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Τροπολογία 1
Petra De Sutter

Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή 
σχετικά με το δικαίωμα στην αποσύνδεση

που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή 
σχετικά με την επιβολή του δικαιώματος 
στην αποσύνδεση

Or. en

Τροπολογία 2
José Gusmão, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις συμβάσεις και 
τις συστάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας (ΔΟΕ), και ειδικότερα τη 
Σύμβαση (αριθ. 1) του 1919 για τις ώρες 
εργασίας (βιομηχανία), τη σύσταση του 
1981 για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις 
(αριθ. 163), τη σύμβαση του 1981 για τους 
εργαζομένους με οικογενειακές 
υποχρεώσεις (αριθ. 156) και τη 
συνοδευτική σύστασή της (αριθ. 165),

– έχοντας υπόψη τις συμβάσεις και 
τις συστάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας (ΔΟΕ), και ειδικότερα τη 
Σύμβαση (αριθ. 1) του 1919 για τις ώρες 
εργασίας (βιομηχανία), τη Σύμβαση (αριθ. 
30) του 1930 για τις ώρες εργασίας 
(εμπορικά καταστήματα και γραφεία), τη 
σύσταση του 1981 για τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις (αριθ. 163), τη σύμβαση 
του 1981 για τους εργαζομένους με 
οικογενειακές υποχρεώσεις (αριθ. 156) και 
τη συνοδευτική σύστασή της (αριθ. 165), 
καθώς και τη διακήρυξη της 
εκατονταετηρίδας της ΔΟΕ του 2019 με 
θέμα το μέλλον της εργασίας,

Or. en

Τροπολογία 3
Alex Agius Saliba, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, 
Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Brando 
Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Klára Dobrev, 
Gabriele Bischoff
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις συμβάσεις και 
τις συστάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας (ΔΟΕ), και ειδικότερα τη 
Σύμβαση (αριθ. 1) του 1919 για τις ώρες 
εργασίας (βιομηχανία), τη σύσταση του 
1981 για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις 
(αριθ. 163), τη σύμβαση του 1981 για τους 
εργαζομένους με οικογενειακές 
υποχρεώσεις (αριθ. 156) και τη 
συνοδευτική σύστασή της (αριθ. 165),

– έχοντας υπόψη τις συμβάσεις και 
τις συστάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας (ΔΟΕ), και ειδικότερα τη 
Σύμβαση (αριθ. 1) του 1919 για τις ώρες 
εργασίας (βιομηχανία), τη Σύμβαση (αριθ. 
30) του 1930 για τις ώρες εργασίας 
(εμπορικά καταστήματα και γραφεία), τη 
σύσταση του 1981 για τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις (αριθ. 163), τη σύμβαση 
του 1981 για τους εργαζομένους με 
οικογενειακές υποχρεώσεις (αριθ. 156) και 
τη συνοδευτική σύστασή της (αριθ. 165), 
καθώς και τη διακήρυξη της 
εκατονταετηρίδας της ΔΟΕ του 2019 με 
θέμα το μέλλον της εργασίας,

Or. en

Τροπολογία 4
Petra De Sutter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις συμβάσεις και 
τις συστάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας (ΔΟΕ), και ειδικότερα τη 
Σύμβαση (αριθ. 1) του 1919 για τις ώρες 
εργασίας (βιομηχανία), τη σύσταση του 
1981 για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις 
(αριθ. 163), τη σύμβαση του 1981 για τους 
εργαζομένους με οικογενειακές 
υποχρεώσεις (αριθ. 156) και τη 
συνοδευτική σύστασή της (αριθ. 165),

– έχοντας υπόψη τις συμβάσεις και 
τις συστάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας (ΔΟΕ), και ειδικότερα τη 
Σύμβαση (αριθ. 1) του 1919 για τις ώρες 
εργασίας (βιομηχανία), τη Σύμβαση (αριθ. 
30) του 1930 για τις ώρες εργασίας 
(εμπορικά καταστήματα και γραφεία), τη 
σύσταση του 1981 για τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις (αριθ. 163), τη σύμβαση 
του 1981 για τους εργαζομένους με 
οικογενειακές υποχρεώσεις (αριθ. 156) και 
τη συνοδευτική σύστασή της (αριθ. 165), 
καθώς και τη διακήρυξη της 
εκατονταετηρίδας της ΔΟΕ του 2019 με 
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θέμα το μέλλον της εργασίας,

Or. en

Τροπολογία 5
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs 
Ginel, Pierfrancesco Majorino, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον 
(αναθεωρημένο) Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Χάρτη (ΕΚΧ) του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
151 της ΣΛΕΕ, και συγκεκριμένα το 
άρθρο 2 του ΕΚΧ (δίκαιες συνθήκες 
εργασίας συμπεριλαμβανομένων του 
χρόνου εργασίας/περιόδων ανάπαυσης), 
το άρθρο 3 (συνθήκες υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία), το άρθρο 6 
(δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης) 
και το άρθρο 27 (προστασία των 
εργαζομένων με οικογενειακές ευθύνες),

Or. en

Τροπολογία 6
Petra De Sutter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον 
(αναθεωρημένο) Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 151 της 
ΣΛΕΕ, και συγκεκριμένα το άρθρο 2 του 
ΕΚΧ (δίκαιες συνθήκες εργασίας 
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συμπεριλαμβανομένων του χρόνου 
εργασίας/περιόδων ανάπαυσης), το άρθρο 
3 (συνθήκες υγείας και ασφάλειας στην 
εργασία), το άρθρο 6 (δικαίωμα 
συλλογικής διαπραγμάτευσης) και το 
άρθρο 27 (προστασία των εργαζομένων 
με οικογενειακές ευθύνες),

Or. en

Τροπολογία 7
Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία-
πλαίσιο του 2002 για την τηλεργασία,

Or. en

Τροπολογία 8
Alex Agius Saliba, Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Alicia 
Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, 
Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Marc Angel, 
Agnes Jongerius

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το έγγραφο 
εργασίας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για 
τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης 
και Εργασίας (Eurofound) με τίτλο «The 
right to disconnect in the 27 EU Member 
States» (Το δικαίωμα στην αποσύνδεση 
στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ)1a,
___________________________
1a Eurofound (2020), The right to 
disconnect in the 27 EU Member States 
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(Το δικαίωμα στην αποσύνδεση στα 27 
κράτη μέλη της ΕΕ).

Or. en

Τροπολογία 9
Alex Agius Saliba, Pierfrancesco Majorino, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Milan 
Brglez, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Marc 
Angel, Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις συμφωνίες-
πλαίσια των Ευρωπαίων κοινωνικών 
εταίρων για την τηλεργασία (2002) και 
την ψηφιοποίηση (2020),

Or. en

Τροπολογία 10
José Gusmão, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον αναθεωρημένο 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, ιδίως τα 
άρθρα 2, 3, 6 και 27 αυτού,

Or. en

Τροπολογία 11
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 19 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την απόφαση του 
ΔΕΕ στην υπόθεση C-518/15, σύμφωνα 
με την οποία η εφημερία ετοιμότητας 
εργαζομένου κατ’ οίκον που είναι 
υποχρεωμένος να απαντά σε κλήσεις του 
εργοδότη σε σύντομο χρονικό διάστημα 
πρέπει να θεωρείται ως «χρόνος 
εργασίας»1a,
______________
1a Απόφαση στην υπόθεση C-518/15, 21 
Φεβρουαρίου 2018.

Or. en

Τροπολογία 12
Petra De Sutter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία-
πλαίσιο των Ευρωπαίων κοινωνικών 
εταίρων για την ψηφιοποίηση, που 
υπεγράφη από τους κοινωνικούς εταίρους 
την 22α Ιουνίου 2020,

Or. en

Τροπολογία 13
Tomáš Zdechovský

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία-
πλαίσιο των Ευρωπαίων κοινωνικών 
εταίρων για την ψηφιοποίηση1a,
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__________________
1a 
https://www.businesseurope.eu/publicatio
ns/european-social-partners-framework-
agreement-digitalisation

Or. en

Τροπολογία 14
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την απόφαση του 
ΔΕΕ στην υπόθεση C-55/18, σύμφωνα με 
την οποία τα κράτη μέλη πρέπει να 
απαιτούν από τους εργοδότες να 
καταρτίσουν ένα σύστημα που επιτρέπει 
τη μέτρηση της διάρκειας του ημερήσιου 
χρόνου εργασίας1a,
________________
1a Απόφαση στην υπόθεση C-55/18, 14 
Μαΐου 2019.

Or. en

Τροπολογία 15
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 19 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την αρχή 5 του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων,

Or. en
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Τροπολογία 16
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του 
παρόντος δεν υπάρχει συγκεκριμένη 
ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με το 
δικαίωμα των εργαζομένων να 
αποσυνδέονται από ψηφιακά εργαλεία, 
συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών 
της πληροφορίας και των επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) που εξυπηρετούν εργασιακούς 
σκοπούς·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του 
παρόντος δεν υπάρχει συγκεκριμένη 
ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με το 
δικαίωμα των εργαζομένων να 
αποσυνδέονται από ψηφιακά εργαλεία, 
συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών 
της πληροφορίας και των επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) που εξυπηρετούν εργασιακούς 
σκοπούς και λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κατάσταση των κρατών μελών 
παρουσιάζει σημαντικές διαφορές με 
κάποια κράτη μέλη να διαθέτουν ειδική 
νομοθεσία που διασφαλίζει το δικαίωμα 
στην αποσύνδεση και άλλα που ως επί το 
πλείστον παραλείπουν αυτό το θέμα·

Or. en

Τροπολογία 17
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν 
υπάρχει επί του παρόντος νομοθεσία σε 
επίπεδο Ένωσης σχετικά με τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις που απαιτούνται για την 
τηλεργασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
προβλέπεται εναρμονισμένη προσέγγιση 
ως μέσο ενδυνάμωσης της προστασίας 
των εργαζομένων σε επίπεδο Ένωσης και 
εμβάθυνση της ενοποίησης της 
εσωτερικής αγοράς αποφεύγοντας τον 
κατακερματισμό και εξασφαλίζοντας την 
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ασφάλεια δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 18
Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν 
υπάρχει επί του παρόντος ενωσιακή 
νομοθεσία που να ορίζει την τηλεργασία 
και τις ελάχιστες απαιτήσεις αυτής·

Or. en

Τροπολογία 19
Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta 
Gualmini, Marc Angel, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Milan Brglez, Pierfrancesco Majorino, Klára 
Dobrev, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ψηφιοποίηση έχει αποφέρει πολλά 
πλεονεκτήματα στους εργοδότες και στους 
εργαζομένους, αλλά και μειονεκτήματα, 
διότι μπορεί να εντατικοποιήσει την 
εργασία, να παρατείνει τις ώρες εργασίας 
και να αυξήσει το απρόβλεπτο του χρόνου 
εργασίας, καθιστώντας ασαφή τα όρια 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ψηφιοποίηση έχει αποφέρει πολλά 
πλεονεκτήματα στους εργοδότες και στους 
εργαζομένους, μεταξύ των οποίων 
αυξημένη ευελιξία, δυνατότητα 
βελτίωσης της ισορροπίας μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, 
αυξημένη αυτονομία και μειωμένους 
χρόνους μετακίνησης μεταξύ κατοικίας 
και εργασίας, αλλά έχει και 
μειονεκτήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μεγαλύτερη χρήση ψηφιακών εργαλείων 
για εργασιακούς σκοπούς έχει οδηγήσει 
στην κουλτούρα του «ever-connected» 
(διαρκής σύνδεση) ή «always on» (σε 
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αδιάκοπη λειτουργία), πράγμα που 
δύναται να εντατικοποιήσει την εργασία 
και να παρατείνει τις ώρες εργασίας, 
καθιστώντας ως εκ τούτου ασαφή τα όρια 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής·

Or. en

Τροπολογία 20
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ψηφιοποίηση έχει αποφέρει πολλά 
πλεονεκτήματα στους εργοδότες και στους 
εργαζομένους, αλλά και μειονεκτήματα, 
διότι μπορεί να εντατικοποιήσει την 
εργασία, να παρατείνει τις ώρες εργασίας 
και να αυξήσει το απρόβλεπτο του χρόνου 
εργασίας, καθιστώντας ασαφή τα όρια 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ψηφιοποίηση έχει αποφέρει πολλά 
πλεονεκτήματα στους εργοδότες και στους 
εργαζομένους, αλλά και μειονεκτήματα, 
διότι μπορεί να εντατικοποιήσει την 
εργασία, να παρατείνει τις ώρες εργασίας 
και να αυξήσει το απρόβλεπτο του χρόνου 
εργασίας, καθιστώντας ασαφή τα όρια 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής, με συνέπεια να κανονικοποιείται η 
προσδοκία για συνεχή εφημερία·

Or. en

Τροπολογία 21
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοένα 
μεγαλύτερη χρήση των ψηφιακών 
εργαλείων για εργασιακούς σκοπούς έχει 
οδηγήσει στην κουλτούρα του «ever-
connected» (διαρκής σύνδεση) ή «always 
on» (σε αδιάκοπη λειτουργία), η οποία 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοένα 
μεγαλύτερη χρήση των ψηφιακών 
εργαλείων για εργασιακούς σκοπούς έχει 
οδηγήσει στην κουλτούρα του «ever-
connected» (διαρκής σύνδεση) ή «always 
on» (σε αδιάκοπη λειτουργία), η οποία 
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μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στα 
θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων, 
στις δίκαιες συνθήκες εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της δίκαιης 
αμοιβής, στην οριοθέτηση του χρόνου 
εργασίας και την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, 
καθώς και στην υγεία και την ασφάλεια 
κατά την εργασία, αλλά και, δεδομένου 
του δυσανάλογου αντικτύπου τους σε 
εργαζόμενους με ευθύνες φροντίδας, που 
κατά κανόνα είναι γυναίκες, στην ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών·

μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις, όπως η 
μη οριοθέτηση της εργασίας σε κλειστό 
ωράριο που επιτρέπει στον εργαζόμενο 
μια πιο ευέλικτη κατανομή των 
καθηκόντων του, και άλλες περισσότερο 
αρνητικές στην οριοθέτηση της εργασίας 
και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής 
και προσωπικής ζωής, καθώς και στην 
υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία·

Or. es

Τροπολογία 22
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοένα 
μεγαλύτερη χρήση των ψηφιακών 
εργαλείων για εργασιακούς σκοπούς έχει 
οδηγήσει στην κουλτούρα του «ever-
connected» (διαρκής σύνδεση) ή «always 
on» (σε αδιάκοπη λειτουργία), η οποία 
μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στα 
θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων, 
στις δίκαιες συνθήκες εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της δίκαιης 
αμοιβής, στην οριοθέτηση του χρόνου 
εργασίας και την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, 
καθώς και στην υγεία και την ασφάλεια 
κατά την εργασία, αλλά και, δεδομένου 
του δυσανάλογου αντικτύπου τους σε 
εργαζόμενους με ευθύνες φροντίδας, που 
κατά κανόνα είναι γυναίκες, στην ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοένα 
μεγαλύτερη χρήση των ψηφιακών 
εργαλείων για εργασιακούς σκοπούς έχει 
οδηγήσει στην κουλτούρα του «ever-
connected» (διαρκής σύνδεση) ή «always 
on» (σε αδιάκοπη λειτουργία), η οποία 
μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στα 
θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων, 
στις δίκαιες συνθήκες εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της δίκαιης 
αμοιβής, στην οριοθέτηση του χρόνου 
εργασίας και την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, στη 
σωματική και ψυχική υγεία και την 
ασφάλεια κατά την εργασία, αλλά και, 
δεδομένου του δυσανάλογου αντικτύπου 
τους σε εργαζόμενους με ευθύνες 
φροντίδας, που κατά κανόνα είναι 
γυναίκες, στην ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών·

Or. en
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Τροπολογία 23
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοένα 
μεγαλύτερη χρήση των ψηφιακών 
εργαλείων για εργασιακούς σκοπούς έχει 
οδηγήσει στην κουλτούρα του «ever-
connected» (διαρκής σύνδεση) ή «always 
on» (σε αδιάκοπη λειτουργία), η οποία 
μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στα 
θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων, 
στις δίκαιες συνθήκες εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της δίκαιης 
αμοιβής, στην οριοθέτηση του χρόνου 
εργασίας και την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, 
καθώς και στην υγεία και την ασφάλεια 
κατά την εργασία, αλλά και, δεδομένου 
του δυσανάλογου αντικτύπου τους σε 
εργαζόμενους με ευθύνες φροντίδας, που 
κατά κανόνα είναι γυναίκες, στην ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοένα 
μεγαλύτερη χρήση των ψηφιακών 
εργαλείων για εργασιακούς σκοπούς έχει 
οδηγήσει στην κουλτούρα του «ever-
connected» (διαρκής σύνδεση) ή «always 
on» (σε αδιάκοπη λειτουργία), η οποία 
μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στα 
θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων, 
στις δίκαιες συνθήκες εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της δίκαιης 
αμοιβής, στην οριοθέτηση του χρόνου 
εργασίας και την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, 
στην υγεία και την ασφάλεια κατά την 
εργασία, στην ψυχική ευεξία, αλλά και, 
δεδομένου του δυσανάλογου αντικτύπου 
τους σε εργαζόμενους με ευθύνες 
φροντίδας, που κατά κανόνα είναι 
γυναίκες, στην ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 24
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ψηφιακή κοινωνία αυξάνει τις 
προσδοκίες για ψηφιακές δεξιότητες 
προκειμένου να εκπληρώνονται οι 
τρέχουσες απαιτήσεις της αγοράς 
εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν 
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λόγω προσδοκίες μπορεί να προκαλέσουν 
δυσκολίες και άγχος σε εργαζόμενους 
μεγαλύτερης ηλικίας ή σε εργαζόμενους 
που προέρχονται από μειονεκτικά 
περιβάλλοντα, οι οποίοι δεν διαθέτουν 
ψηφιακές δεξιότητες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι αυτό το πρόβλημα είναι 
μεγαλύτερο για τα άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας·

Or. en

Τροπολογία 25
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η 
χρήση ψηφιακών εργαλείων για 
επαγγελματικούς σκοπούς επιτρέπει 
περισσότερη ευελιξία που ευνοεί την 
καλύτερη οργάνωση μεταξύ προσωπικής 
και επαγγελματικής ζωής, ιδίως με την 
εξοικονόμηση χρόνου από τις 
μετακινήσεις ή τη δυνατότητα καλύτερης 
προσαρμογής στις προσωπικές και 
οικογενειακές υποχρεώσεις·

Or. fr

Τροπολογία 26
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση 
των εν λόγω εργαλείων μπορεί επίσης να 
προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα για τους 
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εργαζόμενους και τους εργοδότες τους·

Or. fr

Τροπολογία 27
Eugen Tomac

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δημογραφικές τάσεις σήμερα στην 
Ευρώπη αποκαλύπτουν γήρανση του 
πληθυσμού, μειωμένα ποσοστά 
γονιμότητας και μεταναστευτικά κύματα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία του 
δικαιώματος αποσύνδεσης μπορεί να 
αποτελεί έναν από τους λόγους για τους 
οποίους ορισμένες οικογένειες δεν 
βρίσκουν χρόνο να κάνουν και να 
φροντίζουν παιδιά·

Or. ro

Τροπολογία 28
Eugen Tomac

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η «μόνιμη 
διασύνδεση» μπορεί να έχει αντίκτυπο 
στην οικογενειακή ζωή και ότι η έλλειψη 
χρόνου αφοσίωσης και πραγματικής 
φροντίδας παιδιών μπορεί να αποτελέσει 
πραγματικό εμπόδιο για την ανατροφή 
τους·

Or. ro
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Τροπολογία 29
Eugen Tomac

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα 
που ελήφθησαν στο πλαίσιο της κρίσης 
COVID-19 άλλαξαν τον τρόπο με τον 
οποίο εργάζονται οι άνθρωποι· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το ένα 
τρίτο των εργαζομένων της Ένωσης 
άρχισαν να εργάζονται από το σπίτι κατά 
τη διάρκεια του εγκλεισμού, έναντι ενός 
5% που εργαζόταν συνήθως από το σπίτι, 
και ότι σημειώθηκε σημαντική αύξηση στη 
χρήση ψηφιακών εργαλείων για 
εργασιακούς σκοπούς·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα 
που ελήφθησαν στο πλαίσιο της κρίσης 
COVID-19 άλλαξαν τον τρόπο με τον 
οποίο εργάζονται οι άνθρωποι· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το ένα 
τρίτο των εργαζομένων της Ένωσης 
άρχισαν να εργάζονται από το σπίτι κατά 
τη διάρκεια του εγκλεισμού, έναντι ενός 
5% που εργαζόταν συνήθως από το σπίτι, 
και ότι σημειώθηκε σημαντική αύξηση στη 
χρήση ψηφιακών εργαλείων για 
εργασιακούς σκοπούς· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, όπως αποδεικνύεται κατά τη 
διάρκεια της κρίσης COVID-19, η 
απομακρυσμένη εργασία έχει αυξηθεί και 
τα όρια μεταξύ εργασίας και ελεύθερου 
χρόνου γίνονται όλο και πιο θολά·

Or. ro

Τροπολογία 30
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα 
που ελήφθησαν στο πλαίσιο της κρίσης 
COVID-19 άλλαξαν τον τρόπο με τον 
οποίο εργάζονται οι άνθρωποι· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το ένα 
τρίτο των εργαζομένων της Ένωσης 
άρχισαν να εργάζονται από το σπίτι κατά 
τη διάρκεια του εγκλεισμού, έναντι ενός 
5% που εργαζόταν συνήθως από το σπίτι, 
και ότι σημειώθηκε σημαντική αύξηση στη 
χρήση ψηφιακών εργαλείων για 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα 
που ελήφθησαν στο πλαίσιο της κρίσης 
COVID-19 άλλαξαν τον τρόπο με τον 
οποίο εργάζονται οι άνθρωποι και 
κατέδειξαν τη σημασία των ψηφιακών 
λύσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
χρήσης καθεστώτων εργασίας στο σπίτι 
από τις εταιρείες, τους 
αυτοαπασχολούμενους και τους φορείς 
της δημόσιας διοίκησης σε ολόκληρη την 
Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 
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εργασιακούς σκοπούς· το ένα τρίτο των εργαζομένων της Ένωσης 
άρχισαν να εργάζονται από το σπίτι κατά 
τη διάρκεια του εγκλεισμού, έναντι ενός 
5% που εργαζόταν συνήθως από το σπίτι, 
και ότι σημειώθηκε σημαντική αύξηση στη 
χρήση ψηφιακών εργαλείων για 
εργασιακούς σκοπούς·

Or. en

Τροπολογία 31
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα 
που ελήφθησαν στο πλαίσιο της κρίσης 
COVID-19 άλλαξαν τον τρόπο με τον 
οποίο εργάζονται οι άνθρωποι· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το ένα 
τρίτο των εργαζομένων της Ένωσης 
άρχισαν να εργάζονται από το σπίτι κατά 
τη διάρκεια του εγκλεισμού, έναντι ενός 
5% που εργαζόταν συνήθως από το σπίτι, 
και ότι σημειώθηκε σημαντική αύξηση στη 
χρήση ψηφιακών εργαλείων για 
εργασιακούς σκοπούς·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα 
που ελήφθησαν στο πλαίσιο της κρίσης 
COVID-19 άλλαξαν τον τρόπο με τον 
οποίο εργάζονται οι άνθρωποι· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το ένα 
τρίτο των εργαζομένων της Ένωσης 
άρχισαν να εργάζονται από το σπίτι κατά 
τη διάρκεια του εγκλεισμού, έναντι ενός 
5% που εργαζόταν συνήθως από το σπίτι, 
και ότι σημειώθηκε σημαντική αύξηση στη 
χρήση ψηφιακών εργαλείων για 
εργασιακούς σκοπούς, και ότι με βάση τις 
τρέχουσες συνθήκες πολλές επιχειρήσεις 
διατήρησαν κάποιο βαθμό τηλεργασίας 
για τους υπαλλήλους τους·

Or. fr

Τροπολογία 32
Petra De Sutter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα 
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που ελήφθησαν στο πλαίσιο της κρίσης 
COVID-19 άλλαξαν τον τρόπο με τον 
οποίο εργάζονται οι άνθρωποι· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το ένα 
τρίτο των εργαζομένων της Ένωσης 
άρχισαν να εργάζονται από το σπίτι κατά 
τη διάρκεια του εγκλεισμού, έναντι ενός 
5% που εργαζόταν συνήθως από το σπίτι, 
και ότι σημειώθηκε σημαντική αύξηση στη 
χρήση ψηφιακών εργαλείων για 
εργασιακούς σκοπούς·

που ελήφθησαν στο πλαίσιο της κρίσης 
COVID-19 άλλαξαν τον τρόπο με τον 
οποίο εργάζονται οι άνθρωποι· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το ένα 
τρίτο των εργαζομένων της Ένωσης 
άρχισαν να εργάζονται από το σπίτι κατά 
τη διάρκεια του εγκλεισμού, έναντι ενός 
5% που εργαζόταν συνήθως από το σπίτι, 
και ότι σημειώθηκε σημαντική αύξηση στη 
χρήση ψηφιακών εργαλείων για 
εργασιακούς σκοπούς και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η τηλεργασία αναμένεται να 
παραμείνει σε υψηλότερο επίπεδο σε 
σχέση με την περίοδο πριν από την κρίση 
COVID-19 και αναμένεται να αυξηθεί·

Or. en

Τροπολογία 33
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα 
που ελήφθησαν στο πλαίσιο της κρίσης 
COVID-19 άλλαξαν τον τρόπο με τον 
οποίο εργάζονται οι άνθρωποι· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το ένα 
τρίτο των εργαζομένων της Ένωσης 
άρχισαν να εργάζονται από το σπίτι κατά 
τη διάρκεια του εγκλεισμού, έναντι ενός 
5% που εργαζόταν συνήθως από το σπίτι, 
και ότι σημειώθηκε σημαντική αύξηση στη 
χρήση ψηφιακών εργαλείων για 
εργασιακούς σκοπούς·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα 
που ελήφθησαν στο πλαίσιο της κρίσης 
COVID-19 άλλαξαν τον τρόπο με τον 
οποίο εργάζονται οι άνθρωποι· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το 
Eurofound, πάνω από το ένα τρίτο των 
εργαζομένων της Ένωσης άρχισαν να 
εργάζονται από το σπίτι κατά τη διάρκεια 
του εγκλεισμού, έναντι ενός 5% που 
εργαζόταν συνήθως από το σπίτι, και ότι 
σημειώθηκε σημαντική αύξηση στη χρήση 
ψηφιακών εργαλείων για εργασιακούς 
σκοπούς·

Or. en

Τροπολογία 34
Miriam Lexmann
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο 
που συνήθως παρέχονται εργαλεία 
ψηφιακής εργασίας, οι οικογένειες με 
μικρά παιδιά ή με εξαρτώμενους 
συγγενείς που απαιτούν φροντίδα δεν 
λαμβάνουν πρακτική υποστήριξη που θα 
τους επέτρεπε να διαχειριστούν 
παραλλήλως την ψηφιακή εργασία και τις 
ευθύνες φροντίδας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι μόνον η παροχή πραγματικής, 
πρακτικής στήριξης προς αυτές τις 
κατηγορίες εργαζομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των μονογονεϊκών 
και των πολυμελέστερων οικογενειών, 
μπορεί να επιφέρει αποδοτική ισορροπία·

Or. en

Τροπολογία 35
Petra De Sutter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
επακόλουθα της κρίσης COVID-19 ήταν 
μεγαλύτερα για τις γυναίκες, από 
οικονομική και οικιακή άποψη, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η τηλεργασία σε 
καιρό κοινωνικής αποστασιοποίησης και 
εγκλεισμού αποδεικνύεται επαχθής για 
πολλές εργαζόμενες μητέρες, καθώς 
συνδυάζουν εργασία, κατ’ οίκον 
διδασκαλία και φροντίδα, ιδίως όταν 
πρόκειται για γυναίκες με μικρά παιδιά·

Or. en
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Τροπολογία 36
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
δικαίωμα την αποσύνδεση θα πρέπει να 
αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και 
σημαντικό στόχο της κοινωνικής 
πολιτικής, για να διασφαλίζεται η 
προστασία των δικαιωμάτων όλων των 
εργαζομένων στη νέα ψηφιακή εποχή·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση θα πρέπει να 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των νέων 
προτύπων εργασίας στη νέα ψηφιακή 
εποχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το 
δικαίωμα θα πρέπει να το θεωρούν ως 
σημαντικό στόχο της κοινωνικής 
πολιτικής, για να διασφαλίζεται η 
προστασία των δικαιωμάτων όλων των 
εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 37
José Gusmão, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
δικαίωμα την αποσύνδεση θα πρέπει να 
αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και 
σημαντικό στόχο της κοινωνικής 
πολιτικής, για να διασφαλίζεται η 
προστασία των δικαιωμάτων όλων των 
εργαζομένων στη νέα ψηφιακή εποχή·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση θα πρέπει να 
αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και 
σημαντικό στόχο της κοινωνικής πολιτικής 
σε επίπεδο Ένωσης, για να διασφαλίζεται 
η προστασία των δικαιωμάτων όλων των 
εργαζομένων στη νέα ψηφιακή εποχή·

Or. en

Τροπολογία 38
Petra De Sutter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
δικαίωμα την αποσύνδεση θα πρέπει να 
αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και 
σημαντικό στόχο της κοινωνικής 
πολιτικής, για να διασφαλίζεται η 
προστασία των δικαιωμάτων όλων των 
εργαζομένων στη νέα ψηφιακή εποχή·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
δικαίωμα την αποσύνδεση είναι ένα 
θεμελιώδες δικαίωμα και σημαντικός 
στόχος της κοινωνικής πολιτικής, για να 
διασφαλίζεται η προστασία των 
δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων στη 
νέα ψηφιακή εποχή·

Or. en

Τροπολογία 39
Elena Lizzi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
δικαίωμα την αποσύνδεση θα πρέπει να 
αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και 
σημαντικό στόχο της κοινωνικής 
πολιτικής, για να διασφαλίζεται η 
προστασία των δικαιωμάτων όλων των 
εργαζομένων στη νέα ψηφιακή εποχή·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
δικαίωμα την αποσύνδεση θα πρέπει να 
αποτελεί σημαντικό στόχο της κοινωνικής 
πολιτικής, για να διασφαλίζεται η 
προστασία των δικαιωμάτων όλων των 
εργαζομένων στη νέα ψηφιακή εποχή·

Or. it

Τροπολογία 40
Petra De Sutter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
τεχνολογικές εξελίξεις έχουν προσθέσει 
ένα νέο στρώμα πολυπλοκότητας στην 
παρακολούθηση και την επιτήρηση του 
χώρου εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μόνον ορισμένα κράτη μέλη 
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αντιμετωπίζουν σε κάποιο βαθμό και 
ρυθμίζουν τη χρήση παρεμβατικών 
ψηφιακών τεχνολογιών στον χώρο 
εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΣΔΑ) δηλώνει ότι «κάθε πρόσωπο έχει 
δικαίωμα στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
το αφορούν»[BR1]· και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι αυτό χρησιμοποιείται από τα 
εθνικά δικαστήρια ώστε να 
προστατεύεται η ιδιωτική ζωή των 
εργαζομένων στο πλαίσιο της 
απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
άρθρο 8 της ΕΣΔΑ και η εφαρμογή του 
ΓΚΠΔ θα πρέπει να διασφαλίζει ότι ο 
εργαζόμενος λαμβάνει επαρκείς 
πληροφορίες για το πεδίο εφαρμογής και 
τη φύση της παρακολούθησης και 
επιτήρησης και ότι ο εργοδότης 
απαιτείται να τεκμηριώνει τα μέτρα και 
να ελαχιστοποιεί τον αντίκτυπό τους 
χρησιμοποιώντας τις λιγότερο 
παρεμβατικές μεθόδους·

Or. en

Τροπολογία 41
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη τη μελέτη του 
Eurofound που αναφέρει ότι το 27% των 
ερωτηθέντων που εργάζονται από το 
σπίτι ανέφεραν ότι εργάστηκαν στον 
ελεύθερο χρόνο τους για να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 
εργασίας1α·
__________________
1a 
https://www.eurofound.europa.eu/publicat
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ions/blog/covid-19-unleashed-the-
potential-for-telework-how-are-workers-
coping.

Or. pl

Τροπολογία 42
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες έχουν επηρεαστεί πολύ 
περισσότερο από την πανδημία COVID-
19 σε σχέση με τους άνδρες λόγω του 
κυρίαρχου ή ακόμη παραδοσιακού ρόλου 
τους ως οικιακών και οικογενειακών 
φροντιστριών·

Or. en

Τροπολογία 43
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τον ΠΟΥ, παγκοσμίως, περισσότερα 
από 300 εκατομμύρια άτομα υποφέρουν 
από κατάθλιψη και κοινές ψυχικές 
διαταραχές που σχετίζονται με την 
εργασία και το 38,2% του πληθυσμού της 
ΕΕ υποφέρει από ψυχική διαταραχή 
ετησίως 1α 1β·

1αhttps://apps.who.int/iris/bitstream/handl
e/10665/254610/WHO-MSD-MER-
2017.2-eng.pdf
1βhttps://ec.europa.eu/health/sites/health/f
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iles/mental_health/docs/compass_2017wo
rkplace_en.pdf

Or. en

Τροπολογία 44
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
παρεμβατικά χαρακτηριστικά της 
τεχνολογίας μπορούν να επιδεινώσουν 
φαινόμενα, όπως η απομόνωση, ο 
τεχνολογικός εθισμός, η στέρηση ύπνου, 
η συναισθηματική εξάντληση, το άγχος 
και η επαγγελματική εξουθένωση, που 
δημιουργούν κακή ποιότητα ζωής·

Or. en

Τροπολογία 45
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
μονότονες επαναλαμβανόμενες 
χειραγωγήσεις με ή χωρίς αντικείμενο για 
μακρόχρονες περιόδους ενδέχεται να 
οδηγούν σε μυοσκελετικές διαταραχές·

Or. en

Τροπολογία 46
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ψηφιακή μετάβαση παρέχει οικονομικά 
και κοινωνικά οφέλη, καθώς και νέες 
ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τους 
εργαζόμενους, ενώ ταυτόχρονα εγείρονται 
μια σειρά ηθικών και νομικών 
προκλήσεων που σχετίζονται με την 
απασχόληση· η ψηφιακή μετάβαση θα 
πρέπει να έχει θετικό αντίκτυπο στις 
συνθήκες εργασίας και γνώμονα τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των 
αξιών της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 47
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συλλογή 
δεδομένων των εργαζομένων και οι 
εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στον 
χώρο εργασίας και για τη διαχείριση του 
εργατικού δυναμικού υπερβαίνουν τη 
συσσώρευση και την άθροιση, 
συμπεριλαμβανομένων της πρόγνωσης, 
της μέτρησης, της υποβολής εκθέσεων 
και της ανάλυσης του δυναμικού και της 
απόδοσης των εργαζομένων, 
καθιστώντας δυσκολότερη για τους 
εργαζόμενους την αποτελεσματική 
άσκηση του δικαιώματος στην 
αποσύνδεση, είτε λόγω της άμεσης 
επιτήρησης είτε ενθαρρύνοντας τους 
εργαζόμενους να αποκτήσουν λογισμικό ή 
συσκευές αυτόματου εντοπισμού, λόγω 
ανισορροπίας δυνάμεων στο πλαίσιο των 
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σχέσεων του εργατικού δυναμικού ή διότι 
οι διευθυντές επικαλούνται την τάση των 
ανθρώπων προς την ανταγωνιστικότητα 
ως μέθοδο υπέρβασης της αντίστασης 
στην προσαρμογή τεχνολογιών που 
καθιστούν δύσκολη για τους 
εργαζόμενους την αποσύνδεση από την 
εργασία·

Or. en

Τροπολογία 48
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
τελευταία χρόνια πολλές νέες μορφές 
χώρου εργασίας και επιτήρησης της 
απόδοσης εργασίας χρησιμοποιούνται πιο 
εντατικά, επιτρέποντας στις εταιρείες και 
στο λογισμικό που χρησιμοποιούν να 
εντοπίζουν πολλές πτυχές των 
ανθρώπινων βιολογικών 
δραστηριοτήτων, ή τις συνθήκες του 
οικείου περιβάλλοντος εργασίας και 
διαβίωσης που δεν υφίστατο 
προηγουμένως, με την παροχή 
πληροφοριών για ανάλυση και πρόβλεψη 
σε πραγματικό χρόνο στους διευθυντές 
επιχειρήσεων σχετικά με την επιτήρηση 
των εργαζομένων, που θέτουν σε κίνδυνο 
το δικαίωμα των εργαζομένων στην 
αποσύνδεση·

Or. en

Τροπολογία 49
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι τα ψηφιακά εργαλεία 
που εξυπηρετούν εργασιακούς σκοπούς, 
συμπεριλαμβανομένων των ΤΠΕ, έχουν 
αυξημένη ευελιξία όσον αφορά τον χρόνο, 
τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο 
μπορούν να εκτελούνται οι εργασίες και να 
γίνεται η επικοινωνία με τους 
εργαζομένους·

1. τονίζει ότι τα ψηφιακά εργαλεία 
που εξυπηρετούν εργασιακούς σκοπούς, 
συμπεριλαμβανομένων των ΤΠΕ, έχουν 
αυξημένη ευελιξία όσον αφορά τον χρόνο, 
τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο 
μπορούν να εκτελούνται οι εργασίες και να 
γίνεται η επικοινωνία με τους 
εργαζομένους· υπογραμμίζει το γεγονός 
ότι η ευελιξία επικροτήθηκε ευρέως από 
την πλειονότητα των εργαζομένων, 
δημιουργώντας καλύτερη ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής 
ζωής και διευκολύνοντας την καθημερινή 
ζωή των ατόμων, καθώς και των 
οικογενειών· τονίζει ότι οι ανάγκες των 
εργαζομένων παρουσιάζουν σημαντικές 
διαφορές· επισημαίνει εν προκειμένω τη 
σημασία της ανάπτυξης πλαισίων σε 
επίπεδο χώρου εργασίας προκειμένου να 
αυξηθεί η προσωπική ευελιξία, 
διαφυλάσσοντας παράλληλα το δικαίωμα 
στην ιδιωτική ζωή·

Or. en

Τροπολογία 50
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι τα ψηφιακά εργαλεία 
που εξυπηρετούν εργασιακούς σκοπούς, 
συμπεριλαμβανομένων των ΤΠΕ, έχουν 
αυξημένη ευελιξία όσον αφορά τον χρόνο, 
τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο 
μπορούν να εκτελούνται οι εργασίες και να 
γίνεται η επικοινωνία με τους 
εργαζομένους·

1. τονίζει ότι τα ψηφιακά εργαλεία 
που εξυπηρετούν εργασιακούς σκοπούς, 
συμπεριλαμβανομένων των ΤΠΕ, έχουν 
αυξημένη ευελιξία όσον αφορά τον χρόνο, 
τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο 
μπορούν να εκτελούνται οι εργασίες και να 
γίνεται η επικοινωνία με τους 
εργαζομένους (ακόμη και εκτός του 
ωραρίου εργασίας τους) σε πλαίσια 
εργασίας που χαρακτηρίζονται από 
έλλειψη νομικής ρύθμισης, παρουσία 
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συνδικαλιστικών ενώσεων, συμφωνίες 
συλλογικών διαπραγματεύσεων και από 
τη διάδοση μη τυποποιημένων και 
άτυπων μορφών ρυθμίσεων 
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 51
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. σημειώνει ότι η χρήση των νέων 
αυτών εργαλείων μπορεί να ωφελήσει 
τους εργοδότες και για τους 
εργαζόμενους, οι οποίοι έτσι αποκτούν 
ευελιξία, μπορούν να εξοικονομήσουν 
χρόνο από τις μετακινήσεις και σε 
ορισμένες περιπτώσεις να διαχειριστούν 
πιο εύκολα τις προσωπικές και 
οικογενειακές τους υποχρεώσεις·

Or. fr

Τροπολογία 52
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. πιστεύει ότι οι κοινωνικοί εταίροι 
σε κλαδικό ή εταιρικό επίπεδο είναι οι 
πλέον κατάλληλοι να εφαρμόσουν 
ευέλικτα πλαίσια, που προάγουν την 
προσωπική ευελιξία και την προστασία 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων· 
καλεί εν προκειμένω τα κράτη μέλη να 
προωθούν τέτοια πλαίσια·
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Or. en

Τροπολογία 53
Petra De Sutter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι η σταθερή 
συνδεσιμότητα σε συνδυασμό με τις 
υψηλές εργασιακές απαιτήσεις και την 
αυξανόμενη προσδοκία να είναι οι 
εργαζόμενοι προσβάσιμοι ανά πάσα στιγμή 
μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων 
και τη σωματική και ψυχική τους υγεία και 
ευεξία·

2. επισημαίνει ότι η σταθερή 
συνδεσιμότητα σε συνδυασμό με τις 
υψηλές εργασιακές απαιτήσεις και την 
αυξανόμενη προσδοκία να είναι οι 
εργαζόμενοι προσβάσιμοι ανά πάσα στιγμή 
μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων 
και τη σωματική και ψυχική τους υγεία και 
ευεξία· επισημαίνει το γεγονός ότι, 
σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας 
του Eurofound για τις συνθήκες εργασίας 
(EWCS), αριθμός διπλάσιος από τους 
τακτικούς τηλεργαζόμενους αναφέρει ότι 
εργάζεται επιπλέον των 48 ωρών που 
ορίζονται στο ενωσιακό δίκαιο και 
αναπαύεται για λιγότερο από 11 ώρες 
μεταξύ των εργάσιμων ημερών σε 
σύγκριση με όσους εργάζονται στις 
εγκαταστάσεις των εργοδοτών· σημειώνει 
ότι ποσοστό σχεδόν 30% των εν λόγω 
τηλεργαζόμενων αναφέρουν ότι 
εργάζονται κατά τον ελεύθερό τους χρόνο 
καθημερινά ή αρκετές φορές την 
εβδομάδα, σε σύγκριση με ποσοστό κάτω 
του 5% των εργαζόμενων που εργάζονται 
στο γραφείο· σημειώνει με μεγάλη 
ανησυχία ότι, σύμφωνα με τα ίδια 
ευρήματα, οι τακτικοί τηλεργαζόμενοι 
είναι επίσης περισσότερο πιθανό να 
αναφέρουν ότι πάσχουν από άγχος που 
συνδέεται με την εργασία και διαταραχές 
του ύπνου· υπογραμμίζει ότι άλλες 
συνέπειες της τακτικής τηλεργασίας από 
το σπίτι στην υγεία των εργαζομένων από 
το σπίτι και των ιδιαιτέρως 
μετακινούμενων εργαζομένων είναι οι 
κεφαλαλγίες και η οπτική κόπωση, η 
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σωματική κόπωση, το άγχος και οι 
μυοσκελετικές διαταραχές.

Or. en

Τροπολογία 54
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι η σταθερή 
συνδεσιμότητα σε συνδυασμό με τις 
υψηλές εργασιακές απαιτήσεις και την 
αυξανόμενη προσδοκία να είναι οι 
εργαζόμενοι προσβάσιμοι ανά πάσα στιγμή 
μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων 
και τη σωματική και ψυχική τους υγεία και 
ευεξία·

2. σημειώνει ότι αυτή η εξέλιξη 
μπορεί, εφόσον χρησιμοποιηθεί σωστά, 
να αποτελέσει έναν τρόπο ώστε να 
εργαζόμενοι να οργανώνουν καλύτερα τον 
χρόνο εργασίας και τα εργασιακά τους 
καθήκοντα, συνδυάζοντας 
αποτελεσματικά την ψηφιακή εργασία με 
τις οικείες ευθύνες φροντίδας· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι, εάν δεν 
χρησιμοποιηθεί σωστά, η σταθερή 
συνδεσιμότητα σε συνδυασμό με τις 
υψηλές εργασιακές απαιτήσεις και την 
αυξανόμενη προσδοκία να είναι οι 
εργαζόμενοι προσβάσιμοι ανά πάσα στιγμή 
μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων 
και τη σωματική και ψυχική τους υγεία και 
ευεξία·

Or. en

Τροπολογία 55
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι η σταθερή 
συνδεσιμότητα σε συνδυασμό με τις 
υψηλές εργασιακές απαιτήσεις και την 

2. επισημαίνει ότι η σταθερή 
συνδεσιμότητα σε συνδυασμό με τις 
υψηλές εργασιακές απαιτήσεις και την 
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αυξανόμενη προσδοκία να είναι οι 
εργαζόμενοι προσβάσιμοι ανά πάσα στιγμή 
μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων 
και τη σωματική και ψυχική τους υγεία και 
ευεξία·

αυξανόμενη προσδοκία να είναι οι 
εργαζόμενοι προσβάσιμοι ανά πάσα στιγμή 
μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων 
και τη σωματική και ψυχική τους υγεία και 
ευεξία και επίσης μπορεί να ωφελήσει 
καινοτόμες μορφές και τρόπους εργασίας 
προσαρμοσμένους στην τρέχουσα 
πραγματικότητα της αγοράς και των 
ΤΠΕ με μεγαλύτερη αυτονομία της 
ελευθερίας·

Or. es

Τροπολογία 56
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι η σταθερή 
συνδεσιμότητα σε συνδυασμό με τις 
υψηλές εργασιακές απαιτήσεις και την 
αυξανόμενη προσδοκία να είναι οι 
εργαζόμενοι προσβάσιμοι ανά πάσα στιγμή 
μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων 
και τη σωματική και ψυχική τους υγεία και 
ευεξία·

2. επισημαίνει ότι η σταθερή 
συνδεσιμότητα σε συνδυασμό με τις 
υψηλές εργασιακές απαιτήσεις και την 
αυξανόμενη προσδοκία να είναι οι 
εργαζόμενοι προσβάσιμοι ανά πάσα στιγμή 
μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων, 
την ισορροπία μεταξύ της προσωπικής 
και επαγγελματικής ζωής τους, καθώς 
και τη σωματική και ψυχική τους υγεία και 
ευεξία·

Or. fr

Τροπολογία 57
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι η σταθερή 2. επισημαίνει ότι η σταθερή 
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συνδεσιμότητα σε συνδυασμό με τις 
υψηλές εργασιακές απαιτήσεις και την 
αυξανόμενη προσδοκία να είναι οι 
εργαζόμενοι προσβάσιμοι ανά πάσα στιγμή 
μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων 
και τη σωματική και ψυχική τους υγεία και 
ευεξία·

συνδεσιμότητα σε συνδυασμό με τις 
υψηλές εργασιακές απαιτήσεις και την 
αυξανόμενη προσδοκία να είναι οι 
εργαζόμενοι προσβάσιμοι ανά πάσα στιγμή 
μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων 
και τη σωματική και ψυχική τους υγεία και 
ευεξία·και την αυτοπραγμάτωση της 
προσωπικής και οικογενειακής τους 
ζωής·

Or. fr

Τροπολογία 58
Eugen Tomac

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι η σταθερή 
συνδεσιμότητα σε συνδυασμό με τις 
υψηλές εργασιακές απαιτήσεις και την 
αυξανόμενη προσδοκία να είναι οι 
εργαζόμενοι προσβάσιμοι ανά πάσα στιγμή 
μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων 
και τη σωματική και ψυχική τους υγεία και 
ευεξία·

2. επισημαίνει ότι η σταθερή 
συνδεσιμότητα σε συνδυασμό με τις 
υψηλές εργασιακές απαιτήσεις και την 
αυξανόμενη προσδοκία να είναι οι 
εργαζόμενοι προσβάσιμοι ανά πάσα στιγμή 
μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων, 
τη σωματική και ψυχική τους υγεία και 
ευεξία, και την οικογενειακή τους 
κατάσταση·

Or. ro

Τροπολογία 59
Petra De Sutter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. αναγνωρίζει ότι η αποτελεσματική 
καταγραφή του χρόνου εργασίας μπορεί 
να συμβάλει στην τήρηση του συμβατικού 
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χρόνου εργασίας· τονίζει ότι, ενώ είναι 
σημαντικό να καταγράφεται ο χρόνος 
εργασίας προκειμένου να εξασφαλίζεται 
ότι δεν υπερβαίνονται οι συμφωνημένες 
ώρες εργασίας και τα νόμιμα όρια, πρέπει 
να δίνεται προσοχή στην 
αποτελεσματικότητα, δεδομένου ότι 
κανονισμοί επί του θέματος υφίστανται 
μόνον σε λίγα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 60
Tomáš Zdechovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. υπενθυμίζει ότι η συνεχής 
συνδεσιμότητα δεν αποτελεί μόνο ζήτημα 
που σχετίζεται με την εργασία καθώς η 
υπερβολική χρήση ψηφιακών συσκευών 
και εργαλείων στην προσωπική ζωή 
μπορούν να επηρεάσουν και τη σωματική 
και πνευματική ευεξία·

Or. en

Τροπολογία 61
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. σημειώνει ότι «όλο και 
περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία 
υπογραμμίζουν ότι αποτελέσματα από τη 
μείωση των συχνών ωραρίων εργασίας 
μακράς διάρκειας είναι ο θετικός 
αντίκτυπος στη σωματική και ψυχική 
υγεία των εργαζομένων, η βελτίωση της 

3. σημειώνει ότι «όλο και 
περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία 
υπογραμμίζουν ότι η οριοθέτηση του 
ωραρίου εργασίας, μια ορισμένη ευελιξία 
στην οργάνωση του χρόνου εργασίας σε 
συνδυασμό με ενεργά μέτρα για τη 
βελτίωση της ευημερίας στην εργασία 
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ασφάλειας στον χώρο εργασίας και η 
αύξηση της παραγωγικότητας κατά την 
εργασία λόγω της μείωσης της κόπωσης 
και του άγχους, της αύξησης της 
ικανοποίησης από την εργασία των 
εργαζομένων, της ύπαρξης κινήτρων και 
των μειωμένων ποσοστών απουσίας»10·

έχουν θετικό αντίκτυπο στη σωματική και 
ψυχική υγεία των εργαζομένων, η 
βελτίωση της ασφάλειας στον χώρο 
εργασίας και η αύξηση της 
παραγωγικότητας κατά την εργασία λόγω 
της μείωσης της κόπωσης και του άγχους, 
της αύξησης της ικανοποίησης από την 
εργασία των εργαζομένων, της ύπαρξης 
κινήτρων και των μειωμένων ποσοστών 
απουσίας 10»·

__________________ __________________
10 δηλώσεις Messenger, ΔΟΕ, όπως 
παρατίθενται στη μελέτη εκτίμησης της 
ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας που 
εκπόνησε η Μονάδα Ευρωπαϊκής 
Προστιθέμενης Αξίας της Υπηρεσίας 
Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
(EPRS) με τίτλο «The right to disconnect» 
(Το δικαίωμα στην αποσύνδεση) (PE 
642.847, Ιούλιος 2020): 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/BRIE/2020/642847/EPRS_BRI(2020)
642847_EN.pdf

10 δηλώσεις Messenger, ΔΟΕ, όπως 
παρατίθενται στη μελέτη εκτίμησης της 
ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας που 
εκπόνησε η Μονάδα Ευρωπαϊκής 
Προστιθέμενης Αξίας της Υπηρεσίας 
Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
(EPRS) με τίτλο «The right to disconnect» 
(Το δικαίωμα στην αποσύνδεση) (PE 
642.847, Ιούλιος 2020): 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/BRIE/2020/642847/EPRS_BRI(2020)
642847_EN.pdf

Or. fr

Τροπολογία 62
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. σημειώνει ότι «όλο και 
περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία 
υπογραμμίζουν ότι αποτελέσματα από τη 
μείωση των συχνών ωραρίων εργασίας 
μακράς διάρκειας είναι ο θετικός 
αντίκτυπος στη σωματική και ψυχική 
υγεία των εργαζομένων, η βελτίωση της 
ασφάλειας στον χώρο εργασίας και η 
αύξηση της παραγωγικότητας κατά την 
εργασία λόγω της μείωσης της κόπωσης 
και του άγχους, της αύξησης της 
ικανοποίησης από την εργασία των 

3. σημειώνει ότι «όλο και 
περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία 
υπογραμμίζουν ότι η ισορροπία ανάμεσα 
στην προσωπική και επαγγελματική ζωή 
έχει θετικό αντίκτυπο στη σωματική και 
ψυχική υγεία των εργαζομένων, η 
βελτίωση της ασφάλειας στον χώρο 
εργασίας και η αύξηση της 
παραγωγικότητας κατά την εργασία λόγω 
της μείωσης της κόπωσης και του άγχους, 
της αύξησης της ικανοποίησης από την 
εργασία των εργαζομένων, της ύπαρξης 
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εργαζομένων, της ύπαρξης κινήτρων και 
των μειωμένων ποσοστών απουσίας»10·

κινήτρων και των μειωμένων ποσοστών 
απουσίας 10»·

__________________ __________________
10 δηλώσεις Messenger, ΔΟΕ, όπως 
παρατίθενται στη μελέτη εκτίμησης της 
ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας που 
εκπόνησε η Μονάδα Ευρωπαϊκής 
Προστιθέμενης Αξίας της Υπηρεσίας 
Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
(EPRS) με τίτλο «The right to disconnect» 
(Το δικαίωμα στην αποσύνδεση) (PE 
642.847, Ιούλιος 2020): 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/BRIE/2020/642847/EPRS_BRI(2020)
642847_EN.pdf

10 δηλώσεις Messenger, ΔΟΕ, όπως 
παρατίθενται στη μελέτη εκτίμησης της 
ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας που 
εκπόνησε η Μονάδα Ευρωπαϊκής 
Προστιθέμενης Αξίας της Υπηρεσίας 
Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
(EPRS) με τίτλο «The right to disconnect» 
(Το δικαίωμα στην αποσύνδεση) (PE 
642.847, Ιούλιος 2020): 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/BRIE/2020/642847/EPRS_BRI(2020)
642847_EN.pdf

Or. fr

Τροπολογία 63
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. αναγνωρίζει τη σημασία της ορθής 
και αποτελεσματικής χρήσης ψηφιακών 
εργαλείων για εργασιακούς σκοπούς, με 
μέριμνα να αποφεύγεται κάθε παραβίαση 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων στις 
δίκαιες συνθήκες εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων της δίκαιης 
αμοιβής, της οριοθέτησης του χρόνου 
εργασίας και της ισορροπίας μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, 
καθώς και της υγείας και ασφάλειας στην 
εργασία·

4. αναγνωρίζει τη σημασία της ορθής 
και αποτελεσματικής χρήσης ψηφιακών 
εργαλείων για εργασιακούς σκοπούς, τόσο 
για τους εργαζόμενους όσο και για τους 
εργοδότες, με μέριμνα να αποφεύγεται 
κάθε παραβίαση των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων στις δίκαιες συνθήκες 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων της 
δίκαιης αμοιβής, της οριοθέτησης του 
χρόνου εργασίας και της ισορροπίας 
μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής 
ζωής, καθώς και της υγείας και ασφάλειας 
στην εργασία·

Or. fr

Τροπολογία 64
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. αναγνωρίζει τη σημασία της ορθής 
και αποτελεσματικής χρήσης ψηφιακών 
εργαλείων για εργασιακούς σκοπούς, με 
μέριμνα να αποφεύγεται κάθε παραβίαση 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων στις 
δίκαιες συνθήκες εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων της δίκαιης 
αμοιβής, της οριοθέτησης του χρόνου 
εργασίας και της ισορροπίας μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, 
καθώς και της υγείας και ασφάλειας στην 
εργασία·

4. αναγνωρίζει τη σημασία της 
εύλογης, ορθής και αποτελεσματικής 
χρήσης ψηφιακών εργαλείων για 
εργασιακούς σκοπούς, με μέριμνα να 
αποφεύγεται κάθε παραβίαση των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων στις 
δίκαιες συνθήκες εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων της δίκαιης 
αμοιβής, της οριοθέτησης του χρόνου 
εργασίας και της ισορροπίας μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, 
καθώς και της υγείας και ασφάλειας στην 
εργασία·

Or. fr

Τροπολογία 65
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι οι διακοπές στον μη 
εργάσιμο χρόνο των εργαζομένων 
αυξάνουν τον κίνδυνο μη αμειβόμενης 
υπερωριακής εργασίας, έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στην ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, δεν 
τους επιτρέπουν να αναπαύονται σωστά 
από την εργασία τους και αυξάνουν τον 
κίνδυνο ψυχοκοινωνικών και σωματικών 
προβλημάτων, όπως άγχος, κατάθλιψη και 
επαγγελματική εξουθένωση·

5. πιστεύει ότι οι διακοπές στον μη 
εργάσιμο χρόνο των εργαζομένων 
αυξάνουν τον κίνδυνο μη αμειβόμενης 
υπερωριακής εργασίας, μπορεί να 
οδηγήσουν σε μειωμένη παραγωγικότητα 
της εργασίας, έχουν αρνητικό αντίκτυπο 
στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής 
και προσωπικής ζωής, δεν τους επιτρέπουν 
να αναπαύονται σωστά από την εργασία 
τους και αυξάνουν τον κίνδυνο 
ψυχοκοινωνικών και σωματικών 
προβλημάτων, όπως άγχος, κατάθλιψη, 
επαγγελματική εξουθένωση και άγχος 
εξαιτίας της τεχνολογίας·

Or. pl
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Τροπολογία 66
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι οι διακοπές στον μη 
εργάσιμο χρόνο των εργαζομένων 
αυξάνουν τον κίνδυνο μη αμειβόμενης 
υπερωριακής εργασίας, έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στην ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, δεν 
τους επιτρέπουν να αναπαύονται σωστά 
από την εργασία τους και αυξάνουν τον 
κίνδυνο ψυχοκοινωνικών και σωματικών 
προβλημάτων, όπως άγχος, κατάθλιψη και 
επαγγελματική εξουθένωση·

5. πιστεύει ότι οι διακοπές στον μη 
εργάσιμο χρόνο των εργαζομένων 
αυξάνουν τον κίνδυνο μη αμειβόμενης 
υπερωριακής εργασίας, σε ορισμένα είδη 
εργασίας, έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής, καθώς δεν τους 
επιτρέπουν να αναπαύονται σωστά από την 
εργασία τους και αυξάνουν τον κίνδυνο 
ψυχοκοινωνικών και σωματικών 
προβλημάτων, όπως άγχος, κατάθλιψη και 
επαγγελματική εξουθένωση·

Or. es

Τροπολογία 67
Petra De Sutter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι οι διακοπές στον μη 
εργάσιμο χρόνο των εργαζομένων 
αυξάνουν τον κίνδυνο μη αμειβόμενης 
υπερωριακής εργασίας, έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στην ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, δεν 
τους επιτρέπουν να αναπαύονται σωστά 
από την εργασία τους και αυξάνουν τον 
κίνδυνο ψυχοκοινωνικών και σωματικών 
προβλημάτων, όπως άγχος, κατάθλιψη και 
επαγγελματική εξουθένωση·

5. πιστεύει ότι οι διακοπές στον μη 
εργάσιμο χρόνο των εργαζομένων 
αυξάνουν τον κίνδυνο κατά της υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία, μη αμειβόμενης 
υπερωριακής εργασίας, έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στην ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, δεν 
τους επιτρέπουν να αναπαύονται σωστά 
από την εργασία τους και αυξάνουν τον 
κίνδυνο ψυχοκοινωνικών και σωματικών 
προβλημάτων, όπως άγχος, κατάθλιψη και 
επαγγελματική εξουθένωση·

Or. en
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Τροπολογία 68
Alex Agius Saliba, Marc Angel, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Brando 
Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Milan Brglez, Pierfrancesco Majorino, 
Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, 
Elisabetta Gualmini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι οι διακοπές στον μη 
εργάσιμο χρόνο των εργαζομένων 
αυξάνουν τον κίνδυνο μη αμειβόμενης 
υπερωριακής εργασίας, έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στην ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, δεν 
τους επιτρέπουν να αναπαύονται σωστά 
από την εργασία τους και αυξάνουν τον 
κίνδυνο ψυχοκοινωνικών και σωματικών 
προβλημάτων, όπως άγχος, κατάθλιψη και 
επαγγελματική εξουθένωση·

5. πιστεύει ότι οι διακοπές στον μη 
εργάσιμο χρόνο και τις εκτεταμένες ώρες 
εργασίας των εργαζομένων αυξάνουν τον 
κίνδυνο μη αμειβόμενης υπερωριακής 
εργασίας, έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής, δεν τους επιτρέπουν να 
αναπαύονται σωστά από την εργασία τους 
και αυξάνουν τον κίνδυνο ψυχοκοινωνικών 
και σωματικών προβλημάτων, όπως άγχος, 
κατάθλιψη και επαγγελματική 
εξουθένωση·

Or. en

Τροπολογία 69
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι οι διακοπές στον μη 
εργάσιμο χρόνο των εργαζομένων 
αυξάνουν τον κίνδυνο μη αμειβόμενης 
υπερωριακής εργασίας, έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στην ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, δεν 
τους επιτρέπουν να αναπαύονται σωστά 
από την εργασία τους και αυξάνουν τον 
κίνδυνο ψυχοκοινωνικών και σωματικών 
προβλημάτων, όπως άγχος, κατάθλιψη και 
επαγγελματική εξουθένωση·

5. πιστεύει ότι οι διακοπές στον μη 
εργάσιμο χρόνο των εργαζομένων 
αυξάνουν τον κίνδυνο μη αμειβόμενης 
υπερωριακής εργασίας, έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στην ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, δεν 
τους επιτρέπουν να αναπαύονται σωστά 
από την εργασία τους και αυξάνουν τον 
κίνδυνο ψυχοκοινωνικών, ψυχικών και 
σωματικών προβλημάτων, όπως άγχος, 
κατάθλιψη και επαγγελματική 
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εξουθένωση·

Or. en

Τροπολογία 70
Elena Lizzi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. αναγνωρίζει τη σημασία του 
προσδιορισμού των κριτηρίων για τον 
καθορισμό του τρόπου με τον οποίο θα 
υπολογιστεί η αποζημίωση για εργασία 
που εκτελείται εκτός του χρόνου 
εργασίας·

Or. it

Τροπολογία 71
José Gusmão, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. αναγνωρίζει τα πορίσματα του 
Eurofound, σύμφωνα με τα οποία τα άτομα 
που εργάζονται από τον τόπο κατοικίας 
τους είναι πιο επιρρεπή στην εργασία για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και σε πιο 
ακανόνιστες ώρες· τονίζει ότι αυξάνεται ο 
αριθμός των εργαζομένων στην Ένωση 
που αναφέρουν εργασιακά ωράρια μακράς 
διάρκειας ή που δεν είναι σε θέση να 
επωφεληθούν από τις περιόδους εκτός 
χρόνου εργασίας·

6. αναγνωρίζει τα πορίσματα του 
Eurofound, σύμφωνα με τα οποία τα άτομα 
που εργάζονται τακτικά από τον τόπο 
κατοικίας τους είναι δύο φορές πιο 
πιθανόν να εργάζονται επιπλέον των 48 
ωρών ανά εβδομάδα, όπως ορίζεται από 
το δίκαιο της Ένωσης, και διατρέχουν 
τον κίνδυνο να αναπαύονται λιγότερο από 
11 ώρες μεταξύ των εργάσιμων ημερών 
συγκριτικά με όσους εργάζονται στις 
εγκαταστάσεις των εργοδοτών· 
επισημαίνει ότι ποσοστό σχεδόν 30% των 
εν λόγω τηλεργαζόμενων αναφέρουν ότι 
εργάζονται κατά τον ελεύθερο χρόνο τους 
καθημερινά ή αρκετές φορές την 
εβδομάδα, συγκριτικά με ποσοστό 
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μικρότερο του 5% των εργαζομένων που 
εργάζονται στο γραφείο και ότι οι 
τηλεργαζόμενοι είναι περισσότερο πιθανό 
να εργάζονται ακανόνιστες ώρες· τονίζει 
ότι αυξάνεται ο αριθμός των εργαζομένων 
από το σπίτι στην Ένωση που αναφέρουν 
εργασιακά ωράρια μακράς διάρκειας ή που 
δεν είναι σε θέση να επωφεληθούν από τις 
περιόδους εκτός χρόνου εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 72
Alex Agius Saliba, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Milan Brglez, Pierfrancesco 
Majorino, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, 
Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Agnes Jongerius, Estrella Durá 
Ferrandis, Brando Benifei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. αναγνωρίζει τα πορίσματα του 
Eurofound, σύμφωνα με τα οποία τα άτομα 
που εργάζονται από τον τόπο κατοικίας 
τους είναι πιο επιρρεπή στην εργασία για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και σε πιο 
ακανόνιστες ώρες· τονίζει ότι αυξάνεται ο 
αριθμός των εργαζομένων στην Ένωση 
που αναφέρουν εργασιακά ωράρια μακράς 
διάρκειας ή που δεν είναι σε θέση να 
επωφεληθούν από τις περιόδους εκτός 
χρόνου εργασίας·

6. αναγνωρίζει τα πορίσματα του 
Eurofound, σύμφωνα με τα οποία τα άτομα 
που εργάζονται τακτικά από τον τόπο 
κατοικίας τους είναι δύο φορές πιο 
πιθανόν να εργάζονται επιπλέον των 48 
ωρών ανά εβδομάδα, όπως ορίζεται από 
το δίκαιο της Ένωσης, και να 
αναπαύονται λιγότερο από 11 ώρες 
μεταξύ των εργάσιμων ημερών 
συγκριτικά με όσους εργάζονται στις 
εγκαταστάσεις των εργοδοτών· 
επισημαίνει ότι ποσοστό σχεδόν 30% των 
εν λόγω τηλεργαζόμενων αναφέρουν ότι 
εργάζονται κατά τον ελεύθερο χρόνο τους 
καθημερινά ή αρκετές φορές την 
εβδομάδα, συγκριτικά με ποσοστό 
μικρότερο του 5% των εργαζομένων που 
εργάζονται στο γραφείο και ότι οι 
τηλεργαζόμενοι είναι περισσότερο πιθανό 
να εργάζονται ακανόνιστες ώρες· τονίζει 
ότι αυξάνεται ο αριθμός των εργαζομένων 
από το σπίτι στην Ένωση που αναφέρουν 
εργασιακά ωράρια μακράς διάρκειας ή που 
δεν είναι σε θέση να επωφεληθούν από τις 
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περιόδους εκτός χρόνου εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 73
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. αναγνωρίζει τα πορίσματα του 
Eurofound, σύμφωνα με τα οποία τα άτομα 
που εργάζονται από τον τόπο κατοικίας 
τους είναι πιο επιρρεπή στην εργασία για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και σε πιο 
ακανόνιστες ώρες· τονίζει ότι αυξάνεται ο 
αριθμός των εργαζομένων στην Ένωση 
που αναφέρουν εργασιακά ωράρια μακράς 
διάρκειας ή που δεν είναι σε θέση να 
επωφεληθούν από τις περιόδους εκτός 
χρόνου εργασίας·

6. αναγνωρίζει τα πορίσματα του 
Eurofound, σύμφωνα με τα οποία τα άτομα 
που εργάζονται από τον τόπο κατοικίας 
τους είναι πιο επιρρεπή στην εργασία για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και σε πιο 
ακανόνιστες ώρες· τονίζει ότι αυξάνεται ο 
αριθμός των εργαζομένων στην Ένωση 
που αναφέρουν εργασιακά ωράρια μακράς 
διάρκειας ή που δεν είναι σε θέση να 
επωφεληθούν από τις περιόδους εκτός 
χρόνου εργασίας και καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την 
έρευνα και τη συλλογή δεδομένων ώστε 
να διαθέτουν λεπτομερή εκτίμηση των 
προβλημάτων που συνδέονται με το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση·

Or. en

Τροπολογία 74
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. επισημαίνει ότι η χρήση 
ψηφιακών εργαλείων για παρατεταμένες 
χρονικές περιόδους μπορεί να προκαλέσει 
έλλειψη συγκέντρωσης και 
συναισθηματικές δυσκολίες, οι οποίες 
έχουν αντίκτυπο σε όλα τα μέλη της 
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οικογένειας· υπενθυμίζει ότι ο Διεθνής 
Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο 
έχει ταξινομήσει την ακτινοβολία 
ραδιοσυχνοτήτων ως καρκινογόνα· 
επισημαίνει ότι οι έγκυες γυναίκες 
διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο·

Or. pl

Τροπολογία 75
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. λαμβάνει υπό σημείωση τις 
προβλέψεις του Eurofound ότι οι 
εργαζόμενοι την επαύριον της κρίσης 
COVID-19 είναι πιθανόν να έχουν οφέλη 
όπως η αυξημένη ευελιξία να 
διαχειριστούν τις ανάγκες της εργασιακής 
και οικογενειακής ζωής, περισσότερη 
αυτονομία και βελτιωμένη 
παραγωγικότητα·

Or. en

Τροπολογία 76
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. αναγνωρίζει ότι, με σωστή χρήση, 
η ψηφιακή εργασία μπορεί να αυξήσει 
συνολικά την ικανοποίηση του 
εργαζομένου και να του/της επιτρέψει να 
προγραμματίζει την εργασία όπως 
τον/την εξυπηρετεί·

Or. en
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Τροπολογία 77
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επαναλαμβάνει ότι ο συνδυασμός 
των εργασιακών ωραρίων μακράς 
διάρκειας και υψηλότερων απαιτήσεων για 
τα άτομα που εργάζονται από το σπίτι κατά 
τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 είναι 
πιθανόν να ενέχει υψηλότερους κινδύνους 
από τους αναμενόμενους για τους 
εργαζόμενους, με αρνητικές επιπτώσεις 
στην ποιότητα του χρόνου εργασίας τους 
και στην ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής·

7. επαναλαμβάνει ότι ο συνδυασμός 
των εργασιακών ωραρίων μακράς 
διάρκειας και υψηλότερων απαιτήσεων για 
τα άτομα που εργάζονται από το σπίτι κατά 
τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 είναι 
πιθανόν να ενέχει υψηλότερους κινδύνους 
από τους αναμενόμενους για τους 
εργαζόμενους, ιδιαιτέρως για τις γυναίκες 
και τους νέους, με αρνητικές επιπτώσεις 
στην ποιότητα του χρόνου εργασίας τους 
και στην ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής· 
θεωρεί ωστόσο ότι η ρύθμιση των 
συστημάτων εργασίας από το σπίτι θα 
συνεισέφερε στη βελτίωση της 
ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής, στη μείωση των 
εκπομπών CO2 που συνδέονται με την 
καθημερινή μετακίνηση μεταξύ 
κατοικίας και εργασίας, στην προαγωγή 
της παραγωγικότητας και την αύξηση 
των ευκαιριών απασχόλησης, ιδίως για 
τα άτομα με αναπηρία, και μπορεί να 
λειτουργήσει ως εργαλείο καταπολέμησης 
του αγροτικού αποπληθυσμού·

Or. en

Τροπολογία 78
Nicolaus Fest, Guido Reil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επαναλαμβάνει ότι ο συνδυασμός 7. επαναλαμβάνει ότι ο συνδυασμός 
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των εργασιακών ωραρίων μακράς 
διάρκειας και υψηλότερων απαιτήσεων για 
τα άτομα που εργάζονται από το σπίτι κατά 
τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 είναι 
πιθανόν να ενέχει υψηλότερους κινδύνους 
από τους αναμενόμενους για τους 
εργαζόμενους, με αρνητικές επιπτώσεις 
στην ποιότητα του χρόνου εργασίας τους 
και στην ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής·

των εργασιακών ωραρίων μακράς 
διάρκειας και υψηλότερων απαιτήσεων για 
τα άτομα που εργάζονται από το σπίτι κατά 
τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 μπορεί 
ενδεχομένως να ενέχει υψηλότερους 
κινδύνους από τους αναμενόμενους για 
τους εργαζόμενους, με αρνητικές 
επιπτώσεις στην ποιότητα του χρόνου 
εργασίας τους και στην ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής· 
αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι τα κοινωνικά 
και οικονομικά οφέλη της εργασίας από 
το σπίτι είναι επίσης πολλά και θεωρεί ότι 
η πανδημία αποτέλεσε ιδανική ευκαιρία 
ώστε οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί να 
μειώσουν τις δαπάνες προϋπολογισμού 
για χώρο γραφείων·

Or. en

Τροπολογία 79
Alex Agius Saliba, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro, Vilija 
Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Agnes Jongerius, 
Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Alicia 
Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επαναλαμβάνει ότι ο συνδυασμός 
των εργασιακών ωραρίων μακράς 
διάρκειας και υψηλότερων απαιτήσεων για 
τα άτομα που εργάζονται από το σπίτι 
κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 
είναι πιθανόν να ενέχει υψηλότερους 
κινδύνους από τους αναμενόμενους για 
τους εργαζόμενους, με αρνητικές 
επιπτώσεις στην ποιότητα του χρόνου 
εργασίας τους και στην ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής·

7. επαναλαμβάνει ότι αν και η 
συμβολή της στη διαφύλαξη της 
απασχόλησης κατά τη διάρκεια της 
κρίσης COVID-19 υπήρξε ουσιαστική, η 
αυξημένη εργασία από το σπίτι μπορεί να 
ενέχει κινδύνους για τους εργαζόμενους 
λόγω του συνδυασμού των εργασιακών 
ωραρίων μακράς διάρκειας και 
υψηλότερων απαιτήσεων για τα άτομα που 
εργάζονται από το σπίτι, με αρνητικές 
επιπτώσεις στην ποιότητα του χρόνου 
εργασίας τους και στην ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής· 
τονίζει, επιπλέον, ότι δεδομένης της 
πρόβλεψης για διεύρυνση της 
τηλεργασίας σε βάθος χρόνου, η 
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αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων 
καθίσταται σημαντικότερη·

Or. en

Τροπολογία 80
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επαναλαμβάνει ότι ο συνδυασμός 
των εργασιακών ωραρίων μακράς 
διάρκειας και υψηλότερων απαιτήσεων για 
τα άτομα που εργάζονται από το σπίτι κατά 
τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 είναι 
πιθανόν να ενέχει υψηλότερους κινδύνους 
από τους αναμενόμενους για τους 
εργαζόμενους, με αρνητικές επιπτώσεις 
στην ποιότητα του χρόνου εργασίας τους 
και στην ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής·

7. επαναλαμβάνει ότι ο συνδυασμός 
των εργασιακών ωραρίων μακράς 
διάρκειας και υψηλότερων απαιτήσεων για 
τα άτομα που εργάζονται από το σπίτι κατά 
τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 είναι 
πιθανόν να ενέχει υψηλότερους κινδύνους 
από τους αναμενόμενους για τους 
εργαζόμενους, με αρνητικές επιπτώσεις 
στην ποιότητα του χρόνου εργασίας τους 
και στην ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής· 
υπογραμμίζει ότι η δυνατότητα 
τηλεργασίας κατά την κρίση COVID-19 
έσωσε επιχειρήσεις, εξασφαλίζοντας την 
αδιάλειπτη λειτουργία τους, καθώς και 
θέσεις εργασίας πολλών ατόμων·

Or. en

Τροπολογία 81
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επαναλαμβάνει ότι ο συνδυασμός 
των εργασιακών ωραρίων μακράς 
διάρκειας και υψηλότερων απαιτήσεων για 
τα άτομα που εργάζονται από το σπίτι κατά 
τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 είναι 

7. επαναλαμβάνει ότι ο συνδυασμός 
των εργασιακών ωραρίων μακράς 
διάρκειας και υψηλότερων απαιτήσεων για 
τα άτομα που εργάζονται από το σπίτι κατά 
τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 είναι 
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πιθανόν να ενέχει υψηλότερους κινδύνους 
από τους αναμενόμενους για τους 
εργαζόμενους, με αρνητικές επιπτώσεις 
στην ποιότητα του χρόνου εργασίας τους 
και στην ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής·

πιθανόν να ενέχει υψηλότερους κινδύνους 
από τους αναμενόμενους για τους 
εργαζόμενους, με αρνητικές επιπτώσεις 
στην ποιότητα του χρόνου εργασίας τους 
και στην ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής· και 
ότι αποτελεί επίσης όφελος για την 
αύξηση της αποτελεσματικότητας και 
της αριστείας που επιτυγχάνεται κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων τους·

Or. es

Τροπολογία 82
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επαναλαμβάνει ότι ο συνδυασμός 
των εργασιακών ωραρίων μακράς 
διάρκειας και υψηλότερων απαιτήσεων για 
τα άτομα που εργάζονται από το σπίτι κατά 
τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 είναι 
πιθανόν να ενέχει υψηλότερους κινδύνους 
από τους αναμενόμενους για τους 
εργαζόμενους, με αρνητικές επιπτώσεις 
στην ποιότητα του χρόνου εργασίας τους 
και στην ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής·

7. επαναλαμβάνει ότι ο συνδυασμός 
των εργασιακών ωραρίων μακράς 
διάρκειας, υψηλότερων απαιτήσεων για τα 
άτομα που εργάζονται από το σπίτι, 
ιδιαιτέρως αυτά με ευθύνες φροντίδας, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που 
παρέχουν διδασκαλία κατ’ οίκον ή 
φροντίδα σε παιδιά ή σε εξαρτώμενους 
συγγενείς, κατά τη διάρκεια της κρίσης 
COVID-19 είναι πιθανόν να ενέχει 
υψηλότερους κινδύνους από τους 
αναμενόμενους για τους εργαζόμενους, με 
αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα του 
χρόνου εργασίας τους και στην ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής 
ζωής·

Or. en

Τροπολογία 83
José Gusmão, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επαναλαμβάνει ότι ο συνδυασμός 
των εργασιακών ωραρίων μακράς 
διάρκειας και υψηλότερων απαιτήσεων για 
τα άτομα που εργάζονται από το σπίτι 
κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 
είναι πιθανόν να ενέχει υψηλότερους 
κινδύνους από τους αναμενόμενους για 
τους εργαζόμενους, με αρνητικές 
επιπτώσεις στην ποιότητα του χρόνου 
εργασίας τους και στην ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής·

7. επαναλαμβάνει ότι αν και η 
συμβολή της στη διαφύλαξη της 
απασχόλησης κατά τη διάρκεια της 
κρίσης COVID-19 υπήρξε ουσιαστική, η 
αυξημένη εργασία από το σπίτι μπορεί να 
ενέχει κινδύνους για τους εργαζόμενους 
λόγω του συνδυασμού των εργασιακών 
ωραρίων μακράς διάρκειας και 
υψηλότερων απαιτήσεων για τα άτομα που 
εργάζονται από το σπίτι, με αρνητικές 
επιπτώσεις στην ποιότητα του χρόνου 
εργασίας τους και στην ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής·

Or. en

Τροπολογία 84
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επαναλαμβάνει ότι ο συνδυασμός 
των εργασιακών ωραρίων μακράς 
διάρκειας και υψηλότερων απαιτήσεων για 
τα άτομα που εργάζονται από το σπίτι κατά 
τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 είναι 
πιθανόν να ενέχει υψηλότερους κινδύνους 
από τους αναμενόμενους για τους 
εργαζόμενους, με αρνητικές επιπτώσεις 
στην ποιότητα του χρόνου εργασίας τους 
και στην ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής·

7. επαναλαμβάνει ότι ο συνδυασμός 
των εργασιακών ωραρίων μακράς 
διάρκειας και υψηλότερων απαιτήσεων για 
τα άτομα που εργάζονται από το σπίτι κατά 
τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 είναι 
πιθανόν να ενέχει υψηλότερους κινδύνους 
από τους αναμενόμενους για τους 
εργαζόμενους, με αρνητικές επιπτώσεις 
στην ποιότητα του χρόνου εργασίας τους 
και στην ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, 
καθώς και στη σωματική και ψυχική 
τους υγεία·

Or. en

Τροπολογία 85
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επαναλαμβάνει ότι ο συνδυασμός 
των εργασιακών ωραρίων μακράς 
διάρκειας και υψηλότερων απαιτήσεων για 
τα άτομα που εργάζονται από το σπίτι κατά 
τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 είναι 
πιθανόν να ενέχει υψηλότερους κινδύνους 
από τους αναμενόμενους για τους 
εργαζόμενους, με αρνητικές επιπτώσεις 
στην ποιότητα του χρόνου εργασίας τους 
και στην ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής·

7. επαναλαμβάνει ότι ο συνδυασμός 
των εργασιακών ωραρίων μακράς 
διάρκειας και υψηλότερων απαιτήσεων για 
τα άτομα που εργάζονται από το σπίτι κατά 
τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 είναι 
πιθανόν να ενέχει υψηλότερους κινδύνους 
από τους αναμενόμενους για τους 
εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, με 
αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα του 
χρόνου εργασίας τους και στην ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής 
ζωής·

Or. pl

Τροπολογία 86
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. υπογραμμίζει τις δυσκολίες που 
προκύπτουν όταν η εργασία δεν συνδέεται 
με μια συγκεκριμένη τοποθεσία και όταν 
η συνδεσιμότητα με την εργασία είναι 
διαρκής, όταν η διαχωριστική γραμμή 
μεταξύ γραφείου και σπιτιού γίνεται θολή 
και όταν η εργασία διαχέεται στον 
οικογενειακό χρόνο·

Or. pl

Τροπολογία 87
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. τονίζει ότι οι άνθρωποι που 
τηλεργάζονται από το σπίτι είναι πιο 
πιθανό να παρουσιάσουν διαταραχές του 
ύπνου, για παράδειγμα, που σχετίζονται 
με πρότυπα άτακτων ρυθμών εργασίας, 
άγχος και έκθεση στο φως των ψηφιακών 
οθονών, και σημειώνει ότι ο πονοκέφαλος 
και η καταπόνηση των ματιών είναι 
επίσης πιο συχνές μεταξύ αυτών των 
εργαζομένων· αποδέχεται τα ευρήματα 
του Eurofound που καταδεικνύουν ότι η 
τακτική τηλεργασία από το σπίτι μπορεί 
να επηρεάσει σωματικά τους 
εργαζόμενους, καθώς οι χώροι εργασίας 
που δημιουργούνται ad hoc στο σπίτι 
αλλά και οι φορητοί υπολογιστές και ο 
λοιπός εξοπλισμός ΤΠΕ ενδέχεται να μην 
πληρούν εργονομικά πρότυπα· 
επισημαίνει ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει 
σε καταπονητικές ή κακές στάσεις 
σώματος, με κίνδυνο οι τηλεργαζόμενοι 
να αναπτύξουν μυοσκελετικές 
διαταραχές·

Or. pl

Τροπολογία 88
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι το δικαίωμα των 
εργαζομένων στην υγεία και την ασφάλεια 
κατά την εργασία είναι το κλειδί για το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση όσον αφορά 
την προστασία της σωματικής και ψυχικής 
υγείας των εργαζομένων, της ευεξίας τους, 
καθώς και για την προστασία τους από 
ψυχοκοινωνικούς κινδύνους· 
επαναλαμβάνει τη σημασία της εφαρμογής 
των εκτιμήσεων ψυχοκοινωνικών 

8. τονίζει ότι το δικαίωμα των 
εργαζομένων στην υγεία και την ασφάλεια 
κατά την εργασία είναι το κλειδί για το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση όσον αφορά 
την προστασία της σωματικής και ψυχικής 
υγείας των εργαζομένων, της ευεξίας τους, 
καθώς και για την προστασία τους από 
ψυχοκοινωνικούς κινδύνους· 
επαναλαμβάνει τη σημασία της 
προαγωγής της ψυχικής υγείας και της 
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κινδύνων σε επίπεδο εταιρείας· αποτροπής ψυχικών διαταραχών στον 
τόπο εργασίας, δημιουργώντας καλύτερες 
συνθήκες για τους εργαζομένους και τους 
εργοδότες·

Or. en

Τροπολογία 89
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι το δικαίωμα των 
εργαζομένων στην υγεία και την ασφάλεια 
κατά την εργασία είναι το κλειδί για το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση όσον αφορά 
την προστασία της σωματικής και ψυχικής 
υγείας των εργαζομένων, της ευεξίας τους, 
καθώς και για την προστασία τους από 
ψυχοκοινωνικούς κινδύνους· 
επαναλαμβάνει τη σημασία της εφαρμογής 
των εκτιμήσεων ψυχοκοινωνικών 
κινδύνων σε επίπεδο εταιρείας·

8. τονίζει ότι το δικαίωμα των 
εργαζομένων στην υγεία και την ασφάλεια 
κατά την εργασία είναι το κλειδί για το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση όσον αφορά 
την προστασία της σωματικής και ψυχικής 
υγείας των εργαζομένων, της ευεξίας τους, 
καθώς και για την προστασία τους από 
ψυχοκοινωνικούς κινδύνους· 
επαναλαμβάνει τη σημασία της εφαρμογής 
των εκτιμήσεων ψυχοκοινωνικών 
κινδύνων σε επίπεδο εταιρείας, τόσο 
δημόσιας όσο και ιδιωτικής·

Or. en

Τροπολογία 90
Alex Agius Saliba, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Agnes Jongerius, 
Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Alicia 
Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro, 
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι το δικαίωμα των 
εργαζομένων στην υγεία και την ασφάλεια 
κατά την εργασία είναι το κλειδί για το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση όσον αφορά 

8. τονίζει ότι το δικαίωμα των 
εργαζομένων στην αποσύνδεση είναι 
σημαντικό για την προστασία της 
σωματικής και ψυχικής υγείας τους, της 
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την προστασία της σωματικής και ψυχικής 
υγείας των εργαζομένων, της ευεξίας τους, 
καθώς και για την προστασία τους από 
ψυχοκοινωνικούς κινδύνους· 
επαναλαμβάνει τη σημασία της εφαρμογής 
των εκτιμήσεων ψυχοκοινωνικών 
κινδύνων σε επίπεδο εταιρείας·

ευεξίας τους, καθώς και για την προστασία 
τους από ψυχολογικούς κινδύνους, 
διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο το 
δικαίωμά τους στην υγεία και την 
ασφάλεια κατά την εργασία· 
επαναλαμβάνει τη σημασία της εφαρμογής 
των εκτιμήσεων ψυχοκοινωνικών 
κινδύνων σε επίπεδο εταιρείας·

Or. en

Τροπολογία 91
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι το δικαίωμα των 
εργαζομένων στην υγεία και την ασφάλεια 
κατά την εργασία είναι το κλειδί για το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση όσον αφορά 
την προστασία της σωματικής και ψυχικής 
υγείας των εργαζομένων, της ευεξίας τους, 
καθώς και για την προστασία τους από 
ψυχοκοινωνικούς κινδύνους· 
επαναλαμβάνει τη σημασία της εφαρμογής 
των εκτιμήσεων ψυχοκοινωνικών 
κινδύνων σε επίπεδο εταιρείας·

8. τονίζει ότι το δικαίωμα των 
εργαζομένων στην υγεία και την ασφάλεια 
κατά την εργασία είναι το κλειδί για το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση όσον αφορά 
την προστασία της σωματικής και ψυχικής 
υγείας και της ευεξίας των εργαζομένων 
και των οικογενειών τους, καθώς και για 
την προστασία τους από ψυχοκοινωνικούς 
κινδύνους· επαναλαμβάνει τη σημασία της 
εφαρμογής των εκτιμήσεων 
ψυχοκοινωνικών κινδύνων σε επίπεδο 
εταιρείας·

Or. pl

Τροπολογία 92
Elena Lizzi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. τονίζει τη σημασία της αρχής 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, 
δεδομένου του δυσανάλογου αντίκτυπου 
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αυτών των εργαλείων σε εργαζόμενους με 
ευθύνες φροντίδας, που κατά κανόνα 
είναι γυναίκες, και αναγνωρίζει ότι 
υπάρχει κίνδυνος να θίγεται η ήδη 
ευάλωτη γυναικεία απασχόληση, καθώς 
οι γυναίκες επιβαρύνονται περισσότερο με 
τη γονεϊκή και οικιακή φροντίδα·

Or. it

Τροπολογία 93
Nicolaus Fest, Guido Reil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αναγνωρίζει ότι το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση δεν ρυθμίζεται ρητά στο 
ενωσιακό δίκαιο· υπενθυμίζει ότι ορισμένα 
κράτη μέλη έχουν λάβει μέτρα για να 
ρυθμιστεί η χρήση των ψηφιακών 
εργαλείων για σκοπούς εργασίας, 
προκειμένου να παρέχονται εγγυήσεις και 
προστασία στους εργαζομένους·

9. αναγνωρίζει ότι το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση δεν ρυθμίζεται ρητά στο 
ενωσιακό δίκαιο και έτσι θα πρέπει να 
παραμείνει· υπενθυμίζει ότι ορισμένα 
κράτη μέλη έχουν λάβει μέτρα για να 
ρυθμιστεί η χρήση των ψηφιακών 
εργαλείων για σκοπούς εργασίας, 
προκειμένου να παρέχονται εγγυήσεις και 
προστασία στους εργαζομένους και, ως εκ 
τούτου, απορρίπτει κατηγορηματικά την 
ανάγκη για νομοθεσία σε ενωσιακό 
επίπεδο· θεωρεί ότι αυτή η πρόταση είναι 
αντιπαραγωγική όσον αφορά τον στόχο 
της Επιτροπής να περικόψει τη 
γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις και 
αντιβαίνει στην αρχή της εδραίωσης 
ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 94
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αναγνωρίζει ότι το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση δεν ρυθμίζεται ρητά στο 
ενωσιακό δίκαιο· υπενθυμίζει ότι ορισμένα 
κράτη μέλη έχουν λάβει μέτρα για να 
ρυθμιστεί η χρήση των ψηφιακών 
εργαλείων για σκοπούς εργασίας, 
προκειμένου να παρέχονται εγγυήσεις και 
προστασία στους εργαζομένους·

9. αναγνωρίζει ότι το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση δεν ρυθμίζεται ρητά στο 
ενωσιακό δίκαιο· υπενθυμίζει ότι ορισμένα 
κράτη μέλη έχουν λάβει μέτρα για να 
ρυθμιστεί η χρήση των ψηφιακών 
εργαλείων για σκοπούς εργασίας, 
προκειμένου να παρέχονται εγγυήσεις και 
προστασία στους εργαζομένους· καλεί την 
Επιτροπή να συντονίσει αυτά τα εθνικά 
μέτρα ώστε να διασφαλίσει κοινές 
συνθήκες εργασίας χωρίς να θίγονται τα 
κοινωνικά δικαιώματα και η 
κινητικότητα εντός της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 95
Tomáš Zdechovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αναγνωρίζει ότι το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση δεν ρυθμίζεται ρητά στο 
ενωσιακό δίκαιο· υπενθυμίζει ότι ορισμένα 
κράτη μέλη έχουν λάβει μέτρα για να 
ρυθμιστεί η χρήση των ψηφιακών 
εργαλείων για σκοπούς εργασίας, 
προκειμένου να παρέχονται εγγυήσεις και 
προστασία στους εργαζομένους·

9. αναγνωρίζει ότι το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση δεν ρυθμίζεται ρητά στο 
ενωσιακό δίκαιο· υπενθυμίζει, ωστόσο, 
ότι σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία, 
οι εργαζόμενοι δεν απαιτείται να είναι 
συνεχώς και αδιάκοπα διαθέσιμοι για τον 
εργοδότη· υπενθυμίζει ότι ορισμένα κράτη 
μέλη έχουν λάβει μέτρα για να ρυθμιστεί η 
χρήση των ψηφιακών εργαλείων για 
σκοπούς εργασίας, προκειμένου να 
παρέχονται εγγυήσεις και προστασία στους 
εργαζομένους·

Or. en

Τροπολογία 96
Miriam Lexmann
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αναγνωρίζει ότι το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση δεν ρυθμίζεται ρητά στο 
ενωσιακό δίκαιο· υπενθυμίζει ότι ορισμένα 
κράτη μέλη έχουν λάβει μέτρα για να 
ρυθμιστεί η χρήση των ψηφιακών 
εργαλείων για σκοπούς εργασίας, 
προκειμένου να παρέχονται εγγυήσεις και 
προστασία στους εργαζομένους·

9. αναγνωρίζει ότι το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση δεν ρυθμίζεται ρητά στο 
ενωσιακό δίκαιο· υπενθυμίζει ότι ορισμένα 
κράτη μέλη έχουν λάβει μέτρα για να 
ρυθμιστεί η χρήση των ψηφιακών 
εργαλείων για σκοπούς εργασίας, 
προκειμένου να παρέχονται εγγυήσεις και 
προστασία στους εργαζομένους· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές για το 
θέμα αυτό·

Or. en

Τροπολογία 97
José Gusmão, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αναγνωρίζει ότι το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση δεν ρυθμίζεται ρητά στο 
ενωσιακό δίκαιο· υπενθυμίζει ότι ορισμένα 
κράτη μέλη έχουν λάβει μέτρα για να 
ρυθμιστεί η χρήση των ψηφιακών 
εργαλείων για σκοπούς εργασίας, 
προκειμένου να παρέχονται εγγυήσεις και 
προστασία στους εργαζομένους·

9. αναγνωρίζει ότι το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση δεν ρυθμίζεται ρητά στο 
ενωσιακό δίκαιο· υπενθυμίζει ότι ορισμένα 
κράτη μέλη και οι κοινωνικοί εταίροι 
έχουν λάβει μέτρα για να ρυθμιστεί στο 
πλαίσιο του δικαίου και/ή των 
συλλογικών συμβάσεων η χρήση των 
ψηφιακών εργαλείων για σκοπούς 
εργασίας, προκειμένου να παρέχονται 
εγγυήσεις και προστασία στους 
εργαζομένους·

Or. en

Τροπολογία 98
Alex Agius Saliba, Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Milan Brglez, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, 
Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Marc Angel, 
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Agnes Jongerius

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αναγνωρίζει ότι το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση δεν ρυθμίζεται ρητά στο 
ενωσιακό δίκαιο· υπενθυμίζει ότι ορισμένα 
κράτη μέλη έχουν λάβει μέτρα για να 
ρυθμιστεί η χρήση των ψηφιακών 
εργαλείων για σκοπούς εργασίας, 
προκειμένου να παρέχονται εγγυήσεις και 
προστασία στους εργαζομένους·

9. αναγνωρίζει ότι το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση δεν ρυθμίζεται ρητά στο 
ενωσιακό δίκαιο· υπενθυμίζει ότι ορισμένα 
κράτη μέλη και οι κοινωνικοί εταίροι 
έχουν λάβει μέτρα για να ρυθμιστεί στο 
πλαίσιο του δικαίου και/ή των 
συλλογικών συμβάσεων η χρήση των 
ψηφιακών εργαλείων για σκοπούς 
εργασίας, προκειμένου να παρέχονται 
εγγυήσεις και προστασία στους 
εργαζομένους·

Or. en

Τροπολογία 99
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αναγνωρίζει ότι το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση δεν ρυθμίζεται ρητά στο 
ενωσιακό δίκαιο· υπενθυμίζει ότι ορισμένα 
κράτη μέλη έχουν λάβει μέτρα για να 
ρυθμιστεί η χρήση των ψηφιακών 
εργαλείων για σκοπούς εργασίας, 
προκειμένου να παρέχονται εγγυήσεις και 
προστασία στους εργαζομένους·

9. αναγνωρίζει ότι το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση δεν ρυθμίζεται ρητά στο 
ενωσιακό δίκαιο· υπενθυμίζει ότι ορισμένα 
κράτη μέλη έχουν λάβει μέτρα για να 
ρυθμιστεί η χρήση των ψηφιακών 
εργαλείων για σκοπούς εργασίας, 
προκειμένου να παρέχονται εγγυήσεις και 
προστασία στους εργαζομένους και στις 
οικογένειές τους·

Or. pl

Τροπολογία 100
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
και να αντιμετωπίσει τους κινδύνους από 
την έλλειψη προστασίας του δικαιώματος 
στην αποσύνδεση·

10. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
και να αντιμετωπίσει τις αρνητικές 
συνέπειες από την έλλειψη προστασίας του 
δικαιώματος στην αποσύνδεση και να 
ενεργήσει χωρίς άσκοπες καθυστερήσεις 
με στόχο την εύρεση λύσης, σε συμφωνία 
με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς 
εταίρους·

Or. it

Τροπολογία 101
Elena Lizzi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει και να αντιμετωπίσει τους 
κινδύνους από την έλλειψη προστασίας 
του δικαιώματος στην αποσύνδεση·

10. καλεί τα κράτη μέλη να 
αξιολογήσουν και να αντιμετωπίσουν τους 
κινδύνους από την έλλειψη προστασίας 
του δικαιώματος στην αποσύνδεση·

Or. it

Τροπολογία 102
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
και να αντιμετωπίσει τους κινδύνους από 
την έλλειψη προστασίας του δικαιώματος 
στην αποσύνδεση·

10. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
τους κινδύνους από την έλλειψη 
προστασίας του δικαιώματος στην 
αποσύνδεση·

Or. en
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Τροπολογία 103
Nicolaus Fest, Guido Reil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. αναγνωρίζει ότι η Ένωση διαθέτει 
ευρύ φάσμα αξιών, στάσεων και 
πεποιθήσεων για την εργασία και την 
απασχόληση και ότι μια εναρμονισμένη 
νομοθετική προσέγγιση δεν θα ήταν η 
δέουσα για την αντιμετώπιση των 
συγκεκριμένων αναγκών των κρατών 
μελών· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές για το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση και την 
επιδίωξη μιας υγιούς ισορροπίας μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής·

Or. en

Τροπολογία 104
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τα οφέλη που συνεπάγεται 
αυτή η αυτονομία της ελευθερίας για τη 
δημιουργία νέων επιχειρηματικών 
μοντέλων που καθιστούν δυνατό το 
άνοιγμα μιας πιο ανταγωνιστικής και 
τεχνολογικής αγοράς εργασίας και την 
προσαρμογή σε αυτήν· ομοίως, να 
αξιολογήσει θετικά τις νέες μορφές που 
σχετίζονται με την εργασία·

Or. es
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Τροπολογία 105
Nicolaus Fest, Guido Reil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει 
ενδελεχή εκτίμηση επιπτώσεων για να 
αξιολογήσει τους κινδύνους που ενέχει η 
θέσπιση νόμιμου δικαιώματος στην 
αποσύνδεση· θεωρεί ότι θα πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον αντίκτυπο 
της εφαρμογής αυτού του δικαιώματος 
στις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 106
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι τα κράτη μέλη και οι εργοδότες 
διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι είναι σε 
θέση να ασκούν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση·

11. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι τα κράτη μέλη και οι εργοδότες 
διασφαλίζουν όλες τις απαραίτητες 
δικλείδες ασφαλείας για τους 
εργαζόμενους, ώστε αυτοί να είναι σε 
θέση να ασκούν πλήρως το δικαίωμά τους 
στην αποσύνδεση·

Or. it

Τροπολογία 107
Petra De Sutter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι τα κράτη μέλη και οι εργοδότες 
διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι είναι σε 
θέση να ασκούν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση·

11. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι τα κράτη μέλη και οι εργοδότες 
διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι είναι 
ενημερωμένοι και σε θέση να ασκούν το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση·

Or. en

Τροπολογία 108
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη και οι 
εργοδότες διασφαλίζουν ότι οι 
εργαζόμενοι είναι σε θέση να ασκούν το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση·

11. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι έχουν 
ευκαιρίες να ασκούν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση·

Or. pl

Τροπολογία 109
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη και οι 
εργοδότες διασφαλίζουν ότι οι 
εργαζόμενοι είναι σε θέση να ασκούν το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση·

11. καλεί τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να διασφαλίζουν 
ότι οι εργαζόμενοι είναι σε θέση να 
ασκούν το δικαίωμα στην αποσύνδεση·

Or. en
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Τροπολογία 110
Elena Lizzi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη και οι 
εργοδότες διασφαλίζουν ότι οι 
εργαζόμενοι είναι σε θέση να ασκούν το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση·

11. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι οι εργοδότες 
διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι είναι σε 
θέση να ασκούν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση·

Or. it

Τροπολογία 111
Tomáš Zdechovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. υπενθυμίζει ότι οι Ευρωπαίοι 
κοινωνικοί εταίροι πρόσφατα ενέκριναν 
τη συμφωνία πλαίσιο για την 
ψηφιοποίηση, η οποία περιλαμβάνει 
τρόπους σύνδεσης και αποσύνδεσης· 
υπενθυμίζει ότι εναπόκειται τώρα στους 
κοινωνικούς εταίρους να λάβουν μέτρα 
εφαρμογής εντός των επόμενων τριών 
μηνών· είναι της άποψης ότι η υποβολή 
οποιασδήποτε νομοθετικής πρότασης στο 
πεδίο του δικαιώματος στην αποσύνδεση 
πριν από το τέλος της περιόδου 
εφαρμογής του παρόντος πλαισίου θα 
παρέβλεπε τον ρόλο των κοινωνικών 
εταίρων, όπως αυτός διατυπώνεται στις 
Συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 112
Eugen Tomac
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. καλεί τα κράτη μέλη να εγγυηθούν 
το δικαίωμα αποσύνδεσης μέσω των 
εθνικών αρχών επιθεώρησης εργασίας· 
καλεί την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας 
(ΕΑΕ), όταν τελικά θα είναι πλήρως 
λειτουργική, να υποστηρίξει τα κράτη 
μέλη και να συνεργαστεί με τις εθνικές 
αρχές προκειμένου να επιβάλει το 
δικαίωμα αποσύνδεσης·

Or. ro

Τροπολογία 113
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει 
οδηγία της Ένωσης, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι είναι σε 
θέση να ασκούν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση και να ρυθμίζουν τη χρήση 
των υφιστάμενων και των νέων 
ψηφιακών εργαλείων για σκοπούς 
εργασίας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 114
Nicolaus Fest, Guido Reil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει 
οδηγία της Ένωσης, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι είναι σε 
θέση να ασκούν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση και να ρυθμίζουν τη χρήση 
των υφιστάμενων και των νέων 
ψηφιακών εργαλείων για σκοπούς 
εργασίας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 115
Tomáš Zdechovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει 
οδηγία της Ένωσης, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι είναι σε 
θέση να ασκούν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση και να ρυθμίζουν τη χρήση 
των υφιστάμενων και των νέων ψηφιακών 
εργαλείων για σκοπούς εργασίας·

12. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου 
των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων για 
την ψηφιοποίηση με ιδιαίτερη έμφαση 
στο πεδίο του δικαιώματος στην 
αποσύνδεση και εάν τα μέτρα εφαρμογής 
δεν επιβάλλονται και δεν εφαρμόζονται 
καλά, να εξετάσει την έγκριση οδηγίας 
της Ένωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι οι εργαζόμενοι είναι σε θέση να 
ασκούν το δικαίωμα στην αποσύνδεση και 
να ρυθμίζουν τη χρήση των υφιστάμενων 
και των νέων ψηφιακών εργαλείων για 
σκοπούς εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 116
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει 
οδηγία της Ένωσης, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι είναι σε 
θέση να ασκούν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση και να ρυθμίζουν τη χρήση 
των υφιστάμενων και των νέων ψηφιακών 
εργαλείων για σκοπούς εργασίας·

12. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει 
οδηγία της Ένωσης, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι είναι σε 
θέση να ασκούν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση και να ρυθμίζουν τη χρήση 
των υφιστάμενων και των νέων ψηφιακών 
εργαλείων για σκοπούς εργασίας, καθώς 
και να διασφαλίσει ότι οι εργοδότες και οι 
εργαζόμενοι είναι να θέση να 
αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τις 
ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιακή 
εργασία σε αμφότερους εάν 
χρησιμοποιηθεί σωστά·

Or. en

Τροπολογία 117
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει 
οδηγία της Ένωσης, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι είναι σε 
θέση να ασκούν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση και να ρυθμίζουν τη χρήση 
των υφιστάμενων και των νέων ψηφιακών 
εργαλείων για σκοπούς εργασίας·

12. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει 
οδηγία της Ένωσης, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι είναι σε 
θέση να ασκούν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση και ότι οι εργοδότες και οι 
κοινωνικοί εταίροι, στο πλαίσιο ενός 
ισορροπημένου κοινωνικού διαλόγου, 
θέτουν σε εφαρμογή αποτελεσματικούς 
μηχανισμούς ρύθμιση της χρήσης των 
υφιστάμενων και των νέων ψηφιακών 
εργαλείων για σκοπούς εργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 118
Elena Lizzi
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει 
οδηγία της Ένωσης, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι είναι σε 
θέση να ασκούν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση και να ρυθμίζουν τη χρήση 
των υφιστάμενων και των νέων ψηφιακών 
εργαλείων για σκοπούς εργασίας·

12. καλεί την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη της το άρθρο 153 παράγραφος 2 
στοιχείο β) της ΣΛΕΕ πριν από τη 
θέσπιση νέας οδηγίας της Ένωσης·να 
συζητήσει με τα κράτη μέλη την 
προώθηση του δικαιώματος στην 
αποσύνδεση και να ρυθμίσει τη χρήση των 
υφιστάμενων και των νέων ψηφιακών 
εργαλείων σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία·

Or. it

Τροπολογία 119
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει 
οδηγία της Ένωσης, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι είναι σε 
θέση να ασκούν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση και να ρυθμίζουν τη χρήση 
των υφιστάμενων και των νέων 
ψηφιακών εργαλείων για σκοπούς 
εργασίας·

12. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει 
οδηγία της Ένωσης, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι είναι σε 
θέση να ασκούν αποτελεσματικά το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση·

Or. en

Τροπολογία 120
Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει 
οδηγία της Ένωσης, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι είναι σε 
θέση να ασκούν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση και να ρυθμίζουν τη χρήση 
των υφιστάμενων και των νέων 
ψηφιακών εργαλείων για σκοπούς 
εργασίας·

12. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει 
οδηγία της Ένωσης, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ένας ομοιόμορφος ορισμός 
της τηλεργασίας σε ολόκληρη την 
Ένωση, ο οποίος θα θεσπίζει τον εκούσιο 
χαρακτήρα της τηλεργασίας καθώς και 
άλλα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση·

Or. en

Τροπολογία 121
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει 
οδηγία της Ένωσης, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι είναι σε 
θέση να ασκούν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση και να ρυθμίζουν τη χρήση 
των υφιστάμενων και των νέων ψηφιακών 
εργαλείων για σκοπούς εργασίας·

12. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
πρόταση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
οι εργαζόμενοι είναι σε θέση να ασκούν το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση και να 
ρυθμίζουν τη χρήση των υφιστάμενων και 
των νέων ψηφιακών εργαλείων για 
σκοπούς εργασίας·

Or. hu

Τροπολογία 122
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει 
οδηγία της Ένωσης, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι είναι σε 
θέση να ασκούν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση και να ρυθμίζουν τη χρήση 

12. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
εργαζόμενοι είναι σε θέση να ασκούν το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση και να 
ρυθμίζουν τη χρήση των υφιστάμενων και 
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των υφιστάμενων και των νέων ψηφιακών 
εργαλείων για σκοπούς εργασίας·

των νέων ψηφιακών εργαλείων για 
σκοπούς εργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 123
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. επισημαίνει ότι για αρκετά χρόνια 
οι κοινωνικοί εταίροι που εκπροσωπούν 
τους εργαζόμενους έχουν επισημάνει 
προβλήματα προστασίας των 
εργαζομένων που απορρέουν από 
ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 
2003/88/ΕΚ, καθώς και από προβλήματα 
στη μεταφορά, την εφαρμογή και την 
επιβολή σε διάφορα κράτη μέλη που 
αφορούν κυρίως την αδυναμία 
συμμόρφωσης με το ανώτατο όριο των 
εβδομαδιαίων ωρών εργασίας που 
ορίζονται για να εξασφαλιστεί η 
διαφύλαξη των γενικών αρχών 
προστασίας της ασφάλειας και της υγείας 
των εργαζομένων·

Or. it

Τροπολογία 124
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
ένα νομοθετικό πλαίσιο με σκοπό τη 
ρύθμιση ελάχιστων και σαφών κανόνων 
και προϋποθέσεων για την εργασία από 
απόσταση σε όλη την ΕΕ, και τη 
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διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων της 
χρήσης υφιστάμενων και νέων ψηφιακών 
εργαλείων που εξυπηρετούν εργασιακούς 
σκοπούς και της τήρησης των ωραρίων 
εργασίας και των αδειών, που επιτρέπουν 
με τον τρόπο αυτόν την ευέλικτη χρήση 
των προγραμμάτων εργασίας από το 
σπίτι·

Or. en

Τροπολογία 125
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. υπενθυμίζει ότι οι αλλαγές στις 
εργασιακές συνθήκες ως αποτέλεσμα της 
κρίσης COVID-19, όπως οι σωματικές 
και ψυχολογικές επιπτώσεις της 
τηλεργασίας, το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση, η επιτήρηση της εργασίας, 
και η εντατικοποίηση της εργασίας, έχουν 
πλήξει τις γυναίκες περισσότερο από τους 
άνδρες· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή 
να έχει μια προσέγγιση ευαίσθητη σε 
θέματα φύλου κατά την ενασχόληση με το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση·

Or. en

Τροπολογία 126
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. επιμένει ότι οποιαδήποτε 
νομοθετική πρωτοβουλία πρέπει να 
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σέβεται την αυτονομία των κοινωνικών 
εταίρων στο εθνικό επίπεδο, τις εθνικές 
συλλογικές συμβάσεις, και παραδόσεις 
και πρότυπα της εθνικής αγοράς 
εργασίας, και να μην πλήττει το δικαίωμα 
στη διαπραγμάτευση, τη σύναψη και την 
επιβολή συλλογικών συμβάσεων σύμφωνα 
με το εθνικό δίκαιο και την πρακτική·

Or. en

Τροπολογία 127
Elena Lizzi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. είναι της άποψης ότι η νέα οδηγία 
θα πρέπει να διασαφηνίζει και να 
συμπληρώνει τις οδηγίες 2003/88/ΕΚ, 
(ΕΕ) 2019/1152 και (ΕΕ) 2019/1158, 
πιστεύει δε ότι θα πρέπει να προβλέπει 
λύσεις για την αντιμετώπιση των ευθυνών 
των εργοδοτών και των προσδοκιών των 
εργαζομένων όσον αφορά την οργάνωση 
του χρόνου εργασίας τους όταν 
χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 128
Nicolaus Fest, Guido Reil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. είναι της άποψης ότι η νέα οδηγία 
θα πρέπει να διασαφηνίζει και να 
συμπληρώνει τις οδηγίες 2003/88/ΕΚ, 
(ΕΕ) 2019/1152 και (ΕΕ) 2019/1158, 
πιστεύει δε ότι θα πρέπει να προβλέπει 

διαγράφεται
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λύσεις για την αντιμετώπιση των ευθυνών 
των εργοδοτών και των προσδοκιών των 
εργαζομένων όσον αφορά την οργάνωση 
του χρόνου εργασίας τους όταν 
χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία·

Or. en

Τροπολογία 129
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. είναι της άποψης ότι η νέα οδηγία 
θα πρέπει να διασαφηνίζει και να 
συμπληρώνει τις οδηγίες 2003/88/ΕΚ, 
(ΕΕ) 2019/1152 και (ΕΕ) 2019/1158, 
πιστεύει δε ότι θα πρέπει να προβλέπει 
λύσεις για την αντιμετώπιση των ευθυνών 
των εργοδοτών και των προσδοκιών των 
εργαζομένων όσον αφορά την οργάνωση 
του χρόνου εργασίας τους όταν 
χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία·

13. είναι της άποψης ότι η νέα οδηγία 
θα πρέπει να συμπληρώνει και να 
βελτιώνει τις διατάξεις της οδηγίας 
2003/88/ΕΚ, αλλά και των οδηγιών (ΕΕ) 
2019/1152 και (ΕΕ) 2019/1158· πιστεύει 
δε ότι η νέα οδηγία θα πρέπει να 
προβλέπει επαρκείς λύσεις για την 
αντιμετώπιση των ευθυνών των 
εργοδοτών, στον δημόσιο και ιδιωτικό 
τομέα, περιλαμβανομένης επίσης της 
εφαρμογής αποτελεσματικών, 
αναλογικών και αποτρεπτικών 
κυρώσεων· πιστεύει ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να αυξήσουν την 
αποτελεσματικότητα των ελέγχων, 
ενισχύοντας τις επιθεωρήσεις εργασίας 
και διασφαλίζοντας την ταχεία επίλυση 
τυχόν νομικών διαφορών, προκειμένου να 
προστατευθεί πλήρως η ασφάλεια και η 
υγεία των εργαζομένων, ακόμα και όταν 
χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία· τονίζει 
τη θεμελιώδη σημασία της ορθής 
μεταφοράς, εφαρμογής και επιβολής 
αυτής της νέας οδηγίας της ΕΕ από τα 
κράτη μέλη, των οποίων οι αρχές, 
συμπεριλαμβανομένων των 
επιθεωρήσεων εργασίας και των 
δικαστηρίων, έχουν πρωταρχική ευθύνη· 
θεωρεί ζωτικής σημασίας την ενίσχυση 
των εργαλείων παρακολούθησης και 
ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
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την έγκαιρη εκκίνηση των διαδικασιών 
επί παραβάσει·σε περιπτώσεις 
προβλημάτων όσον αφορά τη μεταφορά, 
την εφαρμογή και την επιβολή των 
διατάξεων αυτής της νέας οδηγίας·

Or. it

Τροπολογία 130
Petra De Sutter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. είναι της άποψης ότι η νέα οδηγία 
θα πρέπει να διασαφηνίζει και να 
συμπληρώνει τις οδηγίες 2003/88/ΕΚ, 
(ΕΕ) 2019/1152 και (ΕΕ) 2019/1158, 
πιστεύει δε ότι θα πρέπει να προβλέπει 
λύσεις για την αντιμετώπιση των ευθυνών 
των εργοδοτών και των προσδοκιών των 
εργαζομένων όσον αφορά την οργάνωση 
του χρόνου εργασίας τους όταν 
χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία·

13. είναι της άποψης ότι η νέα οδηγία 
θα πρέπει να διασαφηνίζει, να 
συμπληρώνει και να επιβάλει τις οδηγίες 
2003/88/ΕΚ, (ΕΕ) 2019/1152 και (ΕΕ) 
2019/1158, καθώς και την οδηγία 
89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, πιστεύει δε 
ότι θα πρέπει να προβλέπει λύσεις για την 
αντιμετώπιση των ευθυνών των εργοδοτών 
και των προσδοκιών των εργαζομένων 
όσον αφορά την οργάνωση του χρόνου 
εργασίας τους όταν χρησιμοποιούν 
ψηφιακά εργαλεία· υπενθυμίζει ότι είναι 
σημαντικό, σε ένα ολοένα και 
περισσότερο συνδεδεμένο περιβάλλον 
εργασίας, ιδίως όσον αφορά τον ψηφιακό 
εξοπλισμό – όπως συσκευές ΤΠ και τα 
έπιπλα – και/ή δαπάνες, όπως οι 
λογαριασμοί υπηρεσιών διαδικτύου και 
ηλεκτρικού ρεύματος, να μην ζητείται σε 
καμία περίπτωση από τους εργαζομένους 
να καλύπτουν τα έξοδα για την 
διεκπεραίωση της εργασίας τους και ότι 
δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 
βλέπουν το προσωπικό τους εισόδημα 
και/ή τις δαπάνες του νοικοκυριού τους 
να επηρεάζονται αρνητικά.

Or. en
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Τροπολογία 131
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. είναι της άποψης ότι η νέα οδηγία 
θα πρέπει να διασαφηνίζει και να 
συμπληρώνει τις οδηγίες 2003/88/ΕΚ, 
(ΕΕ) 2019/1152 και (ΕΕ) 2019/1158, 
πιστεύει δε ότι θα πρέπει να προβλέπει 
λύσεις για την αντιμετώπιση των ευθυνών 
των εργοδοτών και των προσδοκιών των 
εργαζομένων όσον αφορά την οργάνωση 
του χρόνου εργασίας τους όταν 
χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία·

13. είναι της άποψης ότι η νέα οδηγία 
θα πρέπει να διασαφηνίζει και να 
συμπληρώνει τις οδηγίες 2003/88/ΕΚ για 
το δικαίωμα ετήσιας άδειας μετ’ 
αποδοχών, (ΕΕ) 2019/1152 για διαφανείς 
και προβλέψιμους όρους εργασίας και 
(ΕΕ) 2019/1158 σχετικά με την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές, 
πιστεύει δε ότι θα πρέπει να προβλέπει 
λύσεις για την αντιμετώπιση των ευθυνών 
των εργοδοτών και των προσδοκιών των 
εργαζομένων όσον αφορά την οργάνωση 
του χρόνου εργασίας τους όταν 
χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία·

Or. en

Τροπολογία 132
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. είναι της άποψης ότι η νέα οδηγία 
θα πρέπει να διασαφηνίζει και να 
συμπληρώνει τις οδηγίες 2003/88/ΕΚ, 
(ΕΕ) 2019/1152 και (ΕΕ) 2019/1158, 
πιστεύει δε ότι θα πρέπει να προβλέπει 
λύσεις για την αντιμετώπιση των ευθυνών 
των εργοδοτών και των προσδοκιών των 
εργαζομένων όσον αφορά την οργάνωση 
του χρόνου εργασίας τους όταν 
χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία·

13. είναι της άποψης ότι η νέα οδηγία 
θα πρέπει να διασαφηνίζει και να 
συμπληρώνει τις οδηγίες 2003/88/ΕΚ, 
(ΕΕ) 2019/1152 και (ΕΕ) 2019/1158, 
πιστεύει δε ότι θα πρέπει να προβλέπει 
λύσεις που θα λαμβάνουν υπόψη τα 
υπάρχοντα μοντέλα, τις ευθύνες των 
εργοδοτών, τον ρόλο των κοινωνικών 
εταίρων και θα ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες των εργαζομένων όσον αφορά την 
οργάνωση του χρόνου εργασίας τους όταν 
χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία·
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Or. fr

Τροπολογία 133
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. είναι της άποψης ότι η νέα οδηγία 
θα πρέπει να διασαφηνίζει και να 
συμπληρώνει τις οδηγίες 2003/88/ΕΚ, 
(ΕΕ) 2019/1152 και (ΕΕ) 2019/1158, 
πιστεύει δε ότι θα πρέπει να προβλέπει 
λύσεις για την αντιμετώπιση των ευθυνών 
των εργοδοτών και των προσδοκιών των 
εργαζομένων όσον αφορά την οργάνωση 
του χρόνου εργασίας τους όταν 
χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία·

13. είναι της άποψης ότι ένα 
νομοθετικό πλαίσιο για την τηλεργασία σε 
ενωσιακό επίπεδο θα πρέπει να 
διασαφηνίζει και να συμπληρώνει τις 
οδηγίες 2003/88/ΕΚ, (ΕΕ) 2019/1152 και 
(ΕΕ) 2019/1158, πιστεύει δε ότι θα πρέπει 
να προβλέπει λύσεις για την αντιμετώπιση 
των ευθυνών των εργοδοτών και των 
προσδοκιών των εργαζομένων όσον αφορά 
την οργάνωση του χρόνου εργασίας τους 
όταν χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία·

Or. en

Τροπολογία 134
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. είναι της άποψης ότι η νέα οδηγία 
θα πρέπει να διασαφηνίζει και να 
συμπληρώνει τις οδηγίες 2003/88/ΕΚ, 
(ΕΕ) 2019/1152 και (ΕΕ) 2019/1158, 
πιστεύει δε ότι θα πρέπει να προβλέπει 
λύσεις για την αντιμετώπιση των ευθυνών 
των εργοδοτών και των προσδοκιών των 
εργαζομένων όσον αφορά την οργάνωση 
του χρόνου εργασίας τους όταν 
χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία·

13. είναι της άποψης ότι τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να δεσμευτούν για την 
παροχή λύσεων που θα λαμβάνουν υπόψη 
τις ευθύνες των εργοδοτών και των 
εργαζομένων, ανταποκρινόμενα στις 
αντίστοιχες προσδοκίες τους όσον αφορά 
την οργάνωση του χρόνου εργασίας τους 
όταν χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία·

Or. fr
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Τροπολογία 135
Tomáš Zdechovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. είναι της άποψης ότι η νέα οδηγία 
θα πρέπει να διασαφηνίζει και να 
συμπληρώνει τις οδηγίες 2003/88/ΕΚ, 
(ΕΕ) 2019/1152 και (ΕΕ) 2019/1158, 
πιστεύει δε ότι θα πρέπει να προβλέπει 
λύσεις για την αντιμετώπιση των ευθυνών 
των εργοδοτών και των προσδοκιών των 
εργαζομένων όσον αφορά την οργάνωση 
του χρόνου εργασίας τους όταν 
χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία·

13. είναι της άποψης ότι μετά από 
προσεκτική εκτίμηση και αξιολόγηση η 
νέα οδηγία ενδέχεται να διασαφηνίζει και 
να συμπληρώνει τις οδηγίες 2003/88/ΕΚ, 
(ΕΕ) 2019/1152 και (ΕΕ) 2019/1158, 
πιστεύει δε ότι θα μπορούσε να προβλέπει 
λύσεις για την αντιμετώπιση των ευθυνών 
των εργοδοτών και των προσδοκιών των 
εργαζομένων όσον αφορά την οργάνωση 
του χρόνου εργασίας τους όταν 
χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία·

Or. en

Τροπολογία 136
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. είναι της άποψης ότι η νέα οδηγία 
θα πρέπει να διασαφηνίζει και να 
συμπληρώνει τις οδηγίες 2003/88/ΕΚ, 
(ΕΕ) 2019/1152 και (ΕΕ) 2019/1158, 
πιστεύει δε ότι θα πρέπει να προβλέπει 
λύσεις για την αντιμετώπιση των ευθυνών 
των εργοδοτών και των προσδοκιών των 
εργαζομένων όσον αφορά την οργάνωση 
του χρόνου εργασίας τους όταν 
χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία·

13. λαμβάνει υπό σημείωση τις 
οδηγίες 2003/88/ΕΚ, (ΕΕ) 2019/1152 και 
(ΕΕ) 2019/1158, πιστεύει δε ότι θα πρέπει 
να προβλέπουν τις λύσεις που 
απαιτούνται για την αντιμετώπιση των 
ευθυνών των εργοδοτών και των 
προσδοκιών των εργαζομένων όσον αφορά 
την οργάνωση του χρόνου εργασίας τους 
όταν χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία·

Or. en
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Τροπολογία 137
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. είναι της άποψης ότι η νέα οδηγία 
θα πρέπει να διασαφηνίζει και να 
συμπληρώνει τις οδηγίες 2003/88/ΕΚ, 
(ΕΕ) 2019/1152 και (ΕΕ) 2019/1158, 
πιστεύει δε ότι θα πρέπει να προβλέπει 
λύσεις για την αντιμετώπιση των ευθυνών 
των εργοδοτών και των προσδοκιών των 
εργαζομένων όσον αφορά την οργάνωση 
του χρόνου εργασίας τους όταν 
χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία·

13. είναι της άποψης ότι η νέα οδηγία 
θα πρέπει να διασαφηνίζει και να 
συμπληρώνει τις οδηγίες 2003/88/ΕΚ, 
(ΕΕ) 2019/1152 και (ΕΕ) 2019/1158, 
πιστεύει δε ότι θα πρέπει να προβλέπει 
λύσεις για την αντιμετώπιση των ευθυνών 
και των προσδοκιών τόσο των εργοδοτών 
όσο και των εργαζομένων όσον αφορά την 
οργάνωση του χρόνου εργασίας τους όταν 
χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία·

Or. en

Τροπολογία 138
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. επισημαίνει ότι η ψηφιακή 
μετάβαση και οι λύσεις ΤΠ έχουν τη 
δυνατότητα να βελτιώνουν τις συνθήκες 
εργασίας και την ποιότητα ζωής, 
συμπεριλαμβανομένων της βελτιωμένης 
ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής και της καλύτερης 
προσβασιμότητας για τα άτομα με 
αναπηρία, να προβλέπουν την ανάπτυξη 
της αγοράς εργασίας και να στηρίζουν τη 
διαχείριση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων για την αποτροπή των 
ανθρώπινων προκαταλήψεων, ωστόσο 
μπορεί επίσης να προκαλούν ανησυχίες 
όσον αφορά την ιδιωτική ζωή και την 
επαγγελματική υγεία και ανάπτυξη, όπως 
το δικαίωμα στην αποσύνδεση, και 
μπορεί να οδηγούν σε δυσανάλογη και 
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παράνομη επιτήρηση και 
παρακολούθηση των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 139
Alex Agius Saliba, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Klára Dobrev, Gabriele 
Bischoff, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, 
Marc Angel, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. τονίζει ότι η εφαρμογή της εν 
λόγω οδηγίας θα πρέπει να σέβεται 
πλήρως τις ελάχιστες απαιτήσεις που 
ορίζονται στις οδηγίες 2003/88/ΕΚ, (ΕΕ) 
2019/1152 και (ΕΕ) 2019/1158, όπως 
αυτές που σχετίζονται με τα μέγιστα 
ωράρια εργασίας και τις ελάχιστες 
περιόδους ανάπαυσης, ευέλικτες 
ρυθμίσεις εργασίας, και υποχρεώσεις 
ενημέρωσης, και δεν θα πρέπει να έχουν 
αρνητική επίπτωση στους εργαζομένους·

Or. en

Τροπολογία 140
Tomáš Zdechovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. υπενθυμίζει τις ειδικές ανάγκες 
και τις ανισότητες των διαφόρων κλάδων 
σε σχέση με το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει και να αξιολογήσει αυτές τις 
διαφορές σε περίπτωση που προταθεί νέα 
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οδηγία·

Or. en

Τροπολογία 141
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. υπενθυμίζει ότι το εργασιακό και 
κοινωνικό κεκτημένο της Ένωσης 
εφαρμόζεται πλήρως στην ψηφιακή 
μετάβαση και καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη σωστή 
επιβολή και να αντιμετωπίσουν 
ενδεχόμενα νομοθετικά κενά·

Or. en

Τροπολογία 142
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13γ. υπενθυμίζει ότι οι αλλαγές στις 
συνθήκες εργασίας ως αποτέλεσμα της 
κρίσης COVID-19, όπως οι σωματικές 
και ψυχολογικές επιπτώσεις της 
τηλεργασίας, το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση, η επιτήρηση της εργασίας, 
και η εντατικοποίηση της εργασίας έχουν 
πλήξει τις γυναίκες, ιδίως τις μόνες 
μητέρες, περισσότερο από τους άνδρες· 
καλεί ως εκ τούτου με την Επιτροπή να 
έχει μια προσέγγιση ευαίσθητη σε θέματα 
φύλου κατά την ενασχόληση με το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση· να 
μεγιστοποιήσει τα οφέλη και να 
προαγάγει την προοπτική των ευκαιριών 
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οικογενειακής συνυπευθυνότητας·

Or. en

Τροπολογία 143
Tomáš Zdechovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει ότι το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση επιτρέπει στους εργαζομένους 
να αποφεύγουν να εμπλέκονται σε 
καθήκοντα, δραστηριότητες και 
ηλεκτρονική επικοινωνία που σχετίζονται 
με την εργασία, όπως τηλεφωνικές 
κλήσεις, ηλεκτρονικά και άλλα μηνύματα, 
εκτός του χρόνου εργασίας τους, 
συμπεριλαμβανομένων των περιόδων 
ανάπαυσης, των επίσημων και ετήσιων 
διακοπών και άλλων τύπων αδείας, χωρίς 
να υφίστανται δυσμενείς συνέπειες·

14. τονίζει ότι το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση επιτρέπει στους εργαζομένους 
να αποφεύγουν να εμπλέκονται σε 
καθήκοντα, δραστηριότητες και 
ηλεκτρονική επικοινωνία που σχετίζονται 
με την εργασία, όπως τηλεφωνικές 
κλήσεις, ηλεκτρονικά και άλλα μηνύματα, 
εκτός του χρόνου εργασίας τους, 
συμπεριλαμβανομένων των περιόδων 
ανάπαυσης, των επίσημων και ετήσιων 
διακοπών και άλλων τύπων αδείας, χωρίς 
να υφίστανται δυσμενείς συνέπειες· 
υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι θα πρέπει να 
δοθεί ορισμένη αυτονομία και ευελιξία σε 
αυτούς που μπορούν, για διαφορετικούς 
λόγους, να επιλέγουν να εργάζονται σε 
διαφορετικά χρονικά διαστήματα·

Or. en

Τροπολογία 144
Eugen Tomac

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει ότι το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση επιτρέπει στους εργαζομένους 
να αποφεύγουν να εμπλέκονται σε 
καθήκοντα, δραστηριότητες και 
ηλεκτρονική επικοινωνία που σχετίζονται 

14. τονίζει ότι το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση επιτρέπει στους εργαζομένους 
να αποφεύγουν να εμπλέκονται σε 
καθήκοντα, δραστηριότητες και 
ηλεκτρονική επικοινωνία που σχετίζονται 
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με την εργασία, όπως τηλεφωνικές 
κλήσεις, ηλεκτρονικά και άλλα μηνύματα, 
εκτός του χρόνου εργασίας τους, 
συμπεριλαμβανομένων των περιόδων 
ανάπαυσης, των επίσημων και ετήσιων 
διακοπών και άλλων τύπων αδείας, χωρίς 
να υφίστανται δυσμενείς συνέπειες·

με την εργασία, όπως τηλεφωνικές 
κλήσεις, ηλεκτρονικά και άλλα μηνύματα, 
εκτός του χρόνου εργασίας τους, 
συμπεριλαμβανομένων των περιόδων 
ανάπαυσης, των επίσημων και ετήσιων 
διακοπών, των αδειών μητρότητας και 
πατρότητας, και άλλων τύπων αδείας, 
χωρίς να υφίστανται δυσμενείς συνέπειες·

Or. ro

Τροπολογία 145
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει ότι το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση επιτρέπει στους εργαζομένους 
να αποφεύγουν να εμπλέκονται σε 
καθήκοντα, δραστηριότητες και 
ηλεκτρονική επικοινωνία που σχετίζονται 
με την εργασία, όπως τηλεφωνικές 
κλήσεις, ηλεκτρονικά και άλλα μηνύματα, 
εκτός του χρόνου εργασίας τους, 
συμπεριλαμβανομένων των περιόδων 
ανάπαυσης, των επίσημων και ετήσιων 
διακοπών και άλλων τύπων αδείας, χωρίς 
να υφίστανται δυσμενείς συνέπειες·

14. τονίζει ότι το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση, όπως συμφωνείται με τον 
εργοδότη, επιτρέπει στους εργαζομένους 
να αποφεύγουν να εμπλέκονται σε 
καθήκοντα, δραστηριότητες και 
ηλεκτρονική επικοινωνία που σχετίζονται 
με την εργασία, όπως τηλεφωνικές 
κλήσεις, ηλεκτρονικά και άλλα μηνύματα, 
εκτός του χρόνου εργασίας τους, 
συμπεριλαμβανομένων των περιόδων 
ανάπαυσης, των επίσημων και ετήσιων 
διακοπών και άλλων τύπων αδείας, χωρίς 
να υφίστανται δυσμενείς συνέπειες·

Or. en

Τροπολογία 146
Petra De Sutter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. τονίζει ότι οι εξελίξεις αναφορικά 
με τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες, 
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όπως η ΤΝ, διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο 
στη διαμόρφωση του χώρου εργασίας του 
μέλλοντος και στην εκτίμηση της 
εργασιακής απόδοσης και δεν πρέπει να 
οδηγήσουν σε απάνθρωπο ψηφιακό 
μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 147
Petra De Sutter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. καλεί τους κοινωνικούς εταίρους, 
καθώς και τις εποπτικές αρχές 
προστασίας των δεδομένων να 
διασφαλίσουν ότι η επιτήρηση του χώρου 
εργασίας πραγματοποιείται μόνο εφόσον 
αποδεικνύεται απαραίτητη και ανάλογη 
με την εκάστοτε περίπτωση· επισημαίνει 
ότι εάν επιτρέπεται στους εργαζομένους 
να χρησιμοποιούν και για προσωπικούς 
σκοπούς τις υπηρεσίες επικοινωνίας που 
παρέχονται από τον εργοδότη, ο 
εργοδότης δεν δικαιούται να έχει 
πρόσβαση στα μεταδεδομένα και στο 
περιεχόμενο επικοινωνίας· υπενθυμίζει 
ότι, στις εργασιακές σχέσεις, η συναίνεση 
εργαζομένου στην επεξεργασία των 
οικείων δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα δεν μπορεί υπό κανονικές 
συνθήκες να θεωρείται ότι παρέχεται 
ελεύθερα και δεν είναι ως εκ τούτου 
έγκυρη, διότι υπάρχει σαφής ανισορροπία 
μεταξύ του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα και του 
υπευθύνου επεξεργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 148
Eugen Tomac

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επαναλαμβάνει ότι ο περιορισμός 
του χρόνου εργασίας θεωρείται 
απαραίτητος για τη διασφάλιση της υγείας 
και της ασφάλειας των εργαζομένων στην 
Ένωση·

15. επαναλαμβάνει ότι ο περιορισμός 
του χρόνου εργασίας θεωρείται 
απαραίτητος για τη διασφάλιση της υγείας 
και της ασφάλειας των εργαζομένων στην 
Ένωση· σημειώνει ότι η οριοθέτηση του 
χρόνου εργασίας θα μπορούσε επίσης να 
διευκολύνει τη δημογραφική ανάκαμψη 
της γηράσκουσας ευρωπαϊκής ηπείρου·

Or. ro

Τροπολογία 149
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επαναλαμβάνει ότι ο περιορισμός 
του χρόνου εργασίας θεωρείται 
απαραίτητος για τη διασφάλιση της υγείας 
και της ασφάλειας των εργαζομένων στην 
Ένωση·

15. επαναλαμβάνει ότι ο περιορισμός 
του χρόνου εργασίας που υπερβαίνει τον 
συμφωνημένο χρόνο εργασίας θεωρείται 
απαραίτητος για τη διασφάλιση της υγείας 
και της ασφάλειας των εργαζομένων στην 
Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 150
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επαναλαμβάνει ότι ο περιορισμός 15. επαναλαμβάνει ότι η 
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του χρόνου εργασίας θεωρείται 
απαραίτητος για τη διασφάλιση της υγείας 
και της ασφάλειας των εργαζομένων στην 
Ένωση·

προβλεψιμότητα και ο περιορισμός του 
χρόνου εργασίας θεωρείται απαραίτητος 
για τη διασφάλιση της υγείας και της 
ασφάλειας των εργαζομένων στην Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 151
Beata Szydło, Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επαναλαμβάνει ότι ο περιορισμός 
του χρόνου εργασίας θεωρείται 
απαραίτητος για τη διασφάλιση της υγείας 
και της ασφάλειας των εργαζομένων στην 
Ένωση·

15. επαναλαμβάνει ότι ο σεβασμός του 
χρόνου εργασίας θεωρείται απαραίτητος 
για τη διασφάλιση της υγείας και της 
ασφάλειας των εργαζομένων και των 
οικογενειών τους στην Ένωση·

Or. pl

Τροπολογία 152
Maria Walsh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι η Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι 
πρέπει να υποστηρίζουν ενεργά και να 
ενθαρρύνουν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση και να προωθούν μια 
αποτελεσματική, αιτιολογημένη και 
ισορροπημένη προσέγγιση όσον αφορά τη 
χρήση ψηφιακών εργαλείων κατά την 
εργασία, καθώς και μέτρα 
ευαισθητοποίησης, εκστρατείες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικά με 
τον χρόνο εργασίας και το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση·

16. τονίζει ότι η Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι 
πρέπει να υποστηρίζουν ενεργά και να 
ενθαρρύνουν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση και να προωθούν μια 
αποτελεσματική, αιτιολογημένη και 
ισορροπημένη προσέγγιση όσον αφορά τη 
χρήση ψηφιακών εργαλείων κατά την 
εργασία, καθώς και μέτρα 
ευαισθητοποίησης, εκστρατείες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικά με 
τον χρόνο εργασίας και το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση, διασφαλίζοντας ότι το 
τελευταίο και όλα τα άλλα δικαιώματα 
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που είναι σχεδιασμένα να προστατεύουν 
την ψυχική και τη σωματική υγεία των 
εργαζομένων εφαρμόζονται 
αποτελεσματικά και καθιερώνονται ως 
ενεργή συνιστώσα της εργασιακής 
κουλτούρας της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 153
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι η Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι 
πρέπει να υποστηρίζουν ενεργά και να 
ενθαρρύνουν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση και να προωθούν μια 
αποτελεσματική, αιτιολογημένη και 
ισορροπημένη προσέγγιση όσον αφορά τη 
χρήση ψηφιακών εργαλείων κατά την 
εργασία, καθώς και μέτρα 
ευαισθητοποίησης, εκστρατείες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικά με 
τον χρόνο εργασίας και το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση·

16. τονίζει ότι η Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι 
πρέπει να υποστηρίζουν ενεργά και να 
ενθαρρύνουν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση και να προωθούν μια 
αποτελεσματική, αιτιολογημένη και 
ισορροπημένη προσέγγιση όσον αφορά τη 
χρήση ψηφιακών εργαλείων κατά την 
εργασία, καθώς και μέτρα 
ευαισθητοποίησης, εκστρατείες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικά με 
τον χρόνο εργασίας και το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση και την εύλογη χρήση 
ψηφιακών εργαλείων·

Or. fr

Τροπολογία 154
Petra De Sutter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι η Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι 
πρέπει να υποστηρίζουν ενεργά και να 

16. τονίζει ότι η Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι 
πρέπει να ενημερώνουν, να υποστηρίζουν 
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ενθαρρύνουν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση και να προωθούν μια 
αποτελεσματική, αιτιολογημένη και 
ισορροπημένη προσέγγιση όσον αφορά τη 
χρήση ψηφιακών εργαλείων κατά την 
εργασία, καθώς και μέτρα 
ευαισθητοποίησης, εκστρατείες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικά με 
τον χρόνο εργασίας και το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση·

ενεργά και να ενθαρρύνουν το δικαίωμα 
στην αποσύνδεση και να προωθούν μια 
αποτελεσματική, αιτιολογημένη και 
ισορροπημένη προσέγγιση όσον αφορά τη 
χρήση ψηφιακών εργαλείων κατά την 
εργασία, καθώς και μέτρα 
ευαισθητοποίησης, εκστρατείες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικά με 
τον χρόνο εργασίας και το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση·

Or. en

Τροπολογία 155
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι η Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι 
πρέπει να υποστηρίζουν ενεργά και να 
ενθαρρύνουν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση και να προωθούν μια 
αποτελεσματική, αιτιολογημένη και 
ισορροπημένη προσέγγιση όσον αφορά τη 
χρήση ψηφιακών εργαλείων κατά την 
εργασία, καθώς και μέτρα 
ευαισθητοποίησης, εκστρατείες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικά με 
τον χρόνο εργασίας και το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση·

16. τονίζει ότι τα κράτη μέλη, καθώς 
και οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι πρέπει 
να υποστηρίζουν ενεργά και να 
ενθαρρύνουν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση και να προωθούν μια 
αποτελεσματική, αιτιολογημένη και 
ισορροπημένη προσέγγιση όσον αφορά τη 
χρήση ψηφιακών εργαλείων κατά την 
εργασία, καθώς και μέτρα 
ευαισθητοποίησης, εκστρατείες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικά με 
τον χρόνο εργασίας και το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση·

Or. en

Τροπολογία 156
Elena Lizzi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι η Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι 
πρέπει να υποστηρίζουν ενεργά και να 
ενθαρρύνουν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση και να προωθούν μια 
αποτελεσματική, αιτιολογημένη και 
ισορροπημένη προσέγγιση όσον αφορά τη 
χρήση ψηφιακών εργαλείων κατά την 
εργασία, καθώς και μέτρα 
ευαισθητοποίησης, εκστρατείες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικά με 
τον χρόνο εργασίας και το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση·

16. τονίζει ότι τα κράτη μέλη, οι 
εργοδότες και οι εργαζόμενοι πρέπει να 
υποστηρίζουν ενεργά και να ενθαρρύνουν 
το δικαίωμα στην αποσύνδεση και να 
προωθούν μια αποτελεσματική, 
αιτιολογημένη και ισορροπημένη 
προσέγγιση όσον αφορά τη χρήση 
ψηφιακών εργαλείων κατά την εργασία, 
καθώς και μέτρα ευαισθητοποίησης, 
εκστρατείες εκπαίδευσης και κατάρτισης 
σχετικά με τον χρόνο εργασίας και το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση·

Or. it

Τροπολογία 157
Petra De Sutter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. υπενθυμίζει ότι υπάρχει ισχυρή 
οριοθέτηση μεταξύ χρόνου εργασίας, 
όταν ο εργαζόμενους πρέπει να είναι στη 
διάθεση του εργοδότη, και μη εργάσιμου 
χρόνου, όταν ο εργαζόμενος δεν είναι 
υποχρεωμένος να παραμένει στη διάθεση 
του εργοδότη· υπενθυμίζει ότι αυτό 
αντανακλά όχι μόνον την ισχύουσα 
νομοθεσία όσον αφορά τον χρόνο 
εργασίας, αλλά και τη νομολογία του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τον χρόνο εργασίας· υπενθυμίζει ότι ο 
χρόνος εφημερίας είναι χρόνος εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 158
Dragoș Pîslaru



PE655.974v01-00 86/192 AM\1212000EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει κατευθυντήριες γραμμές για 
τα εργαλεία παρακολούθησης εργασίας 
που χρησιμοποιούνται από τους 
εργοδότες για να ελέγχουν τους χρόνους 
εργασίας των συνδεδεμένων εργαζομένων 
που προάγουν την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής· 
θεωρεί ότι αυτό θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει το ζήτημα του 
εντοπισμού μέσω GPS των εργαζομένων 
από τους εργοδότες τους και να 
διασφαλίζει το δικαίωμα της ιδιωτικής 
ζωής των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 159
Elena Lizzi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. πιστεύει ακράδαντα ότι οι 
εργοδότες δεν θα πρέπει να απαιτούν από 
τους εργαζομένους να είναι άμεσα ή 
έμμεσα διαθέσιμοι ή προσβάσιμοι εκτός 
του χρόνου εργασίας τους και θα πρέπει 
να παρέχουν στους εργαζομένους 
επαρκείς πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένης γραπτής δήλωσης, 
στην οποία θα καθορίζονται το δικαίωμα 
στην αποσύνδεση των εργαζομένων, και 
συγκεκριμένα τουλάχιστον οι πρακτικές 
ρυθμίσεις για την απενεργοποίηση 
ψηφιακών εργαλείων που αφορούν 
εργασιακούς σκοπούς, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν εργαλείων 
παρακολούθησης ή επιτήρησης που 

διαγράφεται
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συνδέονται με την εργασία, ο τρόπος με 
τον οποίο καταγράφεται ο χρόνος 
εργασίας, η εκτίμηση της υγείας και της 
ασφάλειας εκ μέρους του εργοδότη, 
καθώς και τα μέτρα για την προστασία 
των εργαζομένων από δυσμενή 
μεταχείριση και για την εφαρμογή του 
δικαιώματος προσφυγής των 
εργαζομένων·

Or. it

Τροπολογία 160
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. πιστεύει ακράδαντα ότι οι 
εργοδότες δεν θα πρέπει να απαιτούν από 
τους εργαζομένους να είναι άμεσα ή 
έμμεσα διαθέσιμοι ή προσβάσιμοι εκτός 
του χρόνου εργασίας τους και θα πρέπει να 
παρέχουν στους εργαζομένους επαρκείς 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης 
γραπτής δήλωσης, στην οποία θα 
καθορίζονται το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση των εργαζομένων, και 
συγκεκριμένα τουλάχιστον οι πρακτικές 
ρυθμίσεις για την απενεργοποίηση 
ψηφιακών εργαλείων που αφορούν 
εργασιακούς σκοπούς, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν εργαλείων 
παρακολούθησης ή επιτήρησης που 
συνδέονται με την εργασία, ο τρόπος με 
τον οποίο καταγράφεται ο χρόνος 
εργασίας, η εκτίμηση της υγείας και της 
ασφάλειας εκ μέρους του εργοδότη, καθώς 
και τα μέτρα για την προστασία των 
εργαζομένων από δυσμενή μεταχείριση και 
για την εφαρμογή του δικαιώματος 
προσφυγής των εργαζομένων·

17. πιστεύει ακράδαντα ότι οι 
εργοδότες δεν θα πρέπει να απαιτούν από 
τους εργαζομένους να είναι άμεσα ή 
έμμεσα διαθέσιμοι ή προσβάσιμοι εκτός 
του χρόνου εργασίας τους και θα πρέπει να 
παρέχουν στους εργαζομένους επαρκείς 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης 
γραπτής δήλωσης, στην οποία θα 
καθορίζονται το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση των εργαζομένων, και 
συγκεκριμένα τουλάχιστον οι πρακτικές 
ρυθμίσεις για την απενεργοποίηση 
ψηφιακών εργαλείων που αφορούν 
εργασιακούς σκοπούς, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν εργαλείων 
παρακολούθησης ή επιτήρησης που 
συνδέονται με την εργασία, ο τρόπος με 
τον οποίο καταγράφεται ο χρόνος 
εργασίας, η εκτίμηση της υγείας και της 
ασφάλειας εκ μέρους του εργοδότη, καθώς 
και τα μέτρα για την προστασία των 
εργαζομένων από δυσμενή μεταχείριση και 
για την εφαρμογή του δικαιώματος 
προσφυγής των εργαζομένων· τονίζει ότι, 
ως εκ τούτου, σ’ αυτόν τον 
μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας 
υπάρχει αυξημένη ανάγκη πλήρους 
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ενημέρωσης των εργαζομένων για τους 
ουσιώδεις όρους εργασίας τους, η οποία 
ενημέρωση θα πρέπει να γίνεται εγκαίρως 
και σε γραπτή μορφή, με εύκολη 
πρόσβαση εκ μέρους των εργαζομένων· 
επισημαίνει ότι, δεδομένης της 
αυξανόμενης χρήσης εργαλείων 
ψηφιακής επικοινωνίας, οι πληροφορίες 
που πρέπει να παρέχονται γραπτώς 
μπορούν να παρέχονται με ηλεκτρονικά 
μέσα·

Or. hu

Τροπολογία 161
Petra De Sutter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. πιστεύει ακράδαντα ότι οι 
εργοδότες δεν θα πρέπει να απαιτούν από 
τους εργαζομένους να είναι άμεσα ή 
έμμεσα διαθέσιμοι ή προσβάσιμοι εκτός 
του χρόνου εργασίας τους και θα πρέπει να 
παρέχουν στους εργαζομένους επαρκείς 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης 
γραπτής δήλωσης, στην οποία θα 
καθορίζονται το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση των εργαζομένων, και 
συγκεκριμένα τουλάχιστον οι πρακτικές 
ρυθμίσεις για την απενεργοποίηση 
ψηφιακών εργαλείων που αφορούν 
εργασιακούς σκοπούς, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν εργαλείων 
παρακολούθησης ή επιτήρησης που 
συνδέονται με την εργασία, ο τρόπος με 
τον οποίο καταγράφεται ο χρόνος 
εργασίας, η εκτίμηση της υγείας και της 
ασφάλειας εκ μέρους του εργοδότη, καθώς 
και τα μέτρα για την προστασία των 
εργαζομένων από δυσμενή μεταχείριση και 
για την εφαρμογή του δικαιώματος 
προσφυγής των εργαζομένων·

17. υπογραμμίζει ότι οι εργοδότες, 
αλλά και οι συνεργάτες, πρέπει να 
αποφεύγουν την επαφή με τους 
εργαζομένους ή τους συναδέλφους άμεσα 
ή έμμεσα εκτός του συμφωνημένου 
χρόνου εργασίας και δεν πρέπει να 
απαιτούν από τους εργαζομένους να είναι 
άμεσα ή έμμεσα διαθέσιμοι ή προσβάσιμοι 
εκτός του χρόνου εργασίας τους και θα 
πρέπει να παρέχουν στους εργαζομένους 
επαρκείς πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένης γραπτής δήλωσης, 
στην οποία θα καθορίζονται το δικαίωμα 
στην αποσύνδεση των εργαζομένων, και 
συγκεκριμένα τουλάχιστον οι πρακτικές 
ρυθμίσεις για την απενεργοποίηση 
ψηφιακών εργαλείων που αφορούν 
εργασιακούς σκοπούς, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν εργαλείων 
παρακολούθησης ή επιτήρησης που 
συνδέονται με την εργασία, ο τρόπος με 
τον οποίο καταγράφεται ο χρόνος 
εργασίας, η εκτίμηση της υγείας και της 
ασφάλειας εκ μέρους του εργοδότη, καθώς 
και τα μέτρα για την προστασία των 
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εργαζομένων από δυσμενή μεταχείριση και 
για την εφαρμογή του δικαιώματος 
προσφυγής των εργαζομένων· υπενθυμίζει 
ότι ο χρόνος κατά τον οποίον ένας 
εργαζόμενος είναι διαθέσιμος ή 
προσβάσιμος για τον εργοδότη, είναι 
χρόνος εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 162
Eugen Tomac

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. πιστεύει ακράδαντα ότι οι 
εργοδότες δεν θα πρέπει να απαιτούν από 
τους εργαζομένους να είναι άμεσα ή 
έμμεσα διαθέσιμοι ή προσβάσιμοι εκτός 
του χρόνου εργασίας τους και θα πρέπει να 
παρέχουν στους εργαζομένους επαρκείς 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης 
γραπτής δήλωσης, στην οποία θα 
καθορίζονται το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση των εργαζομένων, και 
συγκεκριμένα τουλάχιστον οι πρακτικές 
ρυθμίσεις για την απενεργοποίηση 
ψηφιακών εργαλείων που αφορούν 
εργασιακούς σκοπούς, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν εργαλείων 
παρακολούθησης ή επιτήρησης που 
συνδέονται με την εργασία, ο τρόπος με 
τον οποίο καταγράφεται ο χρόνος 
εργασίας, η εκτίμηση της υγείας και της 
ασφάλειας εκ μέρους του εργοδότη, καθώς 
και τα μέτρα για την προστασία των 
εργαζομένων από δυσμενή μεταχείριση και 
για την εφαρμογή του δικαιώματος 
προσφυγής των εργαζομένων·

17. πιστεύει ακράδαντα ότι οι 
εργοδότες δεν θα πρέπει να απαιτούν από 
τους εργαζομένους να είναι άμεσα ή 
έμμεσα διαθέσιμοι ή προσβάσιμοι εκτός 
του χρόνου εργασίας τους και θα πρέπει να 
παρέχουν στους εργαζομένους επαρκείς 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης 
γραπτής δήλωσης, στην οποία θα 
καθορίζονται το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση των εργαζομένων, και 
συγκεκριμένα τουλάχιστον οι πρακτικές 
ρυθμίσεις για την απενεργοποίηση 
ψηφιακών εργαλείων που αφορούν 
εργασιακούς σκοπούς, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν εργαλείων 
παρακολούθησης ή επιτήρησης που 
συνδέονται με την εργασία, ο τρόπος με 
τον οποίο καταγράφεται ο χρόνος 
εργασίας, η εκτίμηση της υγείας και της 
ασφάλειας εκ μέρους του εργοδότη, καθώς 
και τα μέτρα για την προστασία των 
εργαζομένων από δυσμενή μεταχείριση και 
για την εφαρμογή του δικαιώματος 
προσφυγής των εργαζομένων· οι εθνικές 
αρχές επιθεώρησης εργασίας και η ΕΑΕ 
οφείλουν να διασφαλίζουν ότι όλοι οι 
εργοδότες εκπληρώνουν αυτή την 
υποχρέωση·
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Or. ro

Τροπολογία 163
José Gusmão, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. πιστεύει ακράδαντα ότι οι 
εργοδότες δεν θα πρέπει να απαιτούν από 
τους εργαζομένους να είναι άμεσα ή 
έμμεσα διαθέσιμοι ή προσβάσιμοι εκτός 
του χρόνου εργασίας τους και θα πρέπει να 
παρέχουν στους εργαζομένους επαρκείς 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης 
γραπτής δήλωσης, στην οποία θα 
καθορίζονται το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση των εργαζομένων, και 
συγκεκριμένα τουλάχιστον οι πρακτικές 
ρυθμίσεις για την απενεργοποίηση 
ψηφιακών εργαλείων που αφορούν 
εργασιακούς σκοπούς, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν εργαλείων 
παρακολούθησης ή επιτήρησης που 
συνδέονται με την εργασία, ο τρόπος με 
τον οποίο καταγράφεται ο χρόνος 
εργασίας, η εκτίμηση της υγείας και της 
ασφάλειας εκ μέρους του εργοδότη, καθώς 
και τα μέτρα για την προστασία των 
εργαζομένων από δυσμενή μεταχείριση και 
για την εφαρμογή του δικαιώματος 
προσφυγής των εργαζομένων·

17. πιστεύει ακράδαντα ότι οι 
εργοδότες και οι συνεργάτες δεν θα πρέπει 
να επικοινωνούν με τους εργαζομένους 
και τους συναδέλφους άμεσα ή έμμεσα 
εκτός του συμφωνημένου χρόνου εργασίας 
τους και ότι οι εργοδότες θα πρέπει να 
παρέχουν στους εργαζομένους επαρκείς 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης 
γραπτής δήλωσης, στην οποία θα 
καθορίζονται το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση των εργαζομένων, και 
συγκεκριμένα τουλάχιστον οι πρακτικές 
ρυθμίσεις για την απενεργοποίηση 
ψηφιακών εργαλείων που αφορούν 
εργασιακούς σκοπούς, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν εργαλείων 
παρακολούθησης ή επιτήρησης που 
συνδέονται με την εργασία, ο τρόπος με 
τον οποίο καταγράφεται ο χρόνος 
εργασίας, η εκτίμηση της υγείας και της 
ασφάλειας εκ μέρους του εργοδότη, καθώς 
και τα μέτρα για την προστασία των 
εργαζομένων από δυσμενή μεταχείριση και 
για την εφαρμογή του δικαιώματος 
προσφυγής των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 164
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. πιστεύει ακράδαντα ότι οι 
εργοδότες δεν θα πρέπει να απαιτούν από 
τους εργαζομένους να είναι άμεσα ή 
έμμεσα διαθέσιμοι ή προσβάσιμοι εκτός 
του χρόνου εργασίας τους και θα πρέπει να 
παρέχουν στους εργαζομένους επαρκείς 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης 
γραπτής δήλωσης, στην οποία θα 
καθορίζονται το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση των εργαζομένων, και 
συγκεκριμένα τουλάχιστον οι πρακτικές 
ρυθμίσεις για την απενεργοποίηση 
ψηφιακών εργαλείων που αφορούν 
εργασιακούς σκοπούς, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν εργαλείων 
παρακολούθησης ή επιτήρησης που 
συνδέονται με την εργασία, ο τρόπος με 
τον οποίο καταγράφεται ο χρόνος 
εργασίας, η εκτίμηση της υγείας και της 
ασφάλειας εκ μέρους του εργοδότη, καθώς 
και τα μέτρα για την προστασία των 
εργαζομένων από δυσμενή μεταχείριση και 
για την εφαρμογή του δικαιώματος 
προσφυγής των εργαζομένων·

17. πιστεύει ακράδαντα ότι οι 
εργοδότες δεν θα πρέπει να απαιτούν από 
τους εργαζομένους να είναι άμεσα ή 
έμμεσα διαθέσιμοι ή προσβάσιμοι εκτός 
του χρόνου εργασίας τους, εάν αυτό δεν 
έχει συμφωνηθεί, και θα πρέπει να 
παρέχουν στους εργαζομένους επαρκείς 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης 
γραπτής δήλωσης, στην οποία θα 
καθορίζονται το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση των εργαζομένων, και 
συγκεκριμένα τουλάχιστον οι πρακτικές 
ρυθμίσεις για την απενεργοποίηση 
ψηφιακών εργαλείων που αφορούν 
εργασιακούς σκοπούς, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν εργαλείων 
παρακολούθησης ή επιτήρησης που 
συνδέονται με την εργασία, ο τρόπος με 
τον οποίο καταγράφεται ο χρόνος 
εργασίας, η εκτίμηση της υγείας και της 
ασφάλειας εκ μέρους του εργοδότη, καθώς 
και τα μέτρα για την προστασία των 
εργαζομένων από δυσμενή μεταχείριση και 
για την εφαρμογή του δικαιώματος 
προσφυγής των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 165
Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. πιστεύει ακράδαντα ότι οι 
εργοδότες δεν θα πρέπει να απαιτούν από 
τους εργαζομένους να είναι άμεσα ή 
έμμεσα διαθέσιμοι ή προσβάσιμοι εκτός 
του χρόνου εργασίας τους και θα πρέπει να 
παρέχουν στους εργαζομένους επαρκείς 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης 
γραπτής δήλωσης, στην οποία θα 

17. υπογραμμίζει ότι δεν θα 
επιτρέπεται στους εργοδότες να απαιτούν 
από τους εργαζομένους να είναι άμεσα ή 
έμμεσα διαθέσιμοι ή προσβάσιμοι εκτός 
του χρόνου εργασίας τους και θα πρέπει να 
παρέχουν στους εργαζομένους επαρκείς 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης 
γραπτής δήλωσης, στην οποία θα 
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καθορίζονται το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση των εργαζομένων, και 
συγκεκριμένα τουλάχιστον οι πρακτικές 
ρυθμίσεις για την απενεργοποίηση 
ψηφιακών εργαλείων που αφορούν 
εργασιακούς σκοπούς, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν εργαλείων 
παρακολούθησης ή επιτήρησης που 
συνδέονται με την εργασία, ο τρόπος με 
τον οποίο καταγράφεται ο χρόνος 
εργασίας, η εκτίμηση της υγείας και της 
ασφάλειας εκ μέρους του εργοδότη, καθώς 
και τα μέτρα για την προστασία των 
εργαζομένων από δυσμενή μεταχείριση και 
για την εφαρμογή του δικαιώματος 
προσφυγής των εργαζομένων·

καθορίζονται το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση των εργαζομένων, και 
συγκεκριμένα τουλάχιστον οι πρακτικές 
ρυθμίσεις για την απενεργοποίηση 
ψηφιακών εργαλείων που αφορούν 
εργασιακούς σκοπούς, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν εργαλείων 
παρακολούθησης ή επιτήρησης που 
συνδέονται με την εργασία, ο τρόπος με 
τον οποίο καταγράφεται ο χρόνος 
εργασίας, η εκτίμηση της υγείας και της 
ασφάλειας εκ μέρους του εργοδότη, καθώς 
και τα μέτρα για την προστασία των 
εργαζομένων από δυσμενή μεταχείριση και 
για την εφαρμογή του δικαιώματος 
προσφυγής των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 166
Elena Lizzi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. υπογραμμίζει ότι η χρήση 
τεχνολογιών δεν μπορεί να αποτελέσει 
ευκαιρία για τη συστηματική 
παρακολούθηση του εργαζόμενου και ότι 
πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις 
εγγυήσεις για την προστασία της 
αυτοδιάθεσης του εργαζόμενου, η οποία 
απαιτεί, καταρχάς, κατάρτιση και 
ενημέρωση αυτού σχετικά με τη 
μεταχείριση στην οποία θα υπόκεινται τα 
δεδομένα του·

Or. it

Τροπολογία 167
Anne Sander
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. τονίζει ότι η καθιέρωση και η 
εγγύηση του δικαιώματος στην 
αποσύνδεση δεν πρέπει να αποτελεί 
υπερβολικά μεγάλο διοικητικό περιορισμό 
για τις εταιρείες, ιδίως για τις ΜΜΕ και 
τις πολύ μικρές επιχειρήσεις·

Or. fr

Τροπολογία 168
Dragoș Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. υπογραμμίζει την αρχή της 
χρονικής κυριαρχίας σύμφωνα με την 
οποία οι εργαζόμενοι πρέπει να μπορούν 
να προγραμματίζουν τον χρόνο εργασίας 
τους βάσει προσωπικών ευθυνών, ιδίως 
της φροντίδας παιδιών ή ασθενών μελών 
της οικογένειας·

Or. en

Τροπολογία 169
Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Elisabetta 
Gualmini, Marc Angel, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Lina 
Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Klára 
Dobrev, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει τη σημασία των κοινωνικών 
εταίρων για τη διασφάλιση της 

18. τονίζει τη σημασία των κοινωνικών 
εταίρων για τη διασφάλιση της 
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αποτελεσματικής εφαρμογής και επιβολής 
του δικαιώματος στην αποσύνδεση· 
πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι είναι σε 
θέση να ασκούν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση, μεταξύ άλλων μέσω 
συλλογικών συμβάσεων·

αποτελεσματικής εφαρμογής και επιβολής 
του δικαιώματος στην αποσύνδεση· 
πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι είναι σε 
θέση να ασκούν αποτελεσματικά το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση, μεταξύ άλλων 
μέσω συλλογικής σύμβασης· καλεί τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν ακριβείς και 
επαρκείς μηχανισμούς που θα 
διασφαλίσουν ένα ελάχιστο όριο 
προστασίας σύμφωνα με την ενωσιακή 
νομοθεσία και την επιβολή του 
δικαιώματός τους στην αποσύνδεση για 
αυτούς τους εργαζόμενους που δεν 
καλύπτονται από συλλογική σύμβαση σε 
οποιοδήποτε επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 170
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει τη σημασία των κοινωνικών 
εταίρων για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής εφαρμογής και επιβολής 
του δικαιώματος στην αποσύνδεση· 
πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι είναι σε 
θέση να ασκούν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση, μεταξύ άλλων μέσω 
συλλογικών συμβάσεων·

18. τονίζει τη σημασία των κοινωνικών 
εταίρων για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής εφαρμογής και επιβολής 
του δικαιώματος στην αποσύνδεση, και ότι 
ως εκ τούτου θα είναι σημαντικό να 
ληφθεί υπόψη η εργασία που έχουν ήδη 
πραγματοποιήσει σε αυτό το πλαίσιο· 
πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι είναι σε 
θέση να ασκούν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση, μεταξύ άλλων μέσω 
συλλογικών συμβάσεων·

Or. fr

Τροπολογία 171
Jordi Cañas
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει τη σημασία των κοινωνικών 
εταίρων για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής εφαρμογής και επιβολής 
του δικαιώματος στην αποσύνδεση· 
πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι είναι σε 
θέση να ασκούν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση, μεταξύ άλλων μέσω 
συλλογικών συμβάσεων·

18. τονίζει τη σημασία των κοινωνικών 
εταίρων για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής εφαρμογής και επιβολής 
του δικαιώματος στην αποσύνδεση· 
πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι είναι σε 
θέση να ασκούν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση, μεταξύ άλλων μέσω 
συλλογικών συμβάσεων, ευέλικτων 
κλαδικών συμβάσεων και ρυθμίσεων ανά 
εταιρεία·

Or. en

Τροπολογία 172
José Manuel Fernandes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει τη σημασία των κοινωνικών 
εταίρων για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής εφαρμογής και επιβολής 
του δικαιώματος στην αποσύνδεση· 
πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι είναι σε 
θέση να ασκούν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση, μεταξύ άλλων μέσω 
συλλογικών συμβάσεων·

18. τονίζει τη σημασία των κοινωνικών 
εταίρων για τη διασφάλιση της 
διατύπωσης και της αποτελεσματικής 
εφαρμογής και επιβολής του δικαιώματος 
στην αποσύνδεση, σύμφωνα με τις εθνικές 
πρακτικές· πιστεύει ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι 
είναι σε θέση να ασκούν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση, μεταξύ άλλων μέσω 
συλλογικών συμβάσεων·

Or. pt

Τροπολογία 173
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει τη σημασία των κοινωνικών 
εταίρων για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής εφαρμογής και επιβολής 
του δικαιώματος στην αποσύνδεση· 
πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι είναι σε 
θέση να ασκούν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση, μεταξύ άλλων μέσω 
συλλογικών συμβάσεων·

18. τονίζει τη σημασία των κοινωνικών 
εταίρων για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής εφαρμογής και επιβολής 
του δικαιώματος στην αποσύνδεση· 
πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και οι 
κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να προάγουν 
το δικαίωμα των εργαζομένων στην 
αποσύνδεση, μεταξύ άλλων μέσω 
συλλογικών συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 174
Dragoș Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. επαναλαμβάνει τη σημασία της 
ίσης μεταχείρισης των διασυνοριακών 
εργαζομένων και επισημαίνει ότι τα 
κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να 
μεριμνούν ώστε οι εργαζόμενοι να 
κατανοήσουν το δικαίωμά τους στην 
αποσύνδεση, μεταξύ άλλων και στη 
μεθόριο·

Or. en

Τροπολογία 175
Eugen Tomac

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι που 
επικαλούνται το δικαίωμα στην 

19. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι που 
επικαλούνται το δικαίωμα στην 
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αποσύνδεση θα προστατεύονται από 
αντίποινα και άλλες αρνητικές επιπτώσεις 
και ότι θα υπάρχουν μηχανισμοί για την 
αντιμετώπιση καταγγελιών ή παραβιάσεων 
του δικαιώματος στην αποσύνδεση·

αποσύνδεση θα προστατεύονται από 
αντίποινα και άλλες αρνητικές επιπτώσεις 
και ότι θα υπάρχουν μηχανισμοί για την 
αντιμετώπιση καταγγελιών ή παραβιάσεων 
του δικαιώματος στην αποσύνδεση· φρονεί 
ότι οι εργοδότες δεν πρέπει να 
καλλιεργούν την εργασιακή νοοτροπία 
«always on» (σε αδιάκοπη λειτουργία) 
δίνοντας προαγωγές και μπόνους μόνο σε 
όσους εργάζονται χωρίς να ασκούν το 
δικαίωμά τους στην αποσύνδεση·

Or. ro

Τροπολογία 176
Petra De Sutter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. σημειώνει ότι η διασφάλιση του 
δικαιώματος στην αποσύνδεση έχει 
ιδιαίτερη σημασία για τους πλέον 
ευάλωτους εργαζόμενους ή αυτούς με 
κατ’ οίκον ρύθμιση φροντίδας 
εξαρτώμενων μελών, όπως ανήλικα 
παιδιά και/ή ενήλικα εξαρτώμενα άτομα 
στα οποία ένας εργαζόμενος παρέχει 
υπηρεσίες ουσιαστικές για την υγεία, την 
ευεξία και/ή τις δραστηριότητες της 
καθημερινότητάς τους·

Or. en

Τροπολογία 177
Dragoș Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. τονίζει ότι όλες οι δραστηριότητες 
εξ αποστάσεως επαγγελματικής 
κατάρτισης και εκπαίδευσης πρέπει να 
λογίζονται επίσης ως δραστηριότητα 
εργασίας και να μην πραγματοποιούνται 
σε υπερωρίες ή σε ελεύθερες ημέρες 
χωρίς επαρκή αποζημίωση·

Or. en

Τροπολογία 178
Petra De Sutter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19β. επισημαίνει ότι η αύξηση της 
συνδεσιμότητας στον χώρο εργασίας δεν 
πρέπει να οδηγεί σε διακρίσεις ή 
αρνητικές συνέπειες όσον αφορά την 
πρόσληψη ή την εξέλιξη της 
σταδιοδρομίας, ιδίως για τους μόνους 
γονείς, τις γυναίκες, τους ηλικιωμένους 
και τα άτομα με αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 179
Petra De Sutter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19γ. τονίζει επίσης ότι είναι σημαντικό 
να υποστηρίζονται οι μεμονωμένες 
καταρτίσεις που αποσκοπούν στη 
βελτίωση των δεξιοτήτων ΤΠ όλων των 
εργαζομένων, και ιδίως των ατόμων με 
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αναπηρία και των πρεσβύτερων 
συναδέλφων, προκειμένου να 
διασφαλίζεται καλή και αποδοτική 
εκτέλεση της εργασίας τους·

Or. en

Τροπολογία 180
Petra De Sutter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19δ. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση στη νέα στρατηγική για την 
ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και 
να αναπτύξει με σαφήνεια νέα 
ψυχοκοινωνικά μέτρα και δράσεις στο 
πλαίσιο της υγείας και ασφάλειας στην 
εργασία·

Or. en

Τροπολογία 181
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί να υποβάλει η Επιτροπή, 
βάσει του άρθρου 225 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
πρόταση πράξης σχετικά με το δικαίωμα 
στην αποσύνδεση, ακολουθώντας τις 
συστάσεις που παρατίθενται στο 
παράρτημα του παρόντος·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 182
Nicolaus Fest, Guido Reil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί να υποβάλει η Επιτροπή, 
βάσει του άρθρου 225 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
πρόταση πράξης σχετικά με το δικαίωμα 
στην αποσύνδεση, ακολουθώντας τις 
συστάσεις που παρατίθενται στο 
παράρτημα του παρόντος·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 183
Elena Lizzi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί να υποβάλει η Επιτροπή, 
βάσει του άρθρου 225 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
πρόταση πράξης σχετικά με το δικαίωμα 
στην αποσύνδεση, ακολουθώντας τις 
συστάσεις που παρατίθενται στο 
παράρτημα του παρόντος·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 184
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. εκτιμά ότι η ζητούμενη πρόταση διαγράφεται
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δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις·

Or. en

Τροπολογία 185
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. εκτιμά ότι η ζητούμενη πρόταση 
δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις·

21. ζητεί να υποβληθεί η ζητούμενη 
πρόταση σε προκαταρκτική αξιολόγηση 
των δημοσιονομικών της επιπτώσεων·

Or. hu

Τροπολογία 186
Elena Lizzi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 187
Petra De Sutter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – παράγραφος 8 – σημείο 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. Η παρούσα οδηγία λαμβάνει υπόψη 
τις συμβάσεις και τις συστάσεις της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) σε 
σχέση με την οργάνωση του χρόνου 
εργασίας, και ειδικότερα, μεταξύ άλλων, 

4. Η παρούσα οδηγία λαμβάνει υπόψη 
τις συμβάσεις και τις συστάσεις της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) σε 
σχέση με την οργάνωση του χρόνου 
εργασίας, και ειδικότερα τη Σύμβαση 
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τη Σύμβαση (αριθ. 1) του 1919 για τις 
ώρες εργασίας (βιομηχανία), τη σύσταση 
του 1981 για τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις (αριθ. 163), τη σύμβαση 
του 1981 για τους εργαζομένους με 
οικογενειακές υποχρεώσεις (αριθ. 156) και 
τη συνοδευτική σύστασή της (αριθ. 165),

(αριθ. 1) του 1919 για τις ώρες εργασίας 
(βιομηχανία), τη Σύμβαση (αριθ. 30) του 
1930 για τις ώρες εργασίας (εμπόριο και 
γραφεία), τη σύσταση του 1981 για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις (αριθ. 163), 
τη σύμβαση του 1981 για τους 
εργαζομένους με οικογενειακές 
υποχρεώσεις (αριθ. 156) και τη 
συνοδευτική σύστασή της (αριθ. 165), 
καθώς και τη διακήρυξη της 
εκατονταετηρίδας της ΔΟΕ του 2019 με 
θέμα το μέλλον της εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 188
José Gusmão, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Αιτιολογική σκέψη 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. Η παρούσα οδηγία λαμβάνει υπόψη 
τις συμβάσεις και τις συστάσεις της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) σε 
σχέση με την οργάνωση του χρόνου 
εργασίας, και ειδικότερα, μεταξύ άλλων, 
τη Σύμβαση (αριθ. 1) του 1919 για τις 
ώρες εργασίας (βιομηχανία), τη σύσταση 
του 1981 για τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις (αριθ. 163), τη σύμβαση 
του 1981 για τους εργαζομένους με 
οικογενειακές υποχρεώσεις (αριθ. 156) και 
τη συνοδευτική σύστασή της (αριθ. 165),

4. Η παρούσα οδηγία λαμβάνει υπόψη 
τις συμβάσεις και τις συστάσεις της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) σε 
σχέση με την οργάνωση του χρόνου 
εργασίας, και ειδικότερα τη Σύμβαση 
(αριθ. 1) του 1919 για τις ώρες εργασίας 
(βιομηχανία), τη Σύμβαση (αριθ. 30) του 
1930 για τις ώρες εργασίας (εμπόριο και 
γραφεία), τη σύσταση του 1981 για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις (αριθ. 163), 
τη σύμβαση του 1981 για τους 
εργαζομένους με οικογενειακές 
υποχρεώσεις (αριθ. 156) και τη 
συνοδευτική σύστασή της (αριθ. 165), 
καθώς και τη διακήρυξη της 
εκατονταετηρίδας της ΔΟΕ του 2019 με 
θέμα το μέλλον της εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 189
José Gusmão, Marc Botenga
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. Η παρούσα οδηγία λαμβάνει 
επίσης υπόψη τον (αναθεωρημένο) 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 151 της ΣΛΕΕ, 
και συγκεκριμένα το άρθρο 2 (δίκαιες 
συνθήκες εργασίας 
συμπεριλαμβανομένων του χρόνου 
εργασίας/περιόδων ανάπαυσης, το άρθρο 
3 (συνθήκες υγείας και ασφάλειας στην 
εργασία), το άρθρο 6 (δικαίωμα 
συλλογικής διαπραγμάτευσης) και το 
άρθρο 27 (προστασία των εργαζομένων 
με οικογενειακές ευθύνες).

Or. en

Τροπολογία 190
Petra De Sutter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. Η παρούσα οδηγία λαμβάνει 
επίσης υπόψη τον (αναθεωρημένο) 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 151 της ΣΛΕΕ, 
και συγκεκριμένα το άρθρο 2 (δίκαιες 
συνθήκες εργασίας 
συμπεριλαμβανομένων του χρόνου 
εργασίας/περιόδων ανάπαυσης, το άρθρο 
3 (συνθήκες υγείας και ασφάλειας στην 
εργασία), το άρθρο 6 (δικαίωμα 
συλλογικής διαπραγμάτευσης) και το 
άρθρο 27 (προστασία των εργαζομένων 
με οικογενειακές ευθύνες).

Or. en
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Τροπολογία 191
Yana Toom, Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. Η συμφωνία-πλαίσιο του 2002 για 
την τηλεργασία των Ευρωπαίων 
κοινωνικών εταίρων έκανε τα πρώτα 
αρχικά βήματα προς μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση έναντι της τηλεργασίας· η 
συμφωνία καταρτίστηκε σε εκούσια 
βάση. Λαμβανομένων υπόψη των 
αλλαγών που συντελέστηκαν σε σχεδόν 
δύο δεκαετίες από τη συμφωνία, έχει 
καταστεί εμφανές ότι υπάρχει ανάγκη 
συντονισμού σε ενωσιακό επίπεδο. Είναι 
άκρως σημαντικό να θεσπιστεί ο 
προαιρετικός χαρακτήρας της 
τηλεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 192
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Αιτιολογική σκέψη 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. Τα ψηφιακά εργαλεία επιτρέπουν 
στους εργαζόμενους να εργάζονται από 
οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή και 
μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της 
ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής των εργαζομένων. 
Ωστόσο, η χρήση ψηφιακών εργαλείων, 
συμπεριλαμβανομένων των ΤΠΕ, για 
εργασιακούς σκοπούς έχει επίσης πιθανές 
αρνητικές επιπτώσεις, όπως η αύξηση των 
ωρών εργασίας, καθώς οι εργαζόμενοι 
παροτρύνονται να εργάζονται εκτός του 

6. Τα ψηφιακά εργαλεία επιτρέπουν 
στους εργαζόμενους να εργάζονται από 
οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή και 
μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη 
βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των 
εργαζομένων επιτρέποντάς τους 
περισσότερη ευελιξία στην οργάνωση της 
προσωπικής και οικογενειακής τους ζωής 
και σε ορισμένες περιπτώσεις την 
εξασφάλιση χρόνου ειδικά από τις 
μετακινήσεις τους για την προσέλευση 
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χρόνου εργασίας τους, της 
εντατικοποίησης της εργασίας, καθώς και 
της ασάφειας των ορίων μεταξύ του 
χρόνου εργασίας και του ελεύθερου 
χρόνου. Εάν δεν χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά κατά τη διάρκεια του χρόνου 
εργασίας, τα εν λόγω ψηφιακά εργαλεία 
μπορούν να επηρεάσουν την ιδιωτική ζωή 
των εργαζομένων. Για εργαζομένους με μη 
αμειβόμενες ευθύνες φροντίδας, τα 
ψηφιακά εργαλεία μπορούν να 
καταστήσουν ιδιαίτερα δύσκολη την 
επίτευξη υγιούς ισορροπίας μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Οι 
γυναίκες αφιερώνουν περισσότερο χρόνο 
σε σχέση με τους άνδρες όσον αφορά την 
εκπλήρωση αυτών των ευθυνών 
φροντίδας, εργάζονται λιγότερες ώρες σε 
αμειβόμενη απασχόληση και ενδέχεται να 
εγκαταλείπουν εντελώς την αγορά 
εργασίας.

στην εργασία. Ωστόσο, η χρήση ψηφιακών 
εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων των 
ΤΠΕ, για εργασιακούς σκοπούς έχει επίσης 
πιθανές αρνητικές επιπτώσεις, όπως η 
αύξηση των ωρών εργασίας, καθώς οι 
εργαζόμενοι παροτρύνονται να εργάζονται 
εκτός του χρόνου εργασίας τους, της 
εντατικοποίησης της εργασίας, καθώς και 
της ασάφειας των ορίων μεταξύ του 
χρόνου εργασίας και του ελεύθερου 
χρόνου. Εάν δεν χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά κατά τη διάρκεια του χρόνου 
εργασίας, τα εν λόγω ψηφιακά εργαλεία 
μπορούν να επηρεάσουν την ιδιωτική ζωή 
των εργαζομένων. Για εργαζομένους με μη 
αμειβόμενες ευθύνες φροντίδας, τα 
ψηφιακά εργαλεία μπορούν να 
καταστήσουν ιδιαίτερα δύσκολη την 
επίτευξη υγιούς ισορροπίας μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Οι 
γυναίκες αφιερώνουν περισσότερο χρόνο 
σε σχέση με τους άνδρες όσον αφορά την 
εκπλήρωση αυτών των ευθυνών 
φροντίδας, εργάζονται λιγότερες ώρες σε 
αμειβόμενη απασχόληση και ενδέχεται να 
εγκαταλείπουν εντελώς την αγορά 
εργασίας.

Or. fr

Τροπολογία 193
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Αιτιολογική σκέψη 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. Τα ψηφιακά εργαλεία επιτρέπουν 
στους εργαζόμενους να εργάζονται από 
οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή και 
μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της 
ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής των εργαζομένων. 
Ωστόσο, η χρήση ψηφιακών εργαλείων, 
συμπεριλαμβανομένων των ΤΠΕ, για 
εργασιακούς σκοπούς έχει επίσης πιθανές 

6. Τα ψηφιακά εργαλεία επιτρέπουν 
στους εργαζόμενους να εργάζονται από 
οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή και 
μπορούν, όταν χρησιμοποιούνται σωστά, 
να συμβάλουν στη βελτίωση της 
ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής των εργαζομένων, αλλά 
και να βελτιώσουν την απόδοση των 
εργαζομένων. Ωστόσο, η χρήση ψηφιακών 
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αρνητικές επιπτώσεις, όπως η αύξηση των 
ωρών εργασίας, καθώς οι εργαζόμενοι 
παροτρύνονται να εργάζονται εκτός του 
χρόνου εργασίας τους, της 
εντατικοποίησης της εργασίας, καθώς και 
της ασάφειας των ορίων μεταξύ του 
χρόνου εργασίας και του ελεύθερου 
χρόνου. Εάν δεν χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά κατά τη διάρκεια του χρόνου 
εργασίας, τα εν λόγω ψηφιακά εργαλεία 
μπορούν να επηρεάσουν την ιδιωτική ζωή 
των εργαζομένων. Για εργαζομένους με μη 
αμειβόμενες ευθύνες φροντίδας, τα 
ψηφιακά εργαλεία μπορούν να 
καταστήσουν ιδιαίτερα δύσκολη την 
επίτευξη υγιούς ισορροπίας μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Οι 
γυναίκες αφιερώνουν περισσότερο χρόνο 
σε σχέση με τους άνδρες όσον αφορά την 
εκπλήρωση αυτών των ευθυνών 
φροντίδας, εργάζονται λιγότερες ώρες σε 
αμειβόμενη απασχόληση και ενδέχεται να 
εγκαταλείπουν εντελώς την αγορά 
εργασίας.

εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων των 
ΤΠΕ, για εργασιακούς σκοπούς έχει επίσης 
πιθανές αρνητικές επιπτώσεις, όπως η 
αύξηση των ωρών εργασίας, καθώς οι 
εργαζόμενοι παροτρύνονται να εργάζονται 
εκτός του χρόνου εργασίας τους, της 
εντατικοποίησης της εργασίας, καθώς και 
της ασάφειας των ορίων μεταξύ του 
χρόνου εργασίας και του ελεύθερου 
χρόνου. Εάν δεν χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά κατά τη διάρκεια του χρόνου 
εργασίας, τα εν λόγω ψηφιακά εργαλεία 
μπορούν να επηρεάσουν την ιδιωτική ζωή 
των εργαζομένων. Για εργαζομένους με μη 
αμειβόμενες ευθύνες φροντίδας, τα 
ψηφιακά εργαλεία μπορούν να 
καταστήσουν ιδιαίτερα δύσκολη την 
επίτευξη υγιούς ισορροπίας μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Οι 
γυναίκες αφιερώνουν περισσότερο χρόνο 
σε σχέση με τους άνδρες όσον αφορά την 
εκπλήρωση αυτών των ευθυνών 
φροντίδας, εργάζονται λιγότερες ώρες σε 
αμειβόμενη απασχόληση και ενδέχεται να 
εγκαταλείπουν εντελώς την αγορά 
εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 194
Eugen Tomac

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Αιτιολογική σκέψη 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. Τα ψηφιακά εργαλεία επιτρέπουν 
στους εργαζόμενους να εργάζονται από 
οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή και 
μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της 
ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής των εργαζομένων. 
Ωστόσο, η χρήση ψηφιακών εργαλείων, 
συμπεριλαμβανομένων των ΤΠΕ, για 
εργασιακούς σκοπούς έχει επίσης πιθανές 
αρνητικές επιπτώσεις, όπως η αύξηση των 

6. Τα ψηφιακά εργαλεία επιτρέπουν 
στους εργαζόμενους να εργάζονται από 
οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή και 
μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της 
ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής των εργαζομένων. 
Ωστόσο, η χρήση ψηφιακών εργαλείων, 
συμπεριλαμβανομένων των ΤΠΕ, για 
εργασιακούς σκοπούς έχει επίσης πιθανές 
αρνητικές επιπτώσεις, όπως η αύξηση των 
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ωρών εργασίας, καθώς οι εργαζόμενοι 
παροτρύνονται να εργάζονται εκτός του 
χρόνου εργασίας τους, της 
εντατικοποίησης της εργασίας, καθώς και 
της ασάφειας των ορίων μεταξύ του 
χρόνου εργασίας και του ελεύθερου 
χρόνου. Εάν δεν χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά κατά τη διάρκεια του χρόνου 
εργασίας, τα εν λόγω ψηφιακά εργαλεία 
μπορούν να επηρεάσουν την ιδιωτική ζωή 
των εργαζομένων. Για εργαζομένους με μη 
αμειβόμενες ευθύνες φροντίδας, τα 
ψηφιακά εργαλεία μπορούν να 
καταστήσουν ιδιαίτερα δύσκολη την 
επίτευξη υγιούς ισορροπίας μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Οι 
γυναίκες αφιερώνουν περισσότερο χρόνο 
σε σχέση με τους άνδρες όσον αφορά την 
εκπλήρωση αυτών των ευθυνών 
φροντίδας, εργάζονται λιγότερες ώρες σε 
αμειβόμενη απασχόληση και ενδέχεται να 
εγκαταλείπουν εντελώς την αγορά 
εργασίας.

ωρών εργασίας, καθώς οι εργαζόμενοι 
παροτρύνονται να εργάζονται εκτός του 
χρόνου εργασίας τους, της 
εντατικοποίησης της εργασίας, καθώς και 
της ασάφειας των ορίων μεταξύ του 
χρόνου εργασίας και του ελεύθερου 
χρόνου. Εάν δεν χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά κατά τη διάρκεια του χρόνου 
εργασίας, τα εν λόγω ψηφιακά εργαλεία 
μπορούν να επηρεάσουν την ιδιωτική ζωή 
των εργαζομένων. Για εργαζομένους με μη 
αμειβόμενες ευθύνες φροντίδας, τα 
ψηφιακά εργαλεία μπορούν να 
καταστήσουν ιδιαίτερα δύσκολη την 
επίτευξη υγιούς ισορροπίας μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Οι 
γυναίκες αφιερώνουν περισσότερο χρόνο 
σε σχέση με τους άνδρες όσον αφορά την 
εκπλήρωση αυτών των ευθυνών φροντίδας 
και εργάζονται λιγότερες ώρες σε 
αμειβόμενη απασχόληση.

Or. ro

Τροπολογία 195
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Αιτιολογική σκέψη 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(6) Τα ψηφιακά εργαλεία επιτρέπουν 
στους εργαζόμενους να εργάζονται από 
οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή και 
μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της 
ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής των εργαζομένων. 
Ωστόσο, η χρήση ψηφιακών εργαλείων, 
συμπεριλαμβανομένων των ΤΠΕ, για 
εργασιακούς σκοπούς έχει επίσης πιθανές 
αρνητικές επιπτώσεις, όπως η αύξηση των 
ωρών εργασίας, καθώς οι εργαζόμενοι 
παροτρύνονται να εργάζονται εκτός του 
χρόνου εργασίας τους, της 

(6) Τα ψηφιακά εργαλεία επιτρέπουν 
στους εργαζόμενους να εργάζονται από 
οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή και 
μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της 
ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής των εργαζομένων. 
Ωστόσο, η χρήση ψηφιακών εργαλείων, 
συμπεριλαμβανομένων των ΤΠΕ, για 
εργασιακούς σκοπούς έχει επίσης πιθανές 
αρνητικές επιπτώσεις, όπως η αύξηση των 
ωρών εργασίας, καθώς οι εργαζόμενοι 
παροτρύνονται να εργάζονται εκτός του 
χρόνου εργασίας τους, της 
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εντατικοποίησης της εργασίας, καθώς και 
της ασάφειας των ορίων μεταξύ του 
χρόνου εργασίας και του ελεύθερου 
χρόνου. Εάν δεν χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά κατά τη διάρκεια του χρόνου 
εργασίας, τα εν λόγω ψηφιακά εργαλεία 
μπορούν να επηρεάσουν την ιδιωτική ζωή 
των εργαζομένων. Για εργαζομένους με μη 
αμειβόμενες ευθύνες φροντίδας, τα 
ψηφιακά εργαλεία μπορούν να 
καταστήσουν ιδιαίτερα δύσκολη την 
επίτευξη υγιούς ισορροπίας μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Οι 
γυναίκες αφιερώνουν περισσότερο χρόνο 
σε σχέση με τους άνδρες όσον αφορά την 
εκπλήρωση αυτών των ευθυνών 
φροντίδας, εργάζονται λιγότερες ώρες σε 
αμειβόμενη απασχόληση και ενδέχεται να 
εγκαταλείπουν εντελώς την αγορά 
εργασίας.

εντατικοποίησης της εργασίας, καθώς και 
της ασάφειας των ορίων μεταξύ του 
χρόνου εργασίας και του ελεύθερου 
χρόνου. Εάν δεν χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά κατά τη διάρκεια του χρόνου 
εργασίας, τα εν λόγω ψηφιακά εργαλεία 
μπορούν να επηρεάσουν την ιδιωτική ζωή 
των εργαζομένων. Για εργαζομένους με μη 
αμειβόμενες ευθύνες φροντίδας, τα 
ψηφιακά εργαλεία μπορούν να 
καταστήσουν ιδιαίτερα δύσκολη την 
επίτευξη υγιούς ισορροπίας μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Οι 
γυναίκες αφιερώνουν περισσότερο χρόνο 
σε σχέση με τους άνδρες όσον αφορά την 
εκπλήρωση αυτών των ευθυνών 
φροντίδας, εργάζονται λιγότερες ώρες σε 
αμειβόμενη απασχόληση και ενδέχεται να 
αποχωρήσουν εντελώς από την 
απασχόλησή τους.

Or. pl

Τροπολογία 196
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – αιτιολογική σκέψη 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. Επιπλέον, τα ψηφιακά εργαλεία 
που χρησιμοποιούνται για σκοπούς 
εργασίας μπορούν να προκαλούν διαρκή 
πίεση και άγχος, να έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στη σωματική και ψυχική υγεία 
και την ευεξία των εργαζομένων και να 
οδηγήσουν σε επαγγελματικές ασθένειες, 
όπως άγχος, κατάθλιψη και επαγγελματική 
εξουθένωση, γεγονός που με τη σειρά του 
επιβαρύνει ολοένα και περισσότερο τους 
εργοδότες και τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης. Δεδομένων των προκλήσεων 
που παρουσιάζει η έντονα αυξανόμενη 
χρήση ψηφιακών εργαλείων για 
εργασιακούς σκοπούς, των άτυπων 
σχέσεων απασχόλησης και των ρυθμίσεων 

7. Επιπλέον, τα ψηφιακά εργαλεία 
που χρησιμοποιούνται για σκοπούς 
εργασίας μπορούν να προκαλούν την 
παραβίαση του δικαιώματος των 
εργαζομένων στην υγεία και την 
ασφάλεια, οδηγώντας σε διαρκή πίεση και 
άγχος, να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη 
σωματική και ψυχική υγεία και την ευεξία 
των εργαζομένων και να οδηγήσουν σε 
επαγγελματικές ασθένειες, όπως άγχος, 
κατάθλιψη και επαγγελματική 
εξουθένωση, τα οποία μεταφράζονται σε 
ολοένα και μεγαλύτερη επιβάρυνση των 
εργοδοτών και των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης. Δεδομένων των 
προκλήσεων που παρουσιάζει η έντονα 
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τηλεργασίας, ιδίως στο πλαίσιο της 
αύξησης της τηλεργασίας που προέκυψε 
ως αποτέλεσμα της κρίσης COVID-19, 
κατέστη ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη να 
εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι είναι σε 
θέση να ασκούν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση.

αυξανόμενη χρήση ψηφιακών εργαλείων 
για εργασιακούς σκοπούς και η ανάγκη 
καταπολέμησης της εργασιακής 
ανασφάλειας, των καταχρήσεων και των 
διακρίσεων που υφίστανται οι 
εργαζόμενοι, με έμφαση στις άτυπες 
σχέσεις απασχόλησης και στις ρυθμίσεις 
τηλεργασίας, ιδίως στο πλαίσιο της 
αύξησης της τηλεργασίας που προέκυψε 
ως αποτέλεσμα της κρίσης COVID-19, 
κατέστη ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη να 
εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι είναι σε 
θέση να ασκούν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση.

Or. it

Τροπολογία 197
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Αιτιολογική σκέψη 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(7) Επιπλέον, τα ψηφιακά εργαλεία 
που χρησιμοποιούνται για σκοπούς 
εργασίας μπορούν να προκαλούν διαρκή 
πίεση και άγχος, να έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στη σωματική και ψυχική υγεία 
και την ευεξία των εργαζομένων και να 
οδηγήσουν σε επαγγελματικές ασθένειες, 
όπως άγχος, κατάθλιψη και επαγγελματική 
εξουθένωση, γεγονός που με τη σειρά του 
επιβαρύνει ολοένα και περισσότερο τους 
εργοδότες και τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης. Δεδομένων των προκλήσεων 
που παρουσιάζει η έντονα αυξανόμενη 
χρήση ψηφιακών εργαλείων για 
εργασιακούς σκοπούς, των άτυπων 
σχέσεων απασχόλησης και των ρυθμίσεων 
τηλεργασίας, ιδίως στο πλαίσιο της 
αύξησης της τηλεργασίας που προέκυψε 
ως αποτέλεσμα της κρίσης COVID-19, 
κατέστη ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη να 
εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι είναι σε 
θέση να ασκούν το δικαίωμα στην 

(7) Επιπλέον, τα ψηφιακά εργαλεία 
που χρησιμοποιούνται για σκοπούς 
εργασίας μπορούν να προκαλούν διαρκή 
πίεση και άγχος, να έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στη σωματική και ψυχική υγεία 
και την ευεξία των εργαζομένων και να 
οδηγήσουν σε επαγγελματικές ασθένειες, 
όπως άγχος, κατάθλιψη, επαγγελματική 
εξουθένωση, άγχος εξαιτίας της 
τεχνολογίας, προβλήματα ύπνου και 
μυοσκελετικές διαταραχές, γεγονός που 
με τη σειρά του επιβαρύνει ολοένα και 
περισσότερο τους εργοδότες και τα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. 
Δεδομένων των προκλήσεων που 
παρουσιάζει η έντονα αυξανόμενη χρήση 
ψηφιακών εργαλείων για εργασιακούς 
σκοπούς, των άτυπων σχέσεων 
απασχόλησης και των ρυθμίσεων 
τηλεργασίας, ιδίως στο πλαίσιο της 
αύξησης της τηλεργασίας που προέκυψε 
ως αποτέλεσμα της κρίσης COVID-19, 
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αποσύνδεση. κατέστη ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη να 
εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι είναι σε 
θέση να ασκούν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση.

Or. pl

Τροπολογία 198
Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Αιτιολογική σκέψη 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. Επιπλέον, τα ψηφιακά εργαλεία 
που χρησιμοποιούνται για σκοπούς 
εργασίας μπορούν να προκαλούν διαρκή 
πίεση και άγχος, να έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στη σωματική και ψυχική υγεία 
και την ευεξία των εργαζομένων και να 
οδηγήσουν σε επαγγελματικές ασθένειες, 
όπως άγχος, κατάθλιψη και επαγγελματική 
εξουθένωση, γεγονός που με τη σειρά του 
επιβαρύνει ολοένα και περισσότερο τους 
εργοδότες και τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης. Δεδομένων των προκλήσεων 
που παρουσιάζει η έντονα αυξανόμενη 
χρήση ψηφιακών εργαλείων για 
εργασιακούς σκοπούς, των άτυπων 
σχέσεων απασχόλησης και των ρυθμίσεων 
τηλεργασίας, ιδίως στο πλαίσιο της 
αύξησης της τηλεργασίας που προέκυψε 
ως αποτέλεσμα της κρίσης COVID-19, 
κατέστη ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη να 
εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι είναι σε 
θέση να ασκούν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση.

7. Επιπλέον, τα ψηφιακά εργαλεία 
που χρησιμοποιούνται για σκοπούς 
εργασίας μπορούν να προκαλούν διαρκή 
πίεση και άγχος, να έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στη σωματική και ψυχική υγεία 
και την ευεξία των εργαζομένων και να 
οδηγήσουν σε επαγγελματικές ασθένειες, 
όπως άγχος, κατάθλιψη και επαγγελματική 
εξουθένωση, γεγονός που με τη σειρά του 
επιβαρύνει ολοένα και περισσότερο τους 
εργοδότες και τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης. Δεδομένων των προκλήσεων 
που παρουσιάζει η έντονα αυξανόμενη 
χρήση ψηφιακών εργαλείων για 
εργασιακούς σκοπούς, των άτυπων 
σχέσεων απασχόλησης και των ρυθμίσεων 
τηλεργασίας, ιδίως στο πλαίσιο της 
αύξησης της τηλεργασίας που προέκυψε 
ως αποτέλεσμα της κρίσης COVID-19, 
κατέστη ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη να 
εξασφαλιστεί ότι θεσπίζονται σαφείς 
κανόνες για την τηλεργασία, μεταξύ 
άλλων για το δικαίωμα στην αποσύνδεση.

Or. en

Τροπολογία 199
Eugen Tomac
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Αιτιολογική σκέψη 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. Επιπλέον, τα ψηφιακά εργαλεία 
που χρησιμοποιούνται για σκοπούς 
εργασίας μπορούν να προκαλούν διαρκή 
πίεση και άγχος, να έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στη σωματική και ψυχική υγεία 
και την ευεξία των εργαζομένων και να 
οδηγήσουν σε επαγγελματικές ασθένειες, 
όπως άγχος, κατάθλιψη και επαγγελματική 
εξουθένωση, γεγονός που με τη σειρά του 
επιβαρύνει ολοένα και περισσότερο τους 
εργοδότες και τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης. Δεδομένων των προκλήσεων 
που παρουσιάζει η έντονα αυξανόμενη 
χρήση ψηφιακών εργαλείων για 
εργασιακούς σκοπούς, των άτυπων 
σχέσεων απασχόλησης και των ρυθμίσεων 
τηλεργασίας, ιδίως στο πλαίσιο της 
αύξησης της τηλεργασίας που προέκυψε 
ως αποτέλεσμα της κρίσης COVID-19, 
κατέστη ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη να 
εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι είναι σε 
θέση να ασκούν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση.

7. Επιπλέον, τα ψηφιακά εργαλεία 
που χρησιμοποιούνται για σκοπούς 
εργασίας μπορούν να προκαλούν διαρκή 
πίεση και άγχος, να έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στη σωματική και ψυχική υγεία, 
την οικογενειακή ζωή και την ευεξία των 
εργαζομένων και να οδηγήσουν σε 
επαγγελματικές ασθένειες, όπως άγχος, 
κατάθλιψη και επαγγελματική 
εξουθένωση, γεγονός που με τη σειρά του 
επιβαρύνει ολοένα και περισσότερο τους 
εργοδότες και τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης. Δεδομένων των προκλήσεων 
που παρουσιάζει η έντονα αυξανόμενη 
χρήση ψηφιακών εργαλείων για 
εργασιακούς σκοπούς, των άτυπων 
σχέσεων απασχόλησης και των ρυθμίσεων 
τηλεργασίας, ιδίως στο πλαίσιο της 
αύξησης της τηλεργασίας που προέκυψε 
ως αποτέλεσμα της κρίσης COVID-19, 
κατέστη ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη να 
εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι είναι σε 
θέση να ασκούν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση.

Or. ro

Τροπολογία 200
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8. Η επέκταση της χρήσης των 
ψηφιακών τεχνολογιών έχει 
μετασχηματίσει τα παραδοσιακά μοντέλα 
εργασίας και έχει δημιουργήσει μια 
κουλτούρα του «ever-connected» (διαρκής 
σύνδεση) και «always on» (σε αδιάκοπη 
λειτουργία). Στο πλαίσιο αυτό, είναι 

8. Η επέκταση της χρήσης των 
ψηφιακών τεχνολογιών έχει 
μετασχηματίσει τα παραδοσιακά μοντέλα 
εργασίας και έχει δημιουργήσει μια 
κουλτούρα του «ever-connected» (διαρκής 
σύνδεση) και «always on» (σε αδιάκοπη 
λειτουργία). Στο πλαίσιο αυτό, είναι 
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σημαντικό να διασφαλιστεί η προστασία 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, των δίκαιων συνθηκών 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος σε δίκαιη αμοιβή και του 
χρόνου εργασίας τους, της υγείας και της 
ασφάλειάς τους, καθώς και της ισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών.

σημαντικό να διασφαλιστεί ότι αυτή η 
εξέλιξη χρησιμοποιείται προς όφελος 
τόσο των εργοδοτών όσο και των 
εργαζομένων. Ο εργαζόμενος μπορεί να 
επωφελείται από τη μεγαλύτερη ευελιξία 
και τη δυνατότητα να ρυθμίσει τα 
εργασιακά του καθήκοντα, κατά τρόπο 
που του επιτρέπει να επιτυγχάνει 
ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής του ή των οικείων 
ευθυνών φροντίδας και αυτή η συνολική 
βελτίωση στην ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής 
είναι επίσης επωφελής για τον εργοδότη, 
ο οποίος έχει πιο αποδοτικούς και 
ικανοποιημένους εργαζομένους. 
Δεύτερον, είναι επίσης σημαντικό να 
διασφαλιστεί η προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των εργαζομένων, των 
δίκαιων συνθηκών εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος σε 
δίκαιη αμοιβή και του χρόνου εργασίας 
τους, της υγείας και της ασφάλειάς τους, 
καθώς και της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών.

Or. en
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8. Η επέκταση της χρήσης των 
ψηφιακών τεχνολογιών έχει 
μετασχηματίσει τα παραδοσιακά μοντέλα 
εργασίας και έχει δημιουργήσει μια 
κουλτούρα του «ever-connected» (διαρκής 
σύνδεση) και «always on» (σε αδιάκοπη 
λειτουργία). Στο πλαίσιο αυτό, είναι 
σημαντικό να διασφαλιστεί η προστασία 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, των δίκαιων συνθηκών 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του 

8. Η επέκταση της χρήσης των 
ψηφιακών τεχνολογιών έχει 
μετασχηματίσει τα παραδοσιακά μοντέλα 
εργασίας και έχει δημιουργήσει μια 
κουλτούρα του «ever-connected» (διαρκής 
σύνδεση) και «always on» (σε αδιάκοπη 
λειτουργία). Στο πλαίσιο αυτό, είναι 
σημαντική η πρόληψη και αντιμετώπιση 
των ψυχοκοινωνικών κινδύνων, η 
διασφάλιση της προστασίας των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων των 
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δικαιώματος σε δίκαιη αμοιβή και του 
χρόνου εργασίας τους, της υγείας και της 
ασφάλειάς τους, καθώς και της ισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών.

εργαζομένων, των δίκαιων συνθηκών 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος σε δίκαιη αμοιβή και του 
χρόνου εργασίας τους, της υγείας και της 
ασφάλειάς τους, καθώς και της ισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Or. fr

Τροπολογία 202
Yana Toom, Samira Rafaela
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. Το δικαίωμα στην αποσύνδεση 
αναφέρεται στο δικαίωμα των 
εργαζομένων να μη συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες ή επικοινωνίες που 
σχετίζονται με την εργασία εκτός του 
χρόνου εργασίας τους, μέσω ψηφιακών 
εργαλείων, όπως τηλεφωνικές κλήσεις, 
ηλεκτρονικά ή άλλα μηνύματα. Το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση πρέπει να 
παρέχει στους εργαζομένους το δικαίωμα 
να απενεργοποιούν τα σχετικά με την 
εργασία εργαλεία και να μην 
αποκρίνονται σε αιτήματα των 
εργοδοτών εκτός του χρόνου εργασίας, 
χωρίς να υπάρχει κίνδυνος δυσμενών 
συνεπειών, όπως απόλυση ή άλλα μέτρα 
αντιποίνων. Αντιστρόφως, θα πρέπει να 
απαγορεύεται στους εργοδότες να 
χρησιμοποιούν το εργατικό δυναμικό 
τους εκτός του χρόνου εργασίας τους.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 203
Eugen Tomac
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9. Το δικαίωμα στην αποσύνδεση 
αναφέρεται στο δικαίωμα των 
εργαζομένων να μη συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες ή επικοινωνίες που 
σχετίζονται με την εργασία εκτός του 
χρόνου εργασίας τους, μέσω ψηφιακών 
εργαλείων, όπως τηλεφωνικές κλήσεις, 
ηλεκτρονικά ή άλλα μηνύματα. Το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση πρέπει να 
παρέχει στους εργαζομένους το δικαίωμα 
να απενεργοποιούν τα σχετικά με την 
εργασία εργαλεία και να μην αποκρίνονται 
σε αιτήματα των εργοδοτών εκτός του 
χρόνου εργασίας, χωρίς να υπάρχει 
κίνδυνος δυσμενών συνεπειών, όπως 
απόλυση ή άλλα μέτρα αντιποίνων. 
Αντιστρόφως, θα πρέπει να απαγορεύεται 
στους εργοδότες να χρησιμοποιούν το 
εργατικό δυναμικό τους εκτός του χρόνου 
εργασίας τους.

9. Το δικαίωμα στην αποσύνδεση 
αναφέρεται στο δικαίωμα των 
εργαζομένων να μη συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες ή επικοινωνίες που 
σχετίζονται με την εργασία εκτός του 
χρόνου εργασίας τους, μέσω ψηφιακών 
εργαλείων, όπως τηλεφωνικές κλήσεις, 
ηλεκτρονικά ή άλλα μηνύματα. Το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση πρέπει να 
παρέχει στους εργαζομένους το δικαίωμα 
να απενεργοποιούν τα σχετικά με την 
εργασία εργαλεία και να μην αποκρίνονται 
σε αιτήματα των εργοδοτών εκτός του 
χρόνου εργασίας, χωρίς να υπάρχει 
κίνδυνος δυσμενών συνεπειών, όπως 
απόλυση ή άλλα μέτρα αντιποίνων, ούτε 
να προωθείται μια εργασιακή νοοτροπία 
«always on» (σε αδιάκοπη λειτουργία) 
σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι 
που παραιτούνται του δικαιώματος 
αποσύνδεσης ευνοούνται σαφώς έναντι 
των άλλων. Αντιστρόφως, θα πρέπει να 
απαγορεύεται στους εργοδότες να 
χρησιμοποιούν το εργατικό δυναμικό τους 
εκτός του χρόνου εργασίας τους.

Or. ro
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(9) Το δικαίωμα στην αποσύνδεση 
αναφέρεται στο δικαίωμα των 
εργαζομένων να μη συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες ή επικοινωνίες που 
σχετίζονται με την εργασία εκτός του 
χρόνου εργασίας τους, μέσω ψηφιακών 
εργαλείων, όπως τηλεφωνικές κλήσεις, 
ηλεκτρονικά ή άλλα μηνύματα. Το 

(9) Το δικαίωμα στην αποσύνδεση 
αναφέρεται στο δικαίωμα των 
εργαζομένων να μη συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες ή επικοινωνίες που 
σχετίζονται με την εργασία εκτός του 
χρόνου εργασίας τους, μέσω ψηφιακών 
εργαλείων, όπως τηλεφωνικές κλήσεις, 
ηλεκτρονικά ή άλλα μηνύματα. Το 
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δικαίωμα στην αποσύνδεση πρέπει να 
παρέχει στους εργαζομένους το δικαίωμα 
να απενεργοποιούν τα σχετικά με την 
εργασία εργαλεία και να μην αποκρίνονται 
σε αιτήματα των εργοδοτών εκτός του 
χρόνου εργασίας, χωρίς να υπάρχει 
κίνδυνος δυσμενών συνεπειών, όπως 
απόλυση ή άλλα μέτρα αντιποίνων. 
Αντιστρόφως, θα πρέπει να απαγορεύεται 
στους εργοδότες να χρησιμοποιούν το 
εργατικό δυναμικό τους εκτός του χρόνου 
εργασίας τους.

δικαίωμα στην αποσύνδεση πρέπει να 
παρέχει στους εργαζομένους το δικαίωμα 
να απενεργοποιούν τα σχετικά με την 
εργασία εργαλεία και να μην αποκρίνονται 
σε αιτήματα των εργοδοτών εκτός του 
χρόνου εργασίας, χωρίς να υπάρχει 
κίνδυνος δυσμενών συνεπειών, όπως 
απόλυση ή άλλα μέτρα αντιποίνων.

Or. pl

Τροπολογία 205
José Gusmão, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Αιτιολογική σκέψη 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. Το δικαίωμα στην αποσύνδεση 
αναφέρεται στο δικαίωμα των 
εργαζομένων να μη συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες ή επικοινωνίες που 
σχετίζονται με την εργασία εκτός του 
χρόνου εργασίας τους, μέσω ψηφιακών 
εργαλείων, όπως τηλεφωνικές κλήσεις, 
ηλεκτρονικά ή άλλα μηνύματα. Το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση πρέπει να 
παρέχει στους εργαζομένους το δικαίωμα 
να απενεργοποιούν τα σχετικά με την 
εργασία εργαλεία και να μην αποκρίνονται 
σε αιτήματα των εργοδοτών εκτός του 
χρόνου εργασίας, χωρίς να υπάρχει 
κίνδυνος δυσμενών συνεπειών, όπως 
απόλυση ή άλλα μέτρα αντιποίνων. 
Αντιστρόφως, θα πρέπει να απαγορεύεται 
στους εργοδότες να χρησιμοποιούν το 
εργατικό δυναμικό τους εκτός του χρόνου 
εργασίας τους.

9. Το δικαίωμα στην αποσύνδεση 
αναφέρεται στο δικαίωμα των 
εργαζομένων να μη συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες ή επικοινωνίες που 
σχετίζονται με την εργασία εκτός του 
χρόνου εργασίας τους, μέσω ψηφιακών 
εργαλείων, όπως τηλεφωνικές κλήσεις, 
ηλεκτρονικά ή άλλα μηνύματα. Το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση πρέπει να 
ενισχυθεί και να παρέχει στους 
εργαζομένους το δικαίωμα να 
απενεργοποιούν τα σχετικά με την εργασία 
εργαλεία και να μην αποκρίνονται σε 
αιτήματα των εργοδοτών εκτός του χρόνου 
εργασίας, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος 
δυσμενών συνεπειών, όπως απόλυση ή 
άλλα μέτρα αντιποίνων. Αντιστρόφως, θα 
πρέπει να απαγορεύεται στους εργοδότες 
να χρησιμοποιούν το εργατικό δυναμικό 
τους και να αποφεύγουν την επικοινωνία 
με τους εργαζομένους εκτός του χρόνου 
εργασίας τους.
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9. Το δικαίωμα στην αποσύνδεση 
αναφέρεται στο δικαίωμα των 
εργαζομένων να μη συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες ή επικοινωνίες που 
σχετίζονται με την εργασία εκτός του 
χρόνου εργασίας τους, μέσω ψηφιακών 
εργαλείων, όπως τηλεφωνικές κλήσεις, 
ηλεκτρονικά ή άλλα μηνύματα. Το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση πρέπει να 
παρέχει στους εργαζομένους το δικαίωμα 
να απενεργοποιούν τα σχετικά με την 
εργασία εργαλεία και να μην αποκρίνονται 
σε αιτήματα των εργοδοτών εκτός του 
χρόνου εργασίας, χωρίς να υπάρχει 
κίνδυνος δυσμενών συνεπειών, όπως 
απόλυση ή άλλα μέτρα αντιποίνων. 
Αντιστρόφως, θα πρέπει να απαγορεύεται 
στους εργοδότες να χρησιμοποιούν το 
εργατικό δυναμικό τους εκτός του χρόνου 
εργασίας τους.

9. Το δικαίωμα στην αποσύνδεση 
αναφέρεται στο δικαίωμα των 
εργαζομένων να μη συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες ή επικοινωνίες που 
σχετίζονται με την εργασία εκτός του 
χρόνου εργασίας τους, μέσω ψηφιακών 
εργαλείων, όπως τηλεφωνικές κλήσεις, 
ηλεκτρονικά ή άλλα μηνύματα. Το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση πρέπει να 
παρέχει στους εργαζομένους το δικαίωμα 
να απενεργοποιούν τα σχετικά με την 
εργασία εργαλεία και να μην αποκρίνονται 
σε αιτήματα των εργοδοτών εκτός του 
χρόνου εργασίας, χωρίς να υπάρχει 
κίνδυνος δυσμενών συνεπειών, όπως 
απόλυση ή άλλα μέτρα αντιποίνων. 
Αντιστρόφως, πρέπει να απαγορεύεται 
στους εργοδότες να χρησιμοποιούν το 
εργατικό δυναμικό τους εκτός του χρόνου 
εργασίας τους.

Or. en

Τροπολογία 207
Alex Agius Saliba, Marc Angel, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Brando 
Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, 
Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Elisabetta 
Gualmini, Klára Dobrev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Αιτιολογική σκέψη 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. Το δικαίωμα στην αποσύνδεση θα 10. Το δικαίωμα στην αποσύνδεση θα 
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πρέπει να ισχύει για όλους τους 
εργαζομένους και όλους τους τομείς, τόσο 
του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. 
Σκοπός του δικαιώματος στην αποσύνδεση 
είναι η διασφάλιση της προστασίας της 
υγείας και της ασφάλειας των 
εργαζομένων και των δίκαιων συνθηκών 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων της 
ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής, της υγείας και ασφάλειας 
και των δίκαιων συνθηκών εργασίας.

πρέπει να ισχύει για όλους τους 
εργαζομένους και όλους τους τομείς, τόσο 
του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. 
Σκοπός του δικαιώματος στην αποσύνδεση 
είναι η διασφάλιση της προστασίας της 
υγείας και της ασφάλειας των 
εργαζομένων και των δίκαιων συνθηκών 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων της 
ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής.

Or. en

Τροπολογία 208
José Gusmão, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Αιτιολογική σκέψη 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. Το δικαίωμα στην αποσύνδεση θα 
πρέπει να ισχύει για όλους τους 
εργαζομένους και όλους τους τομείς, τόσο 
του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. 
Σκοπός του δικαιώματος στην αποσύνδεση 
είναι η διασφάλιση της προστασίας της 
υγείας και της ασφάλειας των 
εργαζομένων και των δίκαιων συνθηκών 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων της 
ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής, της υγείας και ασφάλειας 
και των δίκαιων συνθηκών εργασίας.

10. Το δικαίωμα στην αποσύνδεση θα 
πρέπει να ισχύει για όλους τους 
εργαζομένους και όλους τους τομείς, τόσο 
του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, 
και θα πρέπει να επιβάλλεται 
αποτελεσματικά. Σκοπός του δικαιώματος 
στην αποσύνδεση είναι η διασφάλιση της 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας 
των εργαζομένων και των δίκαιων 
συνθηκών εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων της ισορροπίας 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής, της υγείας και ασφάλειας και των 
δίκαιων συνθηκών εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 209
Eugen Tomac

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Αιτιολογική σκέψη 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. Το δικαίωμα στην αποσύνδεση θα 
πρέπει να ισχύει για όλους τους 
εργαζομένους και όλους τους τομείς, τόσο 
του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. 
Σκοπός του δικαιώματος στην αποσύνδεση 
είναι η διασφάλιση της προστασίας της 
υγείας και της ασφάλειας των 
εργαζομένων και των δίκαιων συνθηκών 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων της 
ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής, της υγείας και ασφάλειας 
και των δίκαιων συνθηκών εργασίας.

10. Το δικαίωμα στην αποσύνδεση θα 
πρέπει να ισχύει για όλους τους 
εργαζομένους και όλους τους τομείς, τόσο 
του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. 
Σκοπός του δικαιώματος στην αποσύνδεση 
είναι η διασφάλιση της προστασίας της 
υγείας και της ασφάλειας των 
εργαζομένων και των δίκαιων συνθηκών 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων της 
ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής, της οικογενειακής ζωής, 
της υγείας και ασφάλειας και των δίκαιων 
συνθηκών εργασίας.

Or. ro

Τροπολογία 210
Alex Agius Saliba, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, 
Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Brando 
Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Klára Dobrev, 
Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Αιτιολογική σκέψη 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. Επί του παρόντος δεν υπάρχει 
ενωσιακή νομοθεσία που να ρυθμίζει 
ειδικά το δικαίωμα στην αποσύνδεση. 
Ωστόσο, οι οδηγίες του Συμβουλίου 
89/391/ΕΟΚ4 και 91/383/ΕΟΚ5 έχουν 
σκοπό να ενθαρρύνουν τις βελτιώσεις στην 
ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων με 
αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου ή 
πρόσκαιρη απασχόληση· Η οδηγία 
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου6 ορίζει 
τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και 
υγείας για την οργάνωση του χρόνου 
εργασίας. Η οδηγία (ΕΕ) 2019/1152 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου7 αποσκοπεί στη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας με την προώθηση πιο 

11. Επί του παρόντος δεν υπάρχει 
ενωσιακή νομοθεσία που να ρυθμίζει 
ειδικά το δικαίωμα στην αποσύνδεση. 
Ωστόσο, οι οδηγίες του Συμβουλίου 
89/391/ΕΟΚ4 και 91/383/ΕΟΚ5 έχουν 
σκοπό να ενθαρρύνουν τις βελτιώσεις στην 
ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων με 
αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου ή 
πρόσκαιρη απασχόληση· Η οδηγία 
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου6 ορίζει 
τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και 
υγείας για την οργάνωση του χρόνου 
εργασίας, μεταξύ άλλων σε σχέση με την 
τήρηση του μέγιστου επιτρεπόμενου 
χρόνου εργασίας και των ελάχιστων 
περιόδων ανάπαυσης· Η οδηγία (ΕΕ) 
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διαφανούς και προβλέψιμης απασχόλησης· 
τέλος, η οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου8 ορίζει τις ελάχιστες 
απαιτήσεις για να διευκολυνθεί η 
εναρμόνιση της επαγγελματικής με την τη 
ιδιωτική ζωή για εργαζομένους που είναι 
γονείς ή υπεύθυνοι φροντίδας.

2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου7 αποσκοπεί στη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας με την 
προώθηση πιο διαφανούς και προβλέψιμης 
απασχόλησης· τέλος, η οδηγία (ΕΕ) 
2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου8 ορίζει τις ελάχιστες 
απαιτήσεις για να διευκολυνθεί η 
εναρμόνιση της επαγγελματικής με την τη 
ιδιωτική ζωή για εργαζομένους που είναι 
γονείς ή υπεύθυνοι φροντίδας.

__________________ __________________
4 Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την 
εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της 
βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας 
των εργαζομένων κατά την εργασία (ΕΕ L 
183 της 29.6.89, σ. 1).

4 Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την 
εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της 
βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας 
των εργαζομένων κατά την εργασία (ΕΕ L 
183 της 29.6.89, σ. 1).

5 Οδηγία 91/383/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
25ης Ιουνίου 1991, για τη συμπλήρωση 
των μέτρων που αποσκοπούν στο να 
προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας 
και της υγείας κατά την εργασία των 
εργαζομένων με σχέση εργασίας 
ορισμένου χρόνου ή με σχέση πρόσκαιρης 
εργασίας (ΕΕ L 206 της 29.7.91, σ. 19).

5 Οδηγία 91/383/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
25ης Ιουνίου 1991, για τη συμπλήρωση 
των μέτρων που αποσκοπούν στο να 
προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας 
και της υγείας κατά την εργασία των 
εργαζομένων με σχέση εργασίας 
ορισμένου χρόνου ή με σχέση πρόσκαιρης 
εργασίας (ΕΕ L 206 της 29.7.91, σ. 19).

6 Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με ορισμένα 
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου 
εργασίας (ΕΕ L 299 της 18.11.2003, σ. 9).

6 Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με ορισμένα 
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου 
εργασίας (ΕΕ L 299 της 18.11.2003, σ. 9).

7 Οδηγία (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Ιουνίου 2019, για διαφανείς και 
προβλέψιμους όρους εργασίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L, της 11.7.2019, 
σ. 105).

7 Οδηγία (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Ιουνίου 2019, για διαφανείς και 
προβλέψιμους όρους εργασίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L, της 11.7.2019, 
σ. 105).

8 Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με την 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους 
φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 
2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου , ΕΕ L 188, 
της 12.7.2019, σ. 79.

8 Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με την 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους 
φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 
2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου , ΕΕ L 188, 
της 12.7.2019, σ. 79.
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Τροπολογία 211
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Αιτιολογική σκέψη 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. Επί του παρόντος δεν υπάρχει 
ενωσιακή νομοθεσία που να ρυθμίζει 
ειδικά το δικαίωμα στην αποσύνδεση. 
Ωστόσο, οι οδηγίες του Συμβουλίου 
89/391/ΕΟΚ4 και 91/383/ΕΟΚ5 έχουν 
σκοπό να ενθαρρύνουν τις βελτιώσεις στην 
ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων με 
αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου ή 
πρόσκαιρη απασχόληση· Η οδηγία 
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου6 ορίζει 
τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και 
υγείας για την οργάνωση του χρόνου 
εργασίας. Η οδηγία (ΕΕ) 2019/1152 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου7 αποσκοπεί στη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας με την προώθηση πιο 
διαφανούς και προβλέψιμης απασχόλησης· 
τέλος, η οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου8 ορίζει τις ελάχιστες 
απαιτήσεις για να διευκολυνθεί η 
εναρμόνιση της επαγγελματικής με την τη 
ιδιωτική ζωή για εργαζομένους που είναι 
γονείς ή υπεύθυνοι φροντίδας.

11. Επί του παρόντος δεν υπάρχει 
ενωσιακή νομοθεσία που να ρυθμίζει 
ειδικά το δικαίωμα στην αποσύνδεση και η 
νομική ρύθμιση αυτού του δικαιώματος 
παρουσιάζει σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των κρατών μελών. Ωστόσο, οι οδηγίες 
του Συμβουλίου 89/391/ΕΟΚ4 και 
91/383/ΕΟΚ5 έχουν σκοπό να 
ενθαρρύνουν τις βελτιώσεις στην ασφάλεια 
και υγεία των εργαζομένων με αορίστου 
χρόνου, ορισμένου χρόνου ή πρόσκαιρη 
απασχόληση· Η οδηγία 2003/88/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου6 ορίζει τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας για την 
οργάνωση του χρόνου εργασίας. Η οδηγία 
(ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου7 
αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας με την προώθηση πιο διαφανούς 
και προβλέψιμης απασχόλησης· τέλος, η 
οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου8 ορίζει 
τις ελάχιστες απαιτήσεις για να 
διευκολυνθεί η εναρμόνιση της 
επαγγελματικής με την τη ιδιωτική ζωή για 
εργαζομένους που είναι γονείς ή υπεύθυνοι 
φροντίδας.

__________________ __________________
4 Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την 
εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της 
βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας 
των εργαζομένων κατά την εργασία (ΕΕ L 
183 της 29.6.89, σ. 1).

4 Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την 
εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της 
βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας 
των εργαζομένων κατά την εργασία (ΕΕ L 
183 της 29.6.89, σ. 1).

5 Οδηγία 91/383/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5 Οδηγία 91/383/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
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25ης Ιουνίου 1991, για τη συμπλήρωση 
των μέτρων που αποσκοπούν στο να 
προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας 
και της υγείας κατά την εργασία των 
εργαζομένων με σχέση εργασίας 
ορισμένου χρόνου ή με σχέση πρόσκαιρης 
εργασίας (ΕΕ L 206 της 29.7.91, σ. 19).

25ης Ιουνίου 1991, για τη συμπλήρωση 
των μέτρων που αποσκοπούν στο να 
προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας 
και της υγείας κατά την εργασία των 
εργαζομένων με σχέση εργασίας 
ορισμένου χρόνου ή με σχέση πρόσκαιρης 
εργασίας (ΕΕ L 206 της 29.7.91, σ. 19).

6 Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με ορισμένα 
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου 
εργασίας (ΕΕ L 299 της 18.11.2003, σ. 9).

6 Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με ορισμένα 
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου 
εργασίας (ΕΕ L 299 της 18.11.2003, σ. 9).

7 Οδηγία (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Ιουνίου 2019, για διαφανείς και 
προβλέψιμους όρους εργασίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L, της 11.7.2019, 
σ. 105).

7 Οδηγία (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Ιουνίου 2019, για διαφανείς και 
προβλέψιμους όρους εργασίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L, της 11.7.2019, 
σ. 105).

8 Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με την 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους 
φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 
2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου , ΕΕ L 188, 
της 12.7.2019, σ. 79.

8 Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με την 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους 
φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 
2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου , ΕΕ L 188, 
της 12.7.2019, σ. 79.

Or. en
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11. Επί του παρόντος δεν υπάρχει 
ενωσιακή νομοθεσία που να ρυθμίζει 
ειδικά το δικαίωμα στην αποσύνδεση. 
Ωστόσο, οι οδηγίες του Συμβουλίου 
89/391/ΕΟΚ4 και 91/383/ΕΟΚ5 έχουν 
σκοπό να ενθαρρύνουν τις βελτιώσεις στην 
ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων με 
αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου ή 

11. Επί του παρόντος δεν υπάρχει 
ενωσιακή νομοθεσία που να ρυθμίζει 
ειδικά την τηλεργασία, που 
συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση. Ωστόσο, οι οδηγίες του 
Συμβουλίου 89/391/ΕΟΚ4 και 
91/383/ΕΟΚ5 έχουν σκοπό να 
ενθαρρύνουν τις βελτιώσεις στην ασφάλεια 
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πρόσκαιρη απασχόληση· Η οδηγία 
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου6 ορίζει 
τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και 
υγείας για την οργάνωση του χρόνου 
εργασίας. Η οδηγία (ΕΕ) 2019/1152 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου7 αποσκοπεί στη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας με την προώθηση πιο 
διαφανούς και προβλέψιμης απασχόλησης· 
τέλος, η οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου8 ορίζει τις ελάχιστες 
απαιτήσεις για να διευκολυνθεί η 
εναρμόνιση της επαγγελματικής με την τη 
ιδιωτική ζωή για εργαζομένους που είναι 
γονείς ή υπεύθυνοι φροντίδας.

και υγεία των εργαζομένων με αορίστου 
χρόνου, ορισμένου χρόνου ή πρόσκαιρη 
απασχόληση· Η οδηγία 2003/88/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου6 ορίζει τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας για την 
οργάνωση του χρόνου εργασίας. Η οδηγία 
(ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου7 
αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας με την προώθηση πιο διαφανούς 
και προβλέψιμης απασχόλησης· τέλος, η 
οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου8 ορίζει 
τις ελάχιστες απαιτήσεις για να 
διευκολυνθεί η εναρμόνιση της 
επαγγελματικής με την τη ιδιωτική ζωή για 
εργαζομένους που είναι γονείς ή υπεύθυνοι 
φροντίδας.

__________________ __________________
4 Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την 
εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της 
βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας 
των εργαζομένων κατά την εργασία (ΕΕ L 
183 της 29.6.89, σ. 1).

4 Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την 
εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της 
βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας 
των εργαζομένων κατά την εργασία (ΕΕ L 
183 της 29.6.89, σ. 1).

5 Οδηγία 91/383/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
25ης Ιουνίου 1991, για τη συμπλήρωση 
των μέτρων που αποσκοπούν στο να 
προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας 
και της υγείας κατά την εργασία των 
εργαζομένων με σχέση εργασίας 
ορισμένου χρόνου ή με σχέση πρόσκαιρης 
εργασίας (ΕΕ L 206 της 29.7.91, σ. 19).

5 Οδηγία 91/383/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
25ης Ιουνίου 1991, για τη συμπλήρωση 
των μέτρων που αποσκοπούν στο να 
προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας 
και της υγείας κατά την εργασία των 
εργαζομένων με σχέση εργασίας 
ορισμένου χρόνου ή με σχέση πρόσκαιρης 
εργασίας (ΕΕ L 206 της 29.7.91, σ. 19).

6 Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με ορισμένα 
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου 
εργασίας (ΕΕ L 299 της 18.11.2003, σ. 9).

6 Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με ορισμένα 
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου 
εργασίας (ΕΕ L 299 της 18.11.2003, σ. 9).

7 Οδηγία (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Ιουνίου 2019, για διαφανείς και 
προβλέψιμους όρους εργασίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L, της 11.7.2019, 
σ. 105).

7 Οδηγία (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Ιουνίου 2019, για διαφανείς και 
προβλέψιμους όρους εργασίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L, της 11.7.2019, 
σ. 105).

8 Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού 8 Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με την 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους 
φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 
2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου , ΕΕ L 188, 
της 12.7.2019, σ. 79.

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με την 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους 
φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 
2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου , ΕΕ L 188, 
της 12.7.2019, σ. 79.
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12. Σύμφωνα με την οδηγία 
2003/88/ΕΚ, οι εργαζόμενοι στην Ένωση 
έχουν δικαίωμα σε ελάχιστες απαιτήσεις 
ασφάλειας και υγείας για την οργάνωση 
του χρόνου εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η 
εν λόγω οδηγία προβλέπει ημερήσια 
ανάπαυση, διαλείμματα, εβδομαδιαία 
ανάπαυση, μέγιστη εβδομαδιαία διάρκεια 
εργασίας και ετήσια άδεια, ενώ ρυθμίζει 
ορισμένες πτυχές της νυκτερινής εργασίας, 
της εργασίας κατά βάρδιες και των 
προτύπων εργασίας. Σύμφωνα με την 
πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), ο χρόνος 
εφημερίας, κατά τον οποίο ζητείται από 
τον εργαζόμενο να είναι παρών σε τόπο 
που καθορίζεται από τον εργοδότη, πρέπει 
να θεωρείται «χρόνος εργασίας ... 
ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι, κατά τη 
διάρκεια αυτής της εφημερίας, ο 
εργαζόμενος δεν ασκεί όντως διαρκή 
επαγγελματική δραστηριότητα»9 και ότι ο 
χρόνος κατά τον οποίον ένας εργαζόμενος 
παραμένει κατ’ οίκον στο πλαίσιο των 
εφημεριών ετοιμότητας όντας στη διάθεση 
του εργοδότη, θεωρείται χρόνος 
εργασίας10. Επιπλέον, το ΔΕΕ έχει 
ερμηνεύσει τις ελάχιστες περιόδους 
ανάπαυσης ως «ιδιαίτερης σπουδαιότητας 

12. Σύμφωνα με την οδηγία 
2003/88/ΕΚ, οι εργαζόμενοι στην Ένωση 
έχουν δικαίωμα σε ελάχιστες απαιτήσεις 
ασφάλειας και υγείας για την οργάνωση 
του χρόνου εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η 
εν λόγω οδηγία προβλέπει ημερήσια 
ανάπαυση, διαλείμματα, εβδομαδιαία 
ανάπαυση, μέγιστη εβδομαδιαία διάρκεια 
εργασίας και ετήσια άδεια, ενώ ρυθμίζει 
ορισμένες πτυχές της νυκτερινής εργασίας, 
της εργασίας κατά βάρδιες και των 
προτύπων εργασίας. Σύμφωνα με την 
πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), ο χρόνος 
εφημερίας, κατά τον οποίο ζητείται από 
τον εργαζόμενο να είναι παρών σε τόπο 
που καθορίζεται από τον εργοδότη, πρέπει 
να θεωρείται «χρόνος εργασίας ... 
ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι, κατά τη 
διάρκεια αυτής της εφημερίας, ο 
εργαζόμενος δεν ασκεί όντως διαρκή 
επαγγελματική δραστηριότητα»9 και ότι ο 
χρόνος κατά τον οποίον ένας εργαζόμενος 
παραμένει κατ’ οίκον στο πλαίσιο των 
εφημεριών ετοιμότητας όντας στη διάθεση 
του εργοδότη, θεωρείται χρόνος 
εργασίας10. Επιπλέον, το ΔΕΕ έχει 
ερμηνεύσει τις ελάχιστες περιόδους 
ανάπαυσης ως «ιδιαίτερης σπουδαιότητας 
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κανόνες του κοινοτικού κοινωνικού 
δικαίου, οι οποίοι πρέπει να ισχύουν για 
κάθε εργαζόμενο ως ελάχιστη αναγκαία 
προδιαγραφή για την κατοχύρωση της 
προστασίας της ασφάλειας και της υγείας 
του»11. Ωστόσο, η οδηγία 2003/88/ΕΚ δεν 
προβλέπει ρητά το δικαίωμα του 
εργαζομένου στην αποσύνδεση εκτός 
ωρών εργασίας, κατά τις περιόδους 
ανάπαυσης ή άλλους χρόνους εκτός 
εργασίας.

κανόνες του κοινοτικού κοινωνικού 
δικαίου, οι οποίοι πρέπει να ισχύουν για 
κάθε εργαζόμενο ως ελάχιστη αναγκαία 
προδιαγραφή για την κατοχύρωση της 
προστασίας της ασφάλειας και της υγείας 
του»11. Ωστόσο, η οδηγία 2003/88/ΕΚ δεν 
προβλέπει ρητά το δικαίωμα του 
εργαζομένου στην αποσύνδεση, ούτε 
απαιτεί από τους εργαζόμενους να είναι 
προσβάσιμοι εκτός ωρών εργασίας, κατά 
τις περιόδους ανάπαυσης ή άλλους 
χρόνους εκτός εργασίας, αλλά προβλέπει 
το δικαίωμα για αδιάλειπτη ημερήσια, 
εβδομαδιαία και ετήσια περίοδο 
ανάπαυσης, κατά την οποία δεν θα πρέπει 
να υπάρχει επικοινωνία με τον 
εργαζόμενο. Επιπλέον, δεν υπάρχει ρητή 
ενωσιακή διάταξη που να επιβάλει το 
δικαίωμα της μη διάθεσης ανά πάσα 
στιγμή εκτός των (συμβατικώς) 
συμφωνημένων ωρών εργασίας.

__________________ __________________
9 Απόφαση του Δικαστηρίου, με 
ημερομηνία 5 Οκτωβρίου 2004, Pfeiffer 
και λοιποί, C-397/01 και C-403/01, 
ECLI:EU:C:2010:584, σκέψη 93·

9 Απόφαση του Δικαστηρίου, με 
ημερομηνία 5 Οκτωβρίου 2004, Pfeiffer 
και λοιποί, C-397/01 και C-403/01, 
ECLI:EU:C:2010:584, σκέψη 93·

10 Απόφαση του Δικαστηρίου, με 
ημερομηνία 21 Φεβρουαρίου 2018, 
Matzak, ECLI:EU:C:2018:82, C-518/15, 
σκέψη 66·

10 Απόφαση του Δικαστηρίου, με 
ημερομηνία 21 Φεβρουαρίου 2018, 
Matzak, ECLI:EU:C:2018:82, C-518/15, 
σκέψη 66·

11 Απόφαση με ημερομηνία 7 Σεπτεμβρίου 
2006, Επιτροπή κατά Ηνωμένου 
Βασιλείου, C-484/04, 
ECLI:EU:C:2006:526, σκέψη 36·

11 Απόφαση με ημερομηνία 7 Σεπτεμβρίου 
2006, Επιτροπή κατά Ηνωμένου 
Βασιλείου, C-484/04, 
ECLI:EU:C:2006:526, σκέψη 36·
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14. Στη νομολογία του το ΔΕΕ έχει 
θεσπίσει κριτήρια για τον καθορισμό της 
ιδιότητας του εργαζομένου. Η ερμηνεία 
των κριτηρίων αυτών εκ μέρους του 
Δικαστηρίου θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη κατά την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας. Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν 
τα εν λόγω κριτήρια, οι εργαζόμενοι με 
άτυπες μορφές απασχόλησης, όπως οι κατά 
παραγγελία εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι 
μερικής απασχόλησης, οι διαλείποντες 
εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι βάσει 
δελτίου, οι εργαζόμενοι μέσω πλατφόρμας, 
οι ασκούμενοι και οι μαθητευόμενοι, είτε 
απασχολούνται στον ιδιωτικό είτε στον 
δημόσιο τομέα, εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Η 
κατάχρηση του καθεστώτος του 
αυτοαπασχολουμένου, όπως αυτό 
ορίζεται στο εθνικό δίκαιο, είτε σε εθνικό 
είτε σε διασυνοριακό επίπεδο, αποτελεί 
μορφή ψευδώς δηλωμένης εργασίας που 
συνδέεται συχνά με την αδήλωτη 
εργασία. Το καθεστώς της 
αυτοαπασχόλησης είναι ψευδές όταν ένα 
πρόσωπο έχει δηλωθεί ως 
αυτοαπασχολούμενος ενώ πληροί τις 
προϋποθέσεις που χαρακτηρίζουν μια 
σχέση μισθωτής απασχόλησης, 
προκειμένου να αποφευχθούν ορισμένες 
νομικές ή φορολογικές υποχρεώσεις. Τα 
πρόσωπα αυτά θα πρέπει να εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας. Ο καθορισμός ύπαρξης σχέσης 
μισθωτής απασχόλησης θα πρέπει να 
βασίζεται στα πραγματικά περιστατικά 
που συνδέονται με την πραγματική 
εκτέλεση των εργασιών και όχι στην 
περιγραφή της σχέσης από τα μέρη. Για 
τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ο 
όρος «εργαζόμενος» αναφέρεται σε κάθε 
εργαζόμενο ο οποίος τελεί σε σχέση 
μισθωτής απασχόλησης που πληροί τα 
κριτήρια του ΔΕΕ.

14. Στη νομολογία του το ΔΕΕ έχει 
θεσπίσει κριτήρια για τον καθορισμό της 
ιδιότητας του εργαζομένου. Η ερμηνεία 
των κριτηρίων αυτών εκ μέρους του 
Δικαστηρίου θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη κατά την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας. Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν 
τα εν λόγω κριτήρια, οι εργαζόμενοι με 
άτυπες μορφές απασχόλησης, όπως οι κατά 
παραγγελία εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι 
μερικής απασχόλησης, οι διαλείποντες 
εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι βάσει 
δελτίου, οι εργαζόμενοι μέσω πλατφόρμας, 
οι ασκούμενοι και οι μαθητευόμενοι, είτε 
απασχολούνται στον ιδιωτικό είτε στον 
δημόσιο τομέα, εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Or. en
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14. Στη νομολογία του το ΔΕΕ έχει 
θεσπίσει κριτήρια για τον καθορισμό της 
ιδιότητας του εργαζομένου. Η ερμηνεία 
των κριτηρίων αυτών εκ μέρους του 
Δικαστηρίου θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη κατά την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας. Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν 
τα εν λόγω κριτήρια, οι εργαζόμενοι με 
άτυπες μορφές απασχόλησης, όπως οι κατά 
παραγγελία εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι 
μερικής απασχόλησης, οι διαλείποντες 
εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι βάσει 
δελτίου, οι εργαζόμενοι μέσω πλατφόρμας, 
οι ασκούμενοι και οι μαθητευόμενοι, είτε 
απασχολούνται στον ιδιωτικό είτε στον 
δημόσιο τομέα, εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Η 
κατάχρηση του καθεστώτος του 
αυτοαπασχολουμένου, όπως αυτό ορίζεται 
στο εθνικό δίκαιο, είτε σε εθνικό είτε σε 
διασυνοριακό επίπεδο, αποτελεί μορφή 
ψευδώς δηλωμένης εργασίας που 
συνδέεται συχνά με την αδήλωτη εργασία. 
Το καθεστώς της αυτοαπασχόλησης είναι 
ψευδές όταν ένα πρόσωπο έχει δηλωθεί ως 
αυτοαπασχολούμενος ενώ πληροί τις 
προϋποθέσεις που χαρακτηρίζουν μια 
σχέση μισθωτής απασχόλησης, 
προκειμένου να αποφευχθούν ορισμένες 
νομικές ή φορολογικές υποχρεώσεις. Τα 
πρόσωπα αυτά θα πρέπει να εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Ο 
καθορισμός ύπαρξης σχέσης μισθωτής 
απασχόλησης θα πρέπει να βασίζεται στα 
πραγματικά περιστατικά που συνδέονται 
με την πραγματική εκτέλεση των εργασιών 
και όχι στην περιγραφή της σχέσης από τα 
μέρη. Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, ο όρος «εργαζόμενος» 

14. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται 
για όλους τους εργαζομένους του 
ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και 
ανεξάρτητα από τη διάρκεια, το είδος 
σύμβασης απασχόλησης και το καθεστώς 
των εν λόγω εργαζομένων. Στη νομολογία 
του το ΔΕΕ έχει θεσπίσει κριτήρια για τον 
καθορισμό της ιδιότητας του εργαζομένου. 
Η ερμηνεία των κριτηρίων αυτών εκ 
μέρους του Δικαστηρίου θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας. Υπό την προϋπόθεση 
ότι πληρούν τα εν λόγω κριτήρια, οι 
εργαζόμενοι με άτυπες μορφές 
απασχόλησης, όπως οι κατά παραγγελία 
εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι μερικής 
απασχόλησης, οι διαλείποντες 
εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι βάσει 
δελτίου, οι εργαζόμενοι μέσω πλατφόρμας, 
οι ασκούμενοι και οι μαθητευόμενοι, είτε 
απασχολούνται στον ιδιωτικό είτε στον 
δημόσιο τομέα, εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Η 
κατάχρηση του καθεστώτος του 
αυτοαπασχολουμένου, όπως αυτό ορίζεται 
στο εθνικό δίκαιο, είτε σε εθνικό είτε σε 
διασυνοριακό επίπεδο, αποτελεί μορφή 
ψευδώς δηλωμένης εργασίας που 
συνδέεται συχνά με την αδήλωτη εργασία. 
Το καθεστώς της αυτοαπασχόλησης είναι 
ψευδές όταν ένα πρόσωπο έχει δηλωθεί ως 
αυτοαπασχολούμενος ενώ πληροί τις 
προϋποθέσεις που χαρακτηρίζουν μια 
σχέση μισθωτής απασχόλησης, 
προκειμένου να αποφευχθούν ορισμένες 
νομικές ή φορολογικές υποχρεώσεις. Τα 
πρόσωπα αυτά θα πρέπει να εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Ο 
καθορισμός ύπαρξης σχέσης μισθωτής 
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αναφέρεται σε κάθε εργαζόμενο ο οποίος 
τελεί σε σχέση μισθωτής απασχόλησης που 
πληροί τα κριτήρια του ΔΕΕ.

απασχόλησης θα πρέπει να βασίζεται στα 
πραγματικά περιστατικά που συνδέονται 
με την πραγματική εκτέλεση των εργασιών 
και όχι στην περιγραφή της σχέσης από τα 
μέρη. Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, ο όρος «εργαζόμενος» 
αναφέρεται σε κάθε εργαζόμενο ο οποίος 
τελεί σε σχέση μισθωτής απασχόλησης που 
πληροί τα κριτήρια του ΔΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 216
Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Αιτιολογική σκέψη 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. Τις τελευταίες δεκαετίες οι 
τυποποιημένες συμβάσεις εργασίας έχουν 
μειωθεί και κυριαρχούν όλο και 
περισσότερες οι άτυπες ή ευέλικτες 
ρυθμίσεις εργασίας, σε μεγάλο βαθμό 
λόγω της ψηφιοποίησης των οικονομικών 
δραστηριοτήτων. Υπάρχει ενωσιακή 
νομοθεσία για ορισμένα είδη άτυπης 
εργασίας. Η οδηγία 97/81/ΕΚ του 
Συμβουλίου13 θέτει σε εφαρμογή τη 
συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ των 
ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων για την 
εργασία μερικής απασχόλησης και έχει 
στόχο την εξάλειψη των διακρίσεων σε 
βάρος των εργαζομένων με μερική 
απασχόληση, τη βελτίωση της ποιότητας 
της εργασίας μερικής απασχόλησης, τη 
διευκόλυνση της ανάπτυξης της εργασίας 
με μερική απασχόληση σε εθελοντική 
βάση και τη συμβολή στην ευέλικτη 
οργάνωση του χρόνου εργασίας κατά 
τρόπο που να λαμβάνει υπόψη τις 
ανάγκες των εργοδοτών και των 
εργαζομένων. Η οδηγία 1999/70/ΕΚ του 
Συμβουλίου14 θέτει σε εφαρμογή τη 
συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ των 
Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων για τις 

διαγράφεται
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συμβάσεις ορισμένου χρόνου και έχει 
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της 
εργασίας ορισμένου χρόνου, 
διασφαλίζοντας την εφαρμογή της αρχής 
της απαγόρευσης των διακρίσεων, και 
την πρόληψη των καταχρήσεων που 
προκύπτουν από τη χρησιμοποίηση 
διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων 
εργασίας ορισμένου χρόνου. Η οδηγία 
2008/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 , η 
οποία εκδόθηκε μετά την αποτυχία των 
Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων να 
εγκρίνουν συμφωνία-πλαίσιο, αποσκοπεί 
στην προστασία των εργαζομένων σε 
εταιρείες προσωρινής απασχόλησης και 
στη βελτίωση της ποιότητας της 
προσωρινής απασχόλησης μέσω της 
διασφάλισης της ίσης μεταχείρισης και 
της αναγνώρισης των γραφείων εύρεσης 
προσωρινής απασχόλησης ως εργοδοτών, 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
θέσπισης κατάλληλου πλαισίου για τη 
χρήση της εργασίας μέσω εταιρείας 
προσωρινής απασχόλησης με σκοπό την 
αποτελεσματική συμβολή στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και στην ανάπτυξη 
ευέλικτων μορφών εργασίας. Επιπλέον, οι 
Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι ενέκριναν 
συμφωνίες-πλαίσια για την τηλεργασία 
τον Ιούλιο του 2002 και για την 
ψηφιοποίηση τον Ιούνιο του 2020. Το 
τελευταίο προβλέπει πιθανά μέτρα που θα 
συμφωνηθούν μεταξύ των κοινωνικών 
εταίρων όσον αφορά τη σύνδεση και την 
αποσύνδεση των εργαζομένων από την 
εργασία.
__________________
13 Οδηγία 97/81/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
15ης Δεκεμβρίου 1997, σχετικά με τη 
συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία 
μερικής απασχόλησης που συνήφθη από 
την UNICE, το CEEP και την CES (ΕΕ L 
14 της 20.1.98 σ. 9).
14 Οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου, με 
ημερομηνία 28 Ιουνίου 1999, σχετικά με 
τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία 
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ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη 
CES, την UNICE και το CEEP (EE L 175 
της 10.7.1999, σ. 43).
15 Οδηγία 2008/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με 
ημερομηνία 19 Νοεμβρίου 2008, περί της 
εργασίας μέσω εταιρείας προσωρινής 
απασχόλησης (ΕΕ L 327 της 5.12.2008, σ. 
9).

Or. en

Τροπολογία 217
José Gusmão, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. Επιπλέον, οι Ευρωπαίοι 
διακλαδικοί κοινωνικοί εταίροι ενέκριναν 
συμφωνίες-πλαίσια για την τηλεργασία 
τον Ιούλιο του 2002 και για την 
ψηφιοποίηση τον Ιούνιο του 2020. Το 
τελευταίο προβλέπει πιθανά μέτρα που θα 
συμφωνηθούν μεταξύ των κοινωνικών 
εταίρων όσον αφορά τη σύνδεση και την 
αποσύνδεση των εργαζομένων από την 
εργασία.

Or. en

Τροπολογία 218
José Gusmão, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Αιτιολογική σκέψη 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι 
η βελτίωση των συνθηκών εργασίας για 
όλους τους εργαζομένους με τη θέσπιση 

18. Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι 
η βελτίωση των συνθηκών εργασίας για 
όλους τους εργαζομένους με τη θέσπιση 
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ελάχιστων απαιτήσεων για το δικαίωμα 
στην αποσύνδεση, ενώ παράλληλα θα 
διασφαλίζεται η προσαρμοστικότητα της 
αγοράς εργασίας. Η παρούσα οδηγία θα 
πρέπει να εφαρμόζεται κατά τρόπο που να 
συμφωνεί με τις οδηγίες 2003/88/ΕΚ, 
(ΕΕ) 2019/1152 και (ΕΕ) 2019/1158.

ελάχιστων απαιτήσεων για την ενίσχυση 
και την επιβολή του δικαιώματος στην 
αποσύνδεση, ενώ παράλληλα θα 
διασφαλίζεται η προσαρμοστικότητα της 
αγοράς εργασίας. Η παρούσα οδηγία θα 
πρέπει να εφαρμόζεται κατά τρόπο που να 
σέβεται απολύτως τις ελάχιστες 
απαιτήσεις των οδηγιών 2003/88/ΕΚ, 
(ΕΕ) 2019/1152 και (ΕΕ) 2019/1158 και 
δεν έχει καμία αρνητική συνέπεια στους 
εργαζομένους.

Or. en

Τροπολογία 219
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – αιτιολογική σκέψη 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι 
η βελτίωση των συνθηκών εργασίας για 
όλους τους εργαζομένους με τη θέσπιση 
ελάχιστων απαιτήσεων για το δικαίωμα 
στην αποσύνδεση, ενώ παράλληλα θα 
διασφαλίζεται η προσαρμοστικότητα της 
αγοράς εργασίας. Η παρούσα οδηγία θα 
πρέπει να εφαρμόζεται κατά τρόπο που να 
συμφωνεί με τις οδηγίες 2003/88/ΕΚ, 
(ΕΕ) 2019/1152 και (ΕΕ) 2019/1158.

18. Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι 
η βελτίωση των συνθηκών εργασίας για 
όλους τους εργαζομένους με τη θέσπιση 
ελάχιστων απαιτήσεων για το δικαίωμα 
στην αποσύνδεση, ενώ παράλληλα θα 
διασφαλίζεται η προσαρμοστικότητα της 
αγοράς εργασίας. Η παρούσα οδηγία θα 
πρέπει να προσδιορίζει και να 
ενσωματώνει τις διατάξεις των οδηγιών 
2003/88/ΕΚ, (ΕΕ) 2019/1152 και (ΕΕ) 
2019/1158 και να εφαρμόζεται κατά τρόπο 
που να συμφωνεί με αυτές.

Or. it

Τροπολογία 220
Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Agnes Jongerius, Estrella Durá 
Ferrandis, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco 
Majorino, Klára Dobrev, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn 
Regner, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Αιτιολογική σκέψη 18



AM\1212000EL.docx 131/192 PE655.974v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι 
η βελτίωση των συνθηκών εργασίας για 
όλους τους εργαζομένους με τη θέσπιση 
ελάχιστων απαιτήσεων για το δικαίωμα 
στην αποσύνδεση, ενώ παράλληλα θα 
διασφαλίζεται η προσαρμοστικότητα της 
αγοράς εργασίας. Η παρούσα οδηγία θα 
πρέπει να εφαρμόζεται κατά τρόπο που να 
συμφωνεί με τις οδηγίες 2003/88/ΕΚ, (ΕΕ) 
2019/1152 και (ΕΕ) 2019/1158.

18. Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι 
η βελτίωση των συνθηκών εργασίας για 
όλους τους εργαζομένους με τη θέσπιση 
ελάχιστων απαιτήσεων για το δικαίωμα 
στην αποσύνδεση, ενώ παράλληλα θα 
διασφαλίζεται η προσαρμοστικότητα της 
αγοράς εργασίας. Η παρούσα οδηγία θα 
πρέπει να σέβεται πλήρως τις ελάχιστες 
απαιτήσεις που ορίζονται στις οδηγίες 
2003/88/ΕΚ, (ΕΕ) 2019/1152 και (ΕΕ) 
2019/1158.

Or. en

Τροπολογία 221
Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Αιτιολογική σκέψη 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι 
η βελτίωση των συνθηκών εργασίας για 
όλους τους εργαζομένους με τη θέσπιση 
ελάχιστων απαιτήσεων για το δικαίωμα 
στην αποσύνδεση, ενώ παράλληλα θα 
διασφαλίζεται η προσαρμοστικότητα της 
αγοράς εργασίας. Η παρούσα οδηγία θα 
πρέπει να εφαρμόζεται κατά τρόπο που να 
συμφωνεί με τις οδηγίες 2003/88/ΕΚ, (ΕΕ) 
2019/1152 και (ΕΕ) 2019/1158.

18. Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι 
η βελτίωση των συνθηκών εργασίας για 
όλους τους εργαζομένους με τη θέσπιση 
ελάχιστων απαιτήσεων για το δικαίωμα 
στην τηλεργασία, μεταξύ άλλων για το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση, ενώ 
παράλληλα θα διασφαλίζεται η 
προσαρμοστικότητα της αγοράς εργασίας. 
Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται κατά τρόπο που να συμφωνεί 
με τις οδηγίες 2003/88/ΕΚ, (ΕΕ) 
2019/1152 και (ΕΕ) 2019/1158.

Or. en

Τροπολογία 222
Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Αιτιολογική σκέψη 18
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι 
η βελτίωση των συνθηκών εργασίας για 
όλους τους εργαζομένους με τη θέσπιση 
ελάχιστων απαιτήσεων για το δικαίωμα 
στην αποσύνδεση, ενώ παράλληλα θα 
διασφαλίζεται η προσαρμοστικότητα της 
αγοράς εργασίας. Η παρούσα οδηγία θα 
πρέπει να εφαρμόζεται κατά τρόπο που να 
συμφωνεί με τις οδηγίες 2003/88/ΕΚ, (ΕΕ) 
2019/1152 και (ΕΕ) 2019/1158.

18. Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι 
η βελτίωση των συνθηκών εργασίας για 
όλους τους εργαζομένους με τη θέσπιση 
ελάχιστων απαιτήσεων για το δικαίωμα 
στην αποσύνδεση. Η παρούσα οδηγία θα 
πρέπει να εφαρμόζεται κατά τρόπο που να 
συμφωνεί με τις οδηγίες 2003/88/ΕΚ, (ΕΕ) 
2019/1152 και (ΕΕ) 2019/1158.

Or. en

Τροπολογία 223
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Αιτιολογική σκέψη 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. Οι πρακτικές ρυθμίσεις για την 
άσκηση του δικαιώματος στην 
αποσύνδεση από τον εργαζόμενο και την 
εφαρμογή του εν λόγω δικαιώματος από 
τον εργοδότη Θα πρέπει να είναι δυνατόν 
να συμφωνούνται από τους κοινωνικούς 
εταίρους μέσω συλλογικής σύμβασης ή 
στο επίπεδο της επιχείρησης του εργοδότη. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι οι εργοδότες δίνουν στους 
εργαζομένους γραπτή δήλωση στην οποία 
αναφέρονται οι εν λόγω πρακτικές 
ρυθμίσεις.

19. Οι πρακτικές ρυθμίσεις για την 
άσκηση του δικαιώματος στην 
αποσύνδεση από τον εργαζόμενο και την 
εφαρμογή του εν λόγω δικαιώματος από 
τον εργοδότη Θα πρέπει να είναι δυνατόν 
να συμφωνούνται από τους κοινωνικούς 
εταίρους μέσω συλλογικής σύμβασης ή 
στο επίπεδο της επιχείρησης του εργοδότη. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι οι εργοδότες δίνουν στους 
εργαζομένους τις απαραίτητες 
πληροφορίες, μεριμνώντας παράλληλα 
για τη μη επιβολή υπερβολικά 
σημαντικών διοικητικών επιβαρύνσεων 
στις επιχειρήσεις, ιδίως στις ΜΜΕ και 
στις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Or. fr

Τροπολογία 224
Eugen Tomac
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Αιτιολογική σκέψη 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. Οι πρακτικές ρυθμίσεις για την 
άσκηση του δικαιώματος στην 
αποσύνδεση από τον εργαζόμενο και την 
εφαρμογή του εν λόγω δικαιώματος από 
τον εργοδότη Θα πρέπει να είναι δυνατόν 
να συμφωνούνται από τους κοινωνικούς 
εταίρους μέσω συλλογικής σύμβασης ή 
στο επίπεδο της επιχείρησης του εργοδότη. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι οι εργοδότες δίνουν στους 
εργαζομένους γραπτή δήλωση στην οποία 
αναφέρονται οι εν λόγω πρακτικές 
ρυθμίσεις.

19. Οι πρακτικές ρυθμίσεις για την 
άσκηση του δικαιώματος στην 
αποσύνδεση από τον εργαζόμενο και την 
εφαρμογή του εν λόγω δικαιώματος από 
τον εργοδότη Θα πρέπει να είναι δυνατόν 
να συμφωνούνται από τους κοινωνικούς 
εταίρους μέσω συλλογικής σύμβασης ή 
στο επίπεδο της επιχείρησης του εργοδότη. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν, 
μέσω των εθνικών αρχών επιθεώρησης 
εργασίας και σε συνεργασία με την ΕΑΕ, 
ότι οι εργοδότες δίνουν στους 
εργαζομένους γραπτή δήλωση στην οποία 
αναφέρονται οι εν λόγω πρακτικές 
ρυθμίσεις.

Or. ro

Τροπολογία 225
Yana Toom, Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Αιτιολογική σκέψη 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. Οι πρακτικές ρυθμίσεις για την 
άσκηση του δικαιώματος στην 
αποσύνδεση από τον εργαζόμενο και την 
εφαρμογή του εν λόγω δικαιώματος από 
τον εργοδότη Θα πρέπει να είναι δυνατόν 
να συμφωνούνται από τους κοινωνικούς 
εταίρους μέσω συλλογικής σύμβασης ή 
στο επίπεδο της επιχείρησης του εργοδότη. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι οι εργοδότες δίνουν στους 
εργαζομένους γραπτή δήλωση στην οποία 
αναφέρονται οι εν λόγω πρακτικές 
ρυθμίσεις.

19. Οι πρακτικές ρυθμίσεις για την 
άσκηση του δικαιώματος στην 
αποσύνδεση από τον εργαζόμενο και την 
εφαρμογή του εν λόγω δικαιώματος από 
τον εργοδότη μπορεί να είναι δυνατόν να 
συμφωνούνται από τους κοινωνικούς 
εταίρους μέσω συλλογικής σύμβασης ή 
στο επίπεδο της επιχείρησης του εργοδότη. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι οι εργοδότες δίνουν στους 
εργαζομένους γραπτή δήλωση στην οποία 
αναφέρονται οι εν λόγω πρακτικές 
ρυθμίσεις

Or. en
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Τροπολογία 226
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Αιτιολογική σκέψη 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. Πρέπει να γίνεται σεβαστή η 
αυτονομία των κοινωνικών εταίρων. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να 
επιτρέπουν στους κοινωνικούς εταίρους 
να διατηρούν, να διαπραγματεύονται, να 
συνάπτουν και να επιβάλλουν συλλογικές 
συμβάσεις για την επιβολή όλων ή 
ορισμένων διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 227
José Manuel Fernandes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Αιτιολογική σκέψη 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. Πρέπει να γίνεται σεβαστή η 
αυτονομία των κοινωνικών εταίρων. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να 
επιτρέπουν στους κοινωνικούς εταίρους να 
διατηρούν, να διαπραγματεύονται, να 
συνάπτουν και να επιβάλλουν συλλογικές 
συμβάσεις για την επιβολή όλων ή 
ορισμένων διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας.

20. Πρέπει να γίνεται σεβαστή η 
αυτονομία των κοινωνικών εταίρων. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπουν στους 
κοινωνικούς εταίρους να διατηρούν, να 
διαπραγματεύονται, να συνάπτουν και να 
επιβάλλουν συλλογικές συμβάσεις για την 
επιβολή όλων ή ορισμένων διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας.

Or. pt

Τροπολογία 228
José Gusmão, Marc Botenga



AM\1212000EL.docx 135/192 PE655.974v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Αιτιολογική σκέψη 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. Πρέπει να γίνεται σεβαστή η 
αυτονομία των κοινωνικών εταίρων. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να 
επιτρέπουν στους κοινωνικούς εταίρους να 
διατηρούν, να διαπραγματεύονται, να 
συνάπτουν και να επιβάλλουν συλλογικές 
συμβάσεις για την επιβολή όλων ή 
ορισμένων διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας.

20. Πρέπει να γίνεται σεβαστή η 
αυτονομία των κοινωνικών εταίρων. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να υποστηρίξουν 
τους κοινωνικούς εταίρους να διατηρούν, 
να διαπραγματεύονται, να συνάπτουν και 
να επιβάλλουν συλλογικές συμβάσεις για 
την επιβολή όλων των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 229
José Manuel Fernandes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Αιτιολογική σκέψη 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με την 
εθνική τους νομοθεσία και πρακτική, θα 
πρέπει να διασφαλίζουν την 
αποτελεσματική συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων και να προωθούν και 
να ενισχύουν τον κοινωνικό διάλογο με 
σκοπό την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας. Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε 
θέση να αναθέτουν στους κοινωνικούς 
εταίρους την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, εφόσον το ζητούν από κοινού οι 
κοινωνικοί εταίροι και υπό την 
προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη έχουν 
λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να 
είναι, ανά πάσα στιγμή, σε θέση να 
εξασφαλίζουν τα αποτελέσματα που 
επιδιώκει η παρούσα οδηγία.

21. Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με την 
εθνική τους νομοθεσία και πρακτική, θα 
πρέπει να διασφαλίζουν την 
αποτελεσματική συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων και να προωθούν και 
να ενισχύουν τον κοινωνικό διάλογο με 
σκοπό την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας. Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε 
θέση να αναθέτουν στους κοινωνικούς 
εταίρους την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, εφόσον το ζητούν οι κοινωνικοί 
εταίροι και υπό την προϋπόθεση ότι τα 
κράτη μέλη έχουν λάβει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι, ανά πάσα 
στιγμή, σε θέση να εξασφαλίζουν τα 
αποτελέσματα που επιδιώκει η παρούσα 
οδηγία.

Or. pt



PE655.974v01-00 136/192 AM\1212000EL.docx

EL

Τροπολογία 230
Yana Toom, Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Αιτιολογική σκέψη 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. Οι εργοδότες δεν θα πρέπει να 
έχουν το δικαίωμα να παρεκκλίνουν από 
την υποχρέωσή τους να εφαρμόζουν το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση με μέσα 
εκτός συλλογικής συμβάσεως ή 
συμφωνίας μεταξύ των κοινωνικών 
εταίρων στο επίπεδο της επιχείρησης του 
εργοδότη. Οι συμφωνίες αυτές θα πρέπει 
επίσης να προβλέπουν τα κριτήρια για τον 
καθορισμό της αποζημίωσης για κάθε 
εργασία που εκτελείται εκτός του χρόνου 
εργασίας. Η αποζημίωση αυτή θα πρέπει 
να μπορεί να λάβει τη μορφή άδειας ή 
χρηματικής αποζημίωσης. Στην 
περίπτωση χρηματικής αποζημίωσης, θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με 
τη συνήθη αμοιβή των εργαζομένων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 231
Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Pierfrancesco Majorino, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Αιτιολογική σκέψη 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. Οι εργοδότες δεν θα πρέπει να 
έχουν το δικαίωμα να παρεκκλίνουν από 
την υποχρέωσή τους να εφαρμόζουν το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση με μέσα εκτός 
συλλογικής συμβάσεως ή συμφωνίας 
μεταξύ των κοινωνικών εταίρων στο 
επίπεδο της επιχείρησης του εργοδότη. Οι 
συμφωνίες αυτές θα πρέπει επίσης να 

22. Οι εργοδότες δεν θα πρέπει να 
έχουν το δικαίωμα να παρεκκλίνουν από 
την υποχρέωσή τους να εφαρμόζουν το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση με μέσα εκτός 
συλλογικής συμβάσεως ή συμφωνίας 
μεταξύ των κοινωνικών εταίρων στο 
επίπεδο της επιχείρησης του εργοδότη. Οι 
συμφωνίες αυτές θα πρέπει επίσης να 
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προβλέπουν τα κριτήρια για τον καθορισμό 
της αποζημίωσης για κάθε εργασία που 
εκτελείται εκτός του χρόνου εργασίας. Η 
αποζημίωση αυτή θα πρέπει να μπορεί να 
λάβει τη μορφή άδειας ή χρηματικής 
αποζημίωσης. Στην περίπτωση χρηματικής 
αποζημίωσης, θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον ισοδύναμη με τη συνήθη 
αμοιβή των εργαζομένων.

προβλέπουν τα κριτήρια για τον καθορισμό 
της αποζημίωσης για κάθε εργασία που 
εκτελείται εκτός του χρόνου εργασίας. Η 
αποζημίωση αυτή θα πρέπει να μπορεί να 
λάβει τη μορφή άδειας ή χρηματικής 
αποζημίωσης. Στην περίπτωση χρηματικής 
αποζημίωσης, θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον ισοδύναμη με τη συνήθη 
αμοιβή των εργαζομένων. Εφόσον 
συμφωνηθεί αποζημίωση υπερωριών, οι 
εν λόγω διατάξεις θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι τηρείται ο συνολικός 
στόχος της διασφάλισης της υγείας και 
της ασφάλειας των εργαζομένων, ιδίως 
σε σχέση με τις διατάξεις που 
περιλαμβάνονται στη νομοθεσία για τον 
χρόνο εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 232
Petra De Sutter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Αιτιολογική σκέψη 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. Οι εργοδότες δεν θα πρέπει να 
έχουν το δικαίωμα να παρεκκλίνουν από 
την υποχρέωσή τους να εφαρμόζουν το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση με μέσα εκτός 
συλλογικής συμβάσεως ή συμφωνίας 
μεταξύ των κοινωνικών εταίρων στο 
επίπεδο της επιχείρησης του εργοδότη. Οι 
συμφωνίες αυτές θα πρέπει επίσης να 
προβλέπουν τα κριτήρια για τον καθορισμό 
της αποζημίωσης για κάθε εργασία που 
εκτελείται εκτός του χρόνου εργασίας. Η 
αποζημίωση αυτή θα πρέπει να μπορεί να 
λάβει τη μορφή άδειας ή χρηματικής 
αποζημίωσης. Στην περίπτωση χρηματικής 
αποζημίωσης, θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον ισοδύναμη με τη συνήθη 
αμοιβή των εργαζομένων.

22. Οι εργοδότες δεν θα πρέπει να 
έχουν το δικαίωμα να παρεκκλίνουν από 
την υποχρέωσή τους να εφαρμόζουν το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση. Οι συμφωνίες 
αυτές θα πρέπει επίσης να προβλέπουν τα 
κριτήρια για τον καθορισμό της 
αποζημίωσης για κάθε εργασία που 
εκτελείται εκτός του χρόνου εργασίας. Η 
αποζημίωση αυτή θα πρέπει να μπορεί να 
λάβει τη μορφή άδειας ή χρηματικής 
αποζημίωσης. Στην περίπτωση χρηματικής 
αποζημίωσης, θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον ισοδύναμη με τη συνήθη 
αμοιβή των εργαζομένων.
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Or. en

Τροπολογία 233
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Αιτιολογική σκέψη 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(22) Οι εργοδότες δεν θα πρέπει να 
έχουν το δικαίωμα να παρεκκλίνουν από 
την υποχρέωσή τους να εφαρμόζουν το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση με μέσα εκτός 
συλλογικής συμβάσεως ή συμφωνίας 
μεταξύ των κοινωνικών εταίρων στο 
επίπεδο της επιχείρησης του εργοδότη. Οι 
συμφωνίες αυτές θα πρέπει επίσης να 
προβλέπουν τα κριτήρια για τον καθορισμό 
της αποζημίωσης για κάθε εργασία που 
εκτελείται εκτός του χρόνου εργασίας. Η 
αποζημίωση αυτή θα πρέπει να μπορεί να 
λάβει τη μορφή άδειας ή χρηματικής 
αποζημίωσης. Στην περίπτωση χρηματικής 
αποζημίωσης, θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον ισοδύναμη με τη συνήθη 
αμοιβή των εργαζομένων.

(22) Οι εργοδότες δεν θα πρέπει να 
έχουν το δικαίωμα να παρεκκλίνουν από 
την υποχρέωσή τους να εφαρμόζουν το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση σύμφωνα με 
την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τους 
κανονισμούς για τις συλλογικές 
συμβάσεις. Οι συμφωνίες αυτές θα πρέπει 
επίσης να προβλέπουν τα κριτήρια για τον 
καθορισμό της αποζημίωσης για κάθε 
εργασία που εκτελείται εκτός του χρόνου 
εργασίας. Η αποζημίωση αυτή θα πρέπει 
να μπορεί να λάβει τη μορφή άδειας ή 
χρηματικής αποζημίωσης. Στην περίπτωση 
χρηματικής αποζημίωσης, θα πρέπει να 
είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με τη συνήθη 
αμοιβή των εργαζομένων.

Or. pl

Τροπολογία 234
Eugen Tomac

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Αιτιολογική σκέψη 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. Οι εργοδότες δεν θα πρέπει να 
έχουν το δικαίωμα να παρεκκλίνουν από 
την υποχρέωσή τους να εφαρμόζουν το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση με μέσα εκτός 
συλλογικής συμβάσεως ή συμφωνίας 
μεταξύ των κοινωνικών εταίρων στο 
επίπεδο της επιχείρησης του εργοδότη. Οι 

22. Οι εργοδότες δεν θα πρέπει να 
έχουν το δικαίωμα να παρεκκλίνουν από 
την υποχρέωσή τους να εφαρμόζουν το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση με μέσα εκτός 
συλλογικής συμβάσεως ή συμφωνίας 
μεταξύ των κοινωνικών εταίρων στο 
επίπεδο της επιχείρησης του εργοδότη. Οι 
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συμφωνίες αυτές θα πρέπει επίσης να 
προβλέπουν τα κριτήρια για τον καθορισμό 
της αποζημίωσης για κάθε εργασία που 
εκτελείται εκτός του χρόνου εργασίας. Η 
αποζημίωση αυτή θα πρέπει να μπορεί να 
λάβει τη μορφή άδειας ή χρηματικής 
αποζημίωσης. Στην περίπτωση χρηματικής 
αποζημίωσης, θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον ισοδύναμη με τη συνήθη 
αμοιβή των εργαζομένων.

συμφωνίες αυτές θα πρέπει επίσης να 
προβλέπουν τα κριτήρια για τον καθορισμό 
της αποζημίωσης για κάθε εργασία που 
εκτελείται εκτός του χρόνου εργασίας, όσο 
σύντομη κι αν είναι αυτή. Η αποζημίωση 
αυτή θα πρέπει να μπορεί να λάβει τη 
μορφή άδειας ή χρηματικής αποζημίωσης. 
Στην περίπτωση χρηματικής αποζημίωσης, 
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμη 
με τη συνήθη αμοιβή των εργαζομένων.

Or. ro

Τροπολογία 235
Eugen Tomac

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Αιτιολογική σκέψη 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. Οι εργαζόμενοι που ασκούν τα 
δικαιώματά που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
προστατεύονται από τυχόν αρνητικές 
συνέπειες, συμπεριλαμβανομένων της 
απολύσεως και άλλων αντιποίνων. Οι εν 
λόγω εργαζόμενοι θα πρέπει επίσης να 
προστατεύονται από μέτρα που εισάγουν 
διακρίσεις, όπως η απώλεια εισοδήματος ή 
ευκαιρίες προαγωγής.

23. Οι εργαζόμενοι που ασκούν τα 
δικαιώματά που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
προστατεύονται από τυχόν αρνητικές 
συνέπειες, συμπεριλαμβανομένων της 
απολύσεως και άλλων αντιποίνων. Οι εν 
λόγω εργαζόμενοι θα πρέπει επίσης να 
προστατεύονται από μέτρα που εισάγουν 
διακρίσεις, όπως η απώλεια εισοδήματος ή 
ευκαιρίες προαγωγής. Οι εργοδότες δεν 
πρέπει να προωθούν μια εργασιακή 
νοοτροπία «always on» (σε αδιάκοπη 
λειτουργία) δίνοντας προαγωγές και 
μπόνους μόνο σε όσους εργάζονται χωρίς 
να ασκούν το δικαίωμά τους στην 
αποσύνδεση. Επιπλέον, όσοι αναφέρουν 
καταστάσεις μη συμμόρφωσης με το 
δικαίωμα αποσύνδεσης στον χώρο 
εργασίας πρέπει να προστατεύονται από 
την επιβολή κυρώσεων.

Or. ro
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Τροπολογία 236
Eugen Tomac

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Αιτιολογική σκέψη 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν 
επαρκή δικαστική και διοικητική 
προστασία για τυχόν δυσμενή μεταχείριση 
που προκύπτει από την άσκηση ή την 
επιδίωξη άσκησης των δικαιωμάτων που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
προσφυγής καθώς και του δικαιώματος 
κίνησης διοικητικών ή δικαστικών 
διαδικασιών για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης με την παρούσα οδηγία.

24. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν 
επαρκή και γρήγορη δικαστική και 
διοικητική προστασία για τυχόν δυσμενή 
μεταχείριση που προκύπτει από την 
άσκηση ή την επιδίωξη άσκησης των 
δικαιωμάτων που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία, συμπεριλαμβανομένου 
του δικαιώματος προσφυγής καθώς και του 
δικαιώματος κίνησης διοικητικών ή 
δικαστικών διαδικασιών για τη διασφάλιση 
της συμμόρφωσης με την παρούσα οδηγία.

Or. ro

Τροπολογία 237
Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Αιτιολογική σκέψη 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθορίζουν τις ρυθμίσεις για την άσκηση 
του δικαιώματος στην αποσύνδεση που 
θεσπίζει η παρούσα οδηγία, σύμφωνα με 
το εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις 
ή τη συνήθη πρακτική. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να προβλέπουν αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις σε 
περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων 
που απορρέουν από την παρούσα οδηγία.

25. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθορίζουν τις ρυθμίσεις για τις διατάξεις 
που θεσπίζει η παρούσα οδηγία, σύμφωνα 
με το εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές 
συμβάσεις ή τη συνήθη πρακτική.

Or. en

Τροπολογία 238
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Αιτιολογική σκέψη 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθορίζουν τις ρυθμίσεις για την άσκηση 
του δικαιώματος στην αποσύνδεση που 
θεσπίζει η παρούσα οδηγία, σύμφωνα με 
το εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις 
ή τη συνήθη πρακτική. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να προβλέπουν αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις σε 
περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων 
που απορρέουν από την παρούσα οδηγία.

25. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθορίζουν τις ρυθμίσεις για την άσκηση 
του δικαιώματος στην αποσύνδεση που 
θεσπίζει η παρούσα οδηγία, σύμφωνα με 
το εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις 
ή τη συνήθη πρακτική. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μπορούν να προβλέπουν 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις σε περίπτωση 
παράβασης των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την παρούσα οδηγία.

Or. fr

Τροπολογία 239
José Gusmão, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Αιτιολογική σκέψη 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθορίζουν τις ρυθμίσεις για την άσκηση 
του δικαιώματος στην αποσύνδεση που 
θεσπίζει η παρούσα οδηγία, σύμφωνα με 
το εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις 
ή τη συνήθη πρακτική. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να προβλέπουν αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις σε 
περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων 
που απορρέουν από την παρούσα οδηγία.

25. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καθορίζουν τις ρυθμίσεις για την επιβολή 
του δικαιώματος στην αποσύνδεση που 
θεσπίζει η παρούσα οδηγία, σύμφωνα με 
το εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις 
ή τη συνήθη πρακτική. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να προβλέπουν αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις σε 
περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων 
που απορρέουν από την παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 240
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – αιτιολογική σκέψη 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθορίζουν τις ρυθμίσεις για την άσκηση 
του δικαιώματος στην αποσύνδεση που 
θεσπίζει η παρούσα οδηγία, σύμφωνα με 
το εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις 
ή τη συνήθη πρακτική. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να προβλέπουν αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις σε 
περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων 
που απορρέουν από την παρούσα οδηγία.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. it

Τροπολογία 241
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Αιτιολογική σκέψη 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(25) Τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθορίζουν τις ρυθμίσεις για την άσκηση 
του δικαιώματος στην αποσύνδεση που 
θεσπίζει η παρούσα οδηγία, σύμφωνα με 
το εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις 
ή τη συνήθη πρακτική. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να προβλέπουν αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις σε 
περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων 
που απορρέουν από την παρούσα οδηγία.

(25) Τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθορίζουν τις ρυθμίσεις για την άσκηση 
του δικαιώματος στην αποσύνδεση που 
θεσπίζει η παρούσα οδηγία, σύμφωνα με 
το εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις 
ή τη συνήθη πρακτική. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να προβλέπουν αποτελεσματικές 
και αναλογικές κυρώσεις σε περίπτωση 
παράβασης των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την παρούσα οδηγία.

Or. pl

Τροπολογία 242
Yana Toom, Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Αιτιολογική σκέψη 26
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. Το βάρος της απόδειξης ότι τυχόν 
απόλυση ή ισοδύναμη ζημία δεν 
οφείλεται στο ότι ο εργαζόμενος άσκησε ή 
επιδίωξε να ασκήσει το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση θα πρέπει να το φέρει ο 
εργοδότης, όταν ο εργαζόμενος έχει 
τεκμηριώσει, ενώπιον δικαστηρίου ή 
άλλης αρμόδιας αρχής, πραγματικά 
περιστατικά που μπορούν να 
στοιχειοθετούν ότι ο εργαζόμενος 
απολύθηκε ή υπέστη άλλες επιζήμιες 
επιπτώσεις για τους λόγους αυτούς.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 243
José Gusmão, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Αιτιολογική σκέψη 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. Η παρούσα οδηγία καθορίζει τις 
ελάχιστες απαιτήσεις, αφήνοντας έτσι 
άθικτο το προνόμιο των κρατών μελών να 
θεσπίζουν και να διατηρούν πιο ευνοϊκές 
διατάξεις. Η παρούσα οδηγία δεν αποτελεί 
επαρκή αιτιολογία για την υποβάθμιση του 
γενικού επιπέδου της προστασίας που 
παρέχεται στους εργαζομένους στον τομέα 
που καλύπτει η παρούσα οδηγία.

27. Η παρούσα οδηγία καθορίζει τις 
ελάχιστες απαιτήσεις, αφήνοντας έτσι 
άθικτο το προνόμιο των κρατών μελών να 
θεσπίζουν και να διατηρούν πιο ευνοϊκές 
διατάξεις. Η παρούσα οδηγία, καθώς και η 
εφαρμογή της, δεν αποτελούν επαρκή 
αιτιολογία για την υποβάθμιση του γενικού 
επιπέδου της προστασίας που παρέχεται 
στους εργαζομένους στον τομέα που 
καλύπτει η παρούσα οδηγία

Or. en

Τροπολογία 244
Eugen Tomac

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Αιτιολογική σκέψη 29
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. Προκειμένου να εκτιμηθεί ο 
αντίκτυπος της παρούσας οδηγίας, η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνονται να συνεχίσουν να 
συνεργάζονται μεταξύ τους για την 
ανάπτυξη συγκρίσιμων στατιστικών 
στοιχείων και δεδομένων σχετικά με την 
εφαρμογή των δικαιωμάτων που 
θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία.

29. Προκειμένου να εκτιμηθεί ο 
αντίκτυπος της παρούσας οδηγίας, η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνονται να συνεχίσουν να 
συνεργάζονται μεταξύ τους, με 
υποστήριξη από την ΕΑΕ, για την 
ανάπτυξη συγκρίσιμων στατιστικών 
στοιχείων και δεδομένων σχετικά με την 
εφαρμογή των δικαιωμάτων που 
θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία.

Or. ro

Τροπολογία 245
Yana Toom, Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα Ι – άρθρο 1 – παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
ελάχιστες απαιτήσεις για να μπορούν οι 
εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν ψηφιακά 
εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων των 
ΤΠΕ, για εργασιακούς σκοπούς, να ασκούν 
το δικαίωμα στην αποσύνδεση και να 
διασφαλίζουν ότι οι εργοδότες σέβονται το 
δικαίωμα των εργαζομένων στην 
αποσύνδεση. Εφαρμόζεται σε όλους τους 
τομείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, και σε 
όλους τους εργαζομένους, 
συμπεριλαμβανομένων των κατά 
παραγγελία εργαζομένων, των 
διαλείπουσας απασχόλησης εργαζομένων, 
των εργαζομένων βάσει δελτίου, των 
εργαζομένων μέσω πλατφόρμας, των 
ασκουμένων και των μαθητευομένων, 
υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα 
κριτήρια για τον καθορισμό της ιδιότητας 
του εργαζομένου, τα οποία καθορίζονται 
από το ΔΕΕ.

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
ελάχιστες απαιτήσεις αναφορικά με την 
οργάνωση της εργασίας των 
τηλεργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων 
των ΤΠΕ, για εργασιακούς σκοπούς, να 
ασκούν το δικαίωμα στην αποσύνδεση και 
να διασφαλίζουν ότι οι εργοδότες σέβονται 
το δικαίωμα των εργαζομένων στον χρόνο 
ανάπαυσης.

Or. en
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Τροπολογία 246
Petra De Sutter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα Ι – άρθρο 1 – παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
ελάχιστες απαιτήσεις για να μπορούν οι 
εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν ψηφιακά 
εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων των 
ΤΠΕ, για εργασιακούς σκοπούς, να ασκούν 
το δικαίωμα στην αποσύνδεση και να 
διασφαλίζουν ότι οι εργοδότες σέβονται το 
δικαίωμα των εργαζομένων στην 
αποσύνδεση. Εφαρμόζεται σε όλους τους 
τομείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, και σε 
όλους τους εργαζομένους, 
συμπεριλαμβανομένων των κατά 
παραγγελία εργαζομένων, των 
διαλείπουσας απασχόλησης εργαζομένων, 
των εργαζομένων βάσει δελτίου, των 
εργαζομένων μέσω πλατφόρμας, των 
ασκουμένων και των μαθητευομένων, υπό 
την προϋπόθεση ότι πληρούν τα κριτήρια 
για τον καθορισμό της ιδιότητας του 
εργαζομένου, τα οποία καθορίζονται από 
το ΔΕΕ.

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει την 
επιβολή ελάχιστων απαιτήσεων για να 
μπορούν οι εργαζόμενοι που 
χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία, 
συμπεριλαμβανομένων των ΤΠΕ, για 
εργασιακούς σκοπούς, να ασκούν και να 
επιβάλλουν το δικαίωμα στην αποσύνδεση 
και να διασφαλίζουν ότι οι εργοδότες 
σέβονται το δικαίωμα των εργαζομένων 
στην αποσύνδεση. Εφαρμόζεται σε όλους 
τους τομείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, 
ανεξαρτήτως του μεγέθους της 
επιχείρησης, και σε όλους τους 
εργαζομένους, ανεξαρτήτως του 
καθεστώτος και της ρύθμισης εργασίας 
τους, συμπεριλαμβανομένων των κατά 
παραγγελία εργαζομένων, των 
διαλείπουσας απασχόλησης εργαζομένων, 
των εργαζομένων βάσει δελτίου, των 
εργαζομένων μέσω πλατφόρμας, των 
ασκουμένων και των μαθητευομένων, υπό 
την προϋπόθεση ότι πληρούν τα κριτήρια 
για τον καθορισμό της ιδιότητας του 
εργαζομένου, τα οποία καθορίζονται από 
το ΔΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 247
José Gusmão, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα Ι – άρθρο 1 – παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
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ελάχιστες απαιτήσεις για να μπορούν οι 
εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν ψηφιακά 
εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων των 
ΤΠΕ, για εργασιακούς σκοπούς, να 
ασκούν το δικαίωμα στην αποσύνδεση και 
να διασφαλίζουν ότι οι εργοδότες σέβονται 
το δικαίωμα των εργαζομένων στην 
αποσύνδεση. Εφαρμόζεται σε όλους τους 
τομείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, και σε 
όλους τους εργαζομένους, 
συμπεριλαμβανομένων των κατά 
παραγγελία εργαζομένων, των 
διαλείπουσας απασχόλησης εργαζομένων, 
των εργαζομένων βάσει δελτίου, των 
εργαζομένων μέσω πλατφόρμας, των 
ασκουμένων και των μαθητευομένων, υπό 
την προϋπόθεση ότι πληρούν τα κριτήρια 
για τον καθορισμό της ιδιότητας του 
εργαζομένου, τα οποία καθορίζονται από 
το ΔΕΕ.

ελάχιστες απαιτήσεις για να μπορούν οι 
εργαζόμενοι να ασκούν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση και να διασφαλίζουν ότι οι 
εργοδότες σέβονται το δικαίωμα των 
εργαζομένων στην αποσύνδεση. 
Εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς, 
δημόσιους και ιδιωτικούς, και σε όλους 
τους εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων 
των κατά παραγγελία εργαζομένων, των 
διαλείπουσας απασχόλησης εργαζομένων, 
των εργαζομένων βάσει δελτίου, των 
εργαζομένων μέσω πλατφόρμας, των 
ασκουμένων και των μαθητευομένων, υπό 
την προϋπόθεση ότι πληρούν τα κριτήρια 
για τον καθορισμό της ιδιότητας του 
εργαζομένου, τα οποία καθορίζονται από 
το ΔΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 248
Petra De Sutter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα Ι – άρθρο 1 – παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία εξειδικεύει και 
συμπληρώνει τις οδηγίες 2003/88/ΕΚ, 
(ΕΕ) 2019/1152 και (ΕΕ) 2019/1158 για 
τους σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

2. Η παρούσα οδηγία εξειδικεύει, 
συμπληρώνει και επιβάλλει τις οδηγίες 
2003/88/ΕΚ, (ΕΕ) 2019/1152 και (ΕΕ) 
2019/1158, καθώς και την οδηγία 
89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, για τους 
σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 και η εφαρμογή της θα 
σέβεται πλήρως τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στις εν λόγω οδηγίες και δεν θα 
έχει καμία αρνητική συνέπεια στους 
εργαζόμενους.

Or. en
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Τροπολογία 249
José Gusmão, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα Ι – άρθρο 1 – παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία εξειδικεύει και 
συμπληρώνει τις οδηγίες 2003/88/ΕΚ, 
(ΕΕ) 2019/1152 και (ΕΕ) 2019/1158 για 
τους σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

2. Η παρούσα οδηγία εξειδικεύει και 
συμπληρώνει τις οδηγίες 2003/88/ΕΚ, 
(ΕΕ) 2019/1152 και (ΕΕ) 2019/1158 για 
τους σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 με την επιφύλαξη των 
απαιτήσεων που ορίζονται στις εν λόγω 
οδηγίες.

Or. en

Τροπολογία 250
Petra De Sutter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(1) «αποσύνδεση»: η μη ενασχόληση 
με δραστηριότητες ή επικοινωνίες που 
σχετίζονται με την εργασία μέσω 
ψηφιακών εργαλείων, άμεσα ή έμμεσα, 
εκτός του χρόνου εργασίας·

(1) «αποσύνδεση»: η μη ενασχόληση 
με δραστηριότητες ή επικοινωνίες που 
σχετίζονται με την εργασία μέσω 
ψηφιακών εργαλείων, άμεσα ή έμμεσα, 
εκτός του συμβατικώς συμφωνημένου 
χρόνου εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 251
Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(1) «αποσύνδεση»: η μη ενασχόληση 
με δραστηριότητες ή επικοινωνίες που 

(1) «αποσύνδεση»: η μη ενασχόληση 
με δραστηριότητες ή επικοινωνίες που 
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σχετίζονται με την εργασία μέσω 
ψηφιακών εργαλείων, άμεσα ή έμμεσα, 
εκτός του χρόνου εργασίας·

σχετίζονται με την εργασία μέσω 
ψηφιακών εργαλείων, άμεσα ή έμμεσα, 
εκτός του συμβατικώς συμφωνημένου 
χρόνου εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 252
Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(1α) «τηλεργασία»: η οργάνωση και/ή 
η διεκπεραίωση εργασίας, 
χρησιμοποιώντας την τεχνολογία 
πληροφοριών, στο πλαίσιο 
σύμβασης/σχέσης απασχόλησης, όπου η 
εργασία, η οποία θα μπορούσε επίσης να 
διεκπεραιώνεται στις εγκαταστάσεις του 
εργοδότη, εκτελείται εκτός αυτών των 
εγκαταστάσεων·

Or. en

Τροπολογία 253
Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1 β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(1β) «τηλεργαζόμενος»: κάθε άτομο 
που εκτελεί τηλεργασία·

Or. en

Τροπολογία 254
Petra De Sutter
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(2) «χρόνος εργασίας»: ο εργάσιμος 
χρόνος όπως ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/88/ΕΚ.

(2) «συμβατικώς συμφωνημένος 
χρόνος εργασίας»: ο εργάσιμος χρόνος 
όπως συμφωνείται στη σύμβαση εργασίας 
ή στη συλλογική σύμβαση σύμφωνα με 
τον ορισμό του άρθρου 2 παράγραφος 1 
της οδηγίας 2003/88/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 255
Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(2) «χρόνος εργασίας»: ο εργάσιμος 
χρόνος όπως ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/88/ΕΚ.

(2) «χρόνος εργασίας»: ο συμβατικώς 
συμφωνημένος εργάσιμος χρόνος όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 2003/88/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 256
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α) «περίοδος ανάπαυσης» η περίοδος 
ανάπαυσης όπως ορίζεται στο σημείο 2 
του άρθρου 2 της οδηγίας 2003/88/ΕΚ.

Or. pl
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Τροπολογία 257
Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Άρθρο 2 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Άρθρο 2a
Εκούσιος χαρακτήρας

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα 
μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι:
α) η τηλεργασία είναι εκούσια για τον 
εργαζόμενο και τον αντίστοιχο εργοδότη,
β) ο εργοδότης περιλαμβάνει την 
απαίτηση τηλεργασίας στην αρχική 
περιγραφή της θέσης εργασίας,
γ) εφόσον η τηλεργασία δεν 
περιλαμβάνεται ως απαίτηση στην 
αρχική περιγραφή της θέσης εργασίας, ο 
εργοδότης και ο εργαζόμενος συμφωνούν 
σε εκούσια ρύθμιση τηλεργασίας, ενώ 
αμφότερα τα μέρη έχουν δικαίωμα να 
αρνηθούν,
δ) εφόσον η ρύθμιση τηλεργασίας 
συνάφτηκε σύμφωνα με τις παραγράφους 
β) ή γ), ο εργοδότης θα παρέχει στον 
εργαζόμενο όλες τις συναφείς 
πληροφορίες σύμφωνα με την οδηγία 
91/533/ΕΟΚ, συμπεριλαμβανομένων των 
εφαρμοστέων συλλογικών συμβάσεων και 
των πληροφοριών που σχετίζονται με το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση,
ε) η αλλαγή σε τηλεργασία δεν θίγει το 
καθεστώς απασχόλησης του 
τηλεργαζόμενου,
στ) εφόσον η ρύθμιση τηλεργασίας 
συνάφτηκε σύμφωνα με την παράγραφο 
γ), η αναστρεψιμότητα της ρύθμισης θα 
πρέπει να συμπεριλαμβάνεται είτε σε 
συλλογική είτε σε ατομική συμφωνία,

Or. en
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Τροπολογία 258
Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Άρθρο 2 β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Άρθρο 2β
Συνθήκες απασχόλησης

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η 
τηλεργασία δεν επηρεάζει τις συνθήκες 
απασχόλησης των τηλεργαζομένων και 
ότι αυτοί απολαύουν των ίδιων 
δικαιωμάτων, που εγγυώνται η ισχύουσα 
νομοθεσία και οι συλλογικές συμβάσεις, 
με τους συγκρίσιμους εργαζομένους στις 
εγκαταστάσεις του εργοδότη.

Or. en

Τροπολογία 259
Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Άρθρο 2 γ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Άρθρο 2γ
Εξοπλισμός

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίσουν ότι:
α) ο εργοδότης διευκρινίζει και 
ενημερώνει τον τηλεργαζόμενο σχετικά 
με ζητήματα που άπτονται του 
εξοπλισμού εργασίας, της ευθύνης και 
των δαπανών πριν από την έναρξη της 
τηλεργασίας,
β) ο εργοδότης ευθύνεται για την 
χορήγηση, την εγκατάσταση και τη 
συντήρηση του εξοπλισμού που είναι 
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απαραίτητος για την τηλεργασία, εκτός 
εάν έχει ρητώς συμφωνηθεί ότι ο 
τηλεργαζόμενος θα χρησιμοποιεί τον δικό 
του εξοπλισμό και τα ζητήματα που 
αφορούν την ευθύνη για τα έξοδα που 
προκύπτουν από απώλειες και ζημίες 
διευκρινιστούν και συμφωνηθούν,
γ) ο εργοδότης αποζημιώνει ή καλύπτει 
τα έξοδα που προκλήθηκαν άμεσα από 
την τηλεργασία, ιδίως έξοδα που αφορούν 
τις επικοινωνίες,
δ) ο εργοδότης ευθύνεται, σύμφωνα με 
την εθνική νομοθεσία και τις συλλογικές 
συμβάσεις, για τα έξοδα για απώλειες και 
ζημίες στον εξοπλισμό που 
χρησιμοποιείται από τον τηλεργαζόμενο.

Or. en

Τροπολογία 260
Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Άρθρο 3 – παράγραφος -1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο 
φόρτος εργασίας και τα πρότυπα 
απόδοσης του τηλεργαζομένου είναι 
ισοδύναμα με αυτά των συγκρίσιμων 
εργαζομένων στις εγκαταστάσεις του 
εργοδότη.

Or. en

Τροπολογία 261
Yana Toom, Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Άρθρο 3 – παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
παρέχουν οι εργοδότες στους 
εργαζομένους τα μέσα για να ασκούν το 
δικαίωμά τους στην αποσύνδεση.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται 
ότι οι εργοδότες σέβονται την περίοδο 
ανάπαυσης των τηλεργαζομένων 
παρέχοντάς τους τα μέσα για να ασκούν 
το δικαίωμά τους στην αποσύνδεση.

Or. en

Τροπολογία 262
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
καταγράφουν οι εργοδότες τους 
ατομικούς χρόνους εργασίας με 
αντικειμενικό, αξιόπιστο και προσβάσιμο 
τρόπο. Ο εργαζόμενος μπορεί ανά πάσα 
στιγμή να ζητήσει και να λάβει την 
καταγραφή των χρόνων εργασίας του.

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 263
Yana Toom, Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
καταγράφουν οι εργοδότες τους 
ατομικούς χρόνους εργασίας με 
αντικειμενικό, αξιόπιστο και προσβάσιμο 
τρόπο. Ο εργαζόμενος μπορεί ανά πάσα 
στιγμή να ζητήσει και να λάβει την 
καταγραφή των χρόνων εργασίας του.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 264
José Gusmão, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
καταγράφουν οι εργοδότες τους ατομικούς 
χρόνους εργασίας με αντικειμενικό, 
αξιόπιστο και προσβάσιμο τρόπο. Ο 
εργαζόμενος μπορεί ανά πάσα στιγμή να 
ζητήσει και να λάβει την καταγραφή των 
χρόνων εργασίας του.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
καταγράφουν οι εργοδότες τους ατομικούς 
χρόνους εργασίας με αντικειμενικό, 
αξιόπιστο και προσβάσιμο τρόπο. Ο 
εργαζόμενος μπορεί ανά πάσα στιγμή να 
ζητήσει και να λάβει την καταγραφή των 
χρόνων εργασίας του. Με τη συναίνεση 
του εργαζομένου, οι εκπρόσωποι των 
εργαζομένων θα έχουν πρόσβαση σε 
αυτές τις καταγραφές.

Or. en

Τροπολογία 265
Yana Toom, Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οι εργοδότες εφαρμόζουν το δικαίωμα 
στην αποσύνδεση με δίκαιο, σύννομο και 
διαφανή τρόπο.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 266
Petra De Sutter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Άρθρο 3 – παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εργοδότες εφαρμόζουν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση με δίκαιο, σύννομο και 
διαφανή τρόπο.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εργοδότες εφαρμόζουν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση με δίκαιο, σύννομο και 
διαφανή τρόπο και με σεβασμό των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων στην 
ιδιωτική ζωή και των κανόνων 
προστασίας των δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 267
Yana Toom, Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – άρθρο 4 – παράγραφος 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι είναι σε 
θέση να ασκούν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση και ότι οι εργοδότες το 
εφαρμόζουν σωστά. Για τον σκοπό αυτό, 
τα κράτη μέλη προβλέπουν τουλάχιστον 
τις ακόλουθες συνθήκες εργασίας:

1. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι εργοδότες λαμβάνουν 
τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα:

Or. en

Τροπολογία 268
José Gusmão, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – άρθρο 4 – παράγραφος 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι είναι σε 
θέση να ασκούν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση και ότι οι εργοδότες το 
εφαρμόζουν σωστά. Για τον σκοπό αυτό, 
τα κράτη μέλη προβλέπουν τουλάχιστον 

1. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι όλοι οι εργαζόμενοι είναι 
σε θέση να ασκούν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση και ότι οι εργοδότες το 
εφαρμόζουν σωστά. Για τον σκοπό αυτό, 
τα κράτη μέλη προβλέπουν τουλάχιστον 
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τις ακόλουθες συνθήκες εργασίας: τις ακόλουθες συνθήκες εργασίας:

Or. en

Τροπολογία 269
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι είναι σε 
θέση να ασκούν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση και ότι οι εργοδότες το 
εφαρμόζουν σωστά. Για τον σκοπό αυτό, 
τα κράτη μέλη προβλέπουν τουλάχιστον 
τις ακόλουθες συνθήκες εργασίας:

1. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι είναι σε 
θέση να ασκούν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση κατά τη διάρκεια των 
περιόδων ανάπαυσης. Για τον σκοπό 
αυτό, τα κράτη μέλη προβλέπουν 
τουλάχιστον τις ακόλουθες συνθήκες 
εργασίας:

Or. pl

Τροπολογία 270
José Gusmão, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α) τις πρακτικές ρυθμίσεις για την 
απενεργοποίηση ψηφιακών εργαλείων που 
εξυπηρετούν εργασιακούς σκοπούς, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν εργαλείων 
παρακολούθησης ή επιτήρησης που 
σχετίζονται με την εργασία·

α) τις πρακτικές ρυθμίσεις για την 
απενεργοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
άλλων συσκευών επικοινωνίας εκτός του 
συμφωνημένου χρόνου εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν εργαλείων 
παρακολούθησης ή επιτήρησης που 
σχετίζονται με την εργασία·

Or. en

Τροπολογία 271
Alex Agius Saliba, Marc Angel, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Brando 
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Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Pierfrancesco Majorino, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Milan Brglez, Evelyn Regner, Manuel Pizarro, 
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α) τις πρακτικές ρυθμίσεις για την 
απενεργοποίηση ψηφιακών εργαλείων που 
εξυπηρετούν εργασιακούς σκοπούς, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν εργαλείων 
παρακολούθησης ή επιτήρησης που 
σχετίζονται με την εργασία·

α) τις πρακτικές ρυθμίσεις για την 
απενεργοποίηση ψηφιακών εργαλείων που 
εξυπηρετούν εργασιακούς σκοπούς εκτός 
του συμφωνημένου ωραρίου εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν εργαλείων 
παρακολούθησης ή επιτήρησης που 
σχετίζονται με την εργασία·

Or. en

Τροπολογία 272
Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α) τις πρακτικές ρυθμίσεις για την 
απενεργοποίηση ψηφιακών εργαλείων που 
εξυπηρετούν εργασιακούς σκοπούς, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν εργαλείων 
παρακολούθησης ή επιτήρησης που 
σχετίζονται με την εργασία·

α) εδραιωμένες διαδικασίες για την 
απενεργοποίηση ψηφιακών εργαλείων που 
εξυπηρετούν εργασιακούς σκοπούς·

Or. en

Τροπολογία 273
Tomáš Zdechovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α) τις πρακτικές ρυθμίσεις για την α) τις πρακτικές ρυθμίσεις για την 
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απενεργοποίηση ψηφιακών εργαλείων που 
εξυπηρετούν εργασιακούς σκοπούς, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν εργαλείων 
παρακολούθησης ή επιτήρησης που 
σχετίζονται με την εργασία·

απενεργοποίηση ψηφιακών εργαλείων που 
εξυπηρετούν εργασιακούς σκοπούς, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν εργαλείων 
παρακολούθησης που σχετίζονται με την 
εργασία·

Or. en

Τροπολογία 274
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

β) τον τρόπο με τον οποίο 
καταγράφουν οι εργοδότες τον χρόνο 
εργασίας·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 275
Petra De Sutter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

β) τον τρόπο με τον οποίο 
καταγράφουν οι εργοδότες τον χρόνο 
εργασίας·

β) το σύστημα καταγραφής του 
χρόνου εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 276
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο γ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ) το περιεχόμενο και τη συχνότητα 
των εκτιμήσεων υγείας και ασφάλειας εκ 
μέρους των εργοδοτών, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων 
ψυχοκοινωνικών κινδύνων, όσον αφορά 
το δικαίωμα στην αποσύνδεση·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 277
Tomáš Zdechovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ) το περιεχόμενο και τη συχνότητα 
των εκτιμήσεων υγείας και ασφάλειας εκ 
μέρους των εργοδοτών, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων 
ψυχοκοινωνικών κινδύνων, όσον αφορά 
το δικαίωμα στην αποσύνδεση·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 278
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ) το περιεχόμενο και τη συχνότητα 
των εκτιμήσεων υγείας και ασφάλειας εκ 
μέρους των εργοδοτών, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων 
ψυχοκοινωνικών κινδύνων, όσον αφορά το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση·

γ) το περιεχόμενο και τη συχνότητα 
των εκτιμήσεων υγείας και ασφάλειας εκ 
μέρους των εργοδοτών, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων 
ψυχοκοινωνικών κινδύνων, όσον αφορά το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση, καθώς και τις 
ρυθμίσεις προειδοποίησης σε περίπτωση 
επιδείνωσης της σωματικής και ψυχικής 
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υγείας των εργαζομένων·

Or. fr

Τροπολογία 279
Petra De Sutter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

δ) τα κριτήρια για οποιαδήποτε 
παρέκκλιση εκ μέρους των εργοδοτών 
από την υποχρέωσή τους να εφαρμόζουν 
το δικαίωμα ενός εργαζομένου στην 
αποσύνδεση·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 280
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ε) στην περίπτωση παρέκκλισης 
κατά το στοιχείο δ), τα κριτήρια για τον 
καθορισμό του τρόπου με τον οποίο θα 
υπολογιστεί η αποζημίωση για εργασία 
που εκτελείται εκτός του χρόνου 
εργασίας·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 281
Petra De Sutter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ε) στην περίπτωση παρέκκλισης 
κατά το στοιχείο δ), τα κριτήρια για τον 
καθορισμό του τρόπου με τον οποίο θα 
υπολογιστεί η αποζημίωση για εργασία 
που εκτελείται εκτός του χρόνου 
εργασίας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 282
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ) τα μέτρα ευαισθητοποίησης, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης 
κατά την εργασία, τα οποία πρέπει να 
λαμβάνουν οι εργοδότες σε σχέση με τις 
συνθήκες εργασίας που αναφέρονται στην 
παρούσα παράγραφο.

στ) τα μέτρα ευαισθητοποίησης, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης 
κατά την εργασία, τα οποία πρέπει να 
λαμβάνουν οι εργοδότες σε σχέση με τις 
συνθήκες εργασίας που αναφέρονται στην 
παρούσα παράγραφο 
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της 
απομόνωσης κατά την εργασία.

Or. fr

Τροπολογία 283
José Gusmão, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ) τα μέτρα ευαισθητοποίησης, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης 
κατά την εργασία, τα οποία πρέπει να 
λαμβάνουν οι εργοδότες σε σχέση με τις 
συνθήκες εργασίας που αναφέρονται στην 
παρούσα παράγραφο.

στ) τα μέτρα ευαισθητοποίησης, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης 
κατά την εργασία (κατά τον χρόνο 
εργασίας), τα οποία πρέπει να λαμβάνουν 
οι εργοδότες σε σχέση με τις συνθήκες 
εργασίας που αναφέρονται στην παρούσα 
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παράγραφο.

Or. en

Τροπολογία 284
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αυτά τα μέτρα πρέπει να εφαρμοστούν με 
σαφήνεια για τους εργοδότες και να 
επιτραπεί, εάν είναι απαραίτητο, η 
υποστήριξή τους στη θέσπιση και την 
εγγύηση του δικαιώματος στην 
αποσύνδεση.

Or. fr

Τροπολογία 285
Petra De Sutter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Οποιαδήποτε παρέκκλιση βάσει του 
στοιχείου δ) του πρώτου εδαφίου, 
προβλέπεται μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, όπως ανωτέρα βία ή άλλες 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ο δε 
εργοδότης υποχρεούται να κοινοποιήσει 
σε κάθε ενδιαφερόμενο εργαζόμενο 
γραπτή αιτιολόγηση της ανάγκης για την 
παρέκκλιση σε κάθε επίκληση τέτοιας 
παρέκκλισης.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 286
Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Οποιαδήποτε παρέκκλιση βάσει του 
στοιχείου δ) του πρώτου εδαφίου, 
προβλέπεται μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, όπως ανωτέρα βία ή άλλες 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ο δε 
εργοδότης υποχρεούται να κοινοποιήσει 
σε κάθε ενδιαφερόμενο εργαζόμενο 
γραπτή αιτιολόγηση της ανάγκης για την 
παρέκκλιση σε κάθε επίκληση τέτοιας 
παρέκκλισης.

Τα μέτρα που αναφέρονται πιο πάνω 
μπορούν να εγκρίνονται με τη μορφή 
νόμων, κανονιστικών ή διοικητικών 
διατάξεων ή μέσω συλλογικών 
συμβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 287
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Οποιαδήποτε παρέκκλιση βάσει του 
στοιχείου δ) του πρώτου εδαφίου, 
προβλέπεται μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, όπως ανωτέρα βία ή άλλες 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ο δε 
εργοδότης υποχρεούται να κοινοποιήσει σε 
κάθε ενδιαφερόμενο εργαζόμενο γραπτή 
αιτιολόγηση της ανάγκης για την 
παρέκκλιση σε κάθε επίκληση τέτοιας 
παρέκκλισης.

Οποιαδήποτε παρέκκλιση βάσει του 
στοιχείου δ) του πρώτου εδαφίου, 
προβλέπεται μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, όπως ανωτέρα βία ή άλλες 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ο δε 
εργοδότης υποχρεούται να κοινοποιήσει σε 
κάθε ενδιαφερόμενο εργαζόμενο γραπτή 
αιτιολόγηση της ανάγκης για την 
παρέκκλιση σε κάθε επίκληση τέτοιας 
παρέκκλισης. Κατά την εξέταση της εν 
λόγω παρέκκλισης, θα λαμβάνεται υπόψη 
η ειδική κατάσταση του μόνου 
εργαζόμενου ή των μόνων εργαζομένων 
με ευθύνες φροντίδας έναντι των παιδιών 
ή ατόμων με αναπηρία.

Or. en
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Τροπολογία 288
José Gusmão, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Οποιαδήποτε παρέκκλιση βάσει του 
στοιχείου δ) του πρώτου εδαφίου, 
προβλέπεται μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, όπως ανωτέρα βία ή άλλες 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ο δε 
εργοδότης υποχρεούται να κοινοποιήσει σε 
κάθε ενδιαφερόμενο εργαζόμενο γραπτή 
αιτιολόγηση της ανάγκης για την 
παρέκκλιση σε κάθε επίκληση τέτοιας 
παρέκκλισης.

Οποιαδήποτε παρέκκλιση βάσει του 
στοιχείου δ) του πρώτου εδαφίου, 
προβλέπεται μόνο σε περίπτωση 
ανωτέρας βίας, ο δε εργοδότης 
υποχρεούται να κοινοποιήσει σε κάθε 
ενδιαφερόμενο εργαζόμενο γραπτή 
αιτιολόγηση της ανάγκης για την 
παρέκκλιση σε κάθε επίκληση τέτοιας 
παρέκκλισης.

Or. en

Τροπολογία 289
Yana Toom, Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν στους 
εργοδότες να παρεκκλίνουν από την 
υποχρέωσή τους να εφαρμόζουν το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση σύμφωνα με 
το στοιχείο δ) του πρώτου εδαφίου, εκτός 
εάν υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2 και 3.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 290
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν στους 
εργοδότες να παρεκκλίνουν από την 
υποχρέωσή τους να εφαρμόζουν το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση σύμφωνα με 
το στοιχείο δ) του πρώτου εδαφίου, εκτός 
εάν υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2 και 3.

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 291
Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, 
Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Brando 
Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Klára Dobrev, 
Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν στους 
εργοδότες να παρεκκλίνουν από την 
υποχρέωσή τους να εφαρμόζουν το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση σύμφωνα με 
το στοιχείο δ) του πρώτου εδαφίου, εκτός 
εάν υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 και 3.

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν στους 
εργοδότες να παρεκκλίνουν από την 
υποχρέωσή τους να εφαρμόζουν το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση σύμφωνα με 
το στοιχείο δ) του πρώτου εδαφίου, εκτός 
εάν υπάρχουν συλλογικές συμφωνίες 
μεταξύ των κοινωνικών εταίρων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3.

Or. en

Τροπολογία 292
José Gusmão, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν στους 
εργοδότες να παρεκκλίνουν από την 
υποχρέωσή τους να εφαρμόζουν το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση σύμφωνα με 
το στοιχείο δ) του πρώτου εδαφίου, εκτός 
εάν υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 και 3.

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν στους 
εργοδότες να παρεκκλίνουν από την 
υποχρέωσή τους να εφαρμόζουν το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση σύμφωνα με 
το στοιχείο δ) του πρώτου εδαφίου, εκτός 
εάν υπάρχουν συλλογικές συμφωνίες 
μεταξύ των κοινωνικών εταίρων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3.

Or. en

Τροπολογία 293
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο -3 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προτείνουν στους 
εργοδότες ότι τυχόν παρεκκλίσεις από την 
υποχρέωσή τους να εφαρμόσουν το 
δικαίωμα αποσύνδεσης σύμφωνα με το 
στοιχείο δ) του πρώτου εδαφίου πρέπει να 
λαμβάνουν τη μορφή συλλογικών 
συμβάσεων, όπου είναι δυνατόν.

Or. pl

Τροπολογία 294
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η αποζημίωση για εργασία που 
εκτελείται εκτός του χρόνου εργασίας, 
όπως αναφέρεται στο στοιχείο ε) του 
πρώτου εδαφίου, μπορεί να λάβει τη 
μορφή άδειας ή χρηματικής 

διαγράφεται



AM\1212000EL.docx 167/192 PE655.974v01-00

EL

αποζημίωσης. Στην περίπτωση 
χρηματικής αποζημίωσης, είναι 
τουλάχιστον ισοδύναμη με τη συνήθη 
αμοιβή των εργαζομένων.

Or. fr

Τροπολογία 295
Yana Toom, Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η αποζημίωση για εργασία που 
εκτελείται εκτός του χρόνου εργασίας, 
όπως αναφέρεται στο στοιχείο ε) του 
πρώτου εδαφίου, μπορεί να λάβει τη 
μορφή άδειας ή χρηματικής 
αποζημίωσης. Στην περίπτωση 
χρηματικής αποζημίωσης, είναι 
τουλάχιστον ισοδύναμη με τη συνήθη 
αμοιβή των εργαζομένων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 296
Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Agnes Jongerius, Estrella Durá 
Ferrandis, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco 
Majorino, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija 
Blinkevičiūtė, Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η αποζημίωση για εργασία που εκτελείται 
εκτός του χρόνου εργασίας, όπως 
αναφέρεται στο στοιχείο ε) του πρώτου 
εδαφίου, μπορεί να λάβει τη μορφή άδειας 
ή χρηματικής αποζημίωσης. Στην 
περίπτωση χρηματικής αποζημίωσης, είναι 
τουλάχιστον ισοδύναμη με τη συνήθη 

Η αποζημίωση για εργασία που εκτελείται 
εκτός του χρόνου εργασίας, όπως 
αναφέρεται στο στοιχείο ε) του πρώτου 
εδαφίου, μπορεί να λάβει τη μορφή άδειας 
ή χρηματικής αποζημίωσης. Στην 
περίπτωση χρηματικής αποζημίωσης, είναι 
τουλάχιστον ισοδύναμη με τη συνήθη 
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αμοιβή των εργαζομένων. αμοιβή των εργαζομένων. Εφόσον 
συμφωνείται αμοιβή υπερωρίας, οι εν 
λόγω διατάξεις πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι τηρείται η νομοθεσία για τον χρόνο 
εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 297
José Gusmão, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η αποζημίωση για εργασία που εκτελείται 
εκτός του χρόνου εργασίας, όπως 
αναφέρεται στο στοιχείο ε) του πρώτου 
εδαφίου, μπορεί να λάβει τη μορφή άδειας 
ή χρηματικής αποζημίωσης. Στην 
περίπτωση χρηματικής αποζημίωσης, είναι 
τουλάχιστον ισοδύναμη με τη συνήθη 
αμοιβή των εργαζομένων.

Η αποζημίωση για εργασία που εκτελείται 
εκτός του χρόνου εργασίας, όπως 
αναφέρεται στο στοιχείο ε) του πρώτου 
εδαφίου, μπορεί να λάβει τη μορφή άδειας 
ή χρηματικής αποζημίωσης σύμφωνα με 
την εθνική νομοθεσία και πρακτική. Στην 
περίπτωση χρηματικής αποζημίωσης, είναι 
τουλάχιστον ισοδύναμη με τη συνήθη 
αμοιβή των εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 298
Yana Toom, Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα Ι – άρθρο 4 – παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορεί να 
αναθέτουν στους κοινωνικούς εταίρους 
να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις που 
προβλέπουν τις συνθήκες εργασίας οι 
οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 299
Petra De Sutter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα Ι – άρθρο 4 – παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορεί να 
αναθέτουν στους κοινωνικούς εταίρους να 
συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις που 
προβλέπουν τις συνθήκες εργασίας οι 
οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1.

2. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους 
κοινωνικούς εταίρους, σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία και πρακτική, να 
συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις σε 
εθνικό, περιφερειακό και/ή κλαδικό 
επίπεδο που προβλέπουν τις συνθήκες 
εργασίας οι οποίες αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 και θεσπίζουν περισσότερες 
επιτροπές για την υγεία και την ασφάλεια, 
προκειμένου να εξασφαλίσουν τη 
διενέργεια πιο συχνών εκτιμήσεων 
κινδύνων με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Or. en

Τροπολογία 300
José Gusmão, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα Ι – άρθρο 4 – παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορεί να 
αναθέτουν στους κοινωνικούς εταίρους να 
συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις που 
προβλέπουν τις συνθήκες εργασίας οι 
οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1.

2. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους 
κοινωνικούς εταίρους να συνάπτουν 
συλλογικές συμβάσεις σε εθνικό, 
περιφερειακό και/ή κλαδικό επίπεδο που 
προβλέπουν τις συνθήκες εργασίας οι 
οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 301
Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Pierfrancesco Majorino, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα Ι – άρθρο 4 – παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορεί να 
αναθέτουν στους κοινωνικούς εταίρους να 
συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις που 
προβλέπουν τις συνθήκες εργασίας οι 
οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1.

2. Τα κράτη μέλη μπορεί να 
αναθέτουν στους κοινωνικούς εταίρους σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο να 
συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις που 
προβλέπουν τις συνθήκες εργασίας οι 
οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 302
José Manuel Fernandes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα Ι – άρθρο 4 – παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορεί να 
αναθέτουν στους κοινωνικούς εταίρους να 
συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις που 
προβλέπουν τις συνθήκες εργασίας οι 
οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1.

2. Τα κράτη μέλη μπορεί να 
αναθέτουν στους κοινωνικούς εταίρους να 
συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις που 
προβλέπουν και υλοποιούν τις συνθήκες 
εργασίας οι οποίες αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

Or. pt

Τροπολογία 303
Yana Toom, Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα Ι – άρθρο 4 – παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. Όταν τα κράτη μέλη δεν κάνουν 
χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 2, διασφαλίζουν ότι οι 
όροι εργασίας που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 συμφωνούνται μεταξύ των 

διαγράφεται
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κοινωνικών εταίρων στο επίπεδο της 
επιχείρησης του εργοδότη.

Or. en

Τροπολογία 304
José Gusmão, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. Όταν τα κράτη μέλη δεν κάνουν 
χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 2, διασφαλίζουν ότι οι 
όροι εργασίας που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 συμφωνούνται μεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων στο επίπεδο της 
επιχείρησης του εργοδότη.

3. Όταν τα κράτη μέλη δεν είναι 
δυνατόν να συνάπτουν συμφωνία 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, 
διασφαλίζουν ότι οι όροι εργασίας που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
συνομολογούνται σε συμφωνία μεταξύ 
των κοινωνικών εταίρων στο επίπεδο της 
επιχείρησης του εργοδότη.

Or. en

Τροπολογία 305
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – άρθρο 4 – παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. Όταν τα κράτη μέλη δεν κάνουν 
χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 2, διασφαλίζουν ότι οι 
όροι εργασίας που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 συμφωνούνται μεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων στο επίπεδο της 
επιχείρησης του εργοδότη.

3. Όταν τα κράτη μέλη δεν κάνουν 
χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 2, διασφαλίζουν ότι οι 
όροι εργασίας που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 συμφωνούνται σε 
διαβούλευση με ή μεταξύ των κοινωνικών 
εταίρων στο επίπεδο της επιχείρησης του 
εργοδότη.

Or. fr
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Τροπολογία 306
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα Ι – άρθρο 4 – παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. Όταν τα κράτη μέλη δεν κάνουν 
χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 2, διασφαλίζουν ότι οι 
όροι εργασίας που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 συμφωνούνται μεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων στο επίπεδο της 
επιχείρησης του εργοδότη.

3. Όταν τα κράτη μέλη δεν κάνουν 
χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 2, διασφαλίζουν ότι οι 
όροι εργασίας που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 συμφωνούνται μεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων στο επίπεδο της 
επιχείρησης του εργοδότη, στο μέτρο του 
δυνατού.

Or. pl

Τροπολογία 307
Alex Agius Saliba, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Manuel Pizarro, 
Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Agnes Jongerius, 
Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Pierfrancesco Majorino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα Ι – άρθρο 4 – παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. Όταν τα κράτη μέλη δεν κάνουν 
χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 2, διασφαλίζουν ότι οι 
όροι εργασίας που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 συμφωνούνται μεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων στο επίπεδο της 
επιχείρησης του εργοδότη.

3. Όταν τα κράτη μέλη δεν κάνουν 
χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 2, διασφαλίζουν ότι οι 
όροι εργασίας που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 συμφωνούνται μεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων σε χαμηλότερο 
επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 308
Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Milan Brglez, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Estrella 
Durá Ferrandis
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. Μετά από διαβούλευση με τους 
κοινωνικούς εταίρους σε εθνικό επίπεδο, 
τα κράτη μέλη μπορούν να καταρτίζουν 
ακριβείς ρυθμίσεις σχετικά με τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 ώστε να διασφαλίσουν ένα 
ελάχιστο όριο προστασίας σύμφωνα με 
την ενωσιακή νομοθεσία και την επιβολή 
του δικαιώματός τους στην αποσύνδεση 
για τους εργαζόμενους που δεν 
καλύπτονται από συλλογική σύμβαση σε 
οποιοδήποτε επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 309
José Gusmão, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. Σε διαβούλευση με τους 
κοινωνικούς εταίρους σε εθνικό επίπεδο, 
τα κράτη μέλη μπορούν να καταρτίζουν 
ακριβείς ρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν 
ένα ελάχιστο όριο προστασίας σύμφωνα 
με την ενωσιακή νομοθεσία και την 
επιβολή του δικαιώματός τους στην 
αποσύνδεση για τους εργαζόμενους που 
δεν καλύπτονται από συλλογική σύμβαση 
σε οποιοδήποτε επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 310
Eugen Tomac
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα Ι – άρθρο 5 – παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εργοδότες απαγορεύεται να προβαίνουν σε 
διακρίσεις, λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση, 
απόλυση και άλλα δυσμενή μέτρα, με το 
αιτιολογικό ότι οι εργαζόμενοι έχουν 
ασκήσει ή έχουν επιδιώξει να ασκήσουν το 
δικαίωμά τους στην αποσύνδεση.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εργοδότες απαγορεύεται να προβαίνουν σε 
διακρίσεις, λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση, 
απόλυση και άλλα δυσμενή μέτρα, με το 
αιτιολογικό ότι οι εργαζόμενοι έχουν 
ασκήσει ή έχουν επιδιώξει να ασκήσουν το 
δικαίωμά τους στην αποσύνδεση. Δεν 
πρέπει να επιτρέπεται στους εργοδότες να 
προωθούν μια εργασιακή νοοτροπία 
«always on» (σε αδιάκοπη λειτουργία) με 
την οποία προαγωγές και μπόνους 
δίνονται μόνο σε όσους εργάζονται χωρίς 
να ασκούν το δικαίωμά τους στην 
αποσύνδεση.

Or. ro

Τροπολογία 311
Yana Toom, Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα Ι – άρθρο 5 – παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εργοδότες απαγορεύεται να προβαίνουν 
σε διακρίσεις, λιγότερο ευνοϊκή 
μεταχείριση, απόλυση και άλλα δυσμενή 
μέτρα, με το αιτιολογικό ότι οι 
εργαζόμενοι έχουν ασκήσει ή έχουν 
επιδιώξει να ασκήσουν το δικαίωμά τους 
στην αποσύνδεση.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
τηλεργαζόμενοι προστατεύονται από τις 
διακρίσεις, λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση, 
απόλυση και άλλα δυσμενή μέτρα, τα 
οποία λαμβάνονται από τον εργοδότη με 
το αιτιολογικό ότι οι εργαζόμενοι έχουν 
ασκήσει ή έχουν επιδιώξει να ασκήσουν το 
δικαίωμά τους στην αποσύνδεση.

Or. en

Τροπολογία 312
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα Ι – άρθρο 5 – παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οι εργοδότες προστατεύουν τους 
εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων 
των εκπρόσωπων εργαζομένων, από 
οποιαδήποτε δυσμενή μεταχείριση ή 
οποιεσδήποτε δυσμενείς συνέπειες που 
προκύπτουν από καταγγελία που 
υπέβαλαν στον εργοδότη ή από τυχόν 
διαδικασίες που έχουν κινήσει με σκοπό 
να επιβάλουν συμμόρφωση με τα 
δικαιώματα που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία.

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 313
Yana Toom, Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα Ι – άρθρο 5 – παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οι εργοδότες προστατεύουν τους 
εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων 
των εκπρόσωπων εργαζομένων, από 
οποιαδήποτε δυσμενή μεταχείριση ή 
οποιεσδήποτε δυσμενείς συνέπειες που 
προκύπτουν από καταγγελία που 
υπέβαλαν στον εργοδότη ή από τυχόν 
διαδικασίες που έχουν κινήσει με σκοπό 
να επιβάλουν συμμόρφωση με τα 
δικαιώματα που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 314
Yana Toom, Samira Rafaela
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα Ι – άρθρο 5 – παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, 
όταν εργαζόμενοι που θεωρούν ότι έχουν 
απολυθεί επειδή άσκησαν ή επιχείρησαν 
να ασκήσουν το δικαίωμά τους στην 
αποσύνδεση, τεκμηριώσουν, ενώπιον 
δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής, 
πραγματικά περιστατικά που 
στοιχειοθετούν ότι έχουν απολυθεί για 
τους λόγους αυτούς, ο εργοδότης φέρει το 
βάρος της απόδειξης ότι η απόλυση 
βασίστηκε σε άλλους λόγους.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 315
José Gusmão, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, 
όταν εργαζόμενοι που θεωρούν ότι έχουν 
απολυθεί επειδή άσκησαν ή επιχείρησαν 
να ασκήσουν το δικαίωμά τους στην 
αποσύνδεση, τεκμηριώσουν, ενώπιον 
δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής, 
πραγματικά περιστατικά που 
στοιχειοθετούν ότι έχουν απολυθεί για 
τους λόγους αυτούς, ο εργοδότης φέρει το 
βάρος της απόδειξης ότι η απόλυση 
βασίστηκε σε άλλους λόγους.

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, 
όταν εργαζόμενοι που θεωρούν ότι έχουν 
απολυθεί ή γίνει μάρτυρες δυσμενούς 
μεταχείρισης επειδή άσκησαν ή 
επιχείρησαν να ασκήσουν το δικαίωμά 
τους στην αποσύνδεση, τεκμηριώσουν, 
ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας 
αρχής, πραγματικά περιστατικά που 
στοιχειοθετούν ότι έχουν απολυθεί ή γίνει 
μάρτυρες δυσμενούς μεταχείρισης για 
τους λόγους αυτούς, ο εργοδότης φέρει το 
βάρος της απόδειξης ότι η απόλυση ή η 
δυσμενής μεταχείριση βασίστηκε σε 
άλλους λόγους.

Or. en
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Τροπολογία 316
Petra De Sutter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα Ι – άρθρο 5 – παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, 
όταν εργαζόμενοι που θεωρούν ότι έχουν 
απολυθεί επειδή άσκησαν ή επιχείρησαν 
να ασκήσουν το δικαίωμά τους στην 
αποσύνδεση, τεκμηριώσουν, ενώπιον 
δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής, 
πραγματικά περιστατικά που 
στοιχειοθετούν ότι έχουν απολυθεί για 
τους λόγους αυτούς, ο εργοδότης φέρει το 
βάρος της απόδειξης ότι η απόλυση 
βασίστηκε σε άλλους λόγους.

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, 
όταν εργαζόμενοι που θεωρούν ότι έχουν 
απολυθεί ή γίνει μάρτυρες δυσμενούς 
μεταχείρισης επειδή άσκησαν ή 
επιχείρησαν να ασκήσουν το δικαίωμά 
τους στην αποσύνδεση, τεκμηριώσουν, 
ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας 
αρχής, πραγματικά περιστατικά που 
στοιχειοθετούν ότι έχουν απολυθεί ή γίνει 
μάρτυρες δυσμενούς μεταχείρισης για 
τους λόγους αυτούς, ο εργοδότης φέρει το 
βάρος της απόδειξης ότι η απόλυση ή η 
βιωθείσα δυσμενής μεταχείριση 
βασίστηκε σε άλλους λόγους.

Or. en

Τροπολογία 317
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα Ι – άρθρο 5 – παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. Η παράγραφος 3 δεν εμποδίζει τα 
κράτη μέλη να θεσπίζουν αποδεικτικούς 
κανόνες που είναι ευνοϊκότεροι για τους 
εργαζόμενους.

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 318
Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα Ι – άρθρο 5 – παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. Η παράγραφος 3 δεν εμποδίζει τα 
κράτη μέλη να θεσπίζουν αποδεικτικούς 
κανόνες που είναι ευνοϊκότεροι για τους 
εργαζόμενους.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 319
Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα Ι – άρθρο 5 – παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη δεν απαιτείται να 
εφαρμόσουν την παράγραφο 3 σε 
διαδικασίες κατά τις οποίες εναπόκειται 
στο δικαστήριο ή σε άλλη αρμόδια αρχή 
να διερευνήσει τα πραγματικά 
περιστατικά της υπόθεσης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 320
Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα Ι – άρθρο 5 – παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. Η παράγραφος 3 δεν εφαρμόζεται 
στις ποινικές διαδικασίες, εκτός εάν τα 
κράτη μέλη ορίζουν διαφορετικά.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 321
Yana Toom
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – άρθρο 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Άρθρο 6 διαγράφεται
Δικαίωμα επανόρθωσης

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οι εργαζόμενοι το δικαίωμα των οποίων 
στην αποσύνδεση έχει παραβιαστεί έχουν 
πρόσβαση σε αποτελεσματικό και 
αμερόληπτο μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών και δικαίωμα επανόρθωσης σε 
περίπτωση παραβίασης των 
δικαιωμάτων τους που απορρέουν από 
την παρούσα οδηγία.
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ή άλλοι 
εκπρόσωποι των εργαζομένων έχουν την 
εξουσία, εξ ονόματος ή προς υποστήριξη 
των εργαζομένων και με την έγκρισή 
τους, να συμμετέχουν σε οποιεσδήποτε 
διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες με 
στόχο να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με 
την παρούσα οδηγία ή την επιβολή της.

Or. en

Τροπολογία 322
José Gusmão, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα Ι – άρθρο 6 – παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εργαζόμενοι το δικαίωμα των οποίων στην 
αποσύνδεση έχει παραβιαστεί έχουν 
πρόσβαση σε αποτελεσματικό και 
αμερόληπτο μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών και δικαίωμα επανόρθωσης σε 
περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων 
τους που απορρέουν από την παρούσα 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εργαζόμενοι το δικαίωμα των οποίων στην 
αποσύνδεση έχει παραβιαστεί έχουν 
πρόσβαση σε αποτελεσματικό, εξωτερικό 
και αμερόληπτο μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών και δικαίωμα επανόρθωσης σε 
περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων 
τους που απορρέουν από την παρούσα 
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οδηγία. οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 323
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα Ι – άρθρο 6 – εδάφιο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εργαζόμενοι το δικαίωμα των οποίων στην 
αποσύνδεση έχει παραβιαστεί έχουν 
πρόσβαση σε αποτελεσματικό και 
αμερόληπτο μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών και δικαίωμα επανόρθωσης σε 
περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων 
τους που απορρέουν από την παρούσα 
οδηγία.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εργαζόμενοι το δικαίωμα των οποίων στην 
αποσύνδεση έχει παραβιαστεί έχουν 
πρόσβαση σε ταχύ, αποτελεσματικό και 
αμερόληπτο μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών και δικαίωμα επανόρθωσης σε 
περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων 
τους που απορρέουν από την παρούσα 
οδηγία.

Or. it

Τροπολογία 324
Eugen Tomac

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα Ι – άρθρο 6 – παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εργαζόμενοι το δικαίωμα των οποίων στην 
αποσύνδεση έχει παραβιαστεί έχουν 
πρόσβαση σε αποτελεσματικό και 
αμερόληπτο μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών και δικαίωμα επανόρθωσης σε 
περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων 
τους που απορρέουν από την παρούσα 
οδηγία.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εργαζόμενοι το δικαίωμα των οποίων στην 
αποσύνδεση έχει παραβιαστεί έχουν 
πρόσβαση σε αποτελεσματικό, γρήγορο 
και αμερόληπτο μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών και δικαίωμα επανόρθωσης σε 
περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων 
τους που απορρέουν από την παρούσα 
οδηγία.

Or. ro
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Τροπολογία 325
Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – άρθρο 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Άρθρο 7 διαγράφεται
Υποχρέωση παροχής ενημέρωσης

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εργοδότες δίνουν σε κάθε εργαζόμενο 
επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το 
δικαίωμά του στην αποσύνδεση, καθώς 
και γραπτή δήλωση στην οποία 
καθορίζονται οι όροι τυχόν εφαρμοστέων 
συλλογικών ή άλλων συμφωνιών. Η 
ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α) τις πρακτικές ρυθμίσεις για την 
απενεργοποίηση ψηφιακών εργαλείων 
που εξυπηρετούν εργασιακούς σκοπούς, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν εργαλείων 
παρακολούθησης ή επιτήρησης που 
σχετίζονται με την εργασία, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο α)·
β) τον τρόπο καταγραφής του χρόνου 
εργασίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο β)·
γ) την εκτίμηση της υγείας και της 
ασφάλειας του δικαιώματος στην 
αποσύνδεση εκ μέρους του εργοδότη, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων 
ψυχοκοινωνικών κινδύνων, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο γ)·
δ) τα κριτήρια για οποιαδήποτε 
παρέκκλιση εκ μέρους των εργοδοτών 
από την υποχρέωσή τους να εφαρμόζουν 
το δικαίωμα στην αποσύνδεση, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο δ)·
ε) στην περίπτωση παρέκκλισης 
κατά το στοιχείο δ) του παραπάνω 
άρθρου, τα κριτήρια για τον καθορισμό 
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του τρόπου με τον οποίο θα υπολογιστεί η 
αποζημίωση για εργασία που εκτελείται 
εκτός του χρόνου εργασίας, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο ε)·
στ) τα μέτρα ευαισθητοποίησης που 
λαμβάνει ο εργοδότης, 
συμπεριλαμβανομένης εκπαίδευσης κατά 
την εργασία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
4 παράγραφος 1 στοιχείο στ)·
ζ) τα μέτρα για την προστασία των 
εργαζομένων από δυσμενή μεταχείριση 
σύμφωνα με το άρθρο 5·
η) τα μέτρα για την εφαρμογή του 
δικαιώματος των εργαζομένων στην 
επανόρθωση σύμφωνα με το άρθρο 6·

Or. en

Τροπολογία 326
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – άρθρο 7 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εργοδότες δίνουν σε κάθε εργαζόμενο 
επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το 
δικαίωμά του στην αποσύνδεση, καθώς και 
γραπτή δήλωση στην οποία καθορίζονται 
οι όροι τυχόν εφαρμοστέων συλλογικών ή 
άλλων συμφωνιών. Η ενημέρωση αυτή 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εργοδότες δίνουν σε κάθε εργαζόμενο 
επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το 
δικαίωμά του στην αποσύνδεση, χωρίς 
αυτό να αποτελεί μια πολύ μεγάλη 
διοικητική επιβάρυνση για τις 
επιχειρήσεις, ιδίως για τις ΜΜΕ και τις 
πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς και 
γραπτή δήλωση στην οποία καθορίζονται 
οι όροι τυχόν εφαρμοστέων συλλογικών ή 
άλλων συμφωνιών. Η ενημέρωση αυτή 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

Or. fr
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Τροπολογία 327
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – άρθρο 7 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εργοδότες δίνουν σε κάθε εργαζόμενο 
επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το 
δικαίωμά του στην αποσύνδεση, καθώς 
και γραπτή δήλωση στην οποία 
καθορίζονται οι όροι τυχόν εφαρμοστέων 
συλλογικών ή άλλων συμφωνιών. Η 
ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα ακόλουθα:

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
παρέχουν οι εργοδότες στους 
εργαζομένους τα μέσα για να ασκούν το 
δικαίωμά τους στην αποσύνδεση. Η 
ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα ακόλουθα:

Or. pl

Τροπολογία 328
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – άρθρο 7 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εργοδότες δίνουν σε κάθε εργαζόμενο 
επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το 
δικαίωμά του στην αποσύνδεση, καθώς και 
γραπτή δήλωση στην οποία καθορίζονται 
οι όροι τυχόν εφαρμοστέων συλλογικών ή 
άλλων συμφωνιών. Η ενημέρωση αυτή 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εργοδότες δίνουν γραπτώς σε κάθε 
εργαζόμενο σαφείς, επαρκείς και 
κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με το 
δικαίωμά του στην αποσύνδεση, καθώς και 
γραπτή δήλωση στην οποία καθορίζονται 
οι όροι τυχόν εφαρμοστέων συλλογικών ή 
άλλων συμφωνιών. Η ενημέρωση αυτή 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

Or. it

Τροπολογία 329
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα Ι – άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α) τις πρακτικές ρυθμίσεις για την 
απενεργοποίηση ψηφιακών εργαλείων που 
εξυπηρετούν εργασιακούς σκοπούς, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν εργαλείων 
παρακολούθησης ή επιτήρησης που 
σχετίζονται με την εργασία, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο α)·

α) τις πρακτικές ρυθμίσεις τεχνικής 
και οργανωτικής φύσεως, οι οποίες είναι 
απαραίτητες για τη διασφάλιση της 
αποσύνδεσης από ψηφιακά εργαλεία που 
εξυπηρετούν εργασιακούς σκοπούς, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν εργαλείων 
παρακολούθησης ή επιτήρησης που 
σχετίζονται με την εργασία, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο α), καθώς και τον προσδιορισμό 
του χρόνου ανάπαυσης προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι 
απολαμβάνουν ουσιαστικά το χρόνο 
ανάπαυσής τους και την προσωπική τους 
ζωή και μεριμνούν απερίσπαστοι για τις 
διαπροσωπικές τους σχέσεις·

Or. it

Τροπολογία 330
José Gusmão, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α) τις πρακτικές ρυθμίσεις για την 
απενεργοποίηση ψηφιακών εργαλείων που 
εξυπηρετούν εργασιακούς σκοπούς, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν εργαλείων 
παρακολούθησης ή επιτήρησης που 
σχετίζονται με την εργασία, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο α)·

α) τις πρακτικές ρυθμίσεις για την 
απενεργοποίηση εκτός του συμφωνημένου 
ωραρίου εργασίας ψηφιακών εργαλείων 
που εξυπηρετούν εργασιακούς σκοπούς, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν εργαλείων 
παρακολούθησης ή επιτήρησης που 
σχετίζονται με την εργασία, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο α)·

Or. en

Τροπολογία 331
Tomáš Zdechovský
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α) τις πρακτικές ρυθμίσεις για την 
απενεργοποίηση ψηφιακών εργαλείων που 
εξυπηρετούν εργασιακούς σκοπούς, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν εργαλείων 
παρακολούθησης ή επιτήρησης που 
σχετίζονται με την εργασία, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο α)·

α) τις πρακτικές ρυθμίσεις για την 
απενεργοποίηση ψηφιακών εργαλείων που 
εξυπηρετούν εργασιακούς σκοπούς, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν εργαλείων 
παρακολούθησης που σχετίζονται με την 
εργασία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο α)·

Or. en

Τροπολογία 332
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

β) τον τρόπο καταγραφής του χρόνου 
εργασίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο β)·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 333
Petra De Sutter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

β) τον τρόπο καταγραφής του χρόνου 
εργασίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο β)·

β) το σύστημα καταγραφής του 
χρόνου εργασίας, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

Or. en
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Τροπολογία 334
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ) την εκτίμηση της υγείας και της 
ασφάλειας του δικαιώματος στην 
αποσύνδεση εκ μέρους του εργοδότη, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων 
ψυχοκοινωνικών κινδύνων, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο γ)·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 335
Tomáš Zdechovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ) την εκτίμηση της υγείας και της 
ασφάλειας του δικαιώματος στην 
αποσύνδεση εκ μέρους του εργοδότη, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων 
ψυχοκοινωνικών κινδύνων, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο γ)·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 336
Petra De Sutter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

δ) τα κριτήρια για οποιαδήποτε διαγράφεται
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παρέκκλιση εκ μέρους των εργοδοτών 
από την υποχρέωσή τους να εφαρμόζουν 
το δικαίωμα στην αποσύνδεση, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο δ)·

Or. en

Τροπολογία 337
Petra De Sutter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ε) στην περίπτωση παρέκκλισης 
κατά το στοιχείο δ) του παραπάνω 
άρθρου, τα κριτήρια για τον καθορισμό 
του τρόπου με τον οποίο θα υπολογιστεί η 
αποζημίωση για εργασία που εκτελείται 
εκτός του χρόνου εργασίας, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο ε)·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 338
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ) τα μέτρα ευαισθητοποίησης που 
λαμβάνει ο εργοδότης, 
συμπεριλαμβανομένης εκπαίδευσης κατά 
την εργασία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
4 παράγραφος 1 στοιχείο στ)·

διαγράφεται

Or. pl
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Τροπολογία 339
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ζ) τα μέτρα για την προστασία των 
εργαζομένων από δυσμενή μεταχείριση 
σύμφωνα με το άρθρο 5·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 340
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

η) τα μέτρα για την εφαρμογή του 
δικαιώματος των εργαζομένων στην 
επανόρθωση σύμφωνα με το άρθρο 6·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 341
Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – άρθρο 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Άρθρο 8 διαγράφεται
Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε 
περίπτωση παράβασης εθνικών 
διατάξεων θεσπισμένων κατ' εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας ή διατάξεων που 
ήδη ισχύουν και αφορούν δικαιώματα 



AM\1212000EL.docx 189/192 PE655.974v01-00

EL

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν κάθε 
αναγκαίο μέτρο για να διασφαλιστεί η 
εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις που 
προβλέπονται είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη 
μέλη κοινοποιούν τους εν λόγω κανόνες 
και τα εν λόγω μέτρα στην Επιτροπή έως 
τις ... [δύο έτη από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας] 
και την ενημερώνουν σχετικά με κάθε 
μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

Or. en

Τροπολογία 342
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – άρθρο 8 – εδάφιο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε 
περίπτωση παράβασης εθνικών διατάξεων 
θεσπισμένων κατ' εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας ή διατάξεων που ήδη ισχύουν και 
αφορούν δικαιώματα που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για 
να διασφαλιστεί η εφαρμογή τους. Οι 
κυρώσεις που προβλέπονται είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν 
τους εν λόγω κανόνες και τα εν λόγω 
μέτρα στην Επιτροπή έως τις ... [δύο έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας] και την ενημερώνουν 
σχετικά με κάθε μεταγενέστερη 
τροποποίησή τους.

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται 
σε περίπτωση παράβασης εθνικών 
διατάξεων θεσπισμένων κατ' εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας ή διατάξεων που ήδη 
ισχύουν και αφορούν δικαιώματα που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, λαμβάνοντας κάθε 
αναγκαίο μέτρο για να διασφαλιστεί η 
εφαρμογή τους ιδίως σε περίπτωση 
επιπτώσεων στη σωματική και ψυχική 
υγεία των εργαζομένων. Οι κυρώσεις που 
προβλέπονται είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη 
μέλη κοινοποιούν τους εν λόγω κανόνες 
και τα εν λόγω μέτρα στην Επιτροπή έως 
τις ... [δύο έτη από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας] και 
την ενημερώνουν σχετικά με κάθε 
μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

Or. fr
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Τροπολογία 343
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα Ι – άρθρο 8 – εδάφιο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για 
τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε 
περίπτωση παράβασης εθνικών διατάξεων 
θεσπισμένων κατ' εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας ή διατάξεων που ήδη ισχύουν και 
αφορούν δικαιώματα που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για 
να διασφαλιστεί η εφαρμογή τους. Οι 
κυρώσεις που προβλέπονται είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν 
τους εν λόγω κανόνες και τα εν λόγω 
μέτρα στην Επιτροπή έως τις ... [δύο έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας] και την ενημερώνουν 
σχετικά με κάθε μεταγενέστερη 
τροποποίησή τους.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. it

Τροπολογία 344
José Gusmão, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα Ι – άρθρο 8 – εδάφιο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για 
τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε 
περίπτωση παράβασης εθνικών διατάξεων 
θεσπισμένων κατ' εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας ή διατάξεων που ήδη ισχύουν και 
αφορούν δικαιώματα που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για 
να διασφαλιστεί η εφαρμογή τους. Οι 
κυρώσεις που προβλέπονται είναι 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για 
τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε 
περίπτωση παράβασης εθνικών διατάξεων 
θεσπισμένων κατ' εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας ή διατάξεων που ήδη ισχύουν και 
αφορούν δικαιώματα που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για 
να διασφαλιστεί η εφαρμογή τους. Οι 
κυρώσεις που προβλέπονται είναι 
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αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν 
τους εν λόγω κανόνες και τα εν λόγω 
μέτρα στην Επιτροπή έως τις ... [δύο έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας] και την ενημερώνουν 
σχετικά με κάθε μεταγενέστερη 
τροποποίησή τους.

αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν 
τους εν λόγω κανόνες και τα εν λόγω 
μέτρα στην Επιτροπή έως τις ... [δύο έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας] και την ενημερώνουν 
σχετικά με κάθε μεταγενέστερη 
τροποποίησή τους.

Or. en

Τροπολογία 345
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα Ι – άρθρο 8 – εδάφιο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για 
τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε 
περίπτωση παράβασης εθνικών διατάξεων 
θεσπισμένων κατ' εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας ή διατάξεων που ήδη ισχύουν και 
αφορούν δικαιώματα που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για 
να διασφαλιστεί η εφαρμογή τους. Οι 
κυρώσεις που προβλέπονται είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν 
τους εν λόγω κανόνες και τα εν λόγω 
μέτρα στην Επιτροπή έως τις ... Αι[δύο έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας] και την ενημερώνουν 
σχετικά με κάθε μεταγενέστερη 
τροποποίησή τους.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για 
τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε 
περίπτωση παράβασης εθνικών διατάξεων 
θεσπισμένων κατ' εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας ή διατάξεων που ήδη ισχύουν και 
αφορούν δικαιώματα που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για 
να διασφαλιστεί η εφαρμογή τους. Οι 
κυρώσεις που προβλέπονται είναι 
αποτελεσματικές και αποτρεπτικές. Τα 
κράτη μέλη κοινοποιούν τους εν λόγω 
κανόνες και τα εν λόγω μέτρα στην 
Επιτροπή έως τις ... [δύο έτη από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας] και την ενημερώνουν σχετικά με 
κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

Or. pl

Τροπολογία 346
José Gusmão, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα Ι – άρθρο 10 – παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. [Πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας] και στη συνέχεια 
ανά διετία, τα κράτη μέλη υποβάλλουν 
στην Επιτροπή έκθεση για όλες τις 
σχετικές πληροφορίες όσον αφορά την 
πρακτική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, 
καθώς και δείκτες αξιολόγησης των 
πρακτικών εφαρμογής του δικαιώματος 
στην αποσύνδεση, αναφέροντας τις 
αντίστοιχες απόψεις των εθνικών 
κοινωνικών εταίρων.

1. [Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας] και στη συνέχεια 
ανά διετία, τα κράτη μέλη υποβάλλουν 
στην Επιτροπή έκθεση για όλες τις 
σχετικές πληροφορίες όσον αφορά την 
πρακτική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, 
καθώς και δείκτες αξιολόγησης των 
πρακτικών εφαρμογής του δικαιώματος 
στην αποσύνδεση, αναφέροντας τις 
αντίστοιχες απόψεις των εθνικών 
κοινωνικών εταίρων.

Or. en

Τροπολογία 347
José Gusmão, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα Ι – άρθρο 10 – παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. Με βάση τις πληροφορίες που 
δίνουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, η Επιτροπή [έξι έτη μετά 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] 
και στη συνέχεια ανά διετία, υποβάλλει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση για την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας και εξετάζει την ανάγκη 
για επιπλέον μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειαστεί, 
τροπολογιών στην παρούσα οδηγία.

2. Με βάση τις πληροφορίες που 
δίνουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, η Επιτροπή [τέσσερα έτη 
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας] και στη συνέχεια ανά διετία, 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο έκθεση για την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και 
εξετάζει την ανάγκη για επιπλέον μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειαστεί, 
τροπολογιών στην παρούσα οδηγία.

Or. en


