370 

Maria Arena 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) αναπτύσσει μορφές συνεργασίας που 

αυξάνουν την τεχνική επάρκεια για την 

αντιμετώπιση των διασυνοριακών πτυχών 

της αδήλωτης εργασίας, αφενός, με τη 

θέσπιση κοινού πλαισίου για κοινές 

ε) αναπτύσσει μορφές συνεργασίας που 

αυξάνουν την τεχνική επάρκεια για την 

αντιμετώπιση των διασυνοριακών πτυχών 

της αδήλωτης εργασίας, αφενός, με τη 

θέσπιση κοινού πλαισίου για κοινές 
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δραστηριότητες των επιθεωρήσεων και, 

αφετέρου, με ανταλλαγές προσωπικού· 

δραστηριότητες των επιθεωρήσεων και, 

αφετέρου, με ανταλλαγές προσωπικού 

καθώς και μία βάση κοινών δεδομένων 

εγγραφής σε διάφορα κοινωνικά 

συστήματα των κρατών μελών· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  371 

Thomas Mann 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ε) αναπτύσσει μορφές συνεργασίας που 

αυξάνουν την τεχνική επάρκεια για την 

αντιμετώπιση των διασυνοριακών πτυχών 

της αδήλωτης εργασίας, αφενός, με τη 

θέσπιση κοινού πλαισίου για κοινές 

δραστηριότητες των επιθεωρήσεων και, 

αφετέρου, με ανταλλαγές προσωπικού· 

(ε) αναπτύσσει μορφές συνεργασίας που 

αυξάνουν την τεχνική επάρκεια για την 

αντιμετώπιση των διασυνοριακών πτυχών 

της αδήλωτης εργασίας, αφενός, με τη 

θέσπιση κοινού πλαισίου για κοινές 

δραστηριότητες των επιθεωρήσεων και, 

αφετέρου, με ανταλλαγές προσωπικού, 

ενώ προωθούν την ανάπτυξη 

αποτελεσματικών και αυστηρών ελέγχων· 

Or. de 

 

Τροπολογία  372 

Dominique Martin 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) αναπτύσσει μορφές συνεργασίας που 

αυξάνουν την τεχνική επάρκεια για την 

αντιμετώπιση των διασυνοριακών πτυχών 

της αδήλωτης εργασίας, αφενός, με τη 

θέσπιση κοινού πλαισίου για κοινές 

δραστηριότητες των επιθεωρήσεων και, 

αφετέρου, με ανταλλαγές προσωπικού· 

ε) αναπτύσσει μορφές συνεργασίας που 

αυξάνουν την τεχνική επάρκεια για την 

αντιμετώπιση των διασυνοριακών πτυχών 

της αδήλωτης εργασίας και της εργασίας 

αλλοδαπών λαθρομεταναστών χωρίς 

νόμιμο καθεστώς, αφενός, με τη θέσπιση 

κοινού πλαισίου για κοινές δραστηριότητες 

των επιθεωρήσεων και, αφετέρου, με 
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ανταλλαγές προσωπικού· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  373 

Jérôme Lavrilleux 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε α) απευθύνει συστάσεις στην Επιτροπή 

βασιζόμενη στον αντίκτυπο της 

ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την 

απόσπαση εργαζομένων επί της 

αδήλωτης εργασίας·  

Or. fr 

 

Τροπολογία  374 

Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε α) ενισχύει την ικανότητα των φορέων 

επιβολής του νόμου για την αντιμετώπιση 

των διασυνοριακών πτυχών της 

αδήλωτης εργασίας μέσω, μεταξύ άλλων, 

επαρκών πόρων ανθρώπινου δυναμικού, 

κατάρτισης και χρηματοδότησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  375 

Anthea McIntyre 
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Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε α) αναπτύσσει ένα πλαίσιο για 

δραστηριότητες επιβολής του νόμου, 

συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας, της 

συχνότητας και του αντικειμένου τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  376 

Anthea McIntyre 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(στ) διερευνά τρόπους για να βελτιωθεί η 

ανταλλαγή δεδομένων τηρουμένων των 

ενωσιακών κανόνων για την προστασία 

των δεδομένων και εξετάζει τη 

δυνατότητα χρήσης του συστήματος 

πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά 

(IMI) και της ηλεκτρονικής ανταλλαγής 

πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση 

(EESSI)· 

στ) διερευνά τρόπους για αξιόπιστη και 

ταχεία ανταλλαγή σχετικών 

πληροφοριών, τηρουμένων των εθνικών 

και ενωσιακών κανόνων για την 

προστασία των δεδομένων και την 

εμπιστευτικότητα, και ενθαρρύνει τη 

χρήση του συστήματος πληροφόρησης για 

την εσωτερική αγορά (IMI), που 

θεσπίστηκε με τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 

1024/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, και της ηλεκτρονικής 

ανταλλαγής πληροφοριών για την 

κοινωνική ασφάλιση (EESSI) όπου 

κρίνεται σκόπιμο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  377 

Jeroen Lenaers 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(στ) διερευνά τρόπους για να βελτιωθεί η 

ανταλλαγή δεδομένων τηρουμένων των 

ενωσιακών κανόνων για την προστασία 

των δεδομένων και εξετάζει τη δυνατότητα 

χρήσης του συστήματος πληροφόρησης για 

την εσωτερική αγορά (IMI) και της 

ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών 

για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)· 

στ) βελτιώνει την ανταλλαγή δεδομένων 

τηρουμένων των ενωσιακών κανόνων για 

την προστασία των δεδομένων και εξετάζει 

τη δυνατότητα χρήσης του συστήματος 

πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά 

(IMI) και της ηλεκτρονικής ανταλλαγής 

πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση 

(EESSI)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  378 

Dominique Martin 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) διερευνά τρόπους για να βελτιωθεί η 

ανταλλαγή δεδομένων τηρουμένων των 

ενωσιακών κανόνων για την προστασία 

των δεδομένων και εξετάζει τη 

δυνατότητα χρήσης του συστήματος 

πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά 

(IMI) και της ηλεκτρονικής ανταλλαγής 

πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση 

(EESSI)· 

στ) διερευνά τρόπους για να βελτιωθεί η 

ανταλλαγή δεδομένων, μεταξύ των 

οποίων οι δυνατότητες χρήσης του 

συστήματος πληροφόρησης για την 

εσωτερική αγορά (IMI) και της 

ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών 

για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  379 

Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(στ) διερευνά τρόπους για να βελτιωθεί η στ) διερευνά τρόπους για να αναπτυχθεί 
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ανταλλαγή δεδομένων τηρουμένων των 

ενωσιακών κανόνων για την προστασία 

των δεδομένων και εξετάζει τη δυνατότητα 

χρήσης του συστήματος πληροφόρησης για 

την εσωτερική αγορά (IMI) και της 

ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών 

για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)· 

ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό 

σύστημα ταχείας ανταλλαγής 

πληροφοριών και να βελτιωθεί η 

ανταλλαγή δεδομένων τηρουμένων των 

ενωσιακών κανόνων για την προστασία 

των δεδομένων και εξετάζει τη δυνατότητα 

χρήσης του συστήματος πληροφόρησης για 

την εσωτερική αγορά (IMI) και της 

ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών 

για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  380 

Agnes Jongerius, Georgi Pirinski 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 στ α) συμβάλλει στον εντοπισμό 

ενωσιακών διατάξεων που ενδέχεται να 

παραβιαστούν ή να χρησιμοποιηθούν 

παράτυπα σε σχέση με την αδήλωτη 

εργασία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  381 

Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ζ) αναπτύσσει μόνιμη ικανότητα για την 

κατάρτιση των αρχών επιβολής του νόμου 

και θεσπίζει κοινό πλαίσιο για την 

εκτέλεση κοινών κύκλων κατάρτισης· 

ζ) αναπτύσσει και βελτιώνει τη μόνιμη 

ικανότητα για την κατάρτιση των αρχών 

επιβολής του νόμου και θεσπίζει κοινό 

πλαίσιο για την εκτέλεση κοινών κύκλων 

κατάρτισης σύμφωνα με τη σύμβαση 

αριθ. 81 της ΔΟΕ περί επιθεώρησης 
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εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  382 

Marita Ulvskog 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ζ α) συντάσσει και δημοσιεύει 

πληροφορίες για να διευκολύνει τις 

δραστηριότητες των αρμόδιων αρχών, 

ιδίως δε των εθνικών συστημάτων 

επιθεώρησης εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  383 

Jeroen Lenaers 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ζ α) εντοπίζει αδυναμίες στην επιβολή της 

ενωσιακής νομοθεσίας που μπορεί να 

οδηγήσουν σε παραβάσεις όσον αφορά 

την αδήλωτη εργασία, ιδίως δε την ψευδή 

αυτοαπασχόληση και τις εικονικές 

εταιρείες, και τις αναφέρει αμελλητί στην 

Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

στο Συμβούλιο και στα λοιπά αρμόδια 

ενδιαφερόμενα μέρη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  384 

Ulla Tørnæs, Dita Charanzová, Martina Dlabajová 
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Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(η) οργανώνει αξιολογήσεις από ομοτίμους 

για να παρακολουθεί την πρόοδο των 

κρατών μελών όσον αφορά την 

καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης 

για την υλοποίηση των ειδικών ανά χώρα 

συστάσεων του Συμβουλίου οι οποίες 

αφορούν την καταπολέμηση ή την 

πρόληψη της αδήλωτης εργασίας· 

η) οργανώνει αξιολογήσεις από ομοτίμους 

για να παρακολουθεί την πρόοδο των 

κρατών μελών όσον αφορά την 

καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  385 

Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(η) οργανώνει αξιολογήσεις από ομοτίμους 

για να παρακολουθεί την πρόοδο των 

κρατών μελών όσον αφορά την 

καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης 

για την υλοποίηση των ειδικών ανά χώρα 

συστάσεων του Συμβουλίου οι οποίες 

αφορούν την καταπολέμηση ή την 

πρόληψη της αδήλωτης εργασίας· 

η) οργανώνει αξιολογήσεις από ομοτίμους 

για να παρακολουθεί την πρόοδο των 

κρατών μελών όσον αφορά την 

καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης 

για την υλοποίηση των ειδικών ανά χώρα 

συστάσεων του Συμβουλίου οι οποίες 

αφορούν την καταπολέμηση ή την 

πρόληψη της αδήλωτης εργασίας, και 

θέτει σε εφαρμογή, όπου κρίνεται 

σκόπιμο, διορθωτικά μέτρα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  386 

Dominique Martin 
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Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

η) οργανώνει αξιολογήσεις από ομοτίμους 

για να παρακολουθεί την πρόοδο των 

κρατών μελών όσον αφορά την 

καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης 

για την υλοποίηση των ειδικών ανά χώρα 

συστάσεων του Συμβουλίου οι οποίες 

αφορούν την καταπολέμηση ή την 

πρόληψη της αδήλωτης εργασίας· 

η) οργανώνει αξιολογήσεις από ομοτίμους 

για να παρακολουθεί την πρόοδο των 

κρατών μελών όσον αφορά την 

καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και 

της εργασίας αλλοδαπών 

λαθρομεταναστών χωρίς νόμιμο 

καθεστώς, συμπεριλαμβανομένης της 

υποστήριξης για την υλοποίηση των 

ειδικών ανά χώρα συστάσεων του 

Συμβουλίου οι οποίες αφορούν την 

καταπολέμηση ή την πρόληψη της 

αδήλωτης εργασίας· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  387 

Dominique Martin 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

η) οργανώνει αξιολογήσεις από ομοτίμους 

για να παρακολουθεί την πρόοδο των 

κρατών μελών όσον αφορά την 

καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης 

για την υλοποίηση των ειδικών ανά χώρα 

συστάσεων του Συμβουλίου οι οποίες 

αφορούν την καταπολέμηση ή την 

πρόληψη της αδήλωτης εργασίας· 

η) οργανώνει αξιολογήσεις από ομοτίμους 

για να παρακολουθεί την πρόοδο των 

κρατών μελών όσον αφορά την 

καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης 

για την υλοποίηση των ειδικών ανά χώρα 

συστάσεων του Συμβουλίου οι οποίες 

αφορούν την καταπολέμηση ή την 

πρόληψη της αδήλωτης εργασίας και της 

εργασίας αλλοδαπών λαθρομεταναστών 

χωρίς νόμιμο καθεστώς· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  388 

Brando Benifei 
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Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 η α) επικουρεί την Επιτροπή στη σύνταξη 

της κοινής έκθεσης για την απασχόληση 

στους τομείς που αναφέρονται στην 

πρόληψη και την αποτροπή της 

αδήλωτης εργασίας και στη ρύθμιση των 

σχέσεων αδήλωτης εργασίας, και παρέχει 

στήριξη στο Συμβούλιο για την έγκριση 

της εν λόγω έκθεσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  389 

Brando Benifei 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 η β) υποβάλλει τις συστάσεις της όσον 

αφορά την πρόληψη και την αποτροπή 

της αδήλωτης εργασίας και τη ρύθμιση 

των σχέσεων αδήλωτης εργασίας στην 

αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου κατά τη σύνταξη των 

γνωμοδοτήσεων σχετικά με το 

«Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό 

των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση 

και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια 

επισκόπηση της ανάπτυξης» και το 

«Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό 

των οικονομικών πολιτικών: υλοποίηση 

των προτεραιοτήτων» για το τρέχον έτος· 

Or. en 

 

Τροπολογία  390 

Anthea McIntyre 
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Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 θ α) εξετάζει τρόπους για τη μείωση του 

κανονιστικού φόρτου για εργοδότες και 

εργαζομένους ώστε να συμμορφώνονται 

με τη νομοθεσία που διέπει την αγορά 

εργασίας, τη φορολογία και την 

απασχόληση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  391 

Jutta Steinruck 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο – θ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (θ α) επεξεργάζεται προτάσεις για 

αποτελεσματικότερα μέσα και ρυθμίσεις 

για τη μείωση της αδήλωτης εργασίας 

καθώς και γνωμοδοτήσεις για σχέδια 

νομοθετικών και διοικητικών μέτρων, 

εφόσον υπάρχει περίπτωση τα σχέδια 

αυτά να επιδράσουν στην αδήλωτη 

εργασία. 

Or. de 

 

Τροπολογία  392 

Jutta Steinruck 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (θ β) επεξεργάζεται ευρωπαϊκό 

μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης για 
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παραβιάσεις που αφορούν την προστασία 

της εργασίας και την αδήλωτη εργασία, ο 

οποίος θα προωθεί τη γρήγορη ανταλλαγή 

μεταξύ των κρατών μελών και θα 

υποστηρίζεται από σχετική μαύρη λίστα 

προκειμένου να εμποδίζεται έγκαιρα η 

κατάχρηση σε βάρος εργαζομένων· 

επισημαίνει ότι αυτός ο μηχανισμός 

έγκαιρης προειδοποίησης μπορεί να έχει 

ως πρότυπο το υφιστάμενο ευρωπαϊκό 

σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για 

την προστασία των καταναλωτών 

(RAPEX)· 

Or. de 

 

Τροπολογία  393 

Georgi Pirinski 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1 α) εκπονεί μεθοδολογία για τον 

υπολογισμό της αδήλωτης εργασίας και 

τη συλλογή αξιόπιστων δεδομένων 

σχετικά με αυτό το φαινόμενο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  394 

Georgi Pirinski 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Η πλατφόρμα, κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων της, χρησιμοποιεί όλες τις 

κατάλληλες πηγές πληροφοριών –όπως 

μελέτες και πολυμερή έργα συνεργασίας– 

και λαμβάνει υπόψη τα σχετικά μέσα και 

(2) Η πλατφόρμα, κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων της, χρησιμοποιεί όλες τις 

κατάλληλες πηγές πληροφοριών –όπως 

μελέτες και πολυμερή έργα συνεργασίας– 

και λαμβάνει υπόψη τα σχετικά μέσα και 
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δομές της Ένωσης, καθώς και την πείρα 

από σχετικές διμερείς συμφωνίες. 

Καθιερώνει κατάλληλη συνεργασία με το 

Eurofound και την EU-OSHA. 

δομές της Ένωσης, καθώς και την πείρα 

από σχετικές διμερείς συμφωνίες. 

Καθιερώνει κατάλληλη συνεργασία με το 

Eurofound, ιδίως όσον αφορά την 

ανάπτυξη διαδραστικής τράπεζας 

γνώσης ως πρόσθετο καθήκον του 

οργανισμού, καθώς και με την EU-OSHA. 

Or. en 

 

Τροπολογία  395 

Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Η πλατφόρμα, κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων της, χρησιμοποιεί όλες τις 

κατάλληλες πηγές πληροφοριών –όπως 

μελέτες και πολυμερή έργα συνεργασίας– 

και λαμβάνει υπόψη τα σχετικά μέσα και 

δομές της Ένωσης, καθώς και την πείρα 

από σχετικές διμερείς συμφωνίες. 

Καθιερώνει κατάλληλη συνεργασία με το 

Eurofound και την EU-OSHA. 

(2) Η πλατφόρμα, κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων της, χρησιμοποιεί όλες τις 

κατάλληλες πηγές πληροφοριών –όπως 

μελέτες και πολυμερή έργα συνεργασίας– 

και λαμβάνει υπόψη τα σχετικά μέσα και 

δομές της Ένωσης, καθώς και την πείρα 

από σχετικές διμερείς συμφωνίες. 

Καθιερώνει κατάλληλη συνεργασία με το 

Eurofound, ιδίως όσον αφορά την 

ανάπτυξη διαδραστικής τράπεζας 

γνώσης, και την EU-OSHA. 

Or. en 

 

Τροπολογία  396 

Romana Tomc 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα ενιαίο 

σημείο επαφής ως μέλος της πλατφόρμας. 

Μπορεί επίσης να ορίζει ένα 

(1) Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα ενιαίο 

σημείο επαφής από τις αρμόδιες αρχές 

που αναφέρονται στο άρθρο 1 
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αναπληρωματικό μέλος. παράγραφος 2 στοιχείο α). Μπορεί επίσης 

να ορίζει αναπληρωματικό που θα 

αντικαθιστά το ενιαίο σημείο επαφής 

όποτε κρίνεται αναγκαίο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  397 

Patrick Le Hyaric 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2) Τα κράτη μέλη, κατά τον ορισμό των 

εκπροσώπων τους, περιλαμβάνουν κάθε 

δημόσια αρχή που συμβάλλει στην 

πρόληψη και/ή στην αποτροπή της 

αδήλωτης εργασίας, όπως τις επιθεωρήσεις 

εργασίας, τις αρχές κοινωνικής ασφάλισης, 

τις φορολογικές αρχές, τις υπηρεσίες 

απασχόλησης και τις μεταναστευτικές 

αρχές (στο εξής «αρχές επιβολής του 

νόμου»). Σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία και/ή πρακτική, μπορούν 

επίσης να περιλαμβάνουν τους 

κοινωνικούς εταίρους. 

2) Τα κράτη μέλη, κατά τον ορισμό των 

εκπροσώπων τους, περιλαμβάνουν κάθε 

δημόσια αρχή και εκπροσώπους 

κοινωνικών εταίρων που συμβάλλουν 

στην πρόληψη και/ή στην αποτροπή της 

αδήλωτης εργασίας, όπως τις επιθεωρήσεις 

εργασίας, τις αρχές κοινωνικής ασφάλισης, 

τις φορολογικές αρχές, τις υπηρεσίες 

απασχόλησης και τις μεταναστευτικές 

αρχές, καθώς και στην προστασία των 

αδήλωτων εργαζομένων που πέφτουν 

θύματά της (στο εξής «αρχές επιβολής του 

νόμου»). 

Or. fr 

 

Τροπολογία  398 

Tiziana Beghin, Laura Agea 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Τα κράτη μέλη, κατά τον ορισμό των 

εκπροσώπων τους, περιλαμβάνουν κάθε 

δημόσια αρχή που συμβάλλει στην 

πρόληψη και/ή στην αποτροπή της 

(2) Τα κράτη μέλη, κατά τον ορισμό ενός 

ανώτερου εκπροσώπου και του 

αναπληρωτή του, περιλαμβάνουν κάθε 

δημόσια αρχή που συμβάλλει στην 
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αδήλωτης εργασίας, όπως τις επιθεωρήσεις 

εργασίας, τις αρχές κοινωνικής ασφάλισης, 

τις φορολογικές αρχές, τις υπηρεσίες 

απασχόλησης και τις μεταναστευτικές 

αρχές (στο εξής «αρχές επιβολής του 

νόμου»). Σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία και/ή πρακτική, μπορούν 
επίσης να περιλαμβάνουν τους 

κοινωνικούς εταίρους. 

πρόληψη και/ή στην αποτροπή της 

αδήλωτης εργασίας και στη ρύθμιση των 

σχέσεων αδήλωτης εργασίας σε εγχώριο 

ή διασυνοριακό πλαίσιο, όπως τις 

επιθεωρήσεις εργασίας, τις αρχές 

κοινωνικής ασφάλισης, τις φορολογικές 

αρχές, τις υπηρεσίες απασχόλησης και τις 

μεταναστευτικές αρχές (στο εξής «αρχές 

επιβολής του νόμου»). Περιλαμβάνουν 

επίσης τους κοινωνικούς εταίρους και τους 

άλλους συναφείς φορείς. 

Or. en 

 

Τροπολογία  399 

Romana Tomc 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Τα κράτη μέλη, κατά τον ορισμό των 

εκπροσώπων τους, περιλαμβάνουν κάθε 

δημόσια αρχή που συμβάλλει στην 

πρόληψη και/ή στην αποτροπή της 

αδήλωτης εργασίας, όπως τις επιθεωρήσεις 

εργασίας, τις αρχές κοινωνικής ασφάλισης, 

τις φορολογικές αρχές, τις υπηρεσίες 

απασχόλησης και τις μεταναστευτικές 

αρχές (στο εξής «αρχές επιβολής του 

νόμου»). Σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία και/ή πρακτική, μπορούν επίσης 

να περιλαμβάνουν τους κοινωνικούς 

εταίρους. 

(2) Τα κράτη μέλη, κατά τον ορισμό του 

ενιαίου σημείου επαφής τους, προβαίνουν 

σε διαβούλευση με τις αρμόδιες δημόσιες 

αρχές που συμβάλλουν στην πρόληψη 

και/ή στην αποτροπή της αδήλωτης 

εργασίας, όπως τις επιθεωρήσεις εργασίας, 

τις αρχές κοινωνικής ασφάλισης, τις 

φορολογικές αρχές, τις υπηρεσίες 

απασχόλησης και τις μεταναστευτικές 

αρχές (στο εξής «αρχές επιβολής του 

νόμου»). Σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία και/ή πρακτική, μπορούν επίσης 

να περιλαμβάνουν τους κοινωνικούς 

εταίρους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  400 

Anthea McIntyre 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Τα κράτη μέλη, κατά τον ορισμό των 

εκπροσώπων τους, περιλαμβάνουν κάθε 

δημόσια αρχή που συμβάλλει στην 

πρόληψη και/ή στην αποτροπή της 

αδήλωτης εργασίας, όπως τις επιθεωρήσεις 

εργασίας, τις αρχές κοινωνικής ασφάλισης, 

τις φορολογικές αρχές, τις υπηρεσίες 

απασχόλησης και τις μεταναστευτικές 

αρχές (στο εξής «αρχές επιβολής του 

νόμου»). Σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία και/ή πρακτική, μπορούν επίσης 

να περιλαμβάνουν τους κοινωνικούς 

εταίρους. 

(2) Τα κράτη μέλη, κατά τον ορισμό των 

εκπροσώπων τους, μπορούν να 

περιλαμβάνουν κάθε δημόσια αρχή που 

συμβάλλει στην πρόληψη και/ή στην 

αποτροπή της αδήλωτης εργασίας, όπως 

τις επιθεωρήσεις εργασίας, τις αρχές 

κοινωνικής ασφάλισης, τις φορολογικές 

αρχές, τις υπηρεσίες απασχόλησης και τις 

μεταναστευτικές αρχές (στο εξής «αρχές 

επιβολής του νόμου»). Σύμφωνα με την 

εθνική νομοθεσία και/ή πρακτική, μπορούν 

επίσης να περιλαμβάνουν τους 

κοινωνικούς εταίρους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  401 

Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Τα κράτη μέλη, κατά τον ορισμό των 

εκπροσώπων τους, περιλαμβάνουν κάθε 

δημόσια αρχή που συμβάλλει στην 

πρόληψη και/ή στην αποτροπή της 

αδήλωτης εργασίας, όπως τις επιθεωρήσεις 

εργασίας, τις αρχές κοινωνικής ασφάλισης, 

τις φορολογικές αρχές, τις υπηρεσίες 

απασχόλησης και τις μεταναστευτικές 

αρχές (στο εξής «αρχές επιβολής του 

νόμου»). Σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία και/ή πρακτική, μπορούν 

επίσης να περιλαμβάνουν τους 

κοινωνικούς εταίρους. 

(2) Τα κράτη μέλη, κατά τον ορισμό των 

εκπροσώπων τους, περιλαμβάνουν κάθε 

φορέα που συμβάλλει στην πρόληψη και/ή 

στην αποτροπή της αδήλωτης εργασίας, 

όπως τις επιθεωρήσεις εργασίας, τις αρχές 

κοινωνικής ασφάλισης, τις φορολογικές 

αρχές, τις υπηρεσίες απασχόλησης και τις 

μεταναστευτικές αρχές (στο εξής «αρχές 

επιβολής του νόμου»). Σύμφωνα με την 

εθνική νομοθεσία και/ή πρακτική, θα 

πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης τους 

κοινωνικούς εταίρους. 

Or. en 
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Τροπολογία  402 

Maria Arena 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2) Τα κράτη μέλη, κατά τον ορισμό των 

εκπροσώπων τους, περιλαμβάνουν κάθε 

δημόσια αρχή που συμβάλλει στην 

πρόληψη και/ή στην αποτροπή της 

αδήλωτης εργασίας, όπως τις επιθεωρήσεις 

εργασίας, τις αρχές κοινωνικής ασφάλισης, 

τις φορολογικές αρχές, τις υπηρεσίες 

απασχόλησης και τις μεταναστευτικές 

αρχές (στο εξής «αρχές επιβολής του 

νόμου»). Σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία και/ή πρακτική, μπορούν 

επίσης να περιλαμβάνουν τους 

κοινωνικούς εταίρους. 

2) Τα κράτη μέλη, κατά τον ορισμό των 

εκπροσώπων τους, περιλαμβάνουν κάθε 

φορέα που συμβάλλει στην πρόληψη και/ή 

στην καταπολέμηση της αδήλωτης 

εργασίας, όπως τις επιθεωρήσεις εργασίας, 

τις αρχές κοινωνικής ασφάλισης, τις 

φορολογικές αρχές, τις υπηρεσίες 

απασχόλησης και τις μεταναστευτικές 

αρχές (στο εξής «αρχές επιβολής του 

νόμου»). Σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία και/ή πρακτική, 

συμπεριλαμβάνουν τους κοινωνικούς 

εταίρους. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  403 

Thomas Mann 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Τα κράτη μέλη, κατά τον ορισμό των 

εκπροσώπων τους, περιλαμβάνουν κάθε 

δημόσια αρχή που συμβάλλει στην 

πρόληψη και/ή στην αποτροπή της 

αδήλωτης εργασίας, όπως τις επιθεωρήσεις 

εργασίας, τις αρχές κοινωνικής ασφάλισης, 

τις φορολογικές αρχές, τις υπηρεσίες 

απασχόλησης και τις μεταναστευτικές 

αρχές (στο εξής «αρχές επιβολής του 

νόμου»). Σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία και/ή πρακτική, μπορούν επίσης 

να περιλαμβάνουν τους κοινωνικούς 

εταίρους. 

(2) Τα κράτη μέλη, κατά τον ορισμό των 

εκπροσώπων τους, περιλαμβάνουν κάθε 

δημόσια αρχή που παίζει από τη σκοπιά 

της ρόλο στην πρόληψη και/ή στην 

αποτροπή της αδήλωτης εργασίας, όπως 

τις επιθεωρήσεις εργασίας, τις αρχές 

κοινωνικής ασφάλισης, τις φορολογικές 

αρχές, τις υπηρεσίες απασχόλησης και τις 

μεταναστευτικές αρχές (στο εξής «αρχές 

επιβολής του νόμου»). Σύμφωνα με την 

εθνική νομοθεσία και/ή πρακτική, μπορούν 

επίσης να περιλαμβάνουν τους 

κοινωνικούς εταίρους. 
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Or. de 

 

Τροπολογία  404 

Inês Cristina Zuber, Νεοκλής Συλικιώτης, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Τα κράτη μέλη, κατά τον ορισμό των 

εκπροσώπων τους, περιλαμβάνουν κάθε 

δημόσια αρχή που συμβάλλει στην 

πρόληψη και/ή στην αποτροπή της 

αδήλωτης εργασίας, όπως τις επιθεωρήσεις 

εργασίας, τις αρχές κοινωνικής ασφάλισης, 

τις φορολογικές αρχές, τις υπηρεσίες 

απασχόλησης και τις μεταναστευτικές 

αρχές (στο εξής «αρχές επιβολής του 

νόμου»). Σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία και/ή πρακτική, μπορούν επίσης 

να περιλαμβάνουν τους κοινωνικούς 

εταίρους. 

(2) Τα κράτη μέλη, κατά τον ορισμό των 

εκπροσώπων τους, περιλαμβάνουν κάθε 

δημόσια αρχή που συμβάλλει στην 

πρόληψη και/ή στην αποτροπή της 

αδήλωτης εργασίας, όπως τις επιθεωρήσεις 

εργασίας, τις αρχές κοινωνικής ασφάλισης, 

τις φορολογικές αρχές και τις υπηρεσίες 

απασχόλησης (στο εξής «αρχές επιβολής 

του νόμου»). Σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία και/ή πρακτική, μπορούν επίσης 

να περιλαμβάνουν τους κοινωνικούς 

εταίρους. 

Or. pt 

 

Τροπολογία  405 

Jeroen Lenaers 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Τα κράτη μέλη, κατά τον ορισμό των 

εκπροσώπων τους, περιλαμβάνουν κάθε 

δημόσια αρχή που συμβάλλει στην 

πρόληψη και/ή στην αποτροπή της 

αδήλωτης εργασίας, όπως τις επιθεωρήσεις 

εργασίας, τις αρχές κοινωνικής ασφάλισης, 

τις φορολογικές αρχές, τις υπηρεσίες 

απασχόλησης και τις μεταναστευτικές 

αρχές (στο εξής «αρχές επιβολής του 

νόμου»). Σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία και/ή πρακτική, μπορούν 

(2) Τα κράτη μέλη, κατά τον ορισμό των 

εκπροσώπων τους, περιλαμβάνουν κάθε 

δημόσια αρχή που συμβάλλει στην 

πρόληψη και/ή στην αποτροπή της 

αδήλωτης εργασίας, όπως τις επιθεωρήσεις 

εργασίας, τις αρχές κοινωνικής ασφάλισης, 

τις φορολογικές αρχές, τις δημόσιες και 

ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης και τις 

μεταναστευτικές αρχές (στο εξής «αρχές 

επιβολής του νόμου»). Σύμφωνα με την 

εθνική νομοθεσία και/ή πρακτική, 
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επίσης να περιλαμβάνουν τους 

κοινωνικούς εταίρους. 

περιλαμβάνουν επίσης τους κοινωνικούς 

εταίρους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  406 

Dominique Martin 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2) Τα κράτη μέλη, κατά τον ορισμό των 

εκπροσώπων τους, περιλαμβάνουν κάθε 

δημόσια αρχή που συμβάλλει στην 

πρόληψη και/ή στην αποτροπή της 

αδήλωτης εργασίας, όπως τις επιθεωρήσεις 

εργασίας, τις αρχές κοινωνικής ασφάλισης, 

τις φορολογικές αρχές, τις υπηρεσίες 

απασχόλησης και τις μεταναστευτικές 

αρχές (στο εξής «αρχές επιβολής του 

νόμου»). Σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία και/ή πρακτική, μπορούν επίσης 

να περιλαμβάνουν τους κοινωνικούς 

εταίρους. 

2) Τα κράτη μέλη, κατά τον ορισμό των 

εκπροσώπων τους, περιλαμβάνουν κάθε 

δημόσια αρχή που συμβάλλει στην 

πρόληψη και/ή στην αποτροπή της 

αδήλωτης ή λαθραίας εργασίας, όπως τις 

επιθεωρήσεις εργασίας, τις αρχές 

κοινωνικής ασφάλισης, τις φορολογικές 

αρχές, τις υπηρεσίες απασχόλησης και τις 

μεταναστευτικές αρχές (στο εξής «αρχές 

επιβολής του νόμου»). Σύμφωνα με την 

εθνική νομοθεσία και/ή πρακτική, μπορούν 

επίσης να περιλαμβάνουν τους 

κοινωνικούς εταίρους. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  407 

Renate Weber, Marian Harkin, Martina Dlabajová 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, οι 

περιφερειακές αρχές συμμετέχουν στον 

ορισμό εκπροσώπων ως μελών της 

πλατφόρμας. 

Or. en 
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Τροπολογία  408 

Romana Tomc 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2 α) Το ενιαίο σημείο επαφής μπορεί να 

συμμετέχει στις συνεδριάσεις ολομέλειας 

της πλατφόρμας και, κατά περίπτωση, σε 

άλλες δραστηριότητες και ομάδες 

εργασίας της πλατφόρμας·  

Or. en 

 

Τροπολογία  409 

Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Τα κράτη μέλη παρέχουν στην 

Επιτροπή τον κατάλογο και τα στοιχεία 

επικοινωνίας όλων των αρχών επιβολής 

του νόμου που συμμετέχουν στην 

πρόληψη και/ή αποτροπή της αδήλωτης 

εργασίας. 

(3) Τα κράτη μέλη παρέχουν στην 

Επιτροπή τον κατάλογο και τα στοιχεία 

επικοινωνίας όλων των φορέων που 

συμμετέχουν στην πρόληψη και/ή 

αποτροπή της αδήλωτης εργασίας και, 

κατά περίπτωση, των κοινωνικών 

εταίρων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  410 

Maria Arena 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3) Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή 

τον κατάλογο και τα στοιχεία επικοινωνίας 

όλων των αρχών επιβολής του νόμου που 

συμμετέχουν στην πρόληψη και/ή 

αποτροπή της αδήλωτης εργασίας. 

3) Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή 

τον κατάλογο και τα στοιχεία επικοινωνίας 

όλων των αρχών επιβολής του νόμου που 

συμμετέχουν στην πρόληψη και/ή 

καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  411 

Georgi Pirinski 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Τα κράτη μέλη παρέχουν στην 

Επιτροπή τον κατάλογο και τα στοιχεία 

επικοινωνίας όλων των αρχών επιβολής 

του νόμου που συμμετέχουν στην πρόληψη 

και/ή αποτροπή της αδήλωτης εργασίας. 

(3) Τα κράτη μέλη παρέχουν στην 

Επιτροπή τον κατάλογο και τα στοιχεία 

επικοινωνίας όλων των αρχών επιβολής 

του νόμου και, σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία ή πρακτική, των κοινωνικών 

εταίρων και άλλων φορέων που 

συμμετέχουν στην πρόληψη και/ή 

αποτροπή της αδήλωτης εργασίας ή στη 

ρύθμιση των σχέσεων αδήλωτης 

εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  412 

Dominique Martin 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3) Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή 

τον κατάλογο και τα στοιχεία επικοινωνίας 

όλων των αρχών επιβολής του νόμου που 

συμμετέχουν στην πρόληψη και/ή 

3) Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή 

τον κατάλογο και τα στοιχεία επικοινωνίας 

όλων των αρχών επιβολής του νόμου που 

συμμετέχουν στην πρόληψη και/ή 
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αποτροπή της αδήλωτης εργασίας. αποτροπή της αδήλωτης ή λαθραίας 

εργασίας. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  413 

Romana Tomc 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Τα ενιαία σημεία επαφής συνδέονται 

με όλες τις αρχές επιβολής του νόμου που 

συμμετέχουν στην πρόληψη και/ή 

αποτροπή της αδήλωτης εργασίας όσον 

αφορά τις δραστηριότητες της 

πλατφόρμας και εγγυώνται τη συμμετοχή 

τους στις συνεδριάσεις και/ή τη συμβολή 

τους στις δραστηριότητες της 

πλατφόρμας ή των ομάδων εργασίας της, 

εάν τα εξεταζόμενα ζητήματα αφορούν 

τον τομέα της αρμοδιότητάς τους. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  414 

Maria Arena 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4) Τα ενιαία σημεία επαφής συνδέονται με 

όλες τις αρχές επιβολής του νόμου που 

συμμετέχουν στην πρόληψη και/ή 

αποτροπή της αδήλωτης εργασίας όσον 

αφορά τις δραστηριότητες της πλατφόρμας 

και εγγυώνται τη συμμετοχή τους στις 

συνεδριάσεις και/ή τη συμβολή τους στις 

δραστηριότητες της πλατφόρμας ή των 

ομάδων εργασίας της, εάν τα εξεταζόμενα 

4) Τα ενιαία σημεία επαφής συνδέονται με 

όλες τις αρχές επιβολής του νόμου που 

συμμετέχουν στην πρόληψη και/ή 

καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας 

όσον αφορά τις δραστηριότητες της 

πλατφόρμας και εγγυώνται τη συμμετοχή 

τους στις συνεδριάσεις και/ή τη συμβολή 

τους στις δραστηριότητες της πλατφόρμας 

ή των ομάδων εργασίας της, εάν τα 
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ζητήματα αφορούν τον τομέα της 

αρμοδιότητάς τους. 

εξεταζόμενα ζητήματα αφορούν τον τομέα 

της αρμοδιότητάς τους. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  415 

Dominique Martin 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4) Τα ενιαία σημεία επαφής συνδέονται με 

όλες τις αρχές επιβολής του νόμου που 

συμμετέχουν στην πρόληψη και/ή 

αποτροπή της αδήλωτης εργασίας όσον 

αφορά τις δραστηριότητες της πλατφόρμας 

και εγγυώνται τη συμμετοχή τους στις 

συνεδριάσεις και/ή τη συμβολή τους στις 

δραστηριότητες της πλατφόρμας ή των 

ομάδων εργασίας της, εάν τα εξεταζόμενα 

ζητήματα αφορούν τον τομέα της 

αρμοδιότητάς τους. 

4) Τα ενιαία σημεία επαφής συνδέονται με 

όλες τις αρχές επιβολής του νόμου που 

συμμετέχουν στην πρόληψη και/ή 

αποτροπή της αδήλωτης ή λαθραίας 

εργασίας όσον αφορά τις δραστηριότητες 

της πλατφόρμας και εγγυώνται τη 

συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις και/ή τη 

συμβολή τους στις δραστηριότητες της 

πλατφόρμας ή των ομάδων εργασίας της, 

εάν τα εξεταζόμενα ζητήματα αφορούν τον 

τομέα της αρμοδιότητάς τους. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  416 

Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Οι εκπρόσωποι των κοινωνικών 

εταίρων σε διακλαδικό επίπεδο, καθώς και 

οι εκπρόσωποι κλάδων με υψηλή 

συχνότητα αδήλωτης εργασίας μπορούν 

να παρίστανται στις συνεδριάσεις της 

πλατφόρμας ως παρατηρητές, σύμφωνα 

με τις διαδικασίες που καθορίζονται από 

τις οργανώσεις τους. 

(1) Οι εκπρόσωποι των κοινωνικών 

εταίρων σε διακλαδικό επίπεδο 

παρίστανται στις συνεδριάσεις της 

πλατφόρμας, σύμφωνα με τις διαδικασίες 

που καθορίζονται από τις οργανώσεις τους. 
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Τροπολογία  417 

Patrick Le Hyaric 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1) Οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων 

σε διακλαδικό επίπεδο, καθώς και οι 

εκπρόσωποι κλάδων με υψηλή συχνότητα 

αδήλωτης εργασίας μπορούν να 

παρίστανται στις συνεδριάσεις της 

πλατφόρμας ως παρατηρητές, σύμφωνα 

με τις διαδικασίες που καθορίζονται από 

τις οργανώσεις τους. 

1) Οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων 

σε διακλαδικό επίπεδο, καθώς και οι 

εκπρόσωποι κλάδων με υψηλή συχνότητα 

αδήλωτης εργασίας παρίστανται στις 

συνεδριάσεις της πλατφόρμας, σύμφωνα 

με τις διαδικασίες που καθορίζονται από 

τις οργανώσεις τους. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  418 

Jeroen Lenaers 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Οι εκπρόσωποι των κοινωνικών 

εταίρων σε διακλαδικό επίπεδο, καθώς και 

οι εκπρόσωποι κλάδων με υψηλή 

συχνότητα αδήλωτης εργασίας μπορούν να 

παρίστανται στις συνεδριάσεις της 

πλατφόρμας ως παρατηρητές, σύμφωνα με 

τις διαδικασίες που καθορίζονται από τις 

οργανώσεις τους. 

(1) Οι εκπρόσωποι των κοινωνικών 

εταίρων σε διακλαδικό επίπεδο, καθώς και 

οι εκπρόσωποι κλάδων είτε με υψηλή 

συχνότητα αδήλωτης εργασίας είτε με 

συγκεκριμένο ρόλο στην πρόληψη και 

αποτροπή της αδήλωτης εργασίας θα 

πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στις 

συνεδριάσεις της πλατφόρμας ως 

παρατηρητές, σύμφωνα με τις διαδικασίες 

που καθορίζονται από τις οργανώσεις τους. 

Or. en 
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Τροπολογία  419 

Thomas Mann 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Οι εκπρόσωποι των κοινωνικών 

εταίρων σε διακλαδικό επίπεδο, καθώς και 

οι εκπρόσωποι κλάδων με υψηλή 

συχνότητα αδήλωτης εργασίας μπορούν να 

παρίστανται στις συνεδριάσεις της 

πλατφόρμας ως παρατηρητές, σύμφωνα με 

τις διαδικασίες που καθορίζονται από τις 

οργανώσεις τους. 

(1) Οι εκπρόσωποι των κοινωνικών 

εταίρων σε διακλαδικό επίπεδο, καθώς και 

οι εκπρόσωποι κλάδων με υψηλή 

συχνότητα αδήλωτης εργασίας μπορούν να 

παρίστανται στις συνεδριάσεις της 

πλατφόρμας ως παρατηρητές, σύμφωνα με 

τις διαδικασίες που καθορίζονται από τις 

οργανώσεις τους. Η συμμετοχή τους 

βελτιώνει τη συγκρότηση δικτύων και τη 

συνεργασία στον κοινό αγώνα κατά της 

μαύρης εργασίας. 

Or. de 

 

Τροπολογία  420 

Anthea McIntyre 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Οι εκπρόσωποι των κοινωνικών 

εταίρων σε διακλαδικό επίπεδο, καθώς και 

οι εκπρόσωποι κλάδων με υψηλή 

συχνότητα αδήλωτης εργασίας μπορούν να 

παρίστανται στις συνεδριάσεις της 

πλατφόρμας ως παρατηρητές, σύμφωνα με 

τις διαδικασίες που καθορίζονται από τις 

οργανώσεις τους. 

(1) Οι εκπρόσωποι των συναφών 

κοινωνικών εταίρων σε διακλαδικό 

επίπεδο, καθώς και οι εκπρόσωποι κλάδων 

με υψηλή συχνότητα αδήλωτης εργασίας 

μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις 

της πλατφόρμας ως παρατηρητές, 

σύμφωνα με τις διαδικασίες που 

καθορίζονται από τις οργανώσεις τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  421 

Dominique Martin 
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Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1) Οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων 

σε διακλαδικό επίπεδο, καθώς και οι 

εκπρόσωποι κλάδων με υψηλή συχνότητα 

αδήλωτης εργασίας μπορούν να 

παρίστανται στις συνεδριάσεις της 

πλατφόρμας ως παρατηρητές, σύμφωνα με 

τις διαδικασίες που καθορίζονται από τις 

οργανώσεις τους. 

1) Οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων 

σε διακλαδικό επίπεδο, καθώς και οι 

εκπρόσωποι κλάδων με υψηλή συχνότητα 

αδήλωτης ή λαθραίας εργασίας μπορούν 

να παρίστανται στις συνεδριάσεις της 

πλατφόρμας ως παρατηρητές, σύμφωνα με 

τις διαδικασίες που καθορίζονται από τις 

οργανώσεις τους. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  422 

Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Με βάση τις προτάσεις των 

διακλαδικών και κλαδικών κοινωνικών 

εταίρων σε ενωσιακό επίπεδο, αυτή η 

ομάδα παρατηρητών αποτελείται από: 

(2) Με βάση τις προτάσεις των 

διακλαδικών και κλαδικών κοινωνικών 

εταίρων σε ενωσιακό επίπεδο, αυτή η 

ομάδα ενδιαφερόμενων μερών που 

συμμετέχουν στην πλατφόρμα αποτελείται 

από: 

Or. en 

 

Τροπολογία  423 

Patrick Le Hyaric 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2) Με βάση τις προτάσεις των 2) Με βάση τις προτάσεις των 
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διακλαδικών και κλαδικών κοινωνικών 

εταίρων σε ενωσιακό επίπεδο, αυτή η 

ομάδα παρατηρητών αποτελείται από: 

διακλαδικών και κλαδικών κοινωνικών 

εταίρων σε ενωσιακό επίπεδο, αυτή η 

ομάδα εκπροσώπων των κοινωνικών 

εταίρων αποτελείται από: 

Or. fr 

 

Τροπολογία  424 

Georgi Pirinski 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) 8 παρατηρητές κατ’ ανώτατο όριο, οι 

οποίοι εκπροσωπούν διακλαδικούς 

κοινωνικούς εταίρους (ισοκατανεμημένοι 

μεταξύ οργανώσεων εργοδοτών και 

εργαζομένων)· 

α) 8, κατ’ ανώτατο όριο, εκπροσώπους 

διακλαδικών κοινωνικών εταίρων 

(ισοκατανεμημένοι μεταξύ οργανώσεων 

εργοδοτών και εργαζομένων)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  425 

Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) 8 παρατηρητές κατ’ ανώτατο όριο, οι 

οποίοι εκπροσωπούν διακλαδικούς 

κοινωνικούς εταίρους (ισοκατανεμημένοι 

μεταξύ οργανώσεων εργοδοτών και 

εργαζομένων)· 

α) εκπροσώπους διακλαδικών 

κοινωνικών εταίρων (ισοκατανεμημένοι 

μεταξύ οργανώσεων εργοδοτών και 

εργαζομένων)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  426 

Patrick Le Hyaric 
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εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) 8 παρατηρητές κατ’ ανώτατο όριο, οι 

οποίοι εκπροσωπούν διακλαδικούς 

κοινωνικούς εταίρους (ισοκατανεμημένοι 

μεταξύ οργανώσεων εργοδοτών και 

εργαζομένων)· 

α) 8, κατ’ ανώτατο όριο, εκπρόσωποι 

κοινωνικών εταίρων σε διακλαδικό 

επίπεδο (ισοκατανεμημένοι μεταξύ 

οργανώσεων εργοδοτών και 

εργαζομένων)· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  427 

Georgi Pirinski 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) 10 παρατηρητές κατ’ ανώτατο όριο, οι 

οποίοι εκπροσωπούν κοινωνικούς 

εταίρους από κλάδους με υψηλή 

συχνότητα αδήλωτης εργασίας 

(ισοκατανεμημένοι μεταξύ οργανώσεων 

εργοδοτών και εργαζομένων). 

β) 10, κατ’ ανώτατο όριο, εκπροσώπους 

κοινωνικών εταίρων από κλάδους με 

υψηλή συχνότητα αδήλωτης εργασίας 

(ισοκατανεμημένοι μεταξύ οργανώσεων 

εργοδοτών και εργαζομένων). 

Or. en 

 

Τροπολογία  428 

Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) 10 παρατηρητές κατ’ ανώτατο όριο, 

οι οποίοι εκπροσωπούν κοινωνικούς 

εταίρους από κλάδους με υψηλή 

β) εκπροσώπους κοινωνικών εταίρων από 

κλάδους με υψηλή συχνότητα αδήλωτης 

εργασίας (ισοκατανεμημένοι μεταξύ 
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συχνότητα αδήλωτης εργασίας 

(ισοκατανεμημένοι μεταξύ οργανώσεων 

εργοδοτών και εργαζομένων). 

οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων). 

Or. en 

 

Τροπολογία  429 

Patrick Le Hyaric 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) 10 παρατηρητές κατ’ ανώτατο όριο, οι 

οποίοι εκπροσωπούν κοινωνικούς 

εταίρους από κλάδους με υψηλή 

συχνότητα αδήλωτης εργασίας 

(ισοκατανεμημένοι μεταξύ οργανώσεων 

εργοδοτών και εργαζομένων). 

β) 10, κατ’ ανώτατο όριο, εκπρόσωποι 

κοινωνικών εταίρων από κλάδους με 

υψηλή συχνότητα αδήλωτης εργασίας 

(ισοκατανεμημένοι μεταξύ οργανώσεων 

εργοδοτών και εργαζομένων). 

Or. fr 

 

Τροπολογία  430 

Jeroen Lenaers 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) 10 παρατηρητές κατ’ ανώτατο όριο, οι 

οποίοι εκπροσωπούν κοινωνικούς εταίρους 

από κλάδους με υψηλή συχνότητα 

αδήλωτης εργασίας (ισοκατανεμημένοι 

μεταξύ οργανώσεων εργοδοτών και 

εργαζομένων). 

β) 10 παρατηρητές κατ’ ανώτατο όριο, οι 

οποίοι εκπροσωπούν κοινωνικούς εταίρους 

από κλάδους είτε με υψηλή συχνότητα 

αδήλωτης εργασίας είτε με συγκεκριμένο 

ρόλο στην πρόληψη και αποτροπή της 

αδήλωτης εργασίας (ισοκατανεμημένοι 

μεταξύ οργανώσεων εργοδοτών και 

εργαζομένων). 

Or. en 
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Τροπολογία  431 

Dominique Martin 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) 10 παρατηρητές κατ’ ανώτατο όριο, οι 

οποίοι εκπροσωπούν κοινωνικούς εταίρους 

από κλάδους με υψηλή συχνότητα 

αδήλωτης εργασίας (ισοκατανεμημένοι 

μεταξύ οργανώσεων εργοδοτών και 

εργαζομένων). 

β) 10 παρατηρητές κατ’ ανώτατο όριο, οι 

οποίοι εκπροσωπούν κοινωνικούς εταίρους 

από κλάδους με υψηλή συχνότητα 

αδήλωτης ή λαθραίας εργασίας 

(ισοκατανεμημένοι μεταξύ οργανώσεων 

εργοδοτών και εργαζομένων). 

Or. fr 

 

Τροπολογία  432 

Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) εκπροσώπους φορέων οι οποίοι, 

συγκεκριμένα, εκπροσωπούν ή 

υπερασπίζονται το συμφέρον των 

αδήλωτων εργαζομένων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  433 

Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η Επιτροπή συντονίζει τις εργασίες 

της πλατφόρμας και προεδρεύει τις 

(1) Το προεδρείο συντονίζει τις εργασίες 

της πλατφόρμας. 
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συνεδριάσεις της. 

Or. en 

 

Τροπολογία  434 

Thomas Mann 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η Επιτροπή συντονίζει τις εργασίες της 

πλατφόρμας και προεδρεύει τις 

συνεδριάσεις της. 

(1) Η Επιτροπή συντονίζει τις εργασίες της 

πλατφόρμας και συμπροεδρεύει στις 

συνεδριάσεις της. Τα μέλη εκλέγουν 

μεταξύ τους έναν ακόμη συμπρόεδρο με 

ίσα δικαιώματα καθώς και δύο 

αναπληρωτές.   

Or. de 

 

Τροπολογία  435 

Anthea McIntyre 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η Επιτροπή συντονίζει τις εργασίες της 

πλατφόρμας και προεδρεύει τις 

συνεδριάσεις της. 

(1) Η Επιτροπή θα συντονίζει τις εργασίες 

της πλατφόρμας και θα προεδρεύει στις 

συνεδριάσεις της. 

Or. en 

 

Τροπολογία  436 

Ulla Tørnæs, Dita Charanzová, Martina Dlabajová 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η Επιτροπή συντονίζει τις εργασίες της 

πλατφόρμας και προεδρεύει τις 

συνεδριάσεις της. 

(1) Η Επιτροπή συντονίζει τις εργασίες της 

πλατφόρμας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  437 

Jeroen Lenaers 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η Επιτροπή συντονίζει τις εργασίες της 

πλατφόρμας και προεδρεύει τις 

συνεδριάσεις της. 

(1) Η Επιτροπή συντονίζει τις εργασίες της 

πλατφόρμας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  438 

Ulla Tørnæs, Dita Charanzová, Martina Dlabajová 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1 a) Ορίζεται ανεξάρτητος πρόεδρος για 

να προεδρεύει στις συνεδριάσεις της 

πλατφόρμας. Εάν δεν είναι δυνατό να 

βρεθεί κατάλληλο πρόσωπο σε εύλογο 

χρονικό διάστημα, στις συνεδριάσεις της 

πλατφόρμας μπορεί να προεδρεύει η 

Επιτροπή. 

Or. en 
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Τροπολογία  439 

Tiziana Beghin, Laura Agea 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1 a) Η Επιτροπή θα πρέπει να 

διασφαλίζει ότι αποφεύγεται η επικάλυψη 

αρμοδιοτήτων μεταξύ της πλατφόρμας 

και υφιστάμενων μέσων, πρωτοβουλιών ή 

μορφών συνεργασίας σε εθνικό ή 

ευρωπαϊκό επίπεδο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  440 

Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Η πλατφόρμα, για την εκτέλεση της 

αποστολής της, εγκρίνει με απόφαση κατά 

πλειοψηφία: 

(2) Η πλατφόρμα και όλοι οι φορείς που 

την συναποτελούν, για την εκτέλεση της 

αποστολής της, εγκρίνουν τις αποφάσεις 

τους με απλή πλειοψηφία. Η πλατφόρμα 

λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με: 

Or. en 

 

Τροπολογία  441 

Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τον εσωτερικό κανονισμό, ο οποίος α) τον ειδικό εσωτερικό κανονισμό, ο 
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περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ρυθμίσεις 

σχετικά με τη λήψη αποφάσεων της 

πλατφόρμας· 

οποίος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις 

ρυθμίσεις σχετικά με τη λήψη αποφάσεων 

και τις ομάδες εργασίας της πλατφόρμας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  442 

Theresa Griffin, Georgi Pirinski, Siôn Simon 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 a a) την εκλογή του προέδρου της και δύο 

αντιπροέδρων μεταξύ των μελών της 

πλατφόρμας, οι οποίοι αποτελούν το 

συμβούλιο της πλατφόρμας και 

συντονίζουν τις δραστηριότητές της· 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  443 

Tiziana Beghin, Laura Agea 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 a a) την εκλογή του προέδρου της και δύο 

αντιπροέδρων μεταξύ των μελών της 

πλατφόρμας, οι οποίοι αποτελούν το 

συμβούλιο της πλατφόρμας που εκλέγεται 

για χρονικό διάστημα ενός έτους με 

δυνατότητα επανεκλογής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  444 

Jeroen Lenaers 
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Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 a a) απόφαση για την εκλογή του 

προέδρου της πλατφόρμας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  445 

Romana Tomc 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) διετές πρόγραμμα εργασίας της 

πλατφόρμας, το οποίο καθορίζει, μεταξύ 

άλλων, τα λεπτομερή καθήκοντα, καθώς 

και τις τακτικές εκθέσεις της πλατφόρμας 

που θα υποβάλλονται ανά διετία· 

β) την έγκριση ετήσιου καθώς και 

πολυετούς προγράμματος εργασίας της 

πλατφόρμας, το οποίο καθορίζει, μεταξύ 

άλλων, τα λεπτομερή καθήκοντα της 

πλατφόρμας και λαμβάνει υπόψη την 

αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που 

ανελήφθησαν το/τα προηγούμενο/α 

έτος/η· 

Or. en 

 

Τροπολογία  446 

Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Η πλατφόρμα επικουρείται από 

Γραμματεία την οποία παρέχει η Επιτροπή. 

Η Γραμματεία προετοιμάζει τις 

συνεδριάσεις, τα προγράμματα εργασίας 

της πλατφόρμας και τις εκθέσεις της. 

(4) Η πλατφόρμα επικουρείται από 

Γραμματεία την οποία παρέχει η Επιτροπή. 

Η Γραμματεία προετοιμάζει τις 

συνεδριάσεις, τα προγράμματα εργασίας 

της πλατφόρμας και τις εκθέσεις της, και 
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διασφαλίζει τη δέουσα συνέχεια στις 

αποφάσεις που λαμβάνονται. 

Or. en 

 

Τροπολογία  447 

Tiziana Beghin, Laura Agea 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4 a) Η πλατφόρμα λογοδοτεί σε επίπεδο 

ΕΕ στο Συμβούλιο Απασχόλησης, 

Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και 

Καταναλωτών (EPSCO) και στην 

αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  448 

Sofia Ribeiro 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4a) Η πλατφόρμα υποβάλλει ετήσια 

έκθεση δραστηριοτήτων της στην 

Επιτροπή, στην αρμόδια κοινοβουλευτική 

επιτροπή και στο Συμβούλιο, η οποία 

περιέχει δείκτες σχετικά με την έκταση 

της αδήλωτης εργασίας τόσο σε επίπεδο 

Ενώσεως όσο και σε επίπεδο κρατών 

μελών, συμπεριλαμβανομένου του 

αντικτύπου της στις εθνικές οικονομίες, 

καθώς και την εξέλιξη αυτών των 

δεικτών. 

Or. pt 
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Τροπολογία  449 

Jeroen Lenaers 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

σχετικά με τις δραστηριότητες της 

πλατφόρμας. 

(5) Η πλατφόρμα ενημερώνει τακτικά την 

Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο σχετικά με τις 

δραστηριότητές της. 

Or. en 

 

Τροπολογία  450 

Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητες 

της πλατφόρμας. 

(5) Η πλατφόρμα και όλα τα μέλη της 

συμπεριφέρονται σύμφωνα με την αρχή 

της διαφάνειας. Για τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή, με την ιδιότητα της 

γραμματείας της πλατφόρμας, δημοσιεύει 

ετήσια έκθεση σχετικά με τις 

δραστηριότητες της πλατφόρμας και την 

υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και στο Συμβούλιο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  451 

Elisabeth Morin-Chartier 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5) Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

σχετικά με τις δραστηριότητες της 

πλατφόρμας. 

5) Μετά από κάθε συνεδρίαση της 

πλατφόρμας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

διαβιβάζει εντός εύλογης προθεσμίας στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

τα πρακτικά των συζητήσεων και των 

αποφάσεων που ελήφθησαν. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  452 

Jérôme Lavrilleux 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5) Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

σχετικά με τις δραστηριότητες της 

πλατφόρμας. 

5) Η Επιτροπή ενημερώνει ανά εξάμηνο το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο 

εκπροσωπείται από την Επιτροπή 

Απασχόλησης και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, και το Συμβούλιο σχετικά με 

τις δραστηριότητες της πλατφόρμας. Τα 

δύο αυτά όργανα έχουν την υποχρέωση 

να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους. 

 

Or. fr 

 

Τροπολογία  453 

Renate Weber, Enrique Calvet Chambon 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

σχετικά με τις δραστηριότητες της 

πλατφόρμας. 

(5) Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 

τις δραστηριότητες της πλατφόρμας σε 

ετήσια βάση καθώς και όποτε απαιτείται, 
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κατόπιν αιτήματος. 

Or. en 

 

Τροπολογία  454 

Anne Sander 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5 α) Η Επιτροπή συντάσσει ετήσια 

έκθεση προόδου και αξιολόγησης των 

δραστηριοτήτων της πλατφόρμας, η 

οποία αποστέλλεται στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  455 

Elisabeth Morin-Chartier 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η πλατφόρμα συνεργάζεται, κατά 

περίπτωση, με άλλες σχετικές ομάδες 

εμπειρογνωμόνων και επιτροπές σε 

ενωσιακό επίπεδο, οι εργασίες των οποίων 

αφορούν την αδήλωτη εργασία, ιδίως με 

την επιτροπή ανώτερων επιθεωρητών 

εργασίας (SLIC), την επιτροπή 

εμπειρογνωμόνων για την απόσπαση 

εργαζομένων, τη Διοικητική Επιτροπή για 

τον συντονισμό των συστημάτων 

κοινωνικής ασφάλισης, την Επιτροπή 

Απασχόλησης (EMCO), την Επιτροπή 

Κοινωνικής Προστασίας (ΕΚΠ) και την 

ομάδα εργασίας για τη διοικητική 

συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. 

Μπορούν επίσης να διοργανώνονται 

Η πλατφόρμα συνεργάζεται, κατά 

περίπτωση, με άλλες σχετικές ομάδες 

εμπειρογνωμόνων και επιτροπές σε 

ενωσιακό επίπεδο, οι εργασίες των οποίων 

αφορούν την αδήλωτη εργασία, ιδίως με 

την επιτροπή ανώτερων επιθεωρητών 

εργασίας (SLIC), την επιτροπή 

εμπειρογνωμόνων για την απόσπαση 

εργαζομένων, τη Διοικητική Επιτροπή για 

τον συντονισμό των συστημάτων 

κοινωνικής ασφάλισης, την Επιτροπή 

Απασχόλησης (EMCO), την Επιτροπή 

Κοινωνικής Προστασίας (ΕΚΠ) και την 

ομάδα εργασίας για τη διοικητική 

συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. 

Για τη βελτίωση των εργασιών και των 
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κοινές συνεδριάσεις. αποτελεσμάτων πρέπει να διοργανώνονται 

κοινές συνεδριάσεις και να διαβιβάζονται 

τα πρακτικά τους στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εντός 

εύλογων προθεσμιών. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  456 

Guillaume Balas 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η πλατφόρμα συνεργάζεται, κατά 

περίπτωση, με άλλες σχετικές ομάδες 

εμπειρογνωμόνων και επιτροπές σε 

ενωσιακό επίπεδο, οι εργασίες των οποίων 

αφορούν την αδήλωτη εργασία, ιδίως με 

την επιτροπή ανώτερων επιθεωρητών 

εργασίας (SLIC), την επιτροπή 

εμπειρογνωμόνων για την απόσπαση 

εργαζομένων, τη Διοικητική Επιτροπή για 

τον συντονισμό των συστημάτων 

κοινωνικής ασφάλισης, την Επιτροπή 

Απασχόλησης (EMCO), την Επιτροπή 

Κοινωνικής Προστασίας (ΕΚΠ) και την 

ομάδα εργασίας για τη διοικητική 

συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. 

Μπορούν επίσης να διοργανώνονται κοινές 

συνεδριάσεις. 

Η πλατφόρμα συνεργάζεται, κατά 

περίπτωση, με άλλες σχετικές ομάδες 

εμπειρογνωμόνων και επιτροπές σε 

ενωσιακό επίπεδο, οι εργασίες των οποίων 

αφορούν την αδήλωτη εργασία, ιδίως με 

την επιτροπή ανώτερων επιθεωρητών 

εργασίας (SLIC), την επιτροπή 

εμπειρογνωμόνων για την απόσπαση 

εργαζομένων, τη Διοικητική Επιτροπή για 

τον συντονισμό των συστημάτων 

κοινωνικής ασφάλισης, την πλατφόρμα 

H5NCP της ΕΕ, την Επιτροπή 

Απασχόλησης (EMCO), την Επιτροπή 

Κοινωνικής Προστασίας (ΕΚΠ) και την 

ομάδα εργασίας για τη διοικητική 

συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. 

Μπορούν επίσης να διοργανώνονται κοινές 

συνεδριάσεις. 

Or. en 

 

Τροπολογία  457 

Dominique Martin 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η πλατφόρμα συνεργάζεται, κατά 

περίπτωση, με άλλες σχετικές ομάδες 

εμπειρογνωμόνων και επιτροπές σε 

ενωσιακό επίπεδο, οι εργασίες των οποίων 

αφορούν την αδήλωτη εργασία, ιδίως με 

την επιτροπή ανώτερων επιθεωρητών 

εργασίας (SLIC), την επιτροπή 

εμπειρογνωμόνων για την απόσπαση 

εργαζομένων, τη Διοικητική Επιτροπή για 

τον συντονισμό των συστημάτων 

κοινωνικής ασφάλισης, την Επιτροπή 

Απασχόλησης (EMCO), την Επιτροπή 

Κοινωνικής Προστασίας (ΕΚΠ) και την 

ομάδα εργασίας για τη διοικητική 

συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. 

Μπορούν επίσης να διοργανώνονται κοινές 

συνεδριάσεις. 

Η πλατφόρμα συνεργάζεται, κατά 

περίπτωση, με άλλες σχετικές ομάδες 

εμπειρογνωμόνων και επιτροπές σε 

ενωσιακό επίπεδο, οι εργασίες των οποίων 

αφορούν την αδήλωτη ή λαθραία εργασία, 

ιδίως με την επιτροπή ανώτερων 

επιθεωρητών εργασίας (SLIC), την 

επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την 

απόσπαση εργαζομένων, τη Διοικητική 

Επιτροπή για τον συντονισμό των 

συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, την 

Επιτροπή Απασχόλησης (EMCO), την 

Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας (ΕΚΠ) 

και την ομάδα εργασίας για τη διοικητική 

συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. 

Μπορούν επίσης να διοργανώνονται κοινές 

συνεδριάσεις. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  458 

Jutta Steinruck 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η πλατφόρμα πρέπει επίσης να εξετάσει 

την ίδρυση ενός ευρωπαϊκού οργανισμού 

παραβιάσεις που αφορούν την προστασία 

της εργασίας και την αδήλωτη εργασία·  

στα καθήκοντά του θα μπορούσαν να 

εντάσσονται μεταξύ άλλων ο εντοπισμός 

εικονικών εταιριών, ο έλεγχος όσων 

παρέχουν υπηρεσίες διακρατικά, η 

συγκρότηση προγραμμάτων 

μετεκπαίδευσης για επιθεωρητές 

εργασίας, η εξεύρεση νέων τεχνικών και η 

οργάνωση διασυνοριακών ελέγχων·   

Or. de 
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Τροπολογία  459 

Anne Sander 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η πλατφόρμα είναι σκόπιμο να 

συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 

για την Απασχόληση (EURES) και να 

προωθεί την ανάπτυξή του, διότι μία 

καλύτερη γνώση των διαθέσιμων θέσεων 

εργασίας θα δημιουργούσε ευνοϊκό 

πλαίσιο για τη δεδηλωμένη εργασία. 

Or. fr 

Τροπολογία  460 

Ulla Tørnæs, Dita Charanzová, Marian Harkin, Martina Dlabajová, Enrique Calvet 

Chambon, Renate Weber 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η πλατφόρμα, στο μέτρο του δυνατού, 

απέχει από την επανάληψη εργασιών που 

έχουν ήδη αναληφθεί από αυτούς τους 

άλλους φορείς και συντονίζεται με αυτούς 

για την ανταλλαγή πληροφοριών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  461 

Thomas Mann 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή επιστρέφει τα έξοδα ταξιδιού 

και, κατά περίπτωση, τα έξοδα διαμονής 

των μελών, των παρατηρητών και των 

προσκεκλημένων εμπειρογνωμόνων που 

σχετίζονται με τις δραστηριότητες της 

πλατφόρμας. 

Η Επιτροπή επιστρέφει τα έξοδα ταξιδιού 

και, κατά περίπτωση, τα έξοδα διαμονής 

των προσκεκλημένων εμπειρογνωμόνων 

που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της 

πλατφόρμας. 

Or. de 

 

Τροπολογία  462 

Sven Schulze 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της 

παρούσας απόφασης, η Επιτροπή 

υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 

έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της 

απόφασης. Ειδικότερα, η έκθεση αυτή 

αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο η 

πλατφόρμα έχει συμβάλει στην επίτευξη 

των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 2 

και έχει εκπληρώσει τα καθήκοντα που 

ορίζονται στο άρθρο 3 και στα 

προγράμματα εργασιών της πλατφόρμας. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει σε 

έκθεσή της μετά από τέσσερα χρόνια και 

κατόπιν ακροάσεως των μελών της 

πλατφόρμας αν οι στόχοι που 

αναφέρονται στο άρθρο 2, η αποστολή 

που αναφέρεται στο άρθρο 3 και τα 

καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 

έχουν εκπληρωθεί και αν πρέπει να 

εξακολουθήσουν οι εργασίες της 

πλατφόρμας. Η έκθεση προτείνει, όπου 

δει, τροποποιήσεις στον έργο της 

πλατφόρμας ή συνιστά την κατάργησή 

της. 

 Η σχετική έκθεση θα διαβιβαστεί στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 

την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 

των Περιφερειών. 

Or. de 

Τροπολογία  463 

Romana Tomc 
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Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της 

παρούσας απόφασης, η Επιτροπή 

υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 

έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της 

απόφασης. Ειδικότερα, η έκθεση αυτή 

αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο η 

πλατφόρμα έχει συμβάλει στην επίτευξη 

των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 2 και 

έχει εκπληρώσει τα καθήκοντα που 

ορίζονται στο άρθρο 3 και στα 

προγράμματα εργασιών της πλατφόρμας. 

Τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της 

παρούσας απόφασης, η Επιτροπή 

υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 

και Κοινωνική Επιτροπή και την 

Επιτροπή των Περιφερειών έκθεση 

σχετικά με την εφαρμογή και την 

προστιθέμενη αξία της απόφασης και 

προτείνει, όπου κρίνεται σκόπιμο, 

αναγκαίες τροπολογίες και τροποποιήσεις 

ή την ανάκληση της απόφασης αυτής. 

Ειδικότερα, η έκθεση αυτή αξιολογεί τον 

βαθμό στον οποίο η πλατφόρμα έχει 

συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που 

ορίζονται στο άρθρο 2, έχει φέρει σε πέρας 

τις πρωτοβουλίες που ορίζονται στο 

άρθρο 4 και έχει εξετάσει τις 

προτεραιότητες που ορίζονται στα 

προγράμματα εργασιών της. 

Or. en 

 

Τροπολογία  464 

Georgi Pirinski 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της 

παρούσας απόφασης, η Επιτροπή 

υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 

έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της 

απόφασης. Ειδικότερα, η έκθεση αυτή 

αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο η 

πλατφόρμα έχει συμβάλει στην επίτευξη 

των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 2 και 

έχει εκπληρώσει τα καθήκοντα που 

Τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της 

παρούσας απόφασης, η Επιτροπή, κατόπιν 

διαβούλευσης με την πλατφόρμα, 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 

και Κοινωνική Επιτροπή και την 

Επιτροπή των Περιφερειών έκθεση 

σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης. 

Ειδικότερα, η έκθεση αυτή αξιολογεί τον 

βαθμό στον οποίο η πλατφόρμα έχει 

συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που 
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ορίζονται στο άρθρο 3 και στα 

προγράμματα εργασιών της πλατφόρμας. 

ορίζονται στο άρθρο 2 και έχει εκπληρώσει 

τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 3 

και στα προγράμματα εργασιών της 

πλατφόρμας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  465 

Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της 

παρούσας απόφασης, η Επιτροπή 

υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 

έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της 

απόφασης. Ειδικότερα, η έκθεση αυτή 

αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο η 

πλατφόρμα έχει συμβάλει στην επίτευξη 

των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 2 και 

έχει εκπληρώσει τα καθήκοντα που 

ορίζονται στο άρθρο 3 και στα 

προγράμματα εργασιών της πλατφόρμας. 

Τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της 

παρούσας απόφασης, η Επιτροπή, με την 

ιδιότητα της γραμματείας της 

πλατφόρμας και κατόπιν έγκρισης από 

την πλατφόρμα, υποβάλλει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 

την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών έκθεση σχετικά με την 

εφαρμογή της απόφασης. Ειδικότερα, η 

έκθεση αυτή αξιολογεί τον βαθμό στον 

οποίο η πλατφόρμα έχει συμβάλει στην 

επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο 

άρθρο 2 και έχει εκπληρώσει τα 

καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 3 και 

στα προγράμματα εργασιών της 

πλατφόρμας. Η έκθεση εντοπίζει επίσης 

υφιστάμενες ελλείψεις και ευκαιρίες για 

τη βελτίωση του έργου της πλατφόρμας. 
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Τροπολογία  466 

Terry Reintke 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 11 α (νέο) 



 

PE544.465v01-00 68/68 AM\1044250EL.doc 

EL 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 11 α 

 Προάσπιση δικαιωμάτων 

 Τα άτομα που εφιστούν την προσοχή της 

πλατφόρμας σε υποθέσεις αδήλωτης 

εργασίας, είτε απευθείας είτε μέσω των 

εθνικών αρχών επιβολής του νόμου, 

προστατεύονται έναντι οποιασδήποτε 

δυσμενούς μεταχείρισης από τους 

εργοδότες τους. 
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