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Τροπολογία 1
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή 
της ίσης μεταχείρισης θεμελιώνεται στο 
άρθρο 45 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, με το 
οποίο απαγορεύεται κάθε διάκριση λόγω 
ιθαγένειας μεταξύ των εργαζομένων των 
κρατών μελών, όσον αφορά την 
απασχόληση, την αμοιβή και τους άλλους 
όρους εργασίας και απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 2
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη -A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 
αποτελεί θεμελιώδη αρχή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ότι έχει 
ουσιαστική σημασία για την ορθή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 3
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα A. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα 
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με το άρθρο 3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση προωθεί την 
κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία·

με το άρθρο 3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση εγκαθιδρύει 
εσωτερική αγορά και εργάζεται για την 
κοινωνική οικονομία της αγοράς με 
υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας, με 
στόχο την πλήρη απασχόληση και την 
κοινωνική πρόοδο, και το υψηλό επίπεδο 
προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας 
του περιβάλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 4
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα 
με το άρθρο 3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση προωθεί την 
κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα 
με το άρθρο 3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), η Ένωση και η 
εσωτερική της αγορά εργάζονται, μεταξύ 
άλλων, για την αειφόρο ανάπτυξη της 
Ευρώπης, την κοινωνική οικονομία της 
αγοράς, την κοινωνική πρόοδο και την 
προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης 
και προστασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
σύμφωνα με το άρθρο 9 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΣΛΕΕ), η Ένωση, κατά τον 
καθορισμό και την εφαρμογή των 
πολιτικών και των δράσεών της, 
συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται 
με την προαγωγή υψηλού επιπέδου 
απασχόλησης, με τη διασφάλιση της 
κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, με 
την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού καθώς και με υψηλό 
επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας·

Or. en
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Τροπολογία 5
Marc Botenga, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα 
με το άρθρο 3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση προωθεί την 
κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
Συνθήκες αποτελούν το πρωτογενές 
δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς 
και τη βάση και τους θεμελιώδεις 
κανόνες για το σύνολο της δράσης της 
ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με 
το άρθρο 3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση προωθεί την 
κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι, κατά τον 
καθορισμό και την εφαρμογή των 
πολιτικών και των δράσεών της, η 
Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις που 
συνδέονται με την προαγωγή υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, με τη διασφάλιση 
της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, 
με την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού καθώς και με υψηλό 
επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας·

Or. en

Τροπολογία 6
Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα 
με το άρθρο 3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση προωθεί την 
κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα 
με το άρθρο 3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση προωθεί την 
κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία, 
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καθώς και ότι είναι σημαντική για την 
εσωτερική αγορά της Ένωσης η ενίσχυση 
των αλυσίδων αξίας, οι οποίες μειώνουν 
την εξάρτηση της ευρωπαϊκής 
οικονομίας από τις εισαγωγές και 
διαμορφώνουν μία βάση η οποία, με την 
κατάλληλη τεχνολογική ανάπτυξη και την 
καινοτομία θα αυξήσει, μακροπρόθεσμα, 
την εξαγωγική ικανότητα των οικονομιών 
τόσο της Ευρώπης όσο και των κρατών 
μελών, παράλληλα με την ευρωπαϊκή και 
εγχώρια ασφάλεια εφοδιασμού·

Or. hu

Τροπολογία 7
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα 
με το άρθρο 3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση προωθεί την 
κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα 
με το άρθρο 3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση προωθεί την 
κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 45 
παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
θεμελιώνεται η αρχή της ίσης 
μεταχείρισης και απαγορεύεται κάθε 
διάκριση λόγω ιθαγένειας μεταξύ των 
Ευρωπαίων εργαζομένων, όσον αφορά 
την απασχόληση, την αμοιβή και τους 
άλλους όρους εργασίας και απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 8
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα 
με το άρθρο 3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση προωθεί την 
κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα 
με το άρθρο 3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση και η 
εσωτερική της αγορά εργάζονται για την 
αειφόρο ανάπτυξη, την κοινωνική 
οικονομία της αγοράς, την κοινωνική 
πρόοδο και την προώθηση της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και προστασίας·

Or. en

Τροπολογία 9
Stefania Zambelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα 
με το άρθρο 3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση προωθεί την 
κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα 
με το άρθρο 3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση προωθεί την 
κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία, 
καθώς και την πλήρη απασχόληση·

Or. it

Τροπολογία 10
Marc Botenga, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εσωτερική αγορά θα πρέπει να εξυπηρετεί 
την ευημερία όλων, σύμφωνα με την 
παράδοση της κοινωνικής προόδου που 
είναι ριζωμένη στην ιστορία της 
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Ευρώπης και αναφέρεται στις Συνθήκες, 
και ότι οι οικονομικές ελευθερίες δεν 
μπορούν να ερμηνευθούν ως παροχή του 
δικαιώματος στις επιχειρήσεις να τις 
ασκούν με σκοπό ή με αποτέλεσμα να 
υπονομεύουν, να αποφεύγουν ή να 
παρακάμπτουν εθνικούς κοινωνικούς και 
εργασιακούς νόμους και πρακτικές ή με 
σκοπό το κοινωνικό ντάμπινγκ·

Or. en

Τροπολογία 11
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 
9 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι κατά τον 
καθορισμό και την εφαρμογή των 
πολιτικών και των δράσεών της, η 
Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις που 
συνδέονται με την προαγωγή υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, με τη διασφάλιση 
της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, 
με την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού καθώς και με υψηλό 
επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας·

Or. en

Τροπολογία 12
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 13
Daniela Rondinelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των ανθρώπων, των 
εργαζομένων, των αγαθών και των 
υπηρεσιών δεν έχει εξελιχθεί με 
ισορροπημένο και συντονισμένο τρόπο, 
και πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά για τη 
βελτίωση της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των εργαζομένων και ιδίως των 
εποχιακών, διασυνοριακών και 
αποσπασμένων εργαζομένων·

Or. it

Τροπολογία 14
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 27 % 
της προστιθέμενης αξίας των 
μεταποιημένων προϊόντων στην ΕΕ 
προέρχεται από τις υπηρεσίες, ενώ στον 
τομέα των υπηρεσιών που στηρίζει τη 
μεταποίηση αντιστοιχούν 14 εκατομμύρια 
θέσεις εργασίας1α·
__________________
1α Eva Rytter Sunesen, Martin Hvidt 
Thelle, «Making EU Trade in Services 
Work for All», Copenhagen Economics, 
Νοέμβριος 2018.

Or. en

Τροπολογία 15
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ελευθερία εγκατάστασης και η ελεύθερη 
παροχή υπηρεσιών περιλαμβάνονται στη 
ΣΛΕΕ·

Or. es

Τροπολογία 16
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κοινωνική δικαιοσύνη και τα εργασιακά 
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δικαιώματα δεν θα πρέπει να 
υπονομεύονται από την ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών στην ενιαία 
αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά 
ζητήματα πρέπει να συνδυάζονται για τη 
διασφάλιση μιας βιώσιμης αγοράς 
υπηρεσιών χωρίς περιβαλλοντικό 
ντάμπινγκ και αθέμιτο ανταγωνισμό, 
ούτως ώστε να δημιουργηθούν οι 
προϋποθέσεις για δίκαιη μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 17
Dennis Radtke, Cindy Franssen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ελευθερία παροχής υπηρεσιών είναι 
ζωτικής σημασίας για την ενιαία αγορά·

Or. en

Τροπολογία 18
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να συμβάλλει στην 
αποδυνάμωση των εργασιακών 
δικαιωμάτων, της κοινωνικής προστασίας 
και της αρχής της επικουρικότητας�· και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ψηφιακά μέσα 
μπορούν να διευκολύνουν τον έλεγχο και 
την εφαρμογή των κανόνων που 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών θα πρέπει να 
ασκείται με ταυτόχρονη διασφάλιση των 
εργασιακών δικαιωμάτων, της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εργαζομένων και της 
κοινωνικής προστασίας· και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα ψηφιακά μέσα μπορούν να 
διευκολύνουν τον έλεγχο και την 
εφαρμογή των κανόνων που προστατεύουν 
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προστατεύουν τα δικαιώματα των 
μετακινούμενων εργαζομένων·

τα δικαιώματα των μετακινούμενων 
εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 19
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Β

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να συμβάλλει στην 
αποδυνάμωση των εργασιακών 
δικαιωμάτων, της κοινωνικής 
προστασίας και της αρχής της 
επικουρικότητας· και λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τα ψηφιακά μέσα μπορούν να 
διευκολύνουν τον έλεγχο και την 
εφαρμογή των κανόνων που προστατεύουν 
τα δικαιώματα των μετακινούμενων 
εργαζομένων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών πρέπει να 
συνάδει με τα εργασιακά δικαιώματα, την 
κοινωνική προστασία και την αρχή της 
επικουρικότητας· και λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τα ψηφιακά μέσα μπορούν να 
διευκολύνουν τον έλεγχο και την 
εφαρμογή των κανόνων που προστατεύουν 
τα δικαιώματα των μετακινούμενων 
εργαζομένων·

Or. es

Τροπολογία 20
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να συμβάλλει στην 
αποδυνάμωση των εργασιακών 
δικαιωμάτων, της κοινωνικής 
προστασίας και της αρχής της 
επικουρικότητας�· και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα ψηφιακά μέσα μπορούν να 
διευκολύνουν τον έλεγχο και την 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών και τα 
εργασιακά δικαιώματα, καθώς και η 
κοινωνική προστασία βάσει της αρχής της 
επικουρικότητας, αλληλοϋποστηρίζονται· 
και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ψηφιακά 
μέσα μπορούν να διευκολύνουν τον έλεγχο 
και την εφαρμογή των κανόνων που 
προστατεύουν τα δικαιώματα των 
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εφαρμογή των κανόνων που προστατεύουν 
τα δικαιώματα των μετακινούμενων 
εργαζομένων·

μετακινούμενων εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 21
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να συμβάλλει στην 
αποδυνάμωση των εργασιακών 
δικαιωμάτων, της κοινωνικής προστασίας 
και της αρχής της επικουρικότητας�· και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ψηφιακά μέσα 
μπορούν να διευκολύνουν τον έλεγχο και 
την εφαρμογή των κανόνων που 
προστατεύουν τα δικαιώματα των 
μετακινούμενων εργαζομένων·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών δεν πρέπει να 
συμβάλλει στην αποδυνάμωση των 
εργασιακών δικαιωμάτων, της κοινωνικής 
προστασίας και της αρχής της 
επικουρικότητας�· και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα ψηφιακά μέσα μπορούν να 
διευκολύνουν τον έλεγχο και την 
εφαρμογή των κανόνων που προστατεύουν 
τα δικαιώματα των μετακινούμενων 
εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 22
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να συμβάλλει στην 
αποδυνάμωση των εργασιακών 
δικαιωμάτων, της κοινωνικής προστασίας 
και της αρχής της επικουρικότητας�· και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ψηφιακά μέσα 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να συμβάλλει στην 
αποδυνάμωση των εργασιακών 
δικαιωμάτων, της κοινωνικής προστασίας 
και της αρχής της επικουρικότητας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία και 
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μπορούν να διευκολύνουν τον έλεγχο και 
την εφαρμογή των κανόνων που 
προστατεύουν τα δικαιώματα των 
μετακινούμενων εργαζομένων·

η προώθηση δίκαιων μισθών και 
αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και 
απασχόλησης διαδραματίζουν καίριο 
ρόλο στη δημιουργία μιας εύρυθμης, 
δίκαιης και βιώσιμης ενιαίας αγοράς 
ποιοτικών υπηρεσιών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών δεν πρέπει να υπονομεύει 
θεμελιώδη δικαιώματα, μεταξύ άλλων τα 
κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων 
και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πλήρως 
λειτουργική αγορά υπηρεσιών απαιτεί 
πρόσβαση σε πληροφορίες, 
παρακολούθηση και εφαρμογή των 
ισχυόντων κανόνων, καθώς και ασφαλείς 
τρόπους για την καταγγελία 
καταχρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
ψηφιακά μέσα μπορούν να διευκολύνουν 
τον έλεγχο και την εφαρμογή της 
νομοθεσίας που προστατεύει τα 
δικαιώματα των μετακινούμενων 
εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 23
Marc Botenga, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να συμβάλλει στην 
αποδυνάμωση των εργασιακών 
δικαιωμάτων, της κοινωνικής προστασίας 
και της αρχής της επικουρικότητας�· και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ψηφιακά μέσα 
μπορούν να διευκολύνουν τον έλεγχο και 
την εφαρμογή των κανόνων που 
προστατεύουν τα δικαιώματα των 
μετακινούμενων εργαζομένων·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών 
απαιτεί την ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών δεν 
πρέπει σε καμία περίπτωση να συμβάλλει 
στην αποδυνάμωση των εργασιακών 
δικαιωμάτων, της κοινωνικής προστασίας 
και της αρχής της επικουρικότητας�· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με τους ισχύοντες 
κανόνες, η αποτελεσματική συμμόρφωση, 
παρακολούθηση και εφαρμογή, καθώς 
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και οι ασφαλείς τρόποι για την 
καταγγελία καταχρήσεων αποτελούν 
απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δίκαιη 
κινητικότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
ψηφιακά μέσα μπορούν να διευκολύνουν 
τον έλεγχο και την εφαρμογή των κανόνων 
που προστατεύουν τα δικαιώματα των 
μετακινούμενων εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 24
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να συμβάλλει στην 
αποδυνάμωση των εργασιακών 
δικαιωμάτων, της κοινωνικής προστασίας 
και της αρχής της επικουρικότητας�· και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ψηφιακά μέσα 
μπορούν να διευκολύνουν τον έλεγχο και 
την εφαρμογή των κανόνων που 
προστατεύουν τα δικαιώματα των 
μετακινούμενων εργαζομένων·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να συμβάλλει στην 
αποδυνάμωση των εργασιακών 
δικαιωμάτων, της κοινωνικής προστασίας, 
των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, 
μεταξύ άλλων του δικαιώματος σε δίκαιο 
μισθό και αρμόζουσα αμοιβή, του 
δικαιώματος στην ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, του 
δικαιώματος επιλογής του τόπου και του 
χρόνου εργασίας, του δικαιώματος στην 
ίση μεταχείριση και της αρχής της 
επικουρικότητας�· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι μια πλήρως λειτουργική αγορά 
υπηρεσιών απαιτεί πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με τους ισχύοντες 
κανόνες, αποτελεσματική συμμόρφωση, 
παρακολούθηση και εφαρμογή, καθώς 
και ασφαλείς τρόπους για την καταγγελία 
καταχρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
ψηφιακά μέσα μπορούν να διευκολύνουν 
τον έλεγχο και την εφαρμογή των κανόνων 
που προστατεύουν τα δικαιώματα των 
μετακινούμενων εργαζομένων·
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Or. en

Τροπολογία 25
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να συμβάλλει στην 
αποδυνάμωση των εργασιακών 
δικαιωμάτων, της κοινωνικής προστασίας 
και της αρχής της επικουρικότητας�· και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ψηφιακά μέσα 
μπορούν να διευκολύνουν τον έλεγχο και 
την εφαρμογή των κανόνων που 
προστατεύουν τα δικαιώματα των 
μετακινούμενων εργαζομένων·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να συμβάλλει στην 
αποδυνάμωση των εργασιακών 
δικαιωμάτων, της κοινωνικής προστασίας 
και της αρχής της επικουρικότητας�· και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ψηφιακά μέσα 
μπορούν να διευκολύνουν τον έλεγχο και 
την εφαρμογή των κανόνων που 
προστατεύουν τα δικαιώματα των 
μετακινούμενων εργαζομένων και, ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να προάγονται και να 
χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των 
συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών 
και ελέγχου, για την καταπολέμηση κάθε 
είδους καταχρήσεων, καθώς και για την 
ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με 
τους κανόνες που ισχύουν για αυτούς·

Or. en

Τροπολογία 26
Miriam Lexmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να συμβάλλει στην 
αποδυνάμωση των εργασιακών 
δικαιωμάτων, της κοινωνικής προστασίας 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να συμβάλλει στην 
αποδυνάμωση των εργασιακών 
δικαιωμάτων, της κοινωνικής προστασίας 
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και της αρχής της επικουρικότητας�· και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ψηφιακά μέσα 
μπορούν να διευκολύνουν τον έλεγχο και 
την εφαρμογή των κανόνων που 
προστατεύουν τα δικαιώματα των 
μετακινούμενων εργαζομένων·

και της αρχής της επικουρικότητας�· και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ψηφιακά μέσα, 
εφόσον συμμορφώνονται με τους κανόνες 
περί προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και της 
ιδιωτικής ζωής, μπορούν να διευκολύνουν 
τον έλεγχο και την εφαρμογή των κανόνων 
που προστατεύουν τα δικαιώματα των 
μετακινούμενων εργαζομένων·

Or. sk

Τροπολογία 27
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
τρέχουσα κρίση της νόσου COVID-19 
αποκάλυψε και επιδείνωσε υπάρχουσες 
ελλείψεις που σχετίζονται με την 
προστασία των μετακινούμενων και των 
διασυνοριακών εργαζομένων που 
δραστηριοποιούνται στην εσωτερική 
αγορά, ειδικότερα όσον αφορά τις 
συνθήκες εργασίας τους, την πρόσβαση 
σε υγεία και ασφάλεια, την κοινωνική 
προστασία, τις ασφαλείς μεταφορές και 
την αξιοπρεπή στέγαση με εκπλήρωση 
των υγειονομικών απαιτήσεων και 
τήρηση των μέτρων κοινωνικής 
αποστασιοποίησης, καθώς και τη 
στήριξη για την καταγγελία 
καταχρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής 
για την αποκατάσταση της ελεύθερης 
κυκλοφορίας στο πλαίσιο της πανδημίας 
COVID-19 επικεντρώθηκαν περισσότερο 
στην παροχή ασφαλών υπηρεσιών στους 
πολίτες και όχι στην ταυτόχρονη 
διασφάλιση ασφαλών συνθηκών για τους 
εργαζόμενους που παρέχουν υπηρεσίες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι 
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δεν πρέπει να μείνουν στο περιθώριο 
κατά τη διάρκεια της κρίσης επειδή οι 
εργοδότες ασκούν την ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 28
Marc Botenga, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών δεν 
θα πρέπει να αποβαίνει εις βάρος των 
δικαιωμάτων εκπροσώπησης των 
εργαζομένων, μεταξύ άλλων του 
δικαιώματος διαπραγμάτευσης, σύναψης 
και εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων 
και του δικαιώματος ανάληψης 
συλλογικής δράσης, και δεν θα πρέπει να 
περιορίζει την αυτονομία των κοινωνικών 
εταίρων κατά την άσκηση των εν λόγω 
θεμελιωδών δικαιωμάτων που στοχεύουν 
στην επιδίωξη των κοινωνικών 
συμφερόντων και της προστασίας των 
εργαζομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
δίκαιη και βιώσιμη κινητικότητα πρέπει 
να εστιάζει στους εργαζόμενους, τους 
εκπροσώπους τους και τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις τους, καθώς 
και στα συμφέροντα των εργαζομένων 
και τη μακροχρόνια εμπειρογνωσία, για 
να διασφαλίζεται ότι προσανατολίζεται 
στις βασικές ανάγκες της κοινωνίας·

Or. en

Τροπολογία 29
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος 
της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας είναι 
κυρίως να διασφαλίζει την 
αποτελεσματική, συνεκτική και 
αποδοτική εφαρμογή των ευρωπαϊκών 
κανόνων και να ελέγχει την τήρηση του 
δικαίου της Ένωσης στον τομέα της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 
στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των εργαζομένων και της ελεύθερης 
παροχής υπηρεσιών στην εσωτερική 
αγορά·

Or. fr

Τροπολογία 30
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε 
επίπεδο ΕΕ, δεν υπάρχει συστηματική 
συλλογή δεδομένων ή σύστημα ψηφιακής 
παρακολούθησης για την παροχή 
επαρκών στοιχείων σχετικά με τον 
συνολικό αριθμό μετακινούμενων, 
μεθοριακών, διασυνοριακών και 
εποχιακών εργαζομένων, ή για να 
μπορούν οι εργαζόμενοι να εξακριβώνουν 
εύκολα και γρήγορα το καθεστώς τους ως 
προς την κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης 
και να αξιώνουν διάφορα σωρευμένα 
δικαιώματα·

Or. en
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Τροπολογία 31
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία 
αγορά μπορεί να είναι βιώσιμη και να 
συμβάλλει στην ευημερία μόνον εφόσον 
διασφαλίζεται ότι η ανταλλαγή αγαθών 
και υπηρεσιών βασίζεται σε δίκαιους 
κανόνες όσον αφορά την κοινωνική 
ασφάλιση, τα εργασιακά δικαιώματα, τις 
συνθήκες εργασίας και απασχόλησης, την 
ισότητα των φύλων και την προστασία 
των καταναλωτών και του 
περιβάλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 32
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών δίνει 
ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη, 
παρέχοντας στους πολίτες τη δυνατότητα 
να ταξιδεύουν, να σπουδάζουν, να 
πραγματοποιούν αγορές και να 
εργάζονται σε διασυνοριακό επίπεδο και 
στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να 
προσλαμβάνουν προσωπικό από ένα 
ευρύτερο σύνολο ταλαντούχων 
εργαζομένων·

Or. en
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Τροπολογία 33
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά 
των υπηρεσιών θα καταστήσει τη 
συμμετοχή στην αγορά εργασίας εφικτή 
για όλες τις ομάδες, και ειδικότερα τους 
νέους, τους μετανάστες και τους 
μακροχρόνια άνεργους·

Or. en

Τροπολογία 34
Stefania Zambelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών 
πρέπει να είναι δίκαιη και να μη 
μετατρέπεται σε αθέμιτο ανταγωνισμό·

Or. it

Τροπολογία 35
Marc Botenga, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
τρέχουσα κρίση της νόσου COVID-19 
έχει αποκαλύψει και επιδεινώσει το 
κοινωνικό ντάμπινγκ και την υφιστάμενη 
επισφάλεια πολλών μετακινούμενων 
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εργαζομένων, καθώς και κενά στην 
εφαρμογή και την επιβολή της ισχύουσας 
νομοθεσίας για την προστασία τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποσπασμένοι 
εργαζόμενοι στο πλαίσιο της παροχής 
υπηρεσιών έχουν αντιμετωπίσει 
καταχρήσεις, ιδίως όσον αφορά τις 
συνθήκες εργασίας τους, την πρόσβαση 
στην υγεία και ασφάλεια, την κοινωνική 
προστασία, τις ασφαλείς μεταφορές και 
την αξιοπρεπή στέγαση·

Or. en

Τροπολογία 36
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εξακολουθούν να πραγματοποιούνται 
περιττές παραβιάσεις, με αποτέλεσμα να 
δημιουργούνται εμπόδια για τις θέσεις 
εργασίας και την ευημερία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι εκτεταμένες παραβιάσεις 
έχουν κλιμακωθεί κατά τη διάρκεια της 
κρίσης της νόσου COVID-19· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ είναι οι 
πλέον ευάλωτες σε τέτοιου είδους 
παραβιάσεις·

Or. en

Τροπολογία 37
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
πάνω από 2,3 εκατομμύρια αποσπάσεις 
για την παροχή υπηρεσιών σε άλλα κράτη 
μέλη·

Or. en

Τροπολογία 38
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πανδημία COVID-19 αποτελεί σοβαρή 
απειλή για τη δημόσια υγεία, η οποία 
επηρεάζει την υγεία και τη ζωή όλων των 
ατόμων που διαμένουν στην ΕΕ, καθώς 
και τα συστήματα υγείας και περίθαλψης 
στα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η τρέχουσα κρίση της νόσου COVID-19 
αποκάλυψε και επιδείνωσε υπάρχουσες 
ελλείψεις που σχετίζονται με την 
προστασία των μετακινούμενων 
εργαζομένων, μεταξύ άλλων των 
διασυνοριακών, των εποχιακών και των 
αποσπασμένων εργαζομένων, ιδίως όσον 
αφορά τις συνθήκες εργασίας και 
απασχόλησης, την πρόσβαση στην υγεία 
και ασφάλεια, την κοινωνική προστασία, 
τις ασφαλείς μεταφορές και την 
αξιοπρεπή στέγαση σύμφωνα με τις 
υγειονομικές απαιτήσεις και τις 
απαιτήσεις περί κοινωνικής 
αποστασιοποίησης, καθώς και τη 
στήριξη για την καταγγελία 
καταχρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
συχνά οι γυναίκες και οι νέοι είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτοι ως μετακινούμενοι 
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εργαζόμενοι·

Or. en

Τροπολογία 39
Marc Botenga, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
τεράστια έξαρση της νόσου COVID-19 σε 
σφαγεία στη Γερμανία, η οποία σχετίζεται 
άμεσα με επισφαλείς συνθήκες εργασίας 
και στέγασης και με την ευρεία χρήση 
υπεργολαβιών με βάση την ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών, καταδεικνύει 
τον πιθανό αντίκτυπο της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των υπηρεσιών στη 
δημόσια υγεία·

Or. en

Τροπολογία 40
Marc Botenga, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ισχύοντες κανόνες όσον αφορά την 
κινητικότητα των εργαζομένων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση αφήνουν περιθώριο 
για απάτη και κοινωνικό ντάμπινγκ, με 
αποτέλεσμα να συμβάλλουν στην 
αποδυνάμωση των εργασιακών 
δικαιωμάτων και να βλάπτουν τον θεμιτό 
ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών·

Or. en
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Τροπολογία 41
Marc Botenga, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ελευθέρωση των υπηρεσιών ήταν 
συνδεδεμένη με την παραδοχή ότι ο 
ανταγωνισμός θα ήταν συνώνυμος με τις 
προσιτές τιμές και τις υπηρεσίες 
καλύτερης ποιότητας, ενώ στην 
πραγματικότητα οδηγούσε συχνά στην 
κυριαρχία ενός πολύ μικρού αριθμού 
μεγάλων εταιρειών, σε ολοένα και πιο 
επισφαλή απασχόληση, αύξηση του 
κόστους για τους καταναλωτές και 
υποβάθμιση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 42
Marc Botenga, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πλειονότητα των εργαζομένων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζονται σε ΜΜΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των 
εργασιακών δικαιωμάτων πρέπει να 
αποτελεί προτεραιότητα για κάθε είδους 
εταιρεία και για κάθε μορφής 
απασχόληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πρωτοβουλίες που αφορούν τις ΜΜΕ και 
τις νεοφυείς επιχειρήσεις δεν πρέπει να 
δίνουν στις επιχειρήσεις την ευκαιρία να 
παρακάμπτουν τους υφιστάμενους 
κανόνες, να υποβαθμίζουν τα πρότυπα 
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που ισχύουν για τους εργαζόμενους και 
την προστασία των καταναλωτών ή να 
αυξάνουν τον κίνδυνο εταιρικής απάτης, 
εγκληματικών δραστηριοτήτων και 
εικονικών εταιρειών· υπενθυμίζει ότι ο 
αθέμιτος ανταγωνισμός αποτελεί την 
κύρια πηγή δυσχερειών για τις γνήσιες 
ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 43
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κοινωνικές επιπτώσεις, που μπορεί να 
επιφέρει η ελεύθερη μετακίνηση των 
υπηρεσιών, απαιτούν μια πολιτική 
συνοχής που χαρακτηρίζεται από συνέπεια, 
καθώς και μια δίκαιη και γεωγραφικά 
ισορροπημένη ευρωπαϊκή βιομηχανική 
στρατηγική·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
χρειάζεται μια πολιτική συνοχής που 
χαρακτηρίζεται από συνέπεια, καθώς και 
μια δίκαιη και γεωγραφικά ισορροπημένη 
εσωτερική αγορά για να αντιμετωπίσει 
τις κοινωνικές επιπτώσεις της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των υπηρεσιών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αποτελεσματική ρύθμιση έχει ζωτική 
σημασία για τη διασφάλιση αξιοπρεπών 
συνθηκών εργασίας και απασχόλησης, 
ποιοτικών υπηρεσιών και θεμιτού 
ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 44
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κοινωνικές επιπτώσεις, που μπορεί να 
επιφέρει η ελεύθερη μετακίνηση των 
υπηρεσιών, απαιτούν μια πολιτική 
συνοχής που χαρακτηρίζεται από συνέπεια, 
καθώς και μια δίκαιη και γεωγραφικά 
ισορροπημένη ευρωπαϊκή βιομηχανική 
στρατηγική·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη 
μετακίνηση των υπηρεσιών, η πολιτική 
συνοχής που χαρακτηρίζεται από συνέπεια 
και η μελλοντοστραφής ενωσιακή 
βιομηχανική στρατηγική συμβάλλουν στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και την 
ανοδική κοινωνική σύγκλιση·

Or. en

Τροπολογία 45
Marc Botenga, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κοινωνικές επιπτώσεις, που μπορεί να 
επιφέρει η ελεύθερη μετακίνηση των 
υπηρεσιών, απαιτούν μια πολιτική 
συνοχής που χαρακτηρίζεται από συνέπεια, 
καθώς και μια δίκαιη και γεωγραφικά 
ισορροπημένη ευρωπαϊκή βιομηχανική 
στρατηγική·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κοινωνικές επιπτώσεις που μπορεί να 
επιφέρει η ελεύθερη μετακίνηση των 
υπηρεσιών ενδέχεται να επηρεάσουν τόσο 
τις περιοχές προέλευσης (δημογραφική 
μείωση, έλλειψη εργαζομένων και 
δεξιοτήτων, μείωση φορολογικών 
εσόδων), όσο και τις περιοχές που 
φιλοξενούν τους μετακινούμενους 
εργαζόμενους (κοινωνικό ντάμπινγκ και 
ανταγωνισμός σε μισθολογικό επίπεδο)· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω αυτών των 
επιπτώσεων, η Ένωση απαιτεί μια 
πολιτική συνοχής που χαρακτηρίζεται από 
συνέπεια, καθώς και μια δίκαιη και 
γεωγραφικά ισορροπημένη ευρωπαϊκή 
βιομηχανική στρατηγική, η οποία πρέπει 
να ενισχύει την κοινωνική συνοχή και, 
κατ’ αυτόν τον τρόπο, να συμβάλλει στην 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
ντάμπινγκ·

Or. en
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Τροπολογία 46
Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κοινωνικές επιπτώσεις, που μπορεί να 
επιφέρει η ελεύθερη μετακίνηση των 
υπηρεσιών, απαιτούν μια πολιτική συνοχής 
που χαρακτηρίζεται από συνέπεια, καθώς 
και μια δίκαιη και γεωγραφικά 
ισορροπημένη ευρωπαϊκή βιομηχανική 
στρατηγική·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κοινωνικές επιπτώσεις, που μπορεί να 
επιφέρει η ελεύθερη μετακίνηση των 
υπηρεσιών, απαιτούν μια πολιτική συνοχής 
που χαρακτηρίζεται από συνέπεια, καθώς 
και μια δίκαιη και γεωγραφικά 
ισορροπημένη ευρωπαϊκή βιομηχανική 
στρατηγική, ενώ η επιτυχία της 
βιομηχανικής ανανέωσης και, 
μακροπρόθεσμα, η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής οικονομίας τίθεται σε 
σοβαρό κίνδυνο λόγω της συνολικής 
δημογραφικής συρρίκνωσης των 
ευρωπαϊκών χωρών·

Or. hu

Τροπολογία 47
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κοινωνικές επιπτώσεις, που μπορεί να 
επιφέρει η ελεύθερη μετακίνηση των 
υπηρεσιών, απαιτούν μια πολιτική συνοχής 
που χαρακτηρίζεται από συνέπεια, καθώς 
και μια δίκαιη και γεωγραφικά 
ισορροπημένη ευρωπαϊκή βιομηχανική 
στρατηγική·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κοινωνικές επιπτώσεις, που μπορεί να 
επιφέρει η ελεύθερη μετακίνηση των 
υπηρεσιών, απαιτούν μια πολιτική συνοχής 
που χαρακτηρίζεται από συνέπεια, καθώς 
και μια δίκαιη και γεωγραφικά 
ισορροπημένη ευρωπαϊκή βιομηχανική 
στρατηγική και ταυτόχρονα συνεπάγονται 
ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των 
υπηρεσιών θα πρέπει να συνδυάζεται με 
ευκαιρίες ποιοτικής απασχόλησης και 
ανοδική κοινωνική σύγκλιση εντός της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 48
Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. δεδομένου ότι ο στόχος της 
Ευρωπαϊκής οδηγίας περί 
προσβασιμότητας είναι να συμβάλει στην 
ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, 
ευθυγραμμίζοντας τους νόμους και τις 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις 
των κρατών μελών αναφορικά με τις 
απαιτήσεις προσβασιμότητας σε 
συγκεκριμένες υπηρεσίες, εξαλείφοντας 
και αποτρέποντας, συγκεκριμένα, τα 
εμπόδια της ελεύθερης κυκλοφορίας 
συγκεκριμένων προσβάσιμων προϊόντων 
και υπηρεσιών που προκύπτουν από 
διαφορετικές απαιτήσεις 
προσβασιμότητας στα κράτη μέλη και, 
δεδομένου ότι η ζήτηση για προσβάσιμες 
υπηρεσίες είναι υψηλή και ο αριθμός των 
ατόμων με αναπηρίες προβλέπεται να 
αυξηθεί σημαντικά·

Or. hu

Τροπολογία 49
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αθέμιτος ανταγωνισμός και ο 
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ανταγωνισμός προς τα κάτω μεταξύ των 
κρατών μελών όσον αφορά τους κανόνες 
περί απασχόλησης, κοινωνικής 
ασφάλισης και φορολογίας, μεταξύ άλλων 
μέσω τεχνητών ρυθμίσεων, εξακολουθούν 
να αποτελούν εμπόδιο για τον θεμιτό 
ανταγωνισμό που βασίζεται στην 
ποιοτική και βιώσιμη ανάπτυξη, μεταξύ 
άλλων και για τις ΜΜΕ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι πρωτοβουλίες που αφορούν 
τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις 
δεν πρέπει να δίνουν στις επιχειρήσεις 
την ευκαιρία να παρακάμπτουν τους 
υφιστάμενους κανόνες, να υποβαθμίζουν 
τα πρότυπα που ισχύουν για τους 
εργαζόμενους και την προστασία των 
καταναλωτών ή να αυξάνουν τον κίνδυνο 
εταιρικής απάτης, εγκληματικών 
δραστηριοτήτων και εικονικών 
εταιρειών· υπενθυμίζει ότι ο αθέμιτος 
ανταγωνισμός αποτελεί την κύρια πηγή 
δυσχερειών για τις γνήσιες ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 50
Marc Botenga, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ευρωπαϊκή κάρτα υπηρεσιών που έχει 
προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
θα μεταφέρει την πρωταρχική ευθύνη για 
τη διαδικασία συμμόρφωσης στο κράτος 
μέλος καταγωγής, σε αντίθεση με την 
καθιερωμένη αρχή της χώρας υποδοχής· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορές 
μεταξύ των ρυθμιστικών μοντέλων δεν 
καταδεικνύουν από μόνες τους ότι 
απαιτείται μεταρρύθμιση· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι πολλές κανονιστικές διατάξεις 
βασίζονται στην παράδοση και στην 
πείρα και ότι η αρχή της «ισοδυναμίας» 
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εδράζεται στην ίδια την ύπαρξη αυτών 
των διαφορετικών συστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 51
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
κοινωνικό και περιβαλλοντικό ντάμπινγκ 
μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ άλλων 
μέσω τεχνητών ρυθμίσεων, είναι 
πρωτίστως επιζήμιο για τους 
εργαζόμενους, τους καταναλωτές και τις 
νομοταγείς ΜΜΕ και εξακολουθεί να 
αποτελεί εμπόδιο για τον θεμιτό 
ανταγωνισμό με βάση τις ποιοτικές 
υπηρεσίες και τη βιώσιμη ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 52
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
δεδομένης της ευάλωτης θέσης των 
εργαζομένων κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας COVID-19, η ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών δεν θα πρέπει 
να οδηγήσει σε υποβάθμιση των 
συνθηκών εργασίας, της υγείας και της 
ασφάλειας των εργαζομένων·
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Or. en

Τροπολογία 53
Stefania Zambelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
γραφειοκρατικά εμπόδια πολύ συχνά 
εμποδίζουν την πλήρη εφαρμογή της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των 
επαγγελματιών και την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων·

Or. it

Τροπολογία 54
Marc Botenga, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αναθεώρηση της διαδικασίας 
κοινοποίησης σύμφωνα με την πρόταση 
της Επιτροπής θα παρεμπόδιζε την 
άσκηση νομοθετικών και ρυθμιστικών 
αρμοδιοτήτων και, ως εκ τούτου, δεν θα 
μπορούσαν να είναι εκτελεστοί εθνικοί ή 
τοπικοί κανόνες, οι οποίοι θα μπορούσαν 
να είναι πιο αποτελεσματικοί στην 
επίτευξη στόχων όσον αφορά τη ρύθμιση 
δραστηριοτήτων υπηρεσιών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάληψη 
προληπτικών ενεργειών που θα 
παρεμποδίζουν την εφαρμογή 
κοινοποιηθέντος μέτρου θα περιόριζε 
αδικαιολόγητα την ικανότητα 
παρέμβασης των κρατών μελών και των 
τοπικών αρχών·
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Or. en

Τροπολογία 55
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πολιτικές που αφορούν τις ΜΜΕ και τις 
νεοφυείς επιχειρήσεις δεν πρέπει να 
δίνουν στις επιχειρήσεις την ευκαιρία να 
παρακάμπτουν τους υφιστάμενους 
κανόνες, να υποβαθμίζουν την προστασία 
των εργαζομένων και των καταναλωτών 
ή να αυξάνουν τον κίνδυνο εταιρικής 
απάτης, εγκληματικών δραστηριοτήτων 
και εικονικών εταιρειών·

Or. en

Τροπολογία 56
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών θα 
πρέπει να συμμορφώνεται με τις αρχές 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και δεν θα πρέπει να 
επηρεάζει την περαιτέρω υλοποίηση του 
πυλώνα·

Or. en
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Τροπολογία 57
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διαφορές στις εθνικές ρυθμίσεις και τα 
εθνικά πρότυπα δεν θα πρέπει πρωτίστως 
να θεωρούνται εμπόδια για την ελεύθερη 
κυκλοφορία·

Or. en

Τροπολογία 58
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας συστάθηκε 
το 2019 με στόχο τον συντονισμό και τη 
στήριξη των κρατών μελών και της 
Επιτροπής στην αποτελεσματική 
εφαρμογή και επιβολή του δικαίου της 
Ένωσης σχετικά με την κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού και τον συντονισμό 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Αρχή Εργασίας αναμένεται να αναπτύξει 
την πλήρη επιχειρησιακή της ικανότητα 
έως το 2024·

Or. en

Τροπολογία 59
Kira Marie Peter-Hansen
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
σημαντικό να διατηρηθεί και να ενισχυθεί 
το νόμιμο δικαίωμα των δημοσίων αρχών 
και των κρατών μελών να ρυθμίζουν τον 
τομέα των υπηρεσιών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ενιαία αγορά δεν πρέπει να 
ασκεί πίεση σε πρότυπα που αφορούν τα 
κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων 
και την προστασία των καταναλωτών και 
του περιβάλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 60
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 
για τις υπηρεσίες εξαιρεί εξ ολοκλήρου ή 
εν μέρει τις κοινωνικές υπηρεσίες, τις 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και 
άλλες δημόσιες υπηρεσίες, δεδομένου ότι 
οι υπηρεσίες αυτές χρειάζονται ειδικά 
κανονιστικά πλαίσια προκειμένου να 
λειτουργήσουν προς το γενικό συμφέρον, 
σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 26 και 
το άρθρο 14 της ΣΛΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 61
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το 2018 μόνο το 3,9 % των 
πολιτών της ΕΕ σε ηλικία εργασίας 
διέμενε σε χώρα της ΕΕ διαφορετική από 
τη χώρα ιθαγένειας του· ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για τη 
μείωση των εμποδίων όσον αφορά την 
κινητικότητα των εργαζομένων και των 
επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 62
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1α. καλεί τους κοινωνικούς εταίρους 
και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς να 
συμβάλουν στην ενθάρρυνση των 
κυβερνήσεων για αναζωογόνηση του 
ευρωπαϊκού τομέα υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 63
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1β. ζητεί αποτελεσματικότερο 
συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ και 
μεγαλύτερη ανάληψη δεσμεύσεων για την 
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αντιμετώπιση βασικών κοινωνικών 
προκλήσεων στους συγκεκριμένους 
τομείς, ειδικότερα όσον αφορά τη 
δυνατότητα των μετακινούμενων 
εργαζομένων να μεταφέρουν τα 
κοινωνικά τους δικαιώματα, 
διατηρώντας ταυτόχρονα την 
πολυμορφία των εθνικών συστημάτων 
και με σεβασμό προς τις αρμοδιότητες 
των κρατών μελών, όπως ορίζουν οι 
Συνθήκες και σύμφωνα με τις αρχές της 
αναλογικότητας και της επικουρικότητας·

Or. en

Τροπολογία 64
Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκτιμά ότι δεν πρέπει να 
καθιερωθεί η αρχή της χώρας 
προέλευσης και ότι η ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών πρέπει να 
συνάδει με τα εργασιακά και κοινωνικά 
δικαιώματα·

1. συντάσσεται με την άποψη ότι η 
ευρωπαϊκή βιομηχανία διαδραματίζει 
ηγετικό ρόλο στην παραγωγή προϊόντων 
και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης 
αξίας και εφαρμόζει τα υψηλότερα 
κοινωνικά, εργασιακά και περιβαλλοντικά 
πρότυπα· τονίζει ότι η ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών πρέπει να 
συνάδει με τα εργασιακά και κοινωνικά 
δικαιώματα και επισημαίνει ότι πρέπει να 
ενισχύσουμε την οικονομική προστασία 
της Ένωσης και την ελεύθερη 
κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών στην 
εσωτερική αγορά, τουλάχιστον στο ίδιο 
επίπεδο με τον πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και να διαφυλάξουμε με 
σθένος τα συμφέροντα των κρατών 
μελών και της Ευρώπης έναντι των 
ανταγωνιστών μας·

Or. hu
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Τροπολογία 65
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκτιμά ότι δεν πρέπει να 
καθιερωθεί η αρχή της χώρας προέλευσης 
και ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των 
υπηρεσιών πρέπει να συνάδει με τα 
εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα·

1. εκτιμά ότι δεν πρέπει να 
καθιερωθεί καμία αρχή της χώρας 
προέλευσης και ότι η ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών πρέπει να 
συνάδει με τα εργασιακά και κοινωνικά 
δικαιώματα· υπενθυμίζει ότι οι αρχές της 
ίσης μεταχείρισης και της ελεύθερης 
κυκλοφορίας δεν ισχύουν μόνο για τους 
παρόχους υπηρεσιών, αλλά ισχύουν 
εξίσου και για τους εργαζόμενους· τονίζει 
ότι τα κοινωνικά δικαιώματα μπορούν να 
διασφαλίζονται μόνον εφόσον οι 
υφιστάμενες συλλογικές συμβάσεις και η 
υπάρχουσα νομοθεσία ισχύουν, 
εφαρμόζονται και είναι νομικά 
δεσμευτικές για τους παρόχους 
υπηρεσιών στους δημόσιους 
διαγωνισμούς·

Or. en

Τροπολογία 66
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκτιμά ότι δεν πρέπει να 
καθιερωθεί η αρχή της χώρας 
προέλευσης και ότι η ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών πρέπει να 
συνάδει με τα εργασιακά και κοινωνικά 
δικαιώματα·

1. επισημαίνει ότι η χώρα 
προορισμού αποτελεί κατευθυντήρια 
αρχή στην οδηγία για τις υπηρεσίες και 
θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να αλλάξει η εν 
λόγω διάταξη· εκτιμά ότι η ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών και η 
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού 
θα επωφεληθούν από την τήρηση των 
κανόνων που αφορούν τις συνθήκες 
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εργασίας και την υγεία και ασφάλεια των 
μετακινούμενων εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 67
Stefania Zambelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκτιμά ότι δεν πρέπει να 
καθιερωθεί η αρχή της χώρας 
προέλευσης και ότι η ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών πρέπει να 
συνάδει με τα εργασιακά και κοινωνικά 
δικαιώματα·

1. εκτιμά ότι η ελεύθερη κυκλοφορία 
των υπηρεσιών πρέπει να συνάδει με τα 
εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα·

Or. it

Τροπολογία 68
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκτιμά ότι δεν πρέπει να 
καθιερωθεί η αρχή της χώρας 
προέλευσης και ότι η ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών πρέπει να 
συνάδει με τα εργασιακά και κοινωνικά 
δικαιώματα·

1. εκτιμά ότι η ελεύθερη κυκλοφορία 
των υπηρεσιών πρέπει να συνάδει με τα 
εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 69
Margarita de la Pisa Carrión
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκτιμά ότι δεν πρέπει να 
καθιερωθεί η αρχή της χώρας 
προέλευσης και ότι η ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών πρέπει να 
συνάδει με τα εργασιακά και κοινωνικά 
δικαιώματα·

1. εκτιμά ότι η ελεύθερη κυκλοφορία 
των υπηρεσιών πρέπει να συνάδει με τα 
εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα·

Or. es

Τροπολογία 70
Marc Botenga, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκτιμά ότι δεν πρέπει να 
καθιερωθεί η αρχή της χώρας προέλευσης 
και ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των 
υπηρεσιών πρέπει να συνάδει με τα 
εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα·

1. εκτιμά ότι δεν πρέπει να 
καθιερωθεί η αρχή της χώρας προέλευσης 
και ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των 
υπηρεσιών πρέπει να συνάδει με τα 
εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα· 
θεωρεί ότι η κινητικότητα των 
εργαζομένων που παρέχουν τις υπηρεσίες 
δεν θα πρέπει να είναι μόνο ελεύθερη, 
αλλά και δίκαιη, ιδίως όσον αφορά τα ίσα 
δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας και 
την κοινωνική προστασία· ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
τροποποιήσουν την ισχύουσα νομοθεσία, 
δίνοντας προτεραιότητα στα εργασιακά 
δικαιώματα έναντι της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 71
Daniela Rondinelli
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκτιμά ότι δεν πρέπει να 
καθιερωθεί η αρχή της χώρας προέλευσης 
και ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των 
υπηρεσιών πρέπει να συνάδει με τα 
εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα·

1. εκτιμά ότι δεν πρέπει να 
καθιερωθεί η αρχή της χώρας προέλευσης 
και ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των 
υπηρεσιών πρέπει να συνάδει με τα 
εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα, 
καταπολεμώντας όλες τις μορφές 
κοινωνικού και επαγγελματικού 
ντάμπινγκ, ιδίως αυτού των μισθών, των 
εργασιακών συνθηκών και της 
επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, 
πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό έναντι της 
πανδημίας της Covid-19·

Or. it

Τροπολογία 72
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκτιμά ότι δεν πρέπει να 
καθιερωθεί η αρχή της χώρας προέλευσης 
και ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των 
υπηρεσιών πρέπει να συνάδει με τα 
εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα·

1. εκτιμά ότι δεν πρέπει να 
καθιερωθεί η αρχή της χώρας προέλευσης 
και ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των 
υπηρεσιών πρέπει να συνάδει με τα 
εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα· 
τονίζει ότι η εφαρμογή του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων θα 
συνέβαλε στην ενίσχυση των 
δικαιωμάτων και της προστασίας των 
Ευρωπαίων εργαζομένων και, επομένως, 
στη δίκαιη κινητικότητα εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en
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Τροπολογία 73
Romana Tomc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκτιμά ότι δεν πρέπει να 
καθιερωθεί η αρχή της χώρας προέλευσης 
και ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των 
υπηρεσιών πρέπει να συνάδει με τα 
εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα·

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να τηρούν απαρέγκλιτα τις 
Ευρωπαϊκές Συνθήκες κατά τον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή του 
εργατικού δικαίου· εκτιμά ότι δεν πρέπει 
να καθιερωθεί η αρχή της χώρας 
προέλευσης και ότι η ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών πρέπει να 
συνάδει με τα εργασιακά και κοινωνικά 
δικαιώματα·

Or. sl

Τροπολογία 74
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, 
Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκτιμά ότι δεν πρέπει να 
καθιερωθεί η αρχή της χώρας προέλευσης 
και ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των 
υπηρεσιών πρέπει να συνάδει με τα 
εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα·

1. εκτιμά ότι δεν πρέπει να 
καθιερωθεί η αρχή της χώρας προέλευσης 
και τονίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των 
υπηρεσιών πρέπει να συνάδει με τα 
εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 75
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro



AM\1208094EL.docx 43/95 PE653.868v01-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει ότι ενωσιακή νομοθεσία 
που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των 
υπηρεσιών δεν θίγει με κανένα τρόπο την 
άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
όπως αναγνωρίζονται στα κράτη μέλη 
και σε επίπεδο Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ή 
της ελευθερίας σε απεργία ή για ανάληψη 
άλλων δράσεων που καλύπτονται από 
ειδικά συστήματα εργασιακών σχέσεων 
στα κράτη μέλη, σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο και/ή πρακτική· δεν θίγει επίσης 
το δικαίωμα διαπραγμάτευσης, σύναψης 
και εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων ή 
το δικαίωμα ανάληψης συλλογικής 
δράσης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
και/ή εθνική πρακτική·
[Η παρούσα παράγραφος θα πρέπει να 
είναι πρώτη.]

Or. en

Τροπολογία 76
Marc Botenga, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει ότι για να είναι η 
ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών 
πράγματι ελεύθερη, ασφαλής και δίκαιη 
στο μέλλον, απαιτείται ενίσχυση της 
συνοχής στην εσωτερική αγορά· τονίζει, 
εν προκειμένω, τη σημασία των 
δημόσιων επενδύσεων, της δίκαιης και 
προοδευτικής φορολογίας, των δημόσιων 
δαπανών για δημόσιες υπηρεσίες και 
υποδομές, καθώς και των κοινωνικών, 
εργασιακών και συνδικαλιστικών 
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δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να 
επανεξετάσει τις προτεραιότητες για το 
μέλλον της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
υπηρεσιών σε αυτό το πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 77
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αναλάβουν πρωτοβουλίες 
που στοχεύουν πρωτίστως στην 
καταπολέμηση της παραοικονομίας και 
της αδήλωτης εργασίας, καθώς αυτά τα 
φαινόμενα έχουν δυσμενή επίπτωση στην 
προστασία των εργαζομένων και 
στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό· ζητεί, 
ταυτόχρονα, την υποστήριξη των 
εργοδοτών, παρέχοντάς τους 
προβλέψιμες συνθήκες λειτουργίας χωρίς 
διακρίσεις, ούτως ώστε να συνεχίσουν να 
συμβάλουν στην ανάπτυξη και τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης· 

Or. pl

Τροπολογία 78
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εξαλείψουν επαχθείς διοικητικές 
πρακτικές και εμπόδια όσον αφορά την 
πρόσβαση σε ορισμένα νομοθετικά 
κατοχυρωμένα επαγγέλματα, 
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καταργώντας προστατευμένους τίτλους 
που υπάρχουν μόνο σε μία χώρα της ΕΕ, 
καθώς και κανονιστικούς περιορισμούς 
για τη διασυνοριακή εργασία, οι οποίοι 
δημιουργούν αδικαιολόγητους φραγμούς 
που εμποδίζουν τους πολίτες να 
επωφελούνται από θέσεις εργασίας, 
κοινωνική πρόνοια και κοινωνικές 
παροχές και τους επιχειρηματίες να 
επωφελούνται από ευκαιρίες·

Or. en

Τροπολογία 79
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει την ανάγκη για καλή 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 
όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων για 
τους μετακινούμενους, μεθοριακούς, 
διασυνοριακούς και εποχιακούς 
εργαζόμενους, προκειμένου να καλυφθούν 
τα κενά στις εθνικές πρακτικές, να 
βελτιωθεί η πρόσβαση στις διαθέσιμες 
πληροφορίες και να δημιουργηθεί μια 
προβλέψιμη και προσβάσιμη εσωτερική 
αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 80
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει ότι οι διοικητικές 
πρακτικές και η ρύθμιση των υπηρεσιών 
είναι αναγκαίες για την προστασία των 
εργαζομένων, των καταναλωτών και του 
περιβάλλοντος, καθώς και για την 
εξασφάλιση ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού, ασφάλειας δικαίου και 
προβλεψιμότητας για τους επιχειρηματίες 
και τις επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 81
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. επαναλαμβάνει ότι η ποιοτική 
απασχόληση και οι ποιοτικές υπηρεσίες 
καθιστούν αναγκαία τη ρύθμιση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, μεταξύ άλλων σε 
σχέση με ζητήματα όπως η βιώσιμη 
ανάπτυξη, η προστασία των 
εργαζομένων, των καταναλωτών και του 
περιβάλλοντος, καθώς και η ποιότητα 
των υπηρεσιών· τονίζει ότι η νομοθεσία 
ποιότητας αποτελεί μακροπρόθεσμη 
επένδυση, η οποία θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη, όχι μόνο το συμφέρον των 
επιχειρήσεων, αλλά και την ποιότητα των 
υπηρεσιών, μεταξύ άλλων την προστασία 
των καταναλωτών, των εργαζομένων και 
του περιβάλλοντος, τη βιώσιμη ανάπτυξη 
και το δημόσιο συμφέρον·

Or. en
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Τροπολογία 82
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. θεωρεί ότι οι συμπληρωματικές 
εθνικές διατάξεις όσον αφορά την 
πρόσβαση σε συγκεκριμένα επαγγέλματα 
και την άσκηση αυτών, με γνώμονα το 
δημόσιο συμφέρον και την προστασία 
των εργαζομένων και/ή των 
καταναλωτών, δεν αποτελούν εμπόδιο για 
την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 83
Marc Botenga, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. υπενθυμίζει ότι οι διοικητικές 
πρακτικές και η ρύθμιση των υπηρεσιών 
είναι δικαιολογημένες για την προστασία 
των εργαζομένων, των καταναλωτών και 
του περιβάλλοντος και για την 
εξασφάλιση ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού, ασφάλειας δικαίου και 
προβλεψιμότητας για τους επιχειρηματίες 
και τις επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 84
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. σημειώνει ότι ορισμένες μέθοδοι 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων στα 
κράτη μέλη δημιουργούν εμπόδια σε 
παρόχους υπηρεσιών από άλλα κράτη 
μέλη, ιδίως στις ΜΜΕ, όσον αφορά τον 
ανταγωνισμό επί ίσοις όροις, με 
αποτέλεσμα να στερούνται θέσεις 
εργασίας από τους πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 85
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. επισημαίνει ότι, σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ανταγωνισμός 
προς τα κάτω και ο αθέμιτος 
ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών 
όσον αφορά τους κανόνες περί 
απασχόλησης, ασφάλισης και φορολογίας 
δημιουργούν αδικαιολόγητους φραγμούς 
στην ποιοτική και βιώσιμη ανάπτυξη και 
στερούν θέσεις εργασίας από τους 
πολίτες, επιλογές από τους καταναλωτές 
και ευκαιρίες από τους επιχειρηματίες· 
αναγνωρίζει ότι, όσον αφορά τον τομέα 
των επαγγελματικών υπηρεσιών, τα 
διάφορα ρυθμιστικά σχέδια δεν 
αποτελούν αυτά καθαυτά εμπόδιο για την 
εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς· τονίζει ότι 
οι κανονισμοί σχετικά με την πρόσβαση 
και την άσκηση επαγγέλματος μπορεί να 
είναι αναγκαίοι για την προστασία του 
κοινού συμφέροντος και των 
καταναλωτών 1α·
__________________
1α Όπως αναφέρεται και στο ψήφισμα του 



AM\1208094EL.docx 49/95 PE653.868v01-00

EL

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 26ης 
Μαΐου 2016, σχετικά με τη στρατηγική 
για την ενιαία αγορά (2015/2354(INI)), 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-8-2016-0237_EL.html

Or. en

Τροπολογία 86
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. υπενθυμίζει ότι στους στόχους της 
τροποποιηθείσας οδηγίας 96/71/ΕΚ 
σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων 
στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών 
περιλαμβάνεται η διασφάλιση της 
προστασίας των αποσπασμένων 
εργαζομένων κατά τη διάρκεια της 
απόσπασής τους σε σχέση με την 
ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, με τη 
θέσπιση υποχρεωτικών διατάξεων όσον 
αφορά τους όρους εργασίας και 
απασχόλησης και την προστασία της 
υγείας και της ασφάλειας των 
εργαζομένων· ζητεί από τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι πληρούν τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις της τροποποιηθείσας 
οδηγίας και να αξιοποιούν πλήρως το 
επιπρόσθετο πεδίο εφαρμογής για την 
καλύτερη προστασία των αποσπασμένων 
εργαζομένων και τον δίκαιο ανταγωνισμό 
μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 87
Marc Botenga, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. υπενθυμίζει ότι η αρχή της 
επικουρικότητας αποτελεί θεμελιώδη 
αρχή της εσωτερικής αγοράς· υπενθυμίζει 
το συνταγματικό δικαίωμα των κρατών 
μελών να υπερβαίνουν τα ελάχιστα όρια 
που θεσπίζουν οι οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των 
εσωτερικών τους δημοκρατικών 
νομοθετικών διαδικασιών για την 
επίτευξη πολιτικών στόχων, όπως είναι η 
διασφάλιση ποιοτικών υπηρεσιών και 
υψηλού επιπέδου προστασίας των 
εργαζομένων, των καταναλωτών και του 
περιβάλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 88
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1δ. καλεί τα κράτη μέλη να 
μεταφέρουν ορθά, έγκαιρα και με 
φιλόδοξο τρόπο την αναθεωρημένη 
οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων 
στο εθνικό τους δίκαιο και ταυτόχρονα να 
διασφαλίσουν πλήρως την ίση 
μεταχείριση και την προστασία των 
αποσπασμένων εργαζομένων στο πλαίσιο 
της παροχής υπηρεσιών· πιστεύει ότι η 
οδηγία πρέπει να μεταφερθεί στο εθνικό 
δίκαιο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι εργοδότες 
υποχρεούνται να επιστρέφουν στους 
αποσπασμένους εργαζόμενους τα έξοδα 
ταξιδίου, διατροφής και στέγης σε κάθε 
περίπτωση, συνυπολογίζοντας ότι οι 
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δαπάνες αυτές προκλήθηκαν πράγματι 
λόγω της απόσπασης και καταβάλλονται 
επιπλέον της αμοιβής· τονίζει ότι η 
έξαρση της νόσου COVID-19 
καταδεικνύει αδικίες που σχετίζονται με 
πρακτικές απόσπασης, όπως την 
περίπτωση αποσπασμένων εργαζομένων 
των οποίων η ακαθάριστη αμοιβή 
αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από 
αφορολόγητα σχετικά με την απόσπαση 
επιδόματα, πέραν των αποζημιώσεων για 
έξοδα ταξιδίου, διατροφής και στέγης, 
πράγμα που, με τη σειρά του, έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στα επίπεδα 
κοινωνικών παροχών που ενδέχεται να 
μπορούν να διεκδικήσουν οι άνεργοι 
αποσπασμένοι εργαζόμενοι· καλεί την 
Επιτροπή να διευρύνει τη νομική βάση, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η 
προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων 
τίθεται τουλάχιστον σε ισότιμη βάση ή 
και υψηλότερα σε σχέση με την ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 89
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele Bischoff, 
Manuel Pizarro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1δ. καλεί τα κράτη μέλη να 
μεταφέρουν ορθά, έγκαιρα και με 
φιλόδοξο τρόπο την αναθεωρημένη 
οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων 
στο εθνικό τους δίκαιο και ταυτόχρονα να 
διασφαλίσουν την ίση μεταχείριση και 
την προστασία των αποσπασμένων 
εργαζομένων, ειδικότερα όσον αφορά την 
αμοιβή και την υποχρέωση των 
εργοδοτών να επιστρέφουν στους 
αποσπασμένους εργαζόμενους δαπάνες 
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που προκλήθηκαν πράγματι λόγω της 
απόσπασης, όπως τα έξοδα ταξιδίου, 
διατροφής και στέγης, σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο και/ή τις πρακτικές που 
ισχύουν για την εργασιακή σχέση·

Or. en

Τροπολογία 90
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1ε. υπενθυμίζει ότι η πρόταση της 
Επιτροπής για μια αναθεωρημένη 
διαδικασία κοινοποίησης των υπηρεσιών 
υπονομεύει τη νομοθετική αρμοδιότητα 
των κρατών μελών στον τομέα των 
υπηρεσιών· υπενθυμίζει ότι η πρόταση 
δεν κατέστη δυνατό να εγκριθεί λόγω 
έλλειψης συμφωνίας στο Συμβούλιο· 
καλεί επειγόντως την Επιτροπή να 
αποσύρει την πρόταση·

Or. en

Τροπολογία 91
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1ε. τονίζει ότι η πρόταση της 
Επιτροπής για μια αναθεωρημένη 
διαδικασία κοινοποίησης των υπηρεσιών 
υπονομεύει τη νομοθετική αρμοδιότητα 
των κρατών μελών στον τομέα των 
υπηρεσιών· υπογραμμίζει ότι η 
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αμφιλεγόμενη πρόταση παραμένει σε 
εκκρεμότητα στο Συμβούλιο· καλεί την 
Επιτροπή να αποσύρει την πρότασή της·

Or. en

Τροπολογία 92
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1στ. υπενθυμίζει ότι την 
21η Οκτωβρίου 2019 το Κοινοβούλιο 
ζήτησε από την Επιτροπή να αποσύρει 
την πρότασή της για την ευρωπαϊκή 
ηλεκτρονική κάρτα υπηρεσιών· 
υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή παραβλέπει 
και αγνοεί τον αντίκτυπο της νομοθετικής 
πρότασης για την ευρωπαϊκή 
ηλεκτρονική κάρτα υπηρεσιών όσον 
αφορά την τήρηση των υποχρεώσεων 
των εταιρειών και την εφαρμογή των 
εργασιακών δικαιωμάτων· υπενθυμίζει 
ότι η Επιτροπή δεν θα πρέπει να 
υποβάλλει προτάσεις που υπονομεύουν 
την εφαρμογή των εργασιακών 
δικαιωμάτων· αποδοκιμάζει το γεγονός 
ότι η Επιτροπή, στην εκστρατεία της για 
την ηλεκτρονική κάρτα υπηρεσιών, την 
παρουσίασε ως λύση φιλική προς τον 
καταναλωτή, παραβλέποντας τον 
αρνητικό αντίκτυπο που έχει για τους 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με τα 
εργασιακά δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 93
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
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Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1στ. εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την 
πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την 
ευρωπαϊκή ηλεκτρονική κάρτα 
υπηρεσιών και τις επιπτώσεις της στην 
ικανότητα επιβολής των κρατών μελών 
υποδοχής όσον αφορά τις υποχρεώσεις 
των επιχειρήσεων, τα εργασιακά 
δικαιώματα, την προστασία των 
καταναλωτών και την ποιότητα των 
υπηρεσιών· προειδοποιεί ότι η πρόταση 
θα δημιουργήσει νομικά κενά και θα 
παρεμποδίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο 
και την επιβολή της νομοθεσίας εξαιτίας 
της de facto καθιέρωσης της αρχής της 
χώρας προέλευσης· καλεί, επομένως, εκ 
νέου την Επιτροπή να αποσύρει την 
πρότασή της·

Or. en

Τροπολογία 94
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1ζ. υπογραμμίζει ότι η φιλοδοξία της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και η 
ανάγκη για δίκαιη μετάβαση πρέπει να 
αντικατοπτρίζονται και στην προσέγγιση 
σχετικά με την εσωτερική αγορά 
υπηρεσιών και, παράλληλα, να 
προωθούνται υψηλού επιπέδου κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά πρότυπα ως 
προαπαιτούμενα για την αύξηση της 
παραγωγικότητας· δίνει έμφαση στον 
ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίζουν οι 
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δημόσιες συμβάσεις για την επίτευξη 
αυτών των στόχων· προτρέπει τα κράτη 
μέλη να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση 
και να κάνουν καλύτερη χρήση των 
υφιστάμενων προγραμμάτων1α για την 
προώθηση των πράσινων υπηρεσιών 
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων2α 
με στόχο την επίτευξη της κυκλικής 
οικονομίας· υπογραμμίζει τη σημασία 
των υπηρεσιών που διευκολύνουν τη 
μετρήσιμη μείωση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος («πράσινες υπηρεσίες»)3α· 
καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
ξεκινήσει εργασίες για την ανάπτυξη ενός 
κοινού ορισμού για τις πράσινες 
υπηρεσίες·
__________________
1α Όπως: 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/
190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_
catering_services_SWD_(2019)_366_final
.pdf
2α Ενημερωτικό σημείωμα του Θεματικού 
Τμήματος Α του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου με τίτλο «The European 
Services Sector and the Green Transition» 
(Ο ευρωπαϊκός τομέας υπηρεσιών και η 
πράσινη μετάβαση) (2020), 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(20
20)648768_EN.pdf
3α Ενημερωτικό σημείωμα του Θεματικού 
Τμήματος Α του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου με τίτλο «The European 
Services Sector and the Green Transition» 
(Ο ευρωπαϊκός τομέας υπηρεσιών και η 
πράσινη μετάβαση) (2020), 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(20
20)648768_EN.pdf·

Or. en

Τροπολογία 95
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
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Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1ζ. υπογραμμίζει ότι οι στόχοι που 
θέτει ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών 
δικαιωμάτων, οι Στόχοι Βιώσιμης 
Ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και η στρατηγική για την 
ισότητα των φύλων πρέπει να 
αντικατοπτρίζονται και στην προσέγγιση 
σχετικά με την εσωτερική αγορά 
υπηρεσιών και, παράλληλα, να 
προωθούνται υψηλού επιπέδου κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά πρότυπα ως 
προαπαιτούμενα για την αύξηση της 
παραγωγικότητας· υπογραμμίζει τη 
σημασία των δημόσιων συμβάσεων για 
την επίτευξη αυτών των στόχων·

Or. en

Τροπολογία 96
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές 
αρχές, μετά από διαβούλευση με τους 
κοινωνικούς εταίρους, να θεσπίσουν 
στρατηγικές που διασφαλίζουν και 
διευκολύνουν μια κινητικότητα 
εργαζομένων που συνιστά επιλογή και η 
οποία δεν τους έχει επιβληθεί, με τη 
βοήθεια υποστηρικτικών δημόσιων 
πολιτικών και χάρη σε ευκαιρίες υψηλής 
ποιότητας απασχόλησης 

2. ζητεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές 
αρχές να συνεργαστούν στενά με τους 
κοινωνικούς εταίρους και την Ευρωπαϊκή 
Αρχή Εργασίας για να βελτιώσουν την 
πρόσβαση των εργαζομένων και των 
εργοδοτών στην πληροφόρηση, καθώς 
και την επιβολή των κανόνων που 
αφορούν τη δίκαιη κινητικότητα 
εργατικού δυναμικού·
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προσαρμοσμένης στις δεξιότητες των 
εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 97
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές 
αρχές, μετά από διαβούλευση με τους 
κοινωνικούς εταίρους, να θεσπίσουν 
στρατηγικές που διασφαλίζουν και 
διευκολύνουν μια κινητικότητα 
εργαζομένων που συνιστά επιλογή και η 
οποία δεν τους έχει επιβληθεί, με τη 
βοήθεια υποστηρικτικών δημόσιων 
πολιτικών και χάρη σε ευκαιρίες υψηλής 
ποιότητας απασχόλησης προσαρμοσμένης 
στις δεξιότητες των εργαζομένων·

2. ζητεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές 
αρχές, μετά από διαβούλευση με τους 
κοινωνικούς εταίρους, να θεσπίσουν 
στρατηγικές που διασφαλίζουν και 
διευκολύνουν την κινητικότητα των 
εργαζομένων προωθώντας ευκαιρίες 
υψηλής ποιότητας απασχόλησης 
προσαρμοσμένης στις δεξιότητες των 
εργαζομένων·

Or. es

Τροπολογία 98
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές 
αρχές, μετά από διαβούλευση με τους 
κοινωνικούς εταίρους, να θεσπίσουν 
στρατηγικές που διασφαλίζουν και 
διευκολύνουν μια κινητικότητα 
εργαζομένων που συνιστά επιλογή και η 
οποία δεν τους έχει επιβληθεί, με τη 
βοήθεια υποστηρικτικών δημόσιων 

2. ζητεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές 
αρχές, μετά από διαβούλευση με τους 
κοινωνικούς εταίρους, να θεσπίσουν 
στρατηγικές που διασφαλίζουν, 
διευκολύνουν και προωθούν την 
κινητικότητα των εργαζομένων, με τη 
βοήθεια υποστηρικτικών δημόσιων 
πολιτικών και χάρη σε ευκαιρίες υψηλής 
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πολιτικών και χάρη σε ευκαιρίες υψηλής 
ποιότητας απασχόλησης προσαρμοσμένης 
στις δεξιότητες των εργαζομένων·

ποιότητας απασχόλησης προσαρμοσμένης 
στις δεξιότητες των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 99
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές 
αρχές, μετά από διαβούλευση με τους 
κοινωνικούς εταίρους, να θεσπίσουν 
στρατηγικές που διασφαλίζουν και 
διευκολύνουν μια κινητικότητα 
εργαζομένων που συνιστά επιλογή και η 
οποία δεν τους έχει επιβληθεί, με τη 
βοήθεια υποστηρικτικών δημόσιων 
πολιτικών και χάρη σε ευκαιρίες υψηλής 
ποιότητας απασχόλησης προσαρμοσμένης 
στις δεξιότητες των εργαζομένων·

2. ζητεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές 
αρχές, μετά από διαβούλευση με τους 
κοινωνικούς εταίρους, να θεσπίσουν 
στρατηγικές που διασφαλίζουν και 
διευκολύνουν μια κινητικότητα 
εργαζομένων που συνιστά επιλογή και η 
οποία δεν τους έχει επιβληθεί, με τη 
βοήθεια υποστηρικτικών δημόσιων 
πολιτικών και την υποστήριξη της 
αναβάθμισης δεξιοτήτων και της 
απόκτησης νέων δεξιοτήτων από τους 
εργαζομένους, ούτως ώστε αυτοί να 
διαθέτουν σύγχρονες δεξιότητες και να 
μπορούν, επομένως, να επωφελούνται 
πλήρως από ευκαιρίες υψηλής ποιότητας 
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 100
Daniela Rondinelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές 

2. ζητεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές 
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αρχές, μετά από διαβούλευση με τους 
κοινωνικούς εταίρους, να θεσπίσουν 
στρατηγικές που διασφαλίζουν και 
διευκολύνουν μια κινητικότητα 
εργαζομένων που συνιστά επιλογή και η 
οποία δεν τους έχει επιβληθεί, με τη 
βοήθεια υποστηρικτικών δημόσιων 
πολιτικών και χάρη σε ευκαιρίες υψηλής 
ποιότητας απασχόλησης προσαρμοσμένης 
στις δεξιότητες των εργαζομένων·

αρχές, μετά από διαβούλευση με τους 
κοινωνικούς εταίρους, να θεσπίσουν 
στρατηγικές που διασφαλίζουν και 
διευκολύνουν μια ισότιμη κινητικότητα 
εργαζομένων που συνιστά επιλογή που 
βασίζεται σε καλύτερες ευκαιρίες 
εργασίας και ζωής και η οποία δεν τους 
έχει επιβληθεί, με τη βοήθεια 
υποστηρικτικών δημόσιων πολιτικών και 
χάρη σε ευκαιρίες υψηλής ποιότητας 
απασχόλησης και μισθών 
προσαρμοσμένων στις δεξιότητες των 
εργαζομένων·

Or. it

Τροπολογία 101
Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές 
αρχές, μετά από διαβούλευση με τους 
κοινωνικούς εταίρους, να θεσπίσουν 
στρατηγικές που διασφαλίζουν και 
διευκολύνουν μια κινητικότητα 
εργαζομένων που συνιστά επιλογή και η 
οποία δεν τους έχει επιβληθεί, με τη 
βοήθεια υποστηρικτικών δημόσιων 
πολιτικών και χάρη σε ευκαιρίες υψηλής 
ποιότητας απασχόλησης προσαρμοσμένης 
στις δεξιότητες των εργαζομένων·

2. ζητεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές 
αρχές, μετά από διαβούλευση με τους 
κοινωνικούς εταίρους, να διαμορφώσουν 
συγκεκριμένεςτομεακές στρατηγικές και 
σχέδια δράσης που διασφαλίζουν και 
διευκολύνουν μια κινητικότητα 
εργαζομένων που συνιστά επιλογή και η 
οποία δεν τους έχει επιβληθεί, με τη 
βοήθεια υποστηρικτικών δημόσιων 
πολιτικών και χάρη σε ευκαιρίες υψηλής 
ποιότητας απασχόλησης προσαρμοσμένης 
στις δεξιότητες των εργαζομένων·

Or. hu

Τροπολογία 102
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas, Stéphane Bijoux
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές 
αρχές, μετά από διαβούλευση με τους 
κοινωνικούς εταίρους, να θεσπίσουν 
στρατηγικές που διασφαλίζουν και 
διευκολύνουν μια κινητικότητα 
εργαζομένων που συνιστά επιλογή και η 
οποία δεν τους έχει επιβληθεί, με τη 
βοήθεια υποστηρικτικών δημόσιων 
πολιτικών και χάρη σε ευκαιρίες υψηλής 
ποιότητας απασχόλησης προσαρμοσμένης 
στις δεξιότητες των εργαζομένων·

2. ζητεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές 
αρχές, μετά από διαβούλευση με τους 
κοινωνικούς εταίρους, να θεσπίσουν 
στρατηγικές που διασφαλίζουν και 
διευκολύνουν μια κινητικότητα 
εργαζομένων που συνιστά επιλογή και η 
οποία δεν τους έχει επιβληθεί, με τη 
βοήθεια υποστηρικτικών δημόσιων 
πολιτικών και χάρη σε ευκαιρίες υψηλής 
ποιότητας απασχόλησης προσαρμοσμένης 
στις δεξιότητες των εργαζομένων· ζητεί, 
επομένως, από τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν δίκαιες και ισότιμες 
συνθήκες για τους μετακινούμενους 
εργαζομένους, ενισχύοντας τη 
δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων 
και των παροχών τους και εντείνοντας τη 
διοικητική συνεργασία μεταξύ των 
εθνικών και τοπικών διοικητικών αρχών·

Or. fr

Τροπολογία 103
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι στον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή των 
ρυθμίσεων σχετικά με τις υπηρεσίες και 
τα επαγγέλματα και να προάγεται μια 
δίκαιη, βασιζόμενη σε κανόνες αγορά 
υπηρεσιών, στην οποία τα κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά πρότυπα, οι ποιοτικές 
υπηρεσίες και ο δίκαιος ανταγωνισμός 
αποτελούν ζητήματα υψίστης σημασίας· 
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υπενθυμίζει ότι τα εργασιακά δικαιώματα 
υψηλού επιπέδου, η κοινωνική και 
περιβαλλοντική προστασία και η 
συλλογική διαπραγμάτευση και η 
συλλογική δράση δεν μπορούν σε καμία 
περίπτωση να θεωρούνται φραγμοί στο 
εμπόριο· τονίζει ότι ο κοινωνικός 
διάλογος και η συλλογική 
διαπραγμάτευση πρέπει να βρίσκονται 
στο επίκεντρο της κοινωνικής οικονομίας 
της αγοράς· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αντιταχθούν στον 
περαιτέρω κατακερματισμό των 
συστημάτων συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και να προστατεύσουν 
τα υφιστάμενα συστήματα κλαδικών 
συλλογικών διαπραγματεύσεων των 
κρατών μελών, με στόχο να διευκολυνθεί 
και να διευρυνθεί η ικανότητα των 
κοινωνικών εταίρων για την εφαρμογή 
κλαδικών συμφωνιών·

Or. en

Τροπολογία 104
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas, Stéphane Bijoux

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την τήρηση των 
ευρωπαϊκών κανόνων στον τομέα της 
κινητικότητας των εργαζομένων, ιδίως 
των κανόνων που διέπουν την απόσπαση, 
προκειμένου να εξασφαλίσουν ισότιμες 
συνθήκες εργασίας για τους εργαζομένους 
και να συμβάλουν στην ανοδική 
κοινωνική σύγκλιση· ζητεί επίσης από 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
παράσχουν, το συντομότερο, στην 
Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας τα 
κατάλληλα και απαραίτητα μέσα για να 
μπορέσει να εκπληρώσει την αποστολή 
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της και να διασφαλίσει τη δίκαιη 
κινητικότητα των εργαζομένων στην 
Ένωση·

Or. fr

Τροπολογία 105
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει αποτελεσματικό συντονισμό 
και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
κρατών μελών, μεταξύ άλλων με τη 
συνδρομή και τη στήριξη της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας· 
υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Εργασίας θα πρέπει να διαδραματίζει 
καίριο ρόλο όσον αφορά τη βελτίωση του 
εντοπισμού της απάτης στον τομέα της 
κοινωνικής ασφάλισης, της 
εκμετάλλευσης και των καταχρήσεων σε 
καθεστώτα διασυνοριακής απασχόλησης, 
όπως είναι η απάτη στον τομέα της 
κοινωνικής ασφάλισης, η ψευδής 
αυτοαπασχόληση, η εικονική απόσπαση, 
οι εικονικές εταιρείες, η αδήλωτη εργασία 
και οι τεχνητές ρυθμίσεις που αφορούν 
την υπεργολαβία και τις αλυσίδες 
εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 106
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. πέρα από τις κατευθυντήριες 
γραμμές που εκδόθηκαν την 30ή Μαρτίου 
σχετικά με την άσκηση της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των μεθοριακών, 
αποσπασμένων και εποχιακών 
εργαζομένων που ασκούν επαγγέλματα 
νευραλγικής σημασίας, εκφράζει 
ικανοποίηση για την ανακοίνωση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την 
κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών για 
τους εποχιακούς εργαζόμενους1α 
προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία τους 
και η ασφάλειά τους στην εργασία· 
θεωρεί ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
χρήσιμα εργαλεία για την υποστήριξη της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εργαζομένων, συμβάλλοντας ταυτόχρονα 
στις ασφαλείς εργασιακές συνθήκες·
__________________
1α Ομιλία του Επιτρόπου Nicolas Schmit 
την Πέμπτη 18 Ιουνίου κατά τη διάρκεια 
της συζήτησης με θέμα την προστασία σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο των διασυνοριακών 
και εποχιακών εργαζομένων στο πλαίσιο 
της κρίσης της νόσου COVID-19.

Or. en

Τροπολογία 107
Jarosław Duda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
δημοσιοποιούν όλες τις πληροφορίες για 
τους όρους απόσπασης, ιδίως όσον 
αφορά τις τοπικές και περιφερειακές 
συλλογικές συμβάσεις αλλά και 
γενικότερα, σε τυποποιημένους 
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δικτυακούς τόπους· τονίζει ότι η 
πρόσβαση σε πληροφορίες είναι ζωτικής 
σημασίας, καθώς παρέχει νομική 
σαφήνεια για τους εργοδότες και 
επιτρέπει τη βέλτιστη προστασία των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων·

Or. pl

Τροπολογία 108
Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. λαμβάνοντας υπόψη τη γήρανση 
των ευρωπαϊκών κοινωνιών, η έλλειψη 
ειδικευμένου εργατικού δυναμικού 
αποτελεί ένα πρόβλημα διαρκώς 
διογκούμενο και, συνεπώς, αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα για την τωρινή 
και τη μελλοντική επιβίωση της 
βιομηχανίας η ανάπτυξη ενός 
προγράμματος κατάρτισης που θα 
βασίζεται στη ζήτηση το οποίο, εκτός 
από την προαγωγή της αρχής της 
ανανέωσης των γενεών, θα ενθαρρύνει 
την ψηφιοποίηση, και στο οποίο η 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και τα 
εκπαιδευτικά συστήματα πρέπει να 
διαδραματίσουν βασικό ρόλο·

Or. hu

Τροπολογία 109
Daniela Rondinelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 
δράση για τη βελτίωση της αμοιβαίας 
αναγνώρισης των δεξιοτήτων, που επί 
του παρόντος διέπονται κυρίως από 
διμερείς συμφωνίες μεταξύ μεμονωμένων 
κρατών μελών· υπογραμμίζει ότι αυτή η 
κατάσταση έχει ως αποτέλεσμα τη 
δραστική μείωση των ευκαιριών 
εργασίας σε ποσότητα και ποιότητα, 
επηρεάζοντας αρνητικά την 
επαγγελματική κατάταξη και τον 
αντίστοιχο μισθό·

Or. it

Τροπολογία 110
Marc Botenga, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. εκτιμά ότι, μετά την κρίση της 
νόσου COVID-19, όλες οι σχετικές 
πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
όσων στοχεύουν στην επίρρωση της 
εσωτερικής αγοράς, πρέπει να 
υποστηρίζουν την ανάκαμψη ποιοτικών 
ευκαιριών απασχόλησης και μεταποίησης 
σε όλη την Ένωση, προκειμένου να 
στηριχθεί η ισότιμη και βιώσιμη 
ανάπτυξη όλων των περιφερειών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 111
Stefania Zambelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. ζητεί από την Επιτροπή, σε 
συμφωνία με τα κράτη μέλη και τους 
τοπικούς φορείς, να συντονίσει και να 
προωθήσει την άρση των 
γραφειοκρατικών και διοικητικών 
εμποδίων προκειμένου να απλοποιηθεί η 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων των επαγγελματιών·

Or. it

Τροπολογία 112
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. δεδομένης της έξαρσης της νόσου 
COVID-19, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν άμεσα συγκεκριμένες 
απρόσκοπτες και ταχείες διαδικασίες για 
να διασφαλίσουν την ομαλή διέλευση των 
μεθοριακών και αποσπασμένων 
εργαζομένων, εξασφαλίζοντας παράλληλα 
ασφαλείς εργασιακές συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 113
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. σημειώνει ότι η αγορά υπηρεσιών 
αφορά συνήθως τους νέους, τους 
μετανάστες και τους μακροχρόνια 
άνεργους· υπογραμμίζει ότι η ευρυθμία 
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της αγοράς υπηρεσιών είναι αναγκαία για 
την καταπολέμηση της ανεργίας των 
νέων και την εύρεση εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 114
Daniela Rondinelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να αναλάβουν δράση 
προκειμένου να ξαναρχίσουν το 
συντομότερο δυνατόν οι 
διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση 
του κανονισμού 883/2004 για τον 
συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης, καθώς είναι απαραίτητο να 
προσφερθούν σε όλους τους Ευρωπαίους 
πολίτες που μεταβαίνουν για εργασία σε 
άλλο κράτος μέλος ασφάλεια δικαίου για 
τα δικαιώματα που απολαύουν, και ιδίως 
εγγύηση ότι θα μπορούν να 
απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα 
κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής 
και υγειονομικής περίθαλψης με τους 
εργαζομένους της χώρας στην οποία 
ασκούν τις δραστηριότητές τους και 
πληρώνουν φόρους επί της εργασίας·

Or. it

Τροπολογία 115
Marc Botenga, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. υπογραμμίζει ότι κάθε μελλοντική 
πρωτοβουλία που αφορά τον σχεδιασμό 
και την εφαρμογή ρυθμίσεων σχετικά με 
τα επαγγέλματα και την ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών θα πρέπει να 
εστιάζει στους εργαζόμενους, τους 
εκπροσώπους τους και τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις τους, καθώς 
και στα συμφέροντα των εργαζομένων 
και τη μακροχρόνια εμπειρογνωσία, για 
να διασφαλίζεται η δημοκρατική 
λειτουργία και τα υψηλού επιπέδου 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα· 
καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
πλήρως τους εργαζόμενους, τους 
εκπροσώπους τους και τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις τους σε κάθε 
στάδιο της διαδικασίας·

Or. en

Τροπολογία 116
Jarosław Duda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. ζητεί τη μείωση της περιττής 
γραφειοκρατικής επιβάρυνσης στο 
ελάχιστο, καθώς αυξάνει το νομικό χάος· 
επίσης, ζητεί από τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν αποτελεσματικά την 
υπάρχουσα νομοθεσία και, κυρίως, να 
καταπολεμήσουν την αδήλωτη εργασία·

Or. pl

Τροπολογία 117
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. ζητεί την πλήρη εφαρμογή της 
οδηγίας για τις υπηρεσίες και της οδηγίας 
για τα επαγγελματικά προσόντα με βάση 
την αμοιβαία αναγνώριση, προκειμένου 
να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία 
των υπηρεσιών και των εργαζομένων και, 
παράλληλα, να μειωθεί η ποσότητα των 
κανονιστικών επαγγελματικών προτύπων·

Or. en

Τροπολογία 118
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. σημειώνει ότι η διευκόλυνση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων 
και της εύρυθμης αγοράς των υπηρεσιών 
χωρίς αδικαιολόγητες παραβιάσεις θα 
συμβάλει στην ανοδική κοινωνική 
σύγκλιση στην ΕΕ, την κοινωνική 
συνοχή, καθώς και στην 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 119
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειές της για να καταστεί η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας λειτουργική 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, 
προκειμένου να βελτιωθεί η εφαρμογή και 
επιβολή του δικαίου της Ένωσης σχετικά 
με την κινητικότητα του εργατικού 
δυναμικού και τον συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης·

Or. en

Τροπολογία 120
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων στους χώρους εργασίας και 
τα εργασιακά δικαιώματα, ειδικότερα 
των μετακινούμενων εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 121
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2γ. επισημαίνει ότι η αναντιστοιχία 
προσόντων αφορά τουλάχιστον 80 
εκατομμύρια εργαζόμενους στην Ευρώπη 
και ότι περισσότερες από 5 στις 10 θέσεις 
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εργασίας που είναι δύσκολο να 
καλυφθούν αφορούν επαγγέλματα υψηλής 
εξειδίκευσης· τονίζει την ανάγκη να 
δημιουργηθούν επιπλέον τρόποι για την 
προσέλκυση ταλέντων και αναγκαίων 
δεξιοτήτων· ζητεί να αρθούν τα εμπόδια 
για την ισχύουσα πρόταση για την μπλε 
κάρτα·

Or. en

Τροπολογία 122
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2γ. πιστεύει ότι η δημιουργία θέσεων 
εργασίας την επαύριον της κρίσης της 
νόσου COVID-19 θα πρέπει να αποτελεί 
προτεραιότητα για την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη· καλεί, επομένως, την 
Επιτροπή να αναλάβει δράση για την 
προάσπιση και την περαιτέρω διεύρυνση 
της αγοράς των υπηρεσιών, όπου θα 
προσφέρονται οι μέγιστες δυνατότητες 
δημιουργίας θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 123
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2δ. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
υποστηρίζονται και να επικαιροποιούνται 
οι δεξιότητες των εργαζομένων, 
ειδικότερα οι ψηφιακές δεξιότητες, μέσω 
υφιστάμενων μηχανισμών για την 
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αναγνώριση και τη συμβατότητα 
δεξιοτήτων και προσόντων, όπως είναι η 
διαδικτυακή πύλη EURES, η 
διαδικτυακή πλατφόρμα Europass και η 
ταξινόμηση ESCO·

Or. en

Τροπολογία 124
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να προάγουν τη χρήση 
ψηφιακών εργαλείων και να εφοδιάσουν 
με επαρκή μέσα τους φορείς επιθεώρησης 
εργασίας·

3. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να προάγουν τη χρήση 
ψηφιακών εργαλείων, όπως η 
ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για 
την κοινωνική ασφάλιση (EESSI) και το 
σύστημα πληροφόρησης για την 
εσωτερική αγορά (IMI)· ζητεί, 
ταυτόχρονα, από την Επιτροπή να λάβει 
μέτρα για την ανάπτυξη της ψηφιακής 
φόρμας A1 και του ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης και από τα κράτη 
μέλη να εφοδιάσουν με επαρκή μέσα τους 
φορείς επιθεώρησης εργασίας· επιπλέον, 
ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
ότι οι έλεγχοι που διεξάγονται είναι 
αναλογικοί, αιτιολογημένοι και δεν 
προβαίνουν σε διακρίσεις. 

Or. pl

Τροπολογία 125
Jarosław Duda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 3. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 



AM\1208094EL.docx 73/95 PE653.868v01-00

EL

και τα κράτη μέλη να προάγουν τη χρήση 
ψηφιακών εργαλείων και να εφοδιάσουν 
με επαρκή μέσα τους φορείς επιθεώρησης 
εργασίας·

και τα κράτη μέλη να προάγουν τη χρήση 
ψηφιακών εργαλείων· ζητεί από την 
Επιτροπή να προωθήσει μια πρόταση για 
την καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης και από τα κράτη 
μέλη να εφοδιάσουν με επαρκή μέσα τους 
φορείς επιθεώρησης εργασίας· 

Or. pl

Τροπολογία 126
Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να προάγουν τη χρήση 
ψηφιακών εργαλείων και να εφοδιάσουν 
με επαρκή μέσα τους φορείς επιθεώρησης 
εργασίας.

3. επισημαίνει ότι η ψηφιοποίηση 
αποτελεί οριζόντια αλλά και κάθετη 
πρόκληση για την εσωτερική αγορά: 
λειτουργεί ως καταλύτης για την 
υπηρεσιοποίηση της βιομηχανίας 
(διασυνδέοντας και διευρύνοντας την 
παροχή υπηρεσιών), δημιουργεί νέες 
αλυσίδες αξίας, επιχειρηματικά και 
καταναλωτικά πρότυπα και προβλέπει 
ένα νέο φόρουμ προσφοράς και ζήτησης, 
στοιχεία που συνηγορούν στο γεγονός ότι 
οι ευκαιρίες που παρέχει η ψηφιοποίηση 
είναι απαραίτητες για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας 
της αγοράς εργασίας και στο πλαίσιο 
αυτό ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να προάγουν τη χρήση 
ψηφιακών εργαλείων και να εφοδιάσουν 
με επαρκή μέσα τους φορείς επιθεώρησης 
εργασίας, υποβάλλοντας παράλληλα 
ισχυρό αίτημα για κυβερνοάμυνα ως 
παράγοντα διασφάλισης που πρέπει να 
κατέχει κυρίαρχο ρόλο·

Or. hu
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Τροπολογία 127
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να προάγουν τη χρήση 
ψηφιακών εργαλείων και να εφοδιάσουν 
με επαρκή μέσα τους φορείς επιθεώρησης 
εργασίας.

3. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να προάγουν τη χρήση 
ψηφιακών εργαλείων, όπως την 
καθιέρωση ψηφιακού ευρωπαϊκού 
αριθμού κοινωνικής ασφάλισης και την 
άμεση συμπλήρωση του συστήματος 
ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών 
για την κοινωνική ασφάλιση, προκειμένου 
να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών και να καταστεί δυνατή η 
ομαλή και δίκαιη κινητικότητα των 
Ευρωπαίων εργαζομένων· ζητεί, επίσης, 
από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Εργασίας θα καταστεί σύντομα πλήρως 
λειτουργική και να εφοδιάσουν με επαρκή 
μέσα τους φορείς επιθεώρησης εργασίας, 
με στόχο την καταπολέμηση της απάτης 
και της έλλειψης επιβολής της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Or. en

Τροπολογία 128
Marc Botenga, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να προάγουν τη χρήση 
ψηφιακών εργαλείων και να εφοδιάσουν 
με επαρκή μέσα τους φορείς επιθεώρησης 
εργασίας.

3. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να προάγουν τη χρήση 
ψηφιακών εργαλείων και να εφοδιάσουν 
με επαρκή μέσα τους φορείς επιθεώρησης 
εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν τη συνεργασία και την 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα 
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συστήματα κοινωνικής ασφάλισης· καλεί 
την Επιτροπή να υποβάλει πρωτοβουλία 
για τον ευρωπαϊκό αριθμό κοινωνικής 
ασφάλισης, η οποία θα παρέχει ασφάλεια 
δικαίου για τους εργαζόμενους και τις 
επιχειρήσεις, και ταυτόχρονα θα ελέγχει 
αποτελεσματικά τις πρακτικές 
υπεργολαβίας και θα καταπολεμά τις 
περιπτώσεις απάτης στον τομέα της 
κοινωνικής ασφάλισης, όπως την ψευδή 
αυτοαπασχόληση, την εικονική 
απόσπαση, τις εικονικές εταιρείες και 
άλλες τεχνητές ρυθμίσεις·

Or. en

Τροπολογία 129
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να προάγουν τη χρήση 
ψηφιακών εργαλείων και να εφοδιάσουν 
με επαρκή μέσα τους φορείς επιθεώρησης 
εργασίας.

3. τονίζει ότι τόσο οι εργαζόμενοι, 
όσο και οι επιχειρήσεις και οι 
καταναλωτές πλήττονται από τις 
επιπτώσεις της ανεπαρκούς εφαρμογής 
και της καταστρατήγησης της 
κοινωνικής ασφάλισης, του εργατικού 
δικαίου και των συλλογικών συμβάσεων· 
καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
ορθή εφαρμογή και επιβολή της 
ισχύουσας νομοθεσίας, 
περιλαμβανομένης της προστασίας των 
εργαζομένων, και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
να διευκολύνουν τη διασυνοριακή παροχή 
υπηρεσιών, να καταπολεμήσουν το 
κοινωνικό ντάμπινγκ και να 
εξασφαλίσουν ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού· ζητεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προάγουν 
τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και να 
εφοδιάσουν με επαρκή μέσα τους φορείς 
επιθεώρησης εργασίας.
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Or. en

Τροπολογία 130
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να προάγουν τη χρήση 
ψηφιακών εργαλείων και να εφοδιάσουν 
με επαρκή μέσα τους φορείς επιθεώρησης 
εργασίας.

3. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να προάγουν τη χρήση 
ψηφιακών εργαλείων και να εφοδιάσουν 
με επαρκή μέσα τους φορείς επιθεώρησης 
εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν όλες τις συνιστώσες του 
συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής 
πληροφοριών για την κοινωνική 
ασφάλιση (EESSI) για να εξασφαλίσουν 
την αποτελεσματικότερη συνεργασία 
μεταξύ των φορέων κοινωνικής 
ασφάλισης και την ταχύτερη 
ψηφιοποιημένη επεξεργασία των 
μεμονωμένων υποθέσεων προς όφελος 
των πολιτών σε διασυνοριακές 
καταστάσεις·

Or. en

Τροπολογία 131
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas, Radka Maxová, Stéphane Bijoux

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να προάγουν τη χρήση 
ψηφιακών εργαλείων και να εφοδιάσουν 
με επαρκή μέσα τους φορείς επιθεώρησης 
εργασίας.

3. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να προάγουν τη χρήση 
ψηφιακών εργαλείων και να εφοδιάσουν 
με επαρκή μέσα τους εθνικούςφορείς 
επιθεώρησης εργασίας· καλεί, στο πλαίσιο 
αυτό, τα κράτη μέλη να δεσμευτούν 
πλήρως υπέρ της ψηφιοποίησης των 
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δημόσιων υπηρεσιών, ώστε να 
διευκολύνουν τη δίκαιη κινητικότητα των 
εργαζομένων, ιδίως όσον αφορά τον 
συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης.

Or. fr

Τροπολογία 132
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να προάγουν τη χρήση 
ψηφιακών εργαλείων και να εφοδιάσουν 
με επαρκή μέσα τους φορείς επιθεώρησης 
εργασίας.

3. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να προάγουν τη χρήση 
ψηφιακών εργαλείων και να εφοδιάσουν 
με επαρκή μέσα τους φορείς επιθεώρησης 
εργασίας. καλεί την Επιτροπή να 
καταστήσει την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Εργασίας πλήρως λειτουργική το 
συντομότερο δυνατόν, για να διασφαλίσει 
τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των 
εθνικών φορέων επιθεώρησης εργασίας 
και να καταπολεμήσει το διασυνοριακό 
κοινωνικό ντάμπινγκ·

Or. en

Τροπολογία 133
Daniela Rondinelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να προάγουν τη χρήση 
ψηφιακών εργαλείων και να εφοδιάσουν 
με επαρκή μέσα τους φορείς επιθεώρησης 
εργασίας.

3. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να προάγουν τη χρήση 
ψηφιακών εργαλείων, για τα οποία είναι 
εξίσου απαραίτητο να εκπαιδεύονται 
πολίτες και εργαζόμενοι, και να 
εφοδιάσουν με επαρκή μέσα τους φορείς 
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επιθεώρησης εργασίας προκειμένου να 
ασκούν επαρκώς τις δραστηριότητές 
τους, καταπολεμώντας κάθε μορφή 
κατάχρησης.

Or. it

Τροπολογία 134
Stefania Zambelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να προάγουν τη χρήση 
ψηφιακών εργαλείων και να εφοδιάσουν 
με επαρκή μέσα τους φορείς επιθεώρησης 
εργασίας.

3. ζητεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους 
τοπικούς φορείς να προάγουν τη χρήση 
ψηφιακών εργαλείων και να εφοδιάσουν 
με επαρκή μέσα τους φορείς επιθεώρησης 
εργασίας.

Or. it

Τροπολογία 135
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. τονίζει ότι οι εργαζόμενοι με 
αναπηρία εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν πολλαπλά εμπόδια 
εξαιτίας των οποίων είναι δύσκολο ή 
αδύνατο να επωφεληθούν πλήρως από 
την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών· 
καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν, 
χωρίς καθυστέρηση, την ευρωπαϊκή 
πράξη για την προσβασιμότητα, ώστε να 
αρθούν αποτελεσματικά οι φραγμοί για 
τους εργαζόμενους με αναπηρία και να 
διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα 
προσβάσιμων υπηρεσιών, καθώς και η 
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καταλληλότητα των συνθηκών υπό τις 
οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες· 
υπογραμμίζει την πρωταρχική σημασία 
της επίτευξης μιας πλήρως προσβάσιμης 
ενιαίας αγοράς η οποία θα διασφαλίζει 
την ίση μεταχείριση και την οικονομική 
και κοινωνική ένταξη των εργαζομένων 
με αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 136
Marc Botenga, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει ότι οι επιβλαβείς 
πρακτικές στην ελεύθερη κυκλοφορία 
των εργαζομένων επηρεάζουν όλα τα 
κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να 
εντείνει τις προσπάθειές της για να 
εξασφαλίσει αποτελεσματικό συντονισμό 
και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
κρατών μελών, προκειμένου να βελτιωθεί 
η εκτέλεση διαδικασιών και ελέγχων σε 
σχέση με τη διασυνοριακή παροχή 
υπηρεσιών, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα 
εργασιακά δικαιώματα και τον 
αποτελεσματικό εντοπισμό καταχρήσεων 
και περιπτώσεων εκμετάλλευσης, όπως 
είναι η απάτη στον τομέα της κοινωνικής 
ασφάλισης, η ψευδής αυτοαπασχόληση, η 
εικονική απόσπαση, οι εικονικές εταιρείες 
και οι τεχνητές ρυθμίσεις μέσω 
υπεργολαβίας και στις αλυσίδες 
εφοδιασμού· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να ενδυναμώσουν τις κοινές 
επιθεωρήσεις εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 137
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele Bischoff, 
Manuel Pizarro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. ζητεί από την Επιτροπή να 
καθιερώσει το ευρωπαϊκό μητρώο 
κοινωνικής ασφάλισης και τον 
ευρωπαϊκό αριθμό κοινωνικής 
ασφάλισης, για να εξασφαλίσει ασφάλεια 
δικαίου για τους εργαζόμενους και τις 
επιχειρήσεις, και, ταυτόχρονα, να ελέγχει 
αποτελεσματικά τις πρακτικές 
υπεργολαβίας και να καταπολεμά την 
απάτη στον τομέα της κοινωνικής 
ασφάλισης· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ορθή 
εφαρμογή και επιβολή του ενωσιακού 
δικαίου για να διευκολύνουν την ελεύθερη 
κυκλοφορία και την κοινωνική προστασία 
των εργαζομένων, καθώς και τη 
διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, 
εξασφαλίζοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην 
ενιαία αγορά·

Or. en

Τροπολογία 138
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. θεωρεί ότι η δημιουργία ενός 
ψηφιακού και δυναμικού συστήματος για 
την αναγνώριση και την ανταλλαγή 
δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών θα 
μπορούσε να συμβάλει στη διευκόλυνση 
της καταπολέμησης των καταχρήσεων 
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και στην αντιμετώπιση των ζητημάτων 
που άπτονται των δικαιωμάτων των 
μετακινούμενων, μεθοριακών, 
διασυνοριακών και εποχιακών 
εργαζομένων και της αδήλωτης εργασίας, 
καθώς και να συμβάλει στον καθορισμό 
της κάλυψης του αρμόδιου συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης· καλεί την 
Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να 
εκπονήσει διεξοδική εκτίμηση 
επιπτώσεων σχετικά με την καθιέρωση 
του ψηφιακού ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης με σκοπό να 
δρομολογήσει σχετική πρόταση·

Or. en

Τροπολογία 139
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
πρωτοβουλία σχετικά με τον ευρωπαϊκό 
αριθμό κοινωνικής ασφάλισης· 
υπενθυμίζει ότι η πρόταση αυτή μπορεί 
να διευκολύνει τη ζωή όλων των πολιτών 
της ΕΕ οι οποίοι θα αξιοποιούν το 
θεμελιώδες δικαίωμά τους στην ελεύθερη 
κυκλοφορία· υπενθυμίζει ότι η ο 
ευρωπαϊκός αριθμός κοινωνικής 
ασφάλισης μπορεί να βελτιώσει την 
ιχνηλασιμότητα της κάλυψης και των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και, 
κατά συνέπεια, να στηρίξει τους πολίτες 
και τις εταιρείες που τηρούν τους κανόνες 
περί κοινωνικής ασφάλισης, 
συμβάλλοντας ενδεχομένως στην 
καταπολέμηση εγκληματικών πρακτικών 
που υπονομεύουν τους ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού·
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Or. en

Τροπολογία 140
Jessica Polfjärd

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπενθυμίζει ότι όλα τα μέτρα που 
απαγορεύουν, παρεμποδίζουν ή 
καθιστούν λιγότερο ελκυστική την 
παροχή υπηρεσιών σε οντότητες πέρα 
από τις εγχώρια εγκατεστημένες 
οντότητες συνιστούν παραβίαση του 
άρθρου 49 της ΣΛΕΕ και της οδηγίας 
σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική 
αγορά (2006/123/ΕΚ)· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν τη διασυνοριακή εργασία 
εξαλείφοντας φραγμούς όπως νόμους και 
οι πρακτικές που βλάπτουν την εργασία 
σε διασυνοριακό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 141
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. καλεί τα κράτη μέλη, σε εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο, να αποφεύγουν 
τον κανονιστικό υπερθεματισμό και τις 
δυσανάλογες κανονιστικές απαιτήσεις 
που παρεμποδίζουν τη διασυνοριακή 
εργασία· ζητεί από τα κράτη μέλη να 
εφαρμόζουν με ακρίβεια την ισχύουσα 
νομοθεσία, προκειμένου να διευκολύνεται 
η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών και 
να διασφαλίζονται ισότιμοι όροι 
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ανταγωνισμού· 

Or. en

Τροπολογία 142
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναλάβουν δράσεις για να 
ενισχύσουν και να προωθήσουν τον 
κοινωνικό διάλογο και την αυτονομία των 
κοινωνικών εταίρων, καθώς και να 
ενθαρρύνουν την οργάνωση των 
εργαζομένων ως βασικό μέσο για την 
επίτευξη υψηλών προτύπων όσον αφορά 
την ποιότητα της απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 143
Stefania Zambelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
τοπικές αρχές να συντονιστούν 
προκειμένου να αποφευχθούν αθέμιτες 
πρακτικές μεταξύ βιομηχανιών του ίδιου 
τομέα που δημιουργούν κοινωνικό και 
μισθολογικό ντάμπινγκ·

Or. it

Τροπολογία 144
Ádám Kósa
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. ζητεί την επείγουσα μεταφορά της 
οδηγίας 2019/882 σχετικά με τις 
απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες·

Or. hu

Τροπολογία 145
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν επειγόντως την 
ορθή εφαρμογή και επιβολή της 
ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας όσον 
αφορά τα δικαιώματα των 
διασυνοριακών και εποχιακών 
εργαζομένων, και ειδικότερα το δικαίωμα 
της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας 
στον ίδιο τόπο, καθώς και το δικαίωμα 
σε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και 
απασχόλησης· δίνει έμφαση στην 
ιδιαίτερα ευάλωτη θέση των γυναικών 
και των νέων μετακινούμενων 
εργαζομένων· υπογραμμίζει την ανάγκη 
να ενισχυθούν οι συντονισμένες και 
κοινές επιθεωρήσεις εργασίας σε εθνικό 
και διασυνοριακό επίπεδο στο πλαίσιο 
αυτό· επιμένει ότι πρέπει να αναληφθούν 
αποφασιστικές δράσεις για να 
εξασφαλιστεί ότι οι διασυνοριακοί και 
εποχιακοί εργαζόμενοι έχουν σαφή 
κατανόηση, πλήρη ενημέρωση και 
ανεμπόδιστη πρόσβαση στις συμβάσεις 
τους, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
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τους πριν από την αναχώρησή τους και 
ότι οι εν λόγω συμβάσεις τίθενται στη 
διάθεση των αρμόδιων αρχών· καλεί τα 
κράτη μέλη να ενισχύσουν τις ικανότητες 
των υπηρεσιών επιθεώρησης της 
εργασίας και να θέσουν σε προτεραιότητα 
τομείς στους οποίους οι εργαζόμενοι 
διατρέχουν κίνδυνο·

Or. en

Τροπολογία 146
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. τονίζει ότι η ανάπτυξη υπηρεσιών 
που συνδέονται με ανατρεπτικές ή 
αναδυόμενες τεχνολογίες απαιτεί την 
κατάλληλη κλίμακα αγοράς και τις 
κατάλληλες ευκαιρίες για τη 
δικαιολόγηση των επενδύσεων και τη 
στήριξη της ανάπτυξης των εταιρειών· 
θεωρεί ότι η τρέχουσα κατάσταση της 
εσωτερικής αγοράς δεν υποστηρίζει 
πλήρως τις επενδύσεις αυτού του είδους· 
υπενθυμίζει ότι πολλές καινοτόμες ή 
επεκτεινόμενες επιχειρήσεις επιδιώκουν 
να εδραιώσουν την παρουσία τους εκτός 
Ευρώπης μόλις επιτύχουν συγκεκριμένο 
μέγεθος· τονίζει ότι η υλοποίηση της 
ελευθερίας παροχής υπηρεσιών είναι 
αναγκαία για να διατηρήσουν σε μεγάλο 
βαθμό οι ευρωπαϊκές εταιρείες την έδρα 
τους, να παραμείνουν ανταγωνιστικές και 
λειτουργικές και να προσφέρουν 
ποιοτικές θέσεις εργασίας στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 147
Marc Botenga, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. εκφράζει σοβαρή ανησυχία για το 
γεγονός ότι η ευρωπαϊκή ηλεκτρονική 
κάρτα υπηρεσιών ενδέχεται να 
δημιουργήσει επιπρόσθετα κενά στην 
ισχύουσα νομοθεσία και να παρεμποδίσει 
τους αποτελεσματικούς ελέγχους και την 
επιβολή των ισχυόντων κανόνων μέσω 
της ουσιαστικής καθιέρωσης της αρχής 
της χώρας προέλευσης· πιστεύει ότι μια 
τέτοιου είδους πρόταση αποτελεί 
πρόγραμμα στήριξης για την αδήλωτη 
εργασία, τις εικονικές εταιρείες, την 
αποφυγή των εργασιακών προτύπων, της 
δίκαιης αμοιβής και των συλλογικών 
συμβάσεων, καθώς και για το κοινωνικό 
ντάμπινγκ· καλεί, επομένως, την 
Επιτροπή να αποσύρει τη νομοθετική 
πρόταση για την ηλεκτρονική κάρτα 
υπηρεσιών όπως έχει ήδη ζητηθεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 148
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. σημειώνει ότι η ευρωπαϊκή ενιαία 
αγορά αποτελεί τη μεγαλύτερη 
ολοκληρωμένη αγορά στον κόσμο και έχει 
αυξήσει το πραγματικό ΑΕΠ κατά 12 % 
έως 22 % από την έναρξή της· 
υπογραμμίζει τον τεράστιο οικονομικό 
αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19, 
πράγμα που υπονομεύει την ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών και των 
εργαζομένων· τονίζει ότι είναι αναγκαία η 
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δημιουργία ενός ευρωπαϊκού 
θεματολογίου για την τηλεργασία, το 
οποίο θα ορίζει ελάχιστα και σαφή 
πρότυπα για την εργασία εξ αποστάσεως, 
και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα 
ελαχιστοποιεί τις αρνητικές επιπτώσεις 
στην οικονομική ανάπτυξη και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και 
παράλληλα θα εξασφαλίζει ασφάλεια 
δικαίου σε ολόκληρη την ΕΕ1α·
__________________
1α Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, «Single market and the 
pandemic: Impacts, EU action and 
recovery» (Ενιαία αγορά και πανδημία: 
επιπτώσεις, δράση της ΕΕ και 
ανάκαμψη), Ιούνιος 2020

Or. en

Τροπολογία 149
Johan Danielsson, Alicia Homs Ginel, Heléne Fritzon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. ζητεί από την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τα ζητήματα που αφορούν 
την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια ως 
βασικά στοιχεία για την ενίσχυση της 
ενιαίας αγοράς με κοινωνικά βιώσιμο 
τρόπο και να δημιουργήσει δίκαιους 
όρους ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά· 
θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να 
εγκρίνει ένα νέο και φιλόδοξο στρατηγικό 
πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την 
ασφάλεια στην εργασία το οποίο θα 
περιλαμβάνει τον στόχο της πλήρους 
εξάλειψης των θανάτων που σχετίζονται 
με την εργασία· ζητεί από την Επιτροπή 
να συνεχίσει να θέτει δεσμευτικά όρια 
έκθεσης σε καρκινογόνες ουσίες κατά τη 
διάρκεια της εργασίας·
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Or. en

Τροπολογία 150
Jessica Polfjärd

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν κατάλληλες συνθήκες για 
τους μετακινούμενους εργαζόμενους, 
διευκολύνοντας τον συντονισμό των 
υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης·

Or. en

Τροπολογία 151
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. τονίζει ότι τα κράτη μέλη μπορούν 
νόμιμα να επικαλούνται λόγους δημόσιου 
συμφέροντος για να περιορίζουν τη 
διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, όπως 
έχει αποφασίσει το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπενθυμίζει, εν 
προκειμένω, ότι αυτό αφορά, μεταξύ 
άλλων λόγων, την προστασία των 
καταναλωτών, του περιβάλλοντος και 
των στόχων κοινωνικής πολιτικής και, 
συνεπώς, τα μέτρα αυτά δεν θα πρέπει να 
θεωρούνται περιοριστικά για τη 
διασυνοριακή παροχή εμπορικών 
υπηρεσιών, τα οποία, σε διαφορετική 
περίπτωση, θα δημιουργούσαν πρόσθετη 
ανασφάλεια δικαίου· υπογραμμίζει ότι η 
αρχή της χώρας προορισμού σέβεται τους 
τοπικούς κανονισμούς, μεταξύ άλλων 
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τους κανόνες εργατικού δικαίου και τους 
κανόνες που ορίζουν συλλογικές 
συμβάσεις· επαναλαμβάνει ότι τα 
νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα 
ενδέχεται να είναι απαραίτητα για την 
προστασία των καταναλωτών, το 
δημόσιο συμφέρον και το κράτος δικαίου· 
αναγνωρίζει ότι ορισμένες απαιτήσεις, 
όπως οι εδαφικοί περιορισμοί και η 
εξέταση των οικονομικών αναγκών, 
ενδέχεται να δημιουργούν 
αδικαιολόγητους φραγμούς στη 
διασυνοριακή εγκατάσταση·

Or. en

Τροπολογία 152
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. επισημαίνει ότι οι επιτακτικοί 
λόγοι δημοσίου συμφέροντος που 
επικαλούνται τα κράτη μέλη συχνά 
δικαιολογούν διατάξεις με τις οποίες 
περιορίζεται η πρόσβαση σε υπηρεσίες ή 
η παροχή υπηρεσιών, εφόσον οι διατάξεις 
αυτές είναι αναλογικές, όπως έχει 
επιβεβαιωθεί σε πολλές αποφάσεις στη 
νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης1α· επισημαίνει ότι 
πολλές περιπτώσεις επιτακτικών λόγων 
δημοσίου συμφέροντος βασίζονται στο 
ζήτημα της ποιότητας και της 
προστασίας των καταναλωτών, και οι 
δικαιολογημένες εξαιρέσεις δεν εισάγουν 
διακρίσεις, είναι αναλογικές, κατάλληλες 
και σκόπιμες· ζητεί από την Επιτροπή να 
συνεχίσει την παρακολούθηση των 
επιδόσεων των κρατών μελών όσον 
αφορά τη μεταφορά της νομοθεσίας στο 
εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή της και 
να διενεργεί, από κοινού με τα κράτη 
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μέλη, τους κοινωνικούς εταίρους και τους 
ενδιαφερόμενους φορείς, διαφανείς και 
συμμετοχικές αξιολογήσεις που θα πρέπει 
να βασίζονται, όχι μόνο σε ποσοτικά, 
αλλά και σε ποιοτικά κριτήρια·
__________________
1αhttps://eur-
lex.europa.eu/search.html?typeOfCourtSt
atus=COURT_JUSTICE&DB_TYPE_CO
URT=COURT_JUSTICE&textScope0=ti-
te&qid=1591182297109&DTS_DOM=EU
_LAW&type=advanced〈=en&andText0=
%22Overriding%20reasons%20in%20the
%20public%20interest%22&SUBDOM_I
NIT=EU_CASE_LAW&DTS_SUBDOM=
EU_CASE_LAW

Or. en

Τροπολογία 153
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλει νομοθετική πρόταση με την 
οποία θα διασφαλίζεται ότι, όταν μια 
εταιρεία αναθέτει σε άλλη εταιρεία την 
παροχή υπηρεσιών εξ ονόματός της, 
μπορεί να θεωρείται υπεύθυνη για την 
καταβολή όλων των οφειλόμενων 
δικαιωμάτων στους εργαζόμενους και/ή 
την καταβολή εισφορών σε κοινά ταμεία 
ή όργανα των κοινωνικών εταίρων που 
ρυθμίζονται από τον νόμο ή από 
συλλογικές συμβάσεις επιπλέον του 
εργοδότη ή αντί αυτού·

Or. en
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Τροπολογία 154
Marc Botenga, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. θεωρεί ότι η πρόταση της 
Επιτροπής για μια αναθεωρημένη 
διαδικασία κοινοποίησης των υπηρεσιών 
θα υπονόμευε τη νομοθετική 
αρμοδιότητα των κρατών μελών στον 
τομέα των υπηρεσιών και δεν 
συμμορφώνεται με την αρχή της 
επικουρικότητας· καλεί, συνεπώς, την 
Επιτροπή να αποσύρει την πρότασή της·

Or. en

Τροπολογία 155
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. προειδοποιεί ότι, χωρίς περαιτέρω 
μεταρρύθμιση των υπηρεσιών, ενδέχεται 
να τεθεί σε κίνδυνο η επανεγκατάσταση 
της παραγωγής στην ΕΕ και οι 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ενδέχεται να 
μην έχουν σταθερή βάση ώστε να είναι 
ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο και 
να προσφέρουν ποιοτικές θέσεις εργασίας 
στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 156
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. ζητεί από την Επιτροπή να 
καταπολεμήσει τη χρήση εικονικών 
εταιρειών και αδήλωτης εργασίας, για να 
διασφαλίσει ότι η ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών δεν οδηγεί σε κοινωνικό 
ντάμπινγκ και αθέμιτο ανταγωνισμό·

Or. en

Τροπολογία 157
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3δ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την κατοχύρωση 
των υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
συμφέροντος (ΥΓΟΣ), περιλαμβανομένων 
των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας (ΚΥΚΩ), μέσα σε ένα πλαίσιο 
καθολικής πρόσβασης, υψηλής 
ποιότητας, οικονομικής προσιτότητας 
και σαφών κανόνων χρηματοδότησης· 
πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να 
αναλάβει πρωτοβουλίες, κάνοντας χρήση 
όλων των διαθέσιμων επιλογών, με βάση 
το άρθρο 14 και το πρωτόκολλο αριθ. 26 
της Συνθήκης, διασφαλίζοντας με αυτόν 
τον τρόπο ότι οι ΥΓΟΣ και οι ΚΥΚΩ 
μπορούν να λειτουργούν σε κατάλληλο 
επίπεδο, τηρουμένης της αρχή της 
επικουρικότητας·

Or. en

Τροπολογία 158
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele Bischoff, 
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Manuel Pizarro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3δ. ζητεί από την Επιτροπή να 
εντοπίσει τυχόν κενά στην προστασία και 
ενδεχομένως την ανάγκη αναθεώρησης 
της οδηγίας 2008/104/ΕΚ περί της 
εργασίας μέσω εταιρείας προσωρινής 
απασχόλησης, προκειμένου να 
διασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες 
εργασίας και απασχόλησης για τους 
προσωρινά απασχολούμενους και 
δίκαιους όρους ανταγωνισμού για τις 
εταιρείες προσωρινής απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 159
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3δ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν τις κανονιστικές 
διατάξεις της ΕΕ και τον συντονισμό των 
εθνικών αρχών για να διευκολύνεται ο 
εντοπισμός της φοροδιαφυγής· προτρέπει 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προτείνουν ένα δεσμευτικό σχέδιο δράσης 
για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής·

Or. en

Τροπολογία 160
Marc Botenga, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 δ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3δ. καλεί τα κράτη μέλη να 
καταργήσουν την υπεργολαβία, ούτως 
ώστε οι εργοδότες να αναλαμβάνουν την 
άμεση ευθύνη για τους εργαζόμενούς 
τους, να ελαχιστοποιείται η εναλλαγή 
εργαζομένων σε χώρους εργασίας όπου 
υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια 
υγεία και να σταματήσει η χρήση 
επισφαλών συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 161
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3δ. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
συμπληρώσει τα δημοσιευμένα δεδομένα 
με συναφή δεδομένα που προκύπτουν από 
το σύστημα πληροφόρησης για την 
εσωτερική αγορά (ΙΜΙ), το δίκτυο 
επίλυσης προβλημάτων στην εσωτερική 
αγορά (SOLVIT), τη βάση καταχώρισης 
καταγγελιών και αιτήσεων για 
πληροφορίες CHAP, καθώς και άλλες 
σχετικές πηγές·

Or. en

Τροπολογία 162
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 ε (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3ε. υπογραμμίζει ότι η προώθηση της 
ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένης 
της ελεύθερης κυκλοφορίας υπηρεσιών 
και προσώπων, είναι υψίστης σημασίας 
για την αντιμετώπιση της οικονομικής 
κρίσης που έχει προκαλέσει η νόσος 
COVID-19· καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
άρουν τους δυσανάλογους και 
αδικαιολόγητους περιορισμούς στην 
ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ενιαίας 
αγοράς·

Or. en


