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Τροπολογία 1
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
τρεις τύποι νομικών καθεστώτων που 
δικαιούνται διεθνή προστασία, δηλαδή τα 
άτομα με καθεστώς πρόσφυγα, οι 
αιτούντες άσυλο και τα άτομα που 
δικαιούνται επικουρική προστασία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές για 
την κοινωνική ενσωμάτωση και την 
ένταξη στην αγορά εργασίας θα πρέπει να 
προσαρμόζονται στις ειδικές ανάγκες 
αυτών των ατόμων και να εξασφαλίζουν 
ίση μεταχείριση με τους υπηκόους των 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 2
France Jamet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει 
την εξουσία να καθορίζει τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες υπήκοοι 
τρίτων χωρών εισέρχονται και διαμένουν 
νόμιμα σε ένα κράτος μέλος, μεταξύ 
άλλων για σκοπούς οικογενειακής 
επανένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα να 
καθορίζουν τον επιτρεπόμενο αριθμό 
υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται 
στο έδαφός τους για αναζήτηση εργασίας.

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να 
καθορίζουν τον επιτρεπόμενο αριθμό 
υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται 
στο έδαφός τους για αναζήτηση εργασίας·

Or. fr
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Τροπολογία 3
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει 
την εξουσία να καθορίζει τις προϋποθέσεις 
υπό τις οποίες υπήκοοι τρίτων χωρών 
εισέρχονται και διαμένουν νόμιμα σε ένα 
κράτος μέλος, μεταξύ άλλων για σκοπούς 
οικογενειακής επανένωσης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα κράτη μέλη διατηρούν το 
δικαίωμα να καθορίζουν τον επιτρεπόμενο 
αριθμό υπηκόων τρίτων χωρών που 
εισέρχονται στο έδαφός τους για 
αναζήτηση εργασίας.

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει 
την εξουσία να καθορίζει τις προϋποθέσεις 
υπό τις οποίες υπήκοοι τρίτων χωρών 
εισέρχονται και διαμένουν νόμιμα σε ένα 
κράτος μέλος, μεταξύ άλλων για σκοπούς 
οικογενειακής επανένωσης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα κράτη μέλη διατηρούν το 
δικαίωμα να καθορίζουν τον επιτρεπόμενο 
αριθμό υπηκόων τρίτων χωρών που 
εισέρχονται στο έδαφός τους για 
αναζήτηση εργασίας με βάση τη δική τους 
ικανότητα ένταξης·.

Or. fr

Τροπολογία 4
Lukas Mandl

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει 
την εξουσία να καθορίζει τις προϋποθέσεις 
υπό τις οποίες υπήκοοι τρίτων χωρών 
εισέρχονται και διαμένουν νόμιμα σε ένα 
κράτος μέλος, μεταξύ άλλων για σκοπούς 
οικογενειακής επανένωσης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα κράτη μέλη διατηρούν το 
δικαίωμα να καθορίζουν τον επιτρεπόμενο 
αριθμό υπηκόων τρίτων χωρών που 
εισέρχονται στο έδαφός τους για 
αναζήτηση εργασίας.

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει 
την εξουσία να καθορίζει τις προϋποθέσεις 
υπό τις οποίες υπήκοοι τρίτων χωρών 
εισέρχονται και διαμένουν νόμιμα σε ένα 
κράτος μέλος, μεταξύ άλλων για σκοπούς 
οικογενειακής επανένωσης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα κράτη μέλη διατηρούν το 
αποκλειστικό δικαίωμα να καθορίζουν τον 
επιτρεπόμενο αριθμό υπηκόων τρίτων 
χωρών που εισέρχονται στο έδαφός τους 
για αναζήτηση εργασίας·

Or. en



AM\1213377EL.docx 5/81 PE657.374v01-00

EL

Τροπολογία 5
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πολυεπίπεδη συνεργασία μεταξύ κρατών 
μελών, τοπικών και περιφερειακών 
διοικήσεων, κοινωνικών εταίρων, 
κοινωνίας των πολιτών και ΜΚΟ απαιτεί 
να ενοποιηθούν οι προσπάθειες και να 
αντιμετωπιστούν οι πιθανές προκλήσεις 
που μπορεί να προκύψουν στις 
διαδικασίες ένταξης στην αγορά 
εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συμμετοχή και ανάμειξη των κοινωνικών 
εταίρων, των ενεργών οργανώσεων 
εθελοντών και των ΜΚΟ στη διαδικασία 
χάραξης πολιτικής είναι ζωτικής 
σημασίας·

Or. en

Τροπολογία 6
Jeroen Lenaers

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός 
υπηκόων τρίτων χωρών που αποσπώνται 
από ένα κράτος μέλος σε κάποιο άλλο έχει 
αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας εργαζόμενος 
υπήκοος τρίτης χώρας που έχει λάβει 
άδεια διαμονής και εργασίας σε ένα 
κράτος μέλος της ΕΕ μπορεί να 
αποσπαστεί από τους εργοδότες του σε 
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οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 7
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irena Joveva

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων 
τονώνει τις οικονομίες των κρατών 
μελών, καθώς επιτρέπει την 
αποτελεσματική αντιστοίχιση των 
δεξιοτήτων με τη ζήτηση και τις κενές 
θέσεις της αγοράς εργασίας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 8
Jeroen Lenaers

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη διατηρούν το δικαίωμα να 
καθορίζουν τον αριθμό των υπηκόων 
τρίτων χωρών που εισέρχονται για 
αναζήτηση εργασίας, και επίσης τα 
κράτη μέλη καθορίζουν τους όρους 
πρόσβασης στις άδειες διαμονής και 
εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
κριτήρια και οι πρακτικές διαφέρουν 
σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών·

Or. en
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Τροπολογία 9
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Β

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά 
εργασίας και η κοινωνική πολιτική 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη 
μετανάστευση για εργασιακούς λόγους·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κοινωνική πολιτική, η πολιτική για την 
απασχόληση, τη μετανάστευση, τη 
στέγαση, την υγεία, την εκπαίδευση και 
κατάρτιση διαδραματίζουν καίριο ρόλο 
στην ενσωμάτωση των υπηκόων τρίτων 
χωρών στην αγορά εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συντονισμός 
αυτών των διαφορετικών τομέων 
πολιτικής είναι ανύπαρκτος έως σήμερα 
και παραμένει μια πρόκληση για την ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται 
συνοχή των πολιτικών και οριζόντιος 
συντονισμός για να αποφευχθεί η 
απομόνωση και να βρεθούν λύσεις που 
αντιμετωπίζουν τις πραγματικές ανάγκες 
όσον αφορά την ένταξη στην αγορά 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 10
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irena Joveva

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Β

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά 
εργασίας και η κοινωνική πολιτική 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη 
μετανάστευση για εργασιακούς λόγους·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά 
εργασίας και η κοινωνική πολιτική 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη 
μετανάστευση για εργασιακούς λόγους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στην 
εργασία αποτελεί πολύ ισχυρότερο 
κίνητρο για μετανάστευση από την 
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κοινωνική πρόνοια τόσο για τους πολίτες 
της ΕΕ όσο και για τους πολίτες τρίτων 
χωρών·

Or. en

Τροπολογία 11
Lukas Mandl

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Β

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά 
εργασίας και η κοινωνική πολιτική 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη 
μετανάστευση για εργασιακούς λόγους·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά 
εργασίας και η κοινωνική πολιτική 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη νόμιμη 
μετανάστευση για εργασιακούς λόγους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να 
γίνει ισχυρότερη στον παγκόσμιο 
ανταγωνισμό για ειδικευμένους 
επαγγελματίες·

Or. en

Τροπολογία 12
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2019, 
το ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ των 
27 για τα άτομα ηλικίας μεταξύ 20 και 64 
ετών διαμορφώθηκε σε 64,4 % για όσους 
γεννήθηκαν εκτός της ΕΕ, 73,9 % για τον 
γηγενή πληθυσμό και 75,3 % για όσους 
γεννήθηκαν σε κάποιο από τα κράτη μέλη 
της ΕΕ1α·
__________________
1α https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Migrant_integration



AM\1213377EL.docx 9/81 PE657.374v01-00

EL

_statistics_–_labour_market_indicators

Or. pl

Τροπολογία 13
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες και οι ανήλικοι έχουν ειδικές 
ανάγκες προστασίας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι όλες οι πολιτικές κοινωνικής 
ενσωμάτωσης και ένταξης στην αγορά 
εργασίας για τους υπηκόους τρίτων 
χωρών πρέπει να συνεκτιμούν τη 
διάσταση του φύλου και να 
περιλαμβάνουν προστασία των παιδιών·

Or. en

Τροπολογία 14
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irena Joveva

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
κατακερματισμένο σύστημα της 
μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ έχει 
περιορίσει σημαντικά τη δυνατότητα των 
επιχειρήσεων να χρησιμοποιούν την 
εσωτερική αγορά της ΕΕ ως παράγοντα 
ελκυστικότητας για τους υπηκόους 
τρίτων χωρών·

Or. en
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Τροπολογία 15
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2019, 
το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ των 27 για 
τα άτομα ηλικίας μεταξύ 20 και 64 ετών 
διαμορφώθηκε σε 12,3 % για όσους 
γεννήθηκαν εκτός της ΕΕ, 7,3 % για 
όσους γεννήθηκαν σε κάποιο από τα 
κράτη μέλη της ΕΕ και 6,0 % για το 
γηγενή πληθυσμό1β·
__________________
1β https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Migrant_integration
_statistics_–_labour_market_indicators

Or. pl

Τροπολογία 16
France Jamet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δημογραφικές αλλαγές επιφέρουν 
σταδιακά ποιοτικές ελλείψεις στην αγορά 
εργασίας, με αποτέλεσμα να είναι 
δύσκολο να βρεθούν άτομα με τα 
κατάλληλα προσόντα, και, ότι με τις 
ισχύουσες ολοένα και δυσμενέστερες 
δημογραφικές τάσεις, υπάρχουν επίσης 
ποσοτικές ελλείψεις, δηλαδή μια γενική 
ανεπάρκεια όσον αφορά τον αριθμό των 
ατόμων που επιθυμούν και είναι σε θέση 
να αναλάβουν θέση εργασίας, ανεξάρτητα 
από το αν καταβάλλονται ή όχι 

διαγράφεται
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προσπάθειες για την προσαρμογή της 
προσφοράς όσον αφορά τις ικανότητες 
και τις γνώσεις που ζητούνται·

Or. fr

Τροπολογία 17
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δημογραφικές αλλαγές επιφέρουν 
σταδιακά ποιοτικές ελλείψεις στην αγορά 
εργασίας, με αποτέλεσμα να είναι 
δύσκολο να βρεθούν άτομα με τα 
κατάλληλα προσόντα, και, ότι με τις 
ισχύουσες ολοένα και δυσμενέστερες 
δημογραφικές τάσεις, υπάρχουν επίσης 
ποσοτικές ελλείψεις, δηλαδή μια γενική 
ανεπάρκεια όσον αφορά τον αριθμό των 
ατόμων που επιθυμούν και είναι σε θέση 
να αναλάβουν θέση εργασίας, ανεξάρτητα 
από το αν καταβάλλονται ή όχι 
προσπάθειες για την προσαρμογή της 
προσφοράς όσον αφορά τις ικανότητες 
και τις γνώσεις που ζητούνται·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δημογραφικές αλλαγές μπορούν να 
επιφέρουν σταδιακά ελλείψεις 
εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού σε 
ορισμένους τομείς της αγοράς εργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 18
Cindy Franssen, Λουκάς Φουρλάς, Maria Walsh, Dennis Radtke, José Manuel 
Fernandes, Radan Kanev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δημογραφικές αλλαγές επιφέρουν 
σταδιακά ποιοτικές ελλείψεις στην αγορά 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δημογραφικές αλλαγές επιφέρουν 
σταδιακά ποιοτικές ελλείψεις στην αγορά 
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εργασίας, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο 
να βρεθούν άτομα με τα κατάλληλα 
προσόντα, και, ότι με τις ισχύουσες ολοένα 
και δυσμενέστερες δημογραφικές τάσεις, 
υπάρχουν επίσης ποσοτικές ελλείψεις, 
δηλαδή μια γενική ανεπάρκεια όσον αφορά 
τον αριθμό των ατόμων που επιθυμούν και 
είναι σε θέση να αναλάβουν θέση 
εργασίας, ανεξάρτητα από το αν 
καταβάλλονται ή όχι προσπάθειες για την 
προσαρμογή της προσφοράς όσον αφορά 
τις ικανότητες και τις γνώσεις που 
ζητούνται·

εργασίας, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο 
να βρεθούν άτομα με τα κατάλληλα 
προσόντα, και, ότι με τις ισχύουσες ολοένα 
και δυσμενέστερες δημογραφικές τάσεις 
(καθώς αναμένεται αύξηση του δείκτη 
εξάρτησης των ηλικιωμένων από 29,6 % 
το 2016 σε 51,2 % το 20701α), υπάρχουν 
επίσης ποσοτικές ελλείψεις, δηλαδή μια 
γενική ανεπάρκεια όσον αφορά τον αριθμό 
των ατόμων που επιθυμούν και είναι σε 
θέση να αναλάβουν θέση εργασίας, 
ανεξάρτητα από το αν καταβάλλονται ή όχι 
προσπάθειες για την προσαρμογή της 
προσφοράς όσον αφορά τις ικανότητες και 
τις γνώσεις που ζητούνται·

__________________
1α Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018). The 
2018Ageing Report: economic and 
budgetary projects for the 28 EU Member 
States. 
https://ec.europa.eu/info/publications/eco
nomy-finance/2018-ageing-report-
economic-and-budgetary-projections-eu-
member-states-2016-2070_en

Or. en

Τροπολογία 19
Miriam Lexmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δημογραφικές αλλαγές επιφέρουν 
σταδιακά ποιοτικές ελλείψεις στην αγορά 
εργασίας, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο 
να βρεθούν άτομα με τα κατάλληλα 
προσόντα, και, ότι με τις ισχύουσες ολοένα 
και δυσμενέστερες δημογραφικές τάσεις, 
υπάρχουν επίσης ποσοτικές ελλείψεις, 
δηλαδή μια γενική ανεπάρκεια όσον αφορά 
τον αριθμό των ατόμων που επιθυμούν και 
είναι σε θέση να αναλάβουν θέση 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δημογραφικές αλλαγές επιφέρουν 
σταδιακά ποιοτικές ελλείψεις στην αγορά 
εργασίας, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο 
να βρεθούν άτομα με τα κατάλληλα 
προσόντα, και, ότι με τις ισχύουσες ολοένα 
και δυσμενέστερες δημογραφικές τάσεις, 
υπάρχουν επίσης ποσοτικές ελλείψεις, 
δηλαδή μια γενική ανεπάρκεια όσον αφορά 
τον αριθμό των ατόμων που επιθυμούν και 
είναι σε θέση να αναλάβουν θέση 
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εργασίας, ανεξάρτητα από το αν 
καταβάλλονται ή όχι προσπάθειες για την 
προσαρμογή της προσφοράς όσον αφορά 
τις ικανότητες και τις γνώσεις που 
ζητούνται·

εργασίας, κυρίως σε ορισμένους λιγότερο 
ελκυστικούς τομείς, όπως ο τομέας της 
παροχής φροντίδας, ανεξάρτητα από το αν 
καταβάλλονται ή όχι προσπάθειες για την 
προσαρμογή της προσφοράς όσον αφορά 
τις ικανότητες και τις γνώσεις που 
ζητούνται·

Or. en

Τροπολογία 20
Lukas Mandl

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δημογραφικές αλλαγές επιφέρουν 
σταδιακά ποιοτικές ελλείψεις στην αγορά 
εργασίας, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο 
να βρεθούν άτομα με τα κατάλληλα 
προσόντα, και, ότι με τις ισχύουσες ολοένα 
και δυσμενέστερες δημογραφικές τάσεις, 
υπάρχουν επίσης ποσοτικές ελλείψεις, 
δηλαδή μια γενική ανεπάρκεια όσον αφορά 
τον αριθμό των ατόμων που επιθυμούν και 
είναι σε θέση να αναλάβουν θέση 
εργασίας, ανεξάρτητα από το αν 
καταβάλλονται ή όχι προσπάθειες για την 
προσαρμογή της προσφοράς όσον αφορά 
τις ικανότητες και τις γνώσεις που 
ζητούνται·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δημογραφικές αλλαγές επιφέρουν 
σταδιακά ποιοτικές ελλείψεις στην αγορά 
εργασίας, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο 
να βρεθούν άτομα με τα κατάλληλα 
προσόντα, και, ότι με τις ισχύουσες ολοένα 
και δυσμενέστερες δημογραφικές τάσεις, 
υπάρχουν επίσης ποσοτικές ελλείψεις, 
δηλαδή μια γενική ανεπάρκεια όσον αφορά 
τον αριθμό των ατόμων που επιθυμούν και 
είναι σε θέση να αναλάβουν θέση εργασίας 
σε συγκεκριμένους τομείς, ανεξάρτητα 
από το αν καταβάλλονται ή όχι 
προσπάθειες για την προσαρμογή της 
προσφοράς όσον αφορά τις ικανότητες και 
τις γνώσεις που ζητούνται·

Or. en

Τροπολογία 21
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δημογραφικές αλλαγές επιφέρουν 
σταδιακά ποιοτικές ελλείψεις στην αγορά 
εργασίας, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο 
να βρεθούν άτομα με τα κατάλληλα 
προσόντα, και, ότι με τις ισχύουσες 
ολοένα και δυσμενέστερες δημογραφικές 
τάσεις, υπάρχουν επίσης ποσοτικές 
ελλείψεις, δηλαδή μια γενική ανεπάρκεια 
όσον αφορά τον αριθμό των ατόμων που 
επιθυμούν και είναι σε θέση να 
αναλάβουν θέση εργασίας, ανεξάρτητα 
από το αν καταβάλλονται ή όχι 
προσπάθειες για την προσαρμογή της 
προσφοράς όσον αφορά τις ικανότητες 
και τις γνώσεις που ζητούνται·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δημογραφικές τάσεις με την αυξανόμενη 
γήρανση του πληθυσμού και άλλοι 
κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες, 
όπως η τρέχουσα πανδημία, επιφέρουν 
σταδιακά ελλείψεις στην αγορά εργασίας, 
με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να 
βρεθούν άτομα με τα κατάλληλα προσόντα 
για να καλύψουν συγκεκριμένες θέσεις 
εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
προσελκύει μετανάστες με διαφορετικά 
υπόβαθρα και γνώσεις, καθώς και ένα 
σύνολο και επίπεδο δεξιοτήτων που 
μπορούν να συμβάλλουν στην κάλυψη 
αυτού του κενού στην αγορά εργασίας της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 22
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δημογραφικές αλλαγές επιφέρουν 
σταδιακά ποιοτικές ελλείψεις στην αγορά 
εργασίας, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο 
να βρεθούν άτομα με τα κατάλληλα 
προσόντα, και, ότι με τις ισχύουσες ολοένα 
και δυσμενέστερες δημογραφικές τάσεις, 
υπάρχουν επίσης ποσοτικές ελλείψεις, 
δηλαδή μια γενική ανεπάρκεια όσον 
αφορά τον αριθμό των ατόμων που 
επιθυμούν και είναι σε θέση να 
αναλάβουν θέση εργασίας, ανεξάρτητα 
από το αν καταβάλλονται ή όχι 
προσπάθειες για την προσαρμογή της 
προσφοράς όσον αφορά τις ικανότητες 
και τις γνώσεις που ζητούνται·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δημογραφικές αλλαγές επιφέρουν 
σταδιακά ποιοτικές ελλείψεις στην αγορά 
εργασίας, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο 
να βρεθούν άτομα με τα κατάλληλα 
προσόντα, και, ότι με τις ισχύουσες ολοένα 
και δυσμενέστερες δημογραφικές τάσεις, 
υπάρχουν επίσης ποσοτικές ελλείψεις, 
ιδίως σε στρατηγικούς τομείς όπως η 
τεχνητή νοημοσύνη και οι ΤΠΕ, γεγονός 
που οδηγεί σε μια γενική αναντιστοιχία 
μεταξύ των θέσεων εργασίας που είναι 
διαθέσιμες στην αγορά και των 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων των 
εργαζομένων·
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Or. en

Τροπολογία 23
Jeroen Lenaers

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ποσοτικές και ποιοτικές ελλείψεις στην 
αγορά εργασίας παρατηρούνται κυρίως 
σε συγκεκριμένους τομείς, όπως οι 
υπηρεσίες υγείας και φροντίδας, ο 
κατασκευαστικός κλάδος, ο κλάδος του 
καθαρισμού και ο γεωργικός τομέας·

Or. en

Τροπολογία 24
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με το Eurofound, οι εργαζόμενοι 
αλλοδαπής προέλευσης συνήθως 
υπερεκπροσωπούνται σε τομείς όπου 
κυριαρχεί η απασχόληση χαμηλότερης 
ειδίκευσης, όπως το εμπόριο και η 
φιλοξενία, οι μεταφορές, οι κατασκευές 
και άλλες υπηρεσίες, όπως η κατ’ οίκον 
περίθαλψη, η μακροχρόνια περίθαλψη 
και ο αγροδιατροφικός τομέας·

Or. en

Τροπολογία 25
Mounir Satouri
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
νομοθεσία της ΕΕ για τη νόμιμη 
μετανάστευση, όπως η οδηγία για τους 
εποχικούς εργαζομένους και η οδηγία για 
τη μπλε κάρτα, έχει αποδειχθεί 
ανεπαρκής, αφενός, να εξασφαλίσει τον 
σεβασμό των δικαιωμάτων και της ίσης 
μεταχείρισης των διακινούμενων 
εργαζομένων και, αφετέρου, να καλύψει 
τις ανάγκες της αγοράς εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 26
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irena Joveva

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
υπήκοοι τρίτων χωρών διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των 
δημογραφικών τάσεων στην Ευρώπη, 
στην κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας 
και στην τόνωση της απασχόλησης και 
της ανάπτυξης στην ΕΕ· τονίζει ότι ο 
περιορισμός των δικαιωμάτων 
κινητικότητας των υπηκόων τρίτων 
χωρών μπορεί να παρεμποδίσει 
σημαντικά την οικονομική ανάπτυξη της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 27
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πανδημία της COVID-19 και οι πιθανές 
οικονομικές συνέπειές της μπορεί να 
έχουν επίδραση στη νόμιμη 
μετανάστευση εργατικού δυναμικού προς 
την Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 28
Radan Kanev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση 
της γεννητικότητας σε ορισμένες 
ευρωπαϊκές χώρες οδηγεί σε πολύ 
μικρότερες ομάδες νεοεισερχομένων στην 
αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 29
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με το Eurofound, οι διακινούμενοι 
εργαζόμενοι πρώτης γενιάς συνήθως 
υπερεκπροσωπούνται σε στοιχειώδη 
επαγγέλματα, όπως αχθοφόρος, 
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επιστάτης, διανομέας και καθαριστής, 
και υποεκπροσωπούνται σε διευθυντικές 
θέσεις και επαγγέλματα υψηλής 
ειδίκευσης, όπως γιατρός, δικηγόρος, 
επιστήμονας και μηχανικός·

Or. en

Τροπολογία 30
Mounir Satouri

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
της COVID-19 αποκάλυψε εκ νέου τις 
συνθήκες εκμετάλλευσης στην εργασία 
και τη στέγαση μεγάλου ποσοστού των 
διακινούμενων εργαζομένων που 
απασχολούνται σε ορισμένους τομείς της 
οικονομίας, όπως η μεταποίηση 
τροφίμων και η γεωργία·

Or. en

Τροπολογία 31
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα 
του Eurofound δείχνει ότι η έλλειψη 
γλωσσικών δεξιοτήτων και η έλλειψη 
αναγνώρισης προσόντων 
συγκαταλέγονται στους κύριους 
φραγμούς που εμποδίζουν, ιδίως, τους 
μετανάστες πρώτης γενιάς να βρίσκουν 
θέσεις εργασίας αντίστοιχες με τα 
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προσόντα τους·

Or. en

Τροπολογία 32
Mounir Satouri

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κατάσταση χιλιάδων εργαζομένων στον 
γεωργικό τομέα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη 
στην παρούσα περίοδο έκτακτης 
ανάγκης, καθώς χιλιάδες από αυτούς 
ζουν διαχωρισμένοι σε άτυπα 
καταλύματα με κακές συνθήκες υγιεινής 
και με διαρκή φόβο απέλασης·

Or. en

Τροπολογία 33
Mounir Satouri

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ελλείψεις εργατικού δυναμικού 
καταδεικνύουν ότι ολόκληροι τομείς 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τους 
διακινούμενους εργαζομένους, πολλοί από 
τους οποίους δεν διαθέτουν έγγραφα και 
οι οποίοι συχνά πέφτουν θύματα 
εκμετάλλευσης και καταχρηστικών 
πρακτικών των μεσαζόντων·

Or. en
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Τροπολογία 34
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
μαθήματα γλωσσών παίζουν 
διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην 
επιτυχή ενσωμάτωση των μεταναστών 
από τρίτες χώρες στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 35
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διακρίσεις, μαζί με τους γλωσσικούς, 
εκπαιδευτικούς και θεσμικούς 
παράγοντες, αποτελούν τους 
σημαντικότερους φραγμούς για τους 
υπηκόους τρίτων χωρών με μειονεκτικό 
υπόβαθρο και περιορισμένους πόρους, 
που τους εμποδίζουν να συμμετέχουν 
ενεργά στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 36
Mounir Satouri

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ ε (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη 
ειδικευμένου εργατικού δυναμικού είναι 
συχνά άμεση συνέπεια των δυσμενών 
όρων και συνθηκών εργασίας και της 
έλλειψης προσφερόμενων ελκυστικών 
σταδιοδρομιών·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με έρευνα του Eurofound, ο τόπος 
καταγωγής παίζει μεγαλύτερο ρόλο από 
το ίδιο το μεταναστευτικό καθεστώς στην 
ένταξη των μεταναστών στην αγορά 
εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
μετανάστες από οποιαδήποτε περιοχή του 
κόσμου, εκτός της Βόρειας Αμερικής, 
είναι πιθανότερο να κατέχουν θέσεις 
εργασίας σε χαμηλότερη βαθμίδα της 
επαγγελματικής κλίμακας από τον γηγενή 
πληθυσμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
γενικά, τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι δεν 
υπάρχει αυτόματη σταδιακή αφομοίωση 
των μεταναστών και των απογόνων τους 
στα ίδια μοντέλα απασχόλησης με τους 
γηγενείς, με πολλές περιπτώσεις επίμονου 
μειονεκτήματος για άτομα από 
ορισμένους τόπους καταγωγής·

Or. en
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Τροπολογία 38
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με έρευνα του Eurofound, η ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας για τους μετανάστες 
θα μπορούσε να δημιουργήσει κοινωνική 
ηγεσία και θέσεις εργασίας μέσω ορθών 
πρωτοβουλιών πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 39
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ η (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον 
αφορά την ένταξη και την πρόσβαση 
στην αγορά εργασίας, συζητείται στο 
πλαίσιο του κοινού ευρωπαϊκού 
συστήματος ασύλου (ΚΣΕΑ) να μειωθεί ο 
τρέχων μέγιστος χρόνος αναμονής για 
πρόσβαση των αιτούντων άσυλο στην 
αγορά εργασίας από εννέα μήνες σε έξι 
μήνες μετά την αίτηση·

Or. en

Τροπολογία 40
Cindy Franssen, Λουκάς Φουρλάς, Maria Walsh, Dennis Radtke, Radan Kanev
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
μετανάστες που προσελκύει η ΕΕ είναι 
πολύ λιγότερο εξειδικευμένοι από ό, τι θα 
έπρεπε, έχοντας κατά νου τη θέση της ΕΕ 
στη διεθνή σκηνή· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, από όλους τους μετανάστες που 
κατοικούν στις χώρες του ΟΟΣΑ την 
περίοδο 2015-16, μόλις το 25 % των 
εργαζομένων με υψηλό μορφωτικό επίπεδο 
επιλέγουν έναν προορισμό της ΕΕ1·

διαγράφεται

__________________
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
8DC0635&from=EN

Or. en

Τροπολογία 41
Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Marc Botenga, Leila Chaibi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
μετανάστες που προσελκύει η ΕΕ είναι 
πολύ λιγότερο εξειδικευμένοι από ό, τι θα 
έπρεπε, έχοντας κατά νου τη θέση της ΕΕ 
στη διεθνή σκηνή· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, από όλους τους μετανάστες που 
κατοικούν στις χώρες του ΟΟΣΑ την 
περίοδο 2015-16, μόλις το 25 % των 
εργαζομένων με υψηλό μορφωτικό επίπεδο 
επιλέγουν έναν προορισμό της ΕΕ1·

διαγράφεται

__________________
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
8DC0635&from=EN
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Or. en

Τροπολογία 42
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
μετανάστες που προσελκύει η ΕΕ είναι 
πολύ λιγότερο εξειδικευμένοι από ό, τι θα 
έπρεπε, έχοντας κατά νου τη θέση της ΕΕ 
στη διεθνή σκηνή· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, από όλους τους μετανάστες που 
κατοικούν στις χώρες του ΟΟΣΑ την 
περίοδο 2015-16, μόλις το 25 % των 
εργαζομένων με υψηλό μορφωτικό 
επίπεδο επιλέγουν έναν προορισμό της 
ΕΕ1·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
της COVID-19 έχει καταδείξει την 
καθοριστική συμβολή των διακινούμενων 
εργαζομένων στη στήριξη των 
ευρωπαϊκών οικονομιών, των δημόσιων 
υπηρεσιών και στην κάλυψη των 
ελλείψεων εργατικού δυναμικού· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το 13 % των 
βασικών εργαζομένων σε καίριες θέσεις 
εργασίας στην ΕΕ είναι μετανάστες, το 
ποσοστό των διακινούμενων 
εργαζομένων σε αυτά τα επαγγέλματα 
πλησιάζει το 20 % σε πολλές χώρες 
(Ιταλία, Βέλγιο, Γερμανία, Σουηδία και 
Αυστρία) και σε ορισμένους βασικούς 
τομείς, π.χ. οικιακές εργασίες και 
κατασκευές, έως και το ένα τρίτο των 
βασικών εργαζομένων είναι μετανάστες1a·

__________________ __________________
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
8DC0635&from=EN

1α Institute of Labour Economics 
«Immigrant Key Workers: Their 
Contribution to Europe’s COVID-19 
response» 

Or. en

Τροπολογία 43
Lukas Mandl

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
μετανάστες που προσελκύει η ΕΕ είναι 
πολύ λιγότερο εξειδικευμένοι από ό, τι θα 
έπρεπε, έχοντας κατά νου τη θέση της ΕΕ 
στη διεθνή σκηνή· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, από όλους τους μετανάστες που 
κατοικούν στις χώρες του ΟΟΣΑ την 
περίοδο 2015-16, μόλις το 25 % των 
εργαζομένων με υψηλό μορφωτικό επίπεδο 
επιλέγουν έναν προορισμό της ΕΕ1·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να παρέχει περισσότερο διαφανή 
και ουσιαστική ενημέρωση για τους 
πιθανούς εξειδικευμένους νόμιμους 
μετανάστες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από 
όλους τους μετανάστες που κατοικούν στις 
χώρες του ΟΟΣΑ την περίοδο 2015-16, 
μόλις το 25 % των εργαζομένων με υψηλό 
μορφωτικό επίπεδο επιλέγουν έναν 
προορισμό της ΕΕ1·

__________________ __________________
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018
DC0635&from=EN 

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018
DC0635&from=EN 

Or. en

Τροπολογία 44
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irena Joveva

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
μετανάστες που προσελκύει η ΕΕ είναι 
πολύ λιγότερο εξειδικευμένοι από ό, τι θα 
έπρεπε, έχοντας κατά νου τη θέση της ΕΕ 
στη διεθνή σκηνή· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, από όλους τους μετανάστες που 
κατοικούν στις χώρες του ΟΟΣΑ την 
περίοδο 2015-16, μόλις το 25 % των 
εργαζομένων με υψηλό μορφωτικό επίπεδο 
επιλέγουν έναν προορισμό της ΕΕ1·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
προσελκύει λιγότερους υπηκόους τρίτων 
χωρών με υψηλή μόρφωση σε σχέση με 
άλλους προορισμούς του ΟΟΣΑ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, από όλους τους 
μετανάστες που κατοικούν στις χώρες του 
ΟΟΣΑ την περίοδο 2015-16, μόλις το 
25 % των εργαζομένων με υψηλό 
μορφωτικό επίπεδο επιλέγουν έναν 
προορισμό της ΕΕ1·

__________________ __________________
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018
DC0635&from=EN

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018
DC0635&from=EN

Or. en
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Τροπολογία 45
Miriam Lexmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
μετανάστες που προσελκύει η ΕΕ είναι 
πολύ λιγότερο εξειδικευμένοι από ό, τι θα 
έπρεπε, έχοντας κατά νου τη θέση της ΕΕ 
στη διεθνή σκηνή· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, από όλους τους μετανάστες που 
κατοικούν στις χώρες του ΟΟΣΑ την 
περίοδο 2015-16, μόλις το 25 % των 
εργαζομένων με υψηλό μορφωτικό επίπεδο 
επιλέγουν έναν προορισμό της ΕΕ1·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
μετανάστες που προσελκύει η ΕΕ είναι 
πολύ λιγότερο εξειδικευμένοι από ό, τι θα 
έπρεπε, ή τα προσόντα τους δεν μπορούν 
να επαληθευτούν, έχοντας κατά νου τη 
θέση της ΕΕ στη διεθνή σκηνή· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, από όλους τους 
μετανάστες που κατοικούν στις χώρες του 
ΟΟΣΑ την περίοδο 2015-16, μόλις το 
25 % των εργαζομένων με υψηλό 
μορφωτικό επίπεδο επιλέγουν έναν 
προορισμό της ΕΕ1·

__________________ __________________
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018
DC0635&from=EN

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018
DC0635&from=EN

Or. en

Τροπολογία 46
Cindy Franssen, Λουκάς Φουρλάς, Maria Walsh, Dennis Radtke, Radan Kanev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
έλλειψη ενωσιακής νομοθεσίας και 
πολιτικής που να καλύπτει ευρέως τους 
μετανάστες χαμηλής και μέσης 
ειδίκευσης (με εξαίρεση τους εποχικούς 
εργαζομένους)· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
τα πλαίσια πολιτικής και νομοθεσίας της 
ΕΕ που αφορούν τη νόμιμη είσοδο, 
διαμονή και απασχόληση των υπηκόων 
τρίτων χωρών χαρακτηρίζονται από 
«κατακερματισμό, ανασφάλεια δικαίου 
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και πολυεπίπεδα μεταναστευτικά 
καθεστώτα σε όλη την Ένωση» 1β · 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο «Έλεγχος 
καταλληλότητας για τη νόμιμη 
μετανάστευση» (Μάρτιος 2019)1γ 
επεσήμανε τα σημαντικά εμπόδια στις 
νόμιμες οδούς μετανάστευσης για τους 
εργαζομένους χαμηλής και μέσης 
ειδίκευσης, παρά την αυξημένη ζήτηση 
εργατικού δυναμικού·
__________________
1β Carrera, Geddes and Guild, (2017: 
184).Pathways towards legal migration 
into the EU: reappraising concepts 
,trajectories and policies.
1γ Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2019). Legal 
Migration Fitness Check. 
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-
we-do/policies/legal-migration/fitness-
check_en#:~:text=Background%20to%20
the%20Legal%20Migration%20Fitness%
20Check&text=The%20Fitness%20Check
%20aimed%20at,management%20of%20l
egal%20migration%20flows.

Or. en

Τροπολογία 47
Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Marc Botenga, Leila Chaibi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
της COVID-19 έχει καταδείξει την 
καθοριστική συμβολή των διακινούμενων 
εργαζομένων στη στήριξη των 
ευρωπαϊκών οικονομιών, των δημόσιων 
υπηρεσιών και στην κάλυψη των 
ελλείψεων εργατικού δυναμικού· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το 13 % των 
βασικών εργαζομένων σε καίριες θέσεις 
εργασίας στην ΕΕ είναι μετανάστες, το 
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ποσοστό των διακινούμενων 
εργαζομένων σε αυτά τα επαγγέλματα 
πλησιάζει το 20 % σε πολλές χώρες 
(Ιταλία, Βέλγιο, Γερμανία, Σουηδία και 
Αυστρία) και σε ορισμένους βασικούς 
τομείς –π.χ. οικιακές εργασίες και 
κατασκευές– έως και το ένα τρίτο των 
βασικών εργαζομένων είναι μετανάστες1α·
__________________
1a Institute of Labour Economics 
«Immigrant Key Workers: Their 
Contribution to Europe’s COVID-19 
Response» 

Or. en

Τροπολογία 48
France Jamet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόμιμη 
μετανάστευση ατόμων υψηλότερου 
μορφωτικού επιπέδου αποδυναμώνει τις 
χώρες προέλευσης από πλευράς ενεργών 
δυνάμεων και εμποδίζει σημαντικά την 
οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη 
στερώντας τες από τα στελέχη τους·

Or. fr

Τροπολογία 49
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ποσοστό των εργοδοτών που αναφέρουν 
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δυσκολίες στην κάλυψη θέσεων εργασίας 
αυξάνεται, φτάνοντας κατά μέσο όρο 
πάνω από 40 %1γ·
__________________
1γ https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
8DC0635&qid=1601544755817&from=E
L

Or. pl

Τροπολογία 50
Radan Kanev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
δεν αξιοποιεί επαρκώς την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εργαζομένων από τα 
κράτη μέλη και την κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού·

Or. en

Τροπολογία 51
Cindy Franssen, Λουκάς Φουρλάς, Maria Walsh, Dennis Radtke, Radan Kanev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
«Έλεγχος καταλληλότητας για τη νόμιμη 
μετανάστευση» (Μάρτιος 2019) 1δ  
υπογραμμίζει την πρόκληση που 
δημιουργεί η τομεακή προσέγγιση στη 
μετανάστευση εργατικού δυναμικού στην 
ΕΕ, η οποία καθορίζει διαφορετικά 
δικαιώματα και κανόνες ανάλογα με το 
επίπεδο προσόντων των εργαζομένων, 
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γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε 
σύγχυση και διάκριση μεταξύ των 
εργαζομένων·
__________________
1δ Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2019). Legal 
Migration Fitness Check. 
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-
we-do/policies/legal-migration/fitness-
check_en#:~:text=Background%20to%20
the%20Legal%20Migration%20Fitness%
20Check&text=The%20Fitness%20Check
%20aimed%20at,management%20of%20l
egal%20migration%20flows.

Or. en

Τροπολογία 52
Radan Kanev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
και τα κράτη μέλη δεν αξιοποιούν 
επαρκώς το εργατικό δυναμικό που 
αποτελείται από άτομα τα οποία έχουν 
ήδη το δικαίωμα νόμιμης διαμονής στην 
ΕΕ, όπως πρόσφυγες και μέλη 
επανενωμένων οικογενειών, ούτε τους 
παρέχουν τις απαραίτητες ευκαιρίες 
κινητικότητας για να αξιοποιήσουν τις 
εργασιακές τους δεξιότητες·

Or. en

Τροπολογία 53
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί 
από τους πολίτες της ΕΕ που 
μεταναστεύουν για εργασιακούς λόγους 
απασχολούνται σε θέσεις κατώτερες των 
προσόντων τους·

Or. pl

Τροπολογία 54
Cindy Franssen, Λουκάς Φουρλάς, Maria Walsh, Dennis Radtke

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Παγκόσμια Σύμπραξη για τις Δεξιότητες, 
που έχει σχεδιαστεί για να μετατρέπει τις 
μεταναστευτικές πιέσεις σε απτά, 
αμοιβαία οφέλη τόσο για τη χώρα 
καταγωγής όσο και για τη χώρα 
προορισμού, δίνει τη δυνατότητα 
προσέλκυσης εργατικού δυναμικού που 
αντιστοιχεί ακριβώς στο αναγκαίο σύνολο 
δεξιοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
επιλεγμένα καινοτόμα ευρωπαϊκά 
πιλοτικά έργα για τη μετανάστευση 
εργατικού δυναμικού έχουν ήδη 
ενσωματώσει τις βασικές αρχές της 
Παγκόσμιας Σύμπραξης για τις 
Δεξιότητες, στο πνεύμα της ενθάρρυνσης 
της συνεργασίας βορρά-νότου που 
κατοχυρώνεται στους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης, και δείχνουν ολοένα και 
περισσότερο τα θετικά αποτελέσματα 
των νόμιμων οδών μετανάστευσης 
εργατικού δυναμικού·

Or. en
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Τροπολογία 55
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 40 % 
των υπηκόων τρίτων χωρών με υψηλό 
μορφωτικό επίπεδο, οι οποίοι εργάζονται 
στην ΕΕ, απασχολούνται σε θέσεις 
εργασίας κατώτερες των προσόντων 
τους1δ·
__________________
1δ https://ec.europa.eu/home-affairs/what-
we-do/policies/legal-
migration/integration/integration-labour-
market_en

Or. pl

Τροπολογία 56
Cindy Franssen, Λουκάς Φουρλάς, Maria Walsh, Dennis Radtke, Radan Kanev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
της COVID-19 έχει καταδείξει την 
καθοριστική συμβολή των διακινούμενων 
εργαζομένων στη στήριξη των 
ευρωπαϊκών οικονομιών, των δημόσιων 
υπηρεσιών και στην κάλυψη των 
ελλείψεων εργατικού δυναμικού· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το 13 % των 
βασικών εργαζομένων σε καίριες θέσεις 
εργασίας στην ΕΕ είναι μετανάστες, το 
ποσοστό των διακινούμενων 
εργαζομένων σε αυτά τα επαγγέλματα 
πλησιάζει το 20 % σε πολλές χώρες, και 
σε ορισμένους βασικούς τομείς –π.χ. 
οικιακές εργασίες και κατασκευές– έως 
και το ένα τρίτο των βασικών 
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εργαζομένων είναι μετανάστες1ε·
__________________
1ε Fasani & Mazza (2020): Immigrant Key 
Workers: their contribution to Europe’s 
COVID19 response. 
https://www.iza.org/publications/pp/155

Or. en

Τροπολογία 57
France Jamet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 
79 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΕ θα πρέπει να 
επιδιώξει μια μεταναστευτική πολιτική 
που θα αποσκοπεί στην εξασφάλιση 
δίκαιης μεταχείρισης των υπηκόων 
τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα 
στην ΕΕ·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 58
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 
79 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΕ θα πρέπει να 
επιδιώξει μια μεταναστευτική πολιτική που 
θα αποσκοπεί στην εξασφάλιση δίκαιης 
μεταχείρισης των υπηκόων τρίτων χωρών 
που διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ·

1. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 
79 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΕ θα πρέπει να 
επιδιώξει μια μεταναστευτική πολιτική που 
θα αποσκοπεί στην εξασφάλιση δίκαιης 
μεταχείρισης των υπηκόων τρίτων χωρών 
που διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ και τονίζει 
ότι η αναφορά στις προκλήσεις της 
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αγοράς εργασίας δεν πρέπει να οδηγεί σε 
στήριξη της παράνομης μετανάστευσης·

Or. en

Τροπολογία 59
Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 
79 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΕ θα πρέπει να 
επιδιώξει μια μεταναστευτική πολιτική που 
θα αποσκοπεί στην εξασφάλιση δίκαιης 
μεταχείρισης των υπηκόων τρίτων χωρών 
που διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ·

1. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 
79 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΕ θα πρέπει να 
επιδιώξει μια μεταναστευτική πολιτική που 
θα αποσκοπεί στην εξασφάλιση δίκαιης 
μεταχείρισης των υπηκόων τρίτων χωρών 
που διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ· αυτό θα 
περιλαμβάνει επίσης πρότυπα χωρίς 
αποκλεισμούς, ίσες ευκαιρίες και ίση 
μεταχείριση·

Or. en

Τροπολογία 60
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 
79 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΕ θα πρέπει να 
επιδιώξει μια μεταναστευτική πολιτική που 
θα αποσκοπεί στην εξασφάλιση δίκαιης 
μεταχείρισης των υπηκόων τρίτων χωρών 
που διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ·

1. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 
79 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΕ θα πρέπει να 
επιδιώξει μια μεταναστευτική πολιτική που 
θα αποσκοπεί στην εξασφάλιση δίκαιης 
και ίσης μεταχείρισης, καθώς και 
αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και 
μισθού, των υπηκόων τρίτων χωρών που 
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διαμένουν στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 61
France Jamet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. εύχεται η μετανάστευση να 
αποτελεί την εξαίρεση και όχι τον κανόνα 
για την αντιμετώπιση των ανισορροπιών 
μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης 
εργασίας· επισημαίνει ότι μια πολιτική 
ενίσχυσης της γεννητικότητας είναι 
μακροπρόθεσμα πιο αποτελεσματική και 
δεν επηρεάζει τη συνοχή και την 
ασφάλεια των ευρωπαϊκών κρατών· 
υπενθυμίζει ότι θα ήταν σκόπιμο η 
μετανάστευση να αντιμετωπίζεται επίσης 
ως εργαλείο ανάπτυξης των φτωχότερων 
χωρών μέσω της εφαρμογής της έννοιας 
της παλίνδρομης μετανάστευσης· ζητεί οι 
αρχές που διέπουν τη νόμιμη 
μετανάστευση να μην βασίζονται μόνο 
στην εκμάθηση νέων τεχνικών γνώσεων ή 
δεξιοτήτων από τους μετανάστες προτού 
γυρίσουν στη χώρα τους·

Or. fr

Τροπολογία 62
Jeroen Lenaers

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. σημειώνει ότι ορισμένοι 
εργαζόμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών 
προσλαμβάνονται με μοναδικό σκοπό να 



PE657.374v01-00 36/81 AM\1213377EL.docx

EL

αποσπαστούν· τονίζει ότι μέσω της 
(επαν)απόσπασης υπηκόων τρίτων 
χωρών από ένα κράτος μέλος σε ένα άλλο 
κράτος μέλος, το κράτος μέλος υποδοχής 
δεν έχει τη δυνατότητα να καθορίσει 
πόσοι και ποιοι υπήκοοι τρίτων χωρών 
εργάζονται στο έδαφός του· επιπλέον, 
τονίζει ότι αυτοί οι αποσπασμένοι 
εργαζόμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών 
συχνά βρίσκονται σε ευάλωτη θέση, διότι 
η άδειά τους είναι συνδεδεμένη με τη 
σύμβαση απασχόλησης και, συνεπώς, 
εξαρτώνται από τον εργοδότη για την 
άδειά τους·

Or. en

Τροπολογία 63
Lukas Mandl

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει ότι μια δομημένη 
μεταναστευτική πολιτική θα πρέπει να 
ξεκινά ήδη από τη χώρα καταγωγής, με 
εκμάθηση γλώσσας και κατάρτιση 
σχετικά με τις αξίες και τις νομικές 
βάσεις της χώρας προορισμού· 
υπογραμμίζει ότι οι γραφειοκρατικές 
διαδικασίες θα πρέπει να έχουν ως στόχο 
τη διευκόλυνση των νόμιμων μεταναστών 
να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές 
τους·

Or. en

Τροπολογία 64
Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Marc Botenga, Leila Chaibi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 19ης 
Ιουνίου 2020, σχετικά με την ευρωπαϊκή 
προστασία των διασυνοριακών και 
εποχικών εργαζομένων στο πλαίσιο της 
κρίσης της νόσου COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 65
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι η δημογραφική 
αλλαγή επιφέρει αυξημένη ζήτηση για 
εργαζομένους σε συγκεκριμένα 
επαγγέλματα, για παράδειγμα σε τομείς 
όπως η περίθαλψη για τους ηλικιωμένους 
και η μακροχρόνια περίθαλψη·

2. υπογραμμίζει ότι, λόγω της 
αύξησης των δημογραφικών αλλαγών, 
του ταχέως μεταβαλλόμενου παγκόσμιου 
και ψηφιακού περιβάλλοντος στις αγορές 
εργασίας, και της πρωτοφανούς κρίσης 
της COVID-19, υπάρχει μεγάλη ζήτηση 
για εργαζομένους σε συγκεκριμένα 
επαγγέλματα·

Or. en

Τροπολογία 66
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι η δημογραφική 
αλλαγή επιφέρει αυξημένη ζήτηση για 
εργαζομένους σε συγκεκριμένα 
επαγγέλματα, για παράδειγμα σε τομείς 
όπως η περίθαλψη για τους ηλικιωμένους 

2. επισημαίνει ότι η δημογραφική 
αλλαγή επιφέρει αυξημένη ζήτηση για 
εργαζομένους σε συγκεκριμένα 
επαγγέλματα, για παράδειγμα σε τομείς 
όπως η περίθαλψη για τους ηλικιωμένους 
και η μακροχρόνια περίθαλψη· καλεί την 
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και η μακροχρόνια περίθαλψη· Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν πολιτικές που 
περιλαμβάνουν την προώθηση πολιτικών 
οι οποίες βοηθούν στην είσοδο αυτών των 
μεταναστών και στην αναγνώριση των 
εργαζομένων σε αυτά τα συγκεκριμένα 
επαγγέλματα· αυτές οι πολιτικές πρέπει 
να αφορούν επίσης την προώθηση των 
προσωρινά νόμιμων εργαζόμενων 
μεταναστών·

Or. en

Τροπολογία 67
France Jamet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι η δημογραφική 
αλλαγή επιφέρει αυξημένη ζήτηση για 
εργαζομένους σε συγκεκριμένα 
επαγγέλματα, για παράδειγμα σε τομείς 
όπως η περίθαλψη για τους ηλικιωμένους 
και η μακροχρόνια περίθαλψη·

2. επισημαίνει ότι η δημογραφική 
αλλαγή επιφέρει αυξημένη ζήτηση για 
εργαζομένους σε συγκεκριμένα 
επαγγέλματα, για παράδειγμα σε τομείς 
όπως η περίθαλψη για τους ηλικιωμένους 
και η μακροχρόνια περίθαλψη· 
διαπιστώνει ότι οι χαμηλές αποδοχές 
υποβαθμίζουν τα εν λόγω επαγγέλματα 
και ότι η βελτίωση των αποδοχών θα 
ήταν αποτελεσματικότερη από την 
προσφυγή στη μετανάστευση·

Or. fr

Τροπολογία 68
Miriam Lexmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι η δημογραφική 
αλλαγή επιφέρει αυξημένη ζήτηση για 

2. επισημαίνει ότι η δημογραφική 
αλλαγή επιφέρει αυξημένη ζήτηση για 
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εργαζομένους σε συγκεκριμένα 
επαγγέλματα, για παράδειγμα σε τομείς 
όπως η περίθαλψη για τους ηλικιωμένους 
και η μακροχρόνια περίθαλψη·

εργαζομένους σε συγκεκριμένα 
επαγγέλματα, για παράδειγμα σε τομείς 
όπως η περίθαλψη για τους ηλικιωμένους 
και η μακροχρόνια περίθαλψη· τονίζει την 
ανάγκη να προσελκυστούν οι εργαζόμενοι 
υψηλής ειδίκευσης που μπορούν να 
καλύψουν το κενό στους συγκεκριμένους 
τομείς στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 69
Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Marc Botenga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι η δημογραφική 
αλλαγή επιφέρει αυξημένη ζήτηση για 
εργαζομένους σε συγκεκριμένα 
επαγγέλματα, για παράδειγμα σε τομείς 
όπως η περίθαλψη για τους ηλικιωμένους 
και η μακροχρόνια περίθαλψη·

2. επισημαίνει ότι η δημογραφική 
αλλαγή, ο γηράσκων πληθυσμός, οι 
ελλείψεις στην αγορά εργασίας επιφέρουν 
αυξημένη ζήτηση για διακινούμενους 
εργαζομένους σε συγκεκριμένα 
επαγγέλματα, για παράδειγμα σε τομείς 
όπως οι οικιακές εργασίες και η 
περίθαλψη·

Or. en

Τροπολογία 70
Cindy Franssen, Λουκάς Φουρλάς, Maria Walsh, Dennis Radtke, José Manuel 
Fernandes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι η δημογραφική 
αλλαγή επιφέρει αυξημένη ζήτηση για 
εργαζομένους σε συγκεκριμένα 
επαγγέλματα, για παράδειγμα σε τομείς 
όπως η περίθαλψη για τους ηλικιωμένους 
και η μακροχρόνια περίθαλψη·

2. επισημαίνει ότι η δημογραφική 
αλλαγή και οι αλλαγές στην αγορά 
εργασίας επιφέρουν αυξημένη ζήτηση για 
εργαζομένους σε συγκεκριμένα 
επαγγέλματα, για παράδειγμα σε τομείς 
όπως η φροντίδα, η υγειονομική 
περίθαλψη, οι τεχνολογίες των 
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πληροφοριών κ.λπ.·

Or. en

Τροπολογία 71
Lukas Mandl

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι η δημογραφική 
αλλαγή επιφέρει αυξημένη ζήτηση για 
εργαζομένους σε συγκεκριμένα 
επαγγέλματα, για παράδειγμα σε τομείς 
όπως η περίθαλψη για τους ηλικιωμένους 
και η μακροχρόνια περίθαλψη·

2. επισημαίνει ότι η δημογραφική 
αλλαγή επιφέρει αυξημένη ζήτηση για 
εργαζομένους σε συγκεκριμένα 
επαγγέλματα, για παράδειγμα σε τομείς 
όπως τα μαθηματικά, οι υπολογιστικές 
επιστήμες, οι φυσικές επιστήμες, η 
μηχανική λογισμικού, η τεχνολογία 
τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και η 
περίθαλψη για τους ηλικιωμένους και η 
μακροχρόνια περίθαλψη·

Or. en

Τροπολογία 72
Radan Kanev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι η δημογραφική 
αλλαγή επιφέρει αυξημένη ζήτηση για 
εργαζομένους σε συγκεκριμένα 
επαγγέλματα, για παράδειγμα σε τομείς 
όπως η περίθαλψη για τους ηλικιωμένους 
και η μακροχρόνια περίθαλψη·

2. επισημαίνει ότι η δημογραφική 
αλλαγή επιφέρει αυξημένη ζήτηση για 
εργαζομένους σε συγκεκριμένα 
επαγγέλματα, για παράδειγμα σε τομείς 
όπως ο τουρισμός, η υγειονομική 
περίθαλψη, οι κατασκευές, η περίθαλψη 
για τους ηλικιωμένους και η μακροχρόνια 
περίθαλψη·

Or. en
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Τροπολογία 73
Jeroen Lenaers

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι η δημογραφική 
αλλαγή επιφέρει αυξημένη ζήτηση για 
εργαζομένους σε συγκεκριμένα 
επαγγέλματα, για παράδειγμα σε τομείς 
όπως η περίθαλψη για τους ηλικιωμένους 
και η μακροχρόνια περίθαλψη·

2. επισημαίνει ότι η δημογραφική 
αλλαγή επιφέρει αυξημένη ζήτηση για 
εργαζομένους σε συγκεκριμένα 
επαγγέλματα, για παράδειγμα σε τομείς 
όπως οι κατασκευές, η γεωργία, η 
περίθαλψη για τους ηλικιωμένους και η 
μακροχρόνια περίθαλψη·

Or. en

Τροπολογία 74
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι η δημογραφική 
αλλαγή επιφέρει αυξημένη ζήτηση για 
εργαζομένους σε συγκεκριμένα 
επαγγέλματα, για παράδειγμα σε τομείς 
όπως η περίθαλψη για τους ηλικιωμένους 
και η μακροχρόνια περίθαλψη·

2. επισημαίνει ότι η δημογραφική 
αλλαγή επιφέρει αυξημένη ζήτηση για 
εργαζομένους σε συγκεκριμένα 
επαγγέλματα, για παράδειγμα, σε ορισμένα 
κράτη μέλη, σε τομείς όπως η περίθαλψη 
για τους ηλικιωμένους και η μακροχρόνια 
περίθαλψη·

Or. en

Τροπολογία 75
Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι η δημογραφική 2. επισημαίνει ότι η δημογραφική 
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αλλαγή επιφέρει αυξημένη ζήτηση για 
εργαζομένους σε συγκεκριμένα 
επαγγέλματα, για παράδειγμα σε τομείς 
όπως η περίθαλψη για τους ηλικιωμένους 
και η μακροχρόνια περίθαλψη·

αλλαγή επιφέρει αυξημένη ζήτηση για 
εργαζομένους σε συγκεκριμένα 
επαγγέλματα και τομείς, για παράδειγμα 
σε τομείς όπως η περίθαλψη για τους 
ηλικιωμένους και η μακροχρόνια 
περίθαλψη·

Or. en

Τροπολογία 76
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. θεωρεί ότι η αποτελεσματική 
ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στο 
εργατικό δυναμικό της ΕΕ θα στηρίξει 
αναμφίβολα τις τοπικές κοινότητες και 
θα φέρει προστιθέμενη αξία στις χώρες 
της ΕΕ, καλύπτοντας το υπάρχον κενό 
γνώσεων και δεξιοτήτων, δημιουργώντας 
επίσης οικονομική δραστηριότητα και 
ανάπτυξη, και αποφέροντας οφέλη για τις 
κοινότητες υποδοχής· υπενθυμίζει ότι η 
τρέχουσα κρίση έχει καταδείξει ότι 
κανένα επάγγελμα δεν θα πρέπει να 
αποτελεί λόγο περιφρόνησης και ότι οι 
εργαζόμενοι χαμηλής ειδίκευσης συχνά 
αναπτύσσουν στο πλαίσιο της εργασίας 
τους έναν ουσιαστικό ρόλο για την 
κοινωνία και δεν θα πρέπει να 
υποτιμούνται, ή να δίνεται 
προτεραιότητα στους υπηκόους τρίτων 
χωρών υψηλής ειδίκευσης, στις πολιτικές 
και δραστηριότητες ένταξης στην αγορά 
εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 77
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
αντιμετωπίσει συστηματικά τις 
δημογραφικές προκλήσεις, σε στενή 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, και θα 
πρέπει να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την αρχή 
της επικουρικότητας, στις προσπάθειές 
τους για εξεύρεση μακροπρόθεσμων 
λύσεων με μέτρα οικογενειακής πολιτικής 
για την αντιμετώπιση της δημογραφικής 
αλλαγής, διότι μια επιτυχημένη 
οικογενειακή πολιτική μπορεί να 
αποτελέσει την πραγματική απάντηση 
στις δημογραφικές προκλήσεις·

Or. en

Τροπολογία 78
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irena Joveva

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. τονίζει ότι οι δυσκολίες στην 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων που έχουν αποκτηθεί στην 
αλλοδαπή παραμένουν σημαντικό 
εμπόδιο για την αντιστοίχιση δεξιοτήτων, 
το οποίο παρεμποδίζει την κινητικότητα· 
τονίζει, εν προκειμένω, τη σημασία της 
αμοιβαίας αναγνώρισης των προσόντων 
μεταξύ κρατών μελών· επικροτεί τη 
δέσμευση της Επιτροπής για μια 
αναθεωρημένη πρόταση οδηγίας για την 
μπλε κάρτα·
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Or. en

Τροπολογία 79
Miriam Lexmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. σημειώνει ότι η παροχή κινήτρων 
στους μετανάστες υψηλής ειδίκευσης, 
που θα μπορούσαν να εμπλουτίσουν την 
ευρωπαϊκή επιστήμη και έρευνα, θα 
βοηθούσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να 
επιτύχει τον στόχο της να αναλάβει 
ηγετικό ρόλο στον τομέα της επιστήμης 
και της έρευνας·

Or. en

Τροπολογία 80
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. τονίζει ότι είναι επίσης αναγκαία η 
ρύθμιση της προσωρινής μετανάστευσης 
εργατικού δυναμικού με εστίαση, όχι 
μόνο στο εργατικό δυναμικό υψηλής 
εξειδίκευσης, αλλά και στον τομέα μέσης 
ειδίκευσης·

Or. en

Τροπολογία 81
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα να ξαναρχίσουν τις συζητήσεις 
και να συμφωνήσουν στη μείωση του 
τρέχοντος μέγιστου χρόνου αναμονής των 
αιτούντων άσυλο για πρόσβαση στην 
αγορά εργασίας από εννέα σε έξι μήνες 
μετά την αίτηση, η οποία θα διευκόλυνε 
σημαντικά τη διαδικασία ένταξης και την 
επιτυχία της·

Or. en

Τροπολογία 82
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2γ. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
επείγουσα μελέτη σχετικά με τη γενική 
κατάσταση των συνθηκών απασχόλησης 
και υγείας και ασφάλειας των 
αποσπασμένων και εποχικών 
εργαζομένων που είναι υπήκοοι τρίτων 
χωρών, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου 
των γραφείων εύρεσης προσωρινής 
απασχόλησης, των γραφείων πρόσληψης 
προσωπικού, άλλων ενδιάμεσων φορέων 
και υπεργολάβων, ώστε να εντοπιστούν 
τα κενά στην προστασία και η 
ενδεχόμενη ανάγκη αναθεώρησης του 
υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, όπως 
το νομοθετικό πλαίσιο για την υγεία και 
την ασφάλεια στην εργασία, η οδηγία 
2014/36/ΕΕ για τους εποχικούς 
εργαζομένους και η οδηγία 2008/104/ΕΚ 
για την εργασία μέσω εταιρείας 
προσωρινής απασχόλησης, και να 



PE657.374v01-00 46/81 AM\1213377EL.docx

EL

ελεγχθεί η θωράκιση έναντι των 
πανδημιών· τονίζει ότι οποιαδήποτε 
διδάγματα αντληθούν δεν αφορούν μόνο 
την κρίση της νόσου COVID-19, αλλά θα 
πρέπει επίσης να ενισχύσουν τη χάραξη 
τεκμηριωμένης πολιτικής, ώστε να 
αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες της 
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, τόσο 
σε περιόδους κρίσης όσο και σε 
περιόδους κανονικότητας·

Or. en

Τροπολογία 83
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι η διατήρηση της 
προσωρινής διαμονής όταν δεν είναι - 
π.χ. στην περίπτωση εποχικά 
εργαζομένων ή στον τομέα των ΤΠΕ - 
σημαίνει συχνά ότι η κατάσταση των 
εργαζομένων που εμπλέκονται δεν 
συνάδει με τη σχετική νομοθεσία και τους 
κανόνες κινητικότητας, και σε πολλές 
περιπτώσεις οδηγεί σε χαμηλότερα 
επίπεδα διαβίωσης και συνθήκες 
εργασίας, και σε πιθανές παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

3. υπογραμμίζει την ανάγκη για 
καλύτερη προστασία των μεταναστών 
από τρίτες χώρες στην εργασία· καλεί τα 
κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση 
να διασφαλίσουν πλήρη κοινωνική 
προστασία, ελάχιστα πρότυπα 
αξιοπρεπούς στέγασης, πρόσβαση σε 
συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
ενημέρωση για τα ισχύοντα εργασιακά 
δικαιώματα για όλους τους εργαζομένους, 
ανεξάρτητα από την κατάσταση ή τον 
τόπο καταγωγής τους·

Or. en

Τροπολογία 84
Jeroen Lenaers

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι η διατήρηση της 3. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
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προσωρινής διαμονής όταν δεν είναι - 
π.χ. στην περίπτωση εποχικά 
εργαζομένων ή στον τομέα των ΤΠΕ - 
σημαίνει συχνά ότι η κατάσταση των 
εργαζομένων που εμπλέκονται δεν 
συνάδει με τη σχετική νομοθεσία και τους 
κανόνες κινητικότητας, και σε πολλές 
περιπτώσεις οδηγεί σε χαμηλότερα 
επίπεδα διαβίωσης και συνθήκες εργασίας, 
και σε πιθανές παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

εξασφαλιστεί ότι η κατάσταση διαμονής 
των εποχικών και μετακινούμενων 
εργαζομένων συμμορφώνεται με τη 
σχετική νομοθεσία και ότι αποτρέπονται 
τα χαμηλότερα επίπεδα διαβίωσης και 
συνθήκες εργασίας, και οι πιθανές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων και 
εργασιακών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 85
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irena Joveva

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι η διατήρηση της 
προσωρινής διαμονής όταν δεν είναι - 
π.χ. στην περίπτωση εποχικά 
εργαζομένων ή στον τομέα των ΤΠΕ - 
σημαίνει συχνά ότι η κατάσταση των 
εργαζομένων που εμπλέκονται δεν συνάδει 
με τη σχετική νομοθεσία και τους κανόνες 
κινητικότητας, και σε πολλές περιπτώσεις 
οδηγεί σε χαμηλότερα επίπεδα διαβίωσης 
και συνθήκες εργασίας, και σε πιθανές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

3. υπογραμμίζει ότι η κατάσταση των 
μετακινούμενων εργαζομένων δεν συνάδει 
με τη σχετική νομοθεσία και τους κανόνες 
κινητικότητας, και σε πολλές περιπτώσεις 
οδηγεί σε απαράδεκτα επίπεδα διαβίωσης, 
συνθήκες εργασίας, και σε πιθανές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 86
Mounir Satouri

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι η διατήρηση της 3. υπογραμμίζει ότι η διατήρηση της 
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προσωρινής διαμονής όταν δεν είναι - π.χ. 
στην περίπτωση εποχικά εργαζομένων ή 
στον τομέα των ΤΠΕ - σημαίνει συχνά ότι 
η κατάσταση των εργαζομένων που 
εμπλέκονται δεν συνάδει με τη σχετική 
νομοθεσία και τους κανόνες κινητικότητας, 
και σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί σε 
χαμηλότερα επίπεδα διαβίωσης και 
συνθήκες εργασίας, και σε πιθανές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

προσωρινής διαμονής όταν δεν είναι - π.χ. 
στην περίπτωση εποχικά εργαζομένων ή 
στον τομέα των ΤΠΕ - σημαίνει συχνά ότι 
η κατάσταση των εργαζομένων που 
εμπλέκονται δεν συνάδει με τη σχετική 
νομοθεσία και τους κανόνες κινητικότητας, 
και σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί σε 
χαμηλότερα επίπεδα διαβίωσης και 
συνθήκες εργασίας, και σε πιθανές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· υπενθυμίζει ότι οι άδειες 
δεν θα πρέπει να συνδέονται με έναν 
εργοδότη, αλλά θα πρέπει να επιτρέπουν 
την αλλαγή εργοδότη, καθώς και είδους 
εργασίας και τομέα, και να προβλέπεται 
περίοδος ανεργίας για αναζήτηση 
εναλλακτικής εργασίας με πρόσβαση σε 
στήριξη·

Or. en

Τροπολογία 87
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι η διατήρηση της 
προσωρινής διαμονής όταν δεν είναι - π.χ. 
στην περίπτωση εποχικά εργαζομένων ή 
στον τομέα των ΤΠΕ - σημαίνει συχνά ότι 
η κατάσταση των εργαζομένων που 
εμπλέκονται δεν συνάδει με τη σχετική 
νομοθεσία και τους κανόνες κινητικότητας, 
και σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί σε 
χαμηλότερα επίπεδα διαβίωσης και 
συνθήκες εργασίας, και σε πιθανές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

3. υπογραμμίζει ότι η διατήρηση της 
προσωρινής διαμονής όταν δεν είναι - π.χ. 
στην περίπτωση εποχικά εργαζομένων ή 
στον τομέα των ΤΠΕ - σημαίνει συχνά ότι 
η κατάσταση των εργαζομένων που 
εμπλέκονται δεν συνάδει με τη σχετική 
νομοθεσία και τους κανόνες κινητικότητας, 
και σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί σε 
χαμηλότερα επίπεδα διαβίωσης και 
συνθήκες εργασίας, και σε πιθανές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· καλεί τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν υγιεινές συνθήκες 
διαβίωσης, ασφάλεια διαμονής και 
συμμόρφωση των χώρων εργασίας με τα 
πρότυπα ασφάλειας και υγείας στην 
εργασία·



AM\1213377EL.docx 49/81 PE657.374v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 88
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι η διατήρηση της 
προσωρινής διαμονής όταν δεν είναι - π.χ. 
στην περίπτωση εποχικά εργαζομένων ή 
στον τομέα των ΤΠΕ - σημαίνει συχνά ότι 
η κατάσταση των εργαζομένων που 
εμπλέκονται δεν συνάδει με τη σχετική 
νομοθεσία και τους κανόνες κινητικότητας, 
και σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί σε 
χαμηλότερα επίπεδα διαβίωσης και 
συνθήκες εργασίας, και σε πιθανές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

3. υπογραμμίζει ότι η διατήρηση της 
προσωρινής διαμονής όταν δεν είναι - π.χ. 
στην περίπτωση εποχικά εργαζομένων ή 
στον τομέα των ΤΠΕ - σημαίνει συχνά ότι 
η κατάσταση των εργαζομένων που 
εμπλέκονται δεν συνάδει με τη σχετική 
νομοθεσία και τους κανόνες κινητικότητας, 
και σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί σε 
χαμηλότερα επίπεδα διαβίωσης και 
συνθήκες εργασίας, και σε πιθανές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· τονίζει επιπλέον ότι η 
εσωτερική αγορά και η ελεύθερη 
κυκλοφορία των εργαζομένων πρέπει να 
προστατεύονται, και οι ενέργειες προς την 
αντίθετη κατεύθυνση να αποφεύγονται·

Or. en

Τροπολογία 89
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι η διατήρηση της 
προσωρινής διαμονής όταν δεν είναι - π.χ. 
στην περίπτωση εποχικά εργαζομένων ή 
στον τομέα των ΤΠΕ - σημαίνει συχνά ότι 
η κατάσταση των εργαζομένων που 
εμπλέκονται δεν συνάδει με τη σχετική 
νομοθεσία και τους κανόνες κινητικότητας, 
και σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί σε 

3. υπογραμμίζει ότι η διατήρηση της 
προσωρινής διαμονής όταν δεν είναι - π.χ. 
στην περίπτωση εποχικά εργαζομένων ή 
στον τομέα των ΤΠΕ - σημαίνει συχνά ότι 
η κατάσταση των εργαζομένων που 
εμπλέκονται δεν συνάδει με τη σχετική 
νομοθεσία και τους κανόνες κινητικότητας, 
και σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί σε 



PE657.374v01-00 50/81 AM\1213377EL.docx

EL

χαμηλότερα επίπεδα διαβίωσης και 
συνθήκες εργασίας, και σε πιθανές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

χαμηλότερα επίπεδα διαβίωσης και 
συνθήκες εργασίας, και σε πιθανές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, σε απώλεια κάλυψης 
κοινωνικής ασφάλισης ή τουλάχιστον σε 
δυσμενή κατακερματισμό της·

Or. en

Τροπολογία 90
Miriam Lexmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι η διατήρηση της 
προσωρινής διαμονής όταν δεν είναι - π.χ. 
στην περίπτωση εποχικά εργαζομένων ή 
στον τομέα των ΤΠΕ - σημαίνει συχνά ότι 
η κατάσταση των εργαζομένων που 
εμπλέκονται δεν συνάδει με τη σχετική 
νομοθεσία και τους κανόνες κινητικότητας, 
και σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί σε 
χαμηλότερα επίπεδα διαβίωσης και 
συνθήκες εργασίας, και σε πιθανές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

3. υπογραμμίζει ότι η διατήρηση της 
προσωρινής διαμονής όταν δεν είναι - π.χ. 
στην περίπτωση εποχικά εργαζομένων ή 
στον τομέα των ΤΠΕ - σημαίνει συχνά ότι 
η κατάσταση των εργαζομένων που 
εμπλέκονται δεν συνάδει με τη σχετική 
νομοθεσία και τους κανόνες κινητικότητας, 
και σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί σε 
χαμηλότερα επίπεδα διαβίωσης και 
συνθήκες εργασίας, και σε πιθανές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· τονίζει την ανάγκη 
παρακολούθησης των συνθηκών 
εργασίας αυτών των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 91
Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Marc Botenga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι η διατήρηση της 
προσωρινής διαμονής όταν δεν είναι - π.χ. 
στην περίπτωση εποχικά εργαζομένων ή 

3. υπογραμμίζει ότι η διατήρηση της 
προσωρινής διαμονής όταν δεν είναι - π.χ. 
στην περίπτωση εποχικά εργαζομένων ή 
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στον τομέα των ΤΠΕ - σημαίνει συχνά ότι 
η κατάσταση των εργαζομένων που 
εμπλέκονται δεν συνάδει με τη σχετική 
νομοθεσία και τους κανόνες κινητικότητας, 
και σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί σε 
χαμηλότερα επίπεδα διαβίωσης και 
συνθήκες εργασίας, και σε πιθανές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

στον τομέα των ΤΠΕ - σημαίνει συχνά ότι 
η κατάσταση των εργαζομένων που 
εμπλέκονται δεν συνάδει με τη σχετική 
νομοθεσία και τους κανόνες κινητικότητας, 
και σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί σε 
επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης και 
εργασίας, και σε πιθανές παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 92
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι η διατήρηση της 
προσωρινής διαμονής όταν δεν είναι - π.χ. 
στην περίπτωση εποχικά εργαζομένων ή 
στον τομέα των ΤΠΕ - σημαίνει συχνά ότι 
η κατάσταση των εργαζομένων που 
εμπλέκονται δεν συνάδει με τη σχετική 
νομοθεσία και τους κανόνες κινητικότητας, 
και σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί σε 
χαμηλότερα επίπεδα διαβίωσης και 
συνθήκες εργασίας, και σε πιθανές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

3. υπογραμμίζει ότι η διατήρηση της 
προσωρινής διαμονής όταν δεν είναι - π.χ. 
στην περίπτωση εποχικά εργαζομένων ή 
στον τομέα των ΤΠΕ - μπορεί να σημαίνει 
ότι η κατάσταση των εργαζομένων που 
εμπλέκονται δεν συνάδει με τη σχετική 
νομοθεσία και τους κανόνες κινητικότητας, 
και σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί σε 
χαμηλότερα επίπεδα διαβίωσης και 
συνθήκες εργασίας, και σε πιθανές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 93
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. τονίζει τη σημασία της άρσης των 
εμποδίων για την αναθεώρηση της 
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οδηγίας για την μπλε κάρτα, προκειμένου 
να καταστεί η ΕΕ ελκυστικό μέρος για 
ταλέντα από όλον τον κόσμο και να 
αποκτήσουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες τις 
απαραίτητες ικανότητες για να 
παραμείνουν ανταγωνιστικές· προτρέπει 
τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση του 
συστήματος της μπλε κάρτας για τους 
εργαζομένους υψηλής ειδίκευσης που 
έρχονται στην ΕΕ για να εργαστούν, και 
ενθαρρύνει τις πολιτικές που συνάδουν με 
το σύστημα της μπλε κάρτας, ώστε αυτό 
να διευκολυνθεί και να καταστεί 
ελκυστικότερο για αυτούς τους 
εργαζομένους·

Or. en

Τροπολογία 94
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει 
κατά προτεραιότητα για την πλήρη 
λειτουργικότητα της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Εργασίας (ΕΑΕ)· τονίζει την ανάγκη να 
παρέχονται σχετικές πληροφορίες για τα 
δικαιώματα των εργαζομένων και τις 
υποχρεώσεις των εργοδοτών, σε σχέση 
και με τους εργαζομένους στην ΕΕ που 
είναι υπήκοοι τρίτων χωρών· υπενθυμίζει 
την ανάγκη να συντονίζει και να 
υποστηρίζει η ΕΑΕ στοχευμένες 
επιθεωρήσεις των αποσπάσεων και της 
αδήλωτης εργασίας, μεταξύ άλλων για 
τους εργαζομένους που είναι υπήκοοι 
τρίτων χωρών·

Or. en
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Τροπολογία 95
Mounir Satouri, Katrin Langensiepen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει την ανάγκη για 
καλύτερη προστασία των μεταναστών 
από τρίτες χώρες στην εργασία· καλεί τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
διασφαλίσουν πλήρη κοινωνική 
προστασία, ελάχιστα πρότυπα στέγασης, 
πρόσβαση σε συμβουλευτικές υπηρεσίες 
και ενημέρωση για τα ισχύοντα 
εργασιακά δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 96
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. ζητεί ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο 
με κοινούς κανόνες για την προστασία 
και ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών 
από διαφορετικά υπόβαθρα και 
καταστάσεις, το οποίο να καθορίζει το 
νομικό καθεστώς των ατόμων από τρίτες 
χώρες στην ΕΕ, καθώς και να 
εξασφαλίζει τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των εργαζομένων από τρίτες 
χώρες· υπενθυμίζει ότι υπάρχουν 
ισχύουσες οδηγίες της ΕΕ, όπως η οδηγία 
για την μπλε κάρτα και η οδηγία για τους 
εποχικούς εργαζομένους (2014/36/ΕΕ), 
που δημιουργήθηκαν για να ανοίξουν 
νομικές διαύλους, αλλά δεν 
χρησιμοποιούνται επαρκώς και δεν 
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ανταποκρίνονται στο τρέχον πλαίσιο, τις 
απαιτήσεις και τις ανάγκες· υπενθυμίζει 
ότι η νομοθεσία της ΕΕ θα πρέπει να 
ανοίξει τον δρόμο για αξιοπρεπείς θέσεις 
εργασίας με πλήρη σεβασμό της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης και πρόσβαση στα 
εργασιακά δικαιώματα για όλους·

Or. en

Τροπολογία 97
Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προστατεύσουν τους εποχικούς 
εργαζομένους που είναι απαραίτητοι σε 
στρατηγικούς οικονομικούς τομείς της 
ΕΕ και να θεσπίσουν σαφείς κανόνες 
σχετικά με τα δικαιώματά τους· θα 
πρέπει να διασφαλίζεται για αυτούς ίση 
μεταχείριση και προστασία με τους 
αντίστοιχους γηγενείς εργαζομένους·

Or. en

Τροπολογία 98
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. υπενθυμίζει τα πρότυπα 
προστασίας για τους υπηκόους τρίτων 
χωρών που θεσπίζονται στην οδηγία για 
τους εποχικούς εργαζομένους 
(2014/36/ΕΕ)· υπογραμμίζει την ανάγκη 
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να βελτιωθεί ο έλεγχος των συνθηκών 
εργασίας μέσω του καθορισμού 
ελάχιστων προτύπων για τις 
επιθεωρήσεις εργασίας στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 99
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3δ. σημειώνει ότι οι υπήκοοι τρίτων 
χωρών μπορούν να αποσπώνται είτε από 
μια τρίτη χώρα σε ένα κράτος μέλος της 
ΕΕ, είτε από ένα κράτος μέλος της ΕΕ σε 
ένα άλλο, αποκτώντας άδεια εργασίας 
στο πρώτο κράτος μέλος πριν από την 
απόσπασή τους στο δεύτερο κράτος 
μέλος· υπενθυμίζει ότι οι οδηγίες 
96/71/ΕΚ και 2018/957 σχετικά με την 
απόσπαση εργαζομένων, 
συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 
2014/67/ΕΕ για την εφαρμογή του νόμου, 
ισχύουν για τις ενδοενωσιακές 
αποσπάσεις υπηκόων τρίτων χωρών· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
το κοινωνικό κεκτημένο της ΕΕ δεν 
προστατεύει τους αποσπασμένους 
εργαζομένους υπηκόους τρίτων χωρών 
που αποσπώνται από τρίτες χώρες στην 
ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η αύξηση των 
αποσπασμένων εργαζομένων υπηκόων 
τρίτων χωρών στην ΕΕ δεν αποτελεί 
πρόβλημα αυτή καθαυτή, όσο η 
ανησυχητική αύξηση περιστατικών 
κακομεταχείρισης, εκμετάλλευσης και 
παραβίασης δικαιωμάτων των 
εργαζομένων σε σχέση με αυτήν την 
ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα εργαζομένων· 
προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους 
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για να αντιμετωπίσουν την εκμετάλλευση 
σε σχέση και με τους αποσπασμένους 
εργαζομένους που είναι υπήκοοι τρίτων 
χωρών, συμπεριλαμβανομένων 
καταχρηστικών πρακτικών όπως η 
υπεργολαβία, τα γραφεία εύρεσης 
προσωρινής απασχόλησης, οι εικονικές 
εταιρείες, η ψευδής αυτοαπασχόληση, η 
ψευδής απόσπαση και οι αδήλωτοι 
αποσπασμένοι εργαζόμενοι·

Or. en

Τροπολογία 100
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3ε. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
επείγουσα μελέτη σχετικά με τη γενική 
κατάσταση των συνθηκών απασχόλησης 
και υγείας και ασφάλειας των 
αποσπασμένων και εποχικών 
εργαζομένων που είναι υπήκοοι τρίτων 
χωρών, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου 
των γραφείων εύρεσης προσωρινής 
απασχόλησης, των γραφείων πρόσληψης 
προσωπικού, άλλων ενδιάμεσων φορέων 
και υπεργολάβων, ώστε να εντοπιστούν 
τα κενά στην προστασία και η 
ενδεχόμενη ανάγκη αναθεώρησης του 
υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, όπως 
το νομοθετικό πλαίσιο για την υγεία και 
την ασφάλεια στην εργασία, η οδηγία 
2014/36/ΕΕ για τους εποχικούς 
εργαζομένους και η οδηγία 2008/104/ΕΚ 
για την εργασία μέσω εταιρείας 
προσωρινής απασχόλησης, και να 
ελεγχθεί η θωράκιση έναντι των 
πανδημιών· τονίζει ότι οποιαδήποτε 
διδάγματα αντληθούν δεν αφορούν μόνο 
την κρίση της νόσου COVID-19, αλλά θα 
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πρέπει επίσης να ενισχύσουν τη χάραξη 
τεκμηριωμένης πολιτικής, ώστε να 
αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες της 
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, τόσο 
σε περιόδους κρίσης όσο και σε 
περιόδους κανονικότητας·

Or. en

Τροπολογία 101
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η 
συλλογή δεδομένων και πληροφοριών 
σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου της 
ΕΕ με την παροχή στήριξης σε δίκτυα 
εμπειρογνωμόνων και έρευνας, και μέσω 
της παρουσίασης στατιστικών από τα 
κράτη μέλη·

4. τονίζει την ανάγκη καλύτερου 
συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών 
για να βελτιωθεί η συλλογή δεδομένων και 
πληροφοριών με σκοπό την επίτευξη 
αποτελεσματικής εφαρμογής των 
μεταναστευτικών πολιτικών της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της συλλογής 
πληροφοριών σχετικά με τις απαιτήσεις 
και τις ισοδυναμίες δεξιοτήτων, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί συνεκτική 
νομοθεσία· υπογραμμίζει ότι η συλλογή 
των απαραίτητων δεδομένων θα 
παράσχει την απαραίτητη στήριξη στις 
ΜΚΟ και στις ενώσεις, στους 
εμπειρογνώμονες και στην ερευνητική 
κοινότητα, μέσω της παρουσίασης 
στατιστικών σε πραγματικό χρόνο·

Or. en

Τροπολογία 102
Jeroen Lenaers

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η 
συλλογή δεδομένων και πληροφοριών 
σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου της 
ΕΕ με την παροχή στήριξης σε δίκτυα 
εμπειρογνωμόνων και έρευνας, και μέσω 
της παρουσίασης στατιστικών από τα 
κράτη μέλη·

4. τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η 
συλλογή δεδομένων, βέλτιστων 
πρακτικών και πληροφοριών σχετικά με 
την ένταξη και την αξιοποίηση των 
εργαζομένων υπηκόων τρίτων χωρών 
στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας· ζητεί 
από την Επιτροπή να διενεργήσει 
εκτεταμένη έρευνα των τάσεων των 
αποσπασμένων υπηκόων τρίτων χωρών 
και τονίζει την ανάγκη για πιθανά μέτρα 
πολιτικής σε ενωσιακό ή εθνικό επίπεδο 
με βάση το αποτέλεσμα της έρευνας·

Or. en

Τροπολογία 103
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η 
συλλογή δεδομένων και πληροφοριών 
σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου της 
ΕΕ με την παροχή στήριξης σε δίκτυα 
εμπειρογνωμόνων και έρευνας, και μέσω 
της παρουσίασης στατιστικών από τα 
κράτη μέλη·

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εντοπίσουν και να 
αντιμετωπίσουν τα αίτια που εξηγούν την 
έλλειψη ελκυστικότητας της ΕΕ για τα 
ταλέντα από όλον τον κόσμο και τονίζει 
την ανάγκη να βελτιωθεί η συλλογή 
ακριβών και συγκριτικών δεδομένων και 
πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή 
του δικαίου της ΕΕ, καθώς και σχετικά με 
την κινητικότητα των υπηκόων τρίτων 
χωρών εντός της ΕΕ, με την παροχή 
στήριξης σε δίκτυα εμπειρογνωμόνων και 
έρευνας, και μέσω της παρουσίασης 
στατιστικών από τα κράτη μέλη· καλεί τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
μεριμνήσουν για τη συλλογή δεδομένων 
σχετικά με τον αντίκτυπο της COVID-19 
στη νόμιμη μετανάστευση εργατικού 
δυναμικού στην ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 104
Lukas Mandl

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η 
συλλογή δεδομένων και πληροφοριών 
σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου της 
ΕΕ με την παροχή στήριξης σε δίκτυα 
εμπειρογνωμόνων και έρευνας, και μέσω 
της παρουσίασης στατιστικών από τα 
κράτη μέλη·

4. τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η 
συλλογή δεδομένων και πληροφοριών 
σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου της 
ΕΕ με την παροχή στήριξης σε δίκτυα 
εμπειρογνωμόνων και έρευνας, και μέσω 
της παρουσίασης στατιστικών από τα 
κράτη μέλη· επίσης, είναι αναγκαίο να 
ληφθεί μια σαφέστερη εικόνα των 
διαφόρων ομάδων στόχων ειδικευμένων 
εργαζομένων, ειδικά σε τομείς στους 
οποίους τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν 
ελλείψεις δεξιοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 105
Miriam Lexmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η 
συλλογή δεδομένων και πληροφοριών 
σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου της 
ΕΕ με την παροχή στήριξης σε δίκτυα 
εμπειρογνωμόνων και έρευνας, και μέσω 
της παρουσίασης στατιστικών από τα 
κράτη μέλη·

4. τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η 
συλλογή ποιοτικών και συγκρίσιμων 
δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με 
την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ με την 
παροχή στήριξης σε δίκτυα 
εμπειρογνωμόνων και έρευνας, και μέσω 
της παρουσίασης στατιστικών από τα 
κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 106
Mounir Satouri
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η 
λειτουργία των οδών εισόδου στην 
Ευρώπη και απόκτησης άδειας εργασίας 
για τους μετανάστες από τρίτες χώρες, 
και να επιβληθεί ο σεβασμός στα 
δικαιώματα των μεταναστών και των 
προσφύγων εργαζομένων· στο πλαίσιο 
αυτό, καλεί την Επιτροπή να ρυθμίσει 
όλα τα γραφεία πρόσληψης προσωπικού, 
ενδεχομένως μέσω της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 107
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της 
συνεργασίας και της ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, 
ιδίως όσον αφορά την κινητικότητα των 
υπηκόων τρίτων χωρών εντός της ΕΕ, 
προκειμένου να αναδειχτεί η συνολική 
προστιθέμενη αξία και να προωθηθεί η 
απρόσκοπτη εφαρμογή των κανόνων 
κινητικότητας της ΕΕ·

Or. pl

Τροπολογία 108
Mounir Satouri

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. τονίζει την ανάγκη να ενισχυθούν 
τα υπάρχοντα πιλοτικά έργα που αφορούν 
τη νόμιμη μετανάστευση, σε διαβούλευση 
με τις συνδικαλιστικές ενώσεις και τις 
άλλες οργανώσεις που ασχολούνται με 
τους διακινούμενους εργαζομένους·

Or. en

Τροπολογία 109
Mounir Satouri

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. τονίζει την ανάγκη να 
δημιουργηθεί ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον 
για την ένταξη και την προστασία των 
δικαιωμάτων των διακινούμενων 
εργαζομένων, ανεξάρτητα από τις 
δεξιότητες ή το επίπεδο του μισθού τους, 
το μεταναστευτικό καθεστώς ή την 
ιθαγένειά τους, με τελικό σκοπό έναν 
Ευρωπαϊκό Κώδικα Μετανάστευσης·

Or. en

Τροπολογία 110
Mounir Satouri

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4δ. τονίζει την ανάγκη να τεθεί ως 
προϋπόθεση για τις πληρωμές της Κοινής 
Γεωργικής Πολιτικής ο σεβασμός των 
προβλεπόμενων συνθηκών εργασίας που 
προκύπτουν από τις σχετικές συλλογικές 
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συμβάσεις εργασίας και από το εθνικό και 
ενωσιακό κοινωνικό και εργατικό δίκαιο·

Or. en

Τροπολογία 111
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irena Joveva

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει την ανάγκη 
καταπολέμησης του αθέμιτου 
ανταγωνισμού μεταξύ των υπηκόων των 
κρατών μελών και των υπηκόων τρίτων 
χωρών, μέσω της διασφάλισης της ίσης 
μεταχείρισης και της λήψης μέτρων για 
την πρόληψη της εκμετάλλευσης των 
εργαζομένων.

5. τονίζει ότι η διακριτική 
μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών 
υπονομεύει την ικανότητα της ΕΕ να 
προσελκύει εργαζομένους· καλεί τα κράτη 
μέλη να εξασφαλίσουν αποτελεσματική 
συμμόρφωση με τα κοινά πρότυπα, την 
εργατική νομοθεσία και τις συμβάσεις για 
την πρόληψη των διακρίσεων και της 
εκμετάλλευσης των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 112
Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Marc Botenga, Leila Chaibi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει την ανάγκη καταπολέμησης 
του αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των 
υπηκόων των κρατών μελών και των 
υπηκόων τρίτων χωρών, μέσω της 
διασφάλισης της ίσης μεταχείρισης και της 
λήψης μέτρων για την πρόληψη της 
εκμετάλλευσης των εργαζομένων.

5. τονίζει την ανάγκη καταπολέμησης 
του αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των 
υπηκόων των κρατών μελών και των 
υπηκόων τρίτων χωρών, μέσω της 
διασφάλισης της απολύτως ίσης 
μεταχείρισης στην αγορά εργασίας, στους 
χώρους εργασίας και στην πρόσβαση στα 
συστήματα και τις παροχές κοινωνικής 
προστασίας, και της λήψης μέτρων για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της 
εκμετάλλευσης των διακινούμενων 
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εργαζομένων, ανεξάρτητα από το 
μεταναστευτικό καθεστώς τους·

Or. en

Τροπολογία 113
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει την ανάγκη καταπολέμησης 
του αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των 
υπηκόων των κρατών μελών και των 
υπηκόων τρίτων χωρών, μέσω της 
διασφάλισης της ίσης μεταχείρισης και της 
λήψης μέτρων για την πρόληψη της 
εκμετάλλευσης των εργαζομένων.

5. υπογραμμίζει την ανάγκη 
καταπολέμησης του αθέμιτου 
ανταγωνισμού μεταξύ των υπηκόων των 
κρατών μελών και των υπηκόων τρίτων 
χωρών, μέσω της διασφάλισης της 
απολύτως ίσης μεταχείρισης, κυρίως όσον 
αφορά τους όρους απασχόλησης, το 
δικαίωμα απεργίας και συμμετοχής σε 
συνδικαλιστική ένωση, την πρόσβαση 
στην κοινωνική προστασία από την 
πρώτη ημέρα, την πρόσβαση στις 
δημόσιες υπηρεσίες, την κοινωνική 
προστασία και την εκπαίδευση, και της 
λήψης μέτρων για την πρόληψη της 
εκμετάλλευσης των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 114
Mounir Satouri, Katrin Langensiepen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει την ανάγκη καταπολέμησης 
του αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των 
υπηκόων των κρατών μελών και των 
υπηκόων τρίτων χωρών, μέσω της 
διασφάλισης της ίσης μεταχείρισης και της 

5. τονίζει την ανάγκη καταπολέμησης 
του αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των 
υπηκόων των κρατών μελών και των 
υπηκόων τρίτων χωρών, μέσω της 
διασφάλισης της ίσης μεταχείρισης, 
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λήψης μέτρων για την πρόληψη της 
εκμετάλλευσης των εργαζομένων.

κυρίως όσον αφορά τους όρους 
απασχόλησης, το δικαίωμα απεργίας και 
συμμετοχής σε συνδικαλιστική ένωση, 
την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία 
από την πρώτη ημέρα, την πρόσβαση 
στις δημόσιες υπηρεσίες και την 
εκπαίδευση, και της λήψης μέτρων για την 
πρόληψη της εκμετάλλευσης των 
εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 115
Jeroen Lenaers

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει την ανάγκη καταπολέμησης 
του αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των 
υπηκόων των κρατών μελών και των 
υπηκόων τρίτων χωρών, μέσω της 
διασφάλισης της ίσης μεταχείρισης και της 
λήψης μέτρων για την πρόληψη της 
εκμετάλλευσης των εργαζομένων.

5. τονίζει την ανάγκη καταπολέμησης 
του αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των 
παρόχων υπηρεσιών, των υπηκόων των 
κρατών μελών και των υπηκόων τρίτων 
χωρών, μέσω της διασφάλισης της ίσης 
μεταχείρισης και της λήψης μέτρων για 
την πρόληψη της εκμετάλλευσης των 
εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 116
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει την ανάγκη καταπολέμησης 
του αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των 
υπηκόων των κρατών μελών και των 
υπηκόων τρίτων χωρών, μέσω της 
διασφάλισης της ίσης μεταχείρισης και της 
λήψης μέτρων για την πρόληψη της 

5. τονίζει την ανάγκη καταπολέμησης 
του αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των 
υπηκόων των κρατών μελών και των 
υπηκόων τρίτων χωρών, μέσω της 
διασφάλισης της ίσης μεταχείρισης και της 
λήψης μέτρων για την πρόληψη των 
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εκμετάλλευσης των εργαζομένων. καταχρήσεων και της εκμετάλλευσης των 
εργαζομένων·

Or. fr

Τροπολογία 117
Cindy Franssen, Λουκάς Φουρλάς, Maria Walsh, Dennis Radtke, Radan Kanev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει 
κατά προτεραιότητα για την πλήρη 
λειτουργικότητα της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Εργασίας (ΕΑΕ)· τονίζει την ανάγκη να 
παρέχονται σχετικές πληροφορίες για τα 
δικαιώματα των εργαζομένων και τις 
υποχρεώσεις των εργοδοτών, σε σχέση 
και με τους εργαζομένους στην ΕΕ που 
είναι υπήκοοι τρίτων χωρών· υπενθυμίζει 
την ανάγκη να συντονίζει και να 
υποστηρίζει η ΕΑΕ στοχευμένες 
επιθεωρήσεις των αποσπάσεων και της 
αδήλωτης εργασίας, μεταξύ άλλων σε 
σχέση με τους εργαζομένους που είναι 
υπήκοοι τρίτων χωρών·

Or. en

Τροπολογία 118
Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. καλεί τα κράτη μέλη να 
συμμετάσχουν στα πιλοτικά έργα για τη 
νόμιμη μετανάστευση που ξεκίνησε η 
Επιτροπή το 2017 [υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για 
τη μετανάστευση, COM(2017)0558 final] 
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και να προωθήσουν ενεργά τον ρόλο που 
μπορεί να παίξει η νόμιμη μετανάστευση 
στην αγορά εργασίας· καλεί επίσης την 
Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι αυτά τα 
πιλοτικά έργα είναι χωρίς αποκλεισμούς 
και διασφαλίζουν ίση μεταχείριση και 
ίσες ευκαιρίες για τους υπηκόους τρίτων 
χωρών·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει ότι η ισχύουσα 
νομοθεσία, όπως η οδηγία 2009/52/ΕΚ 
για τις κυρώσεις κατά των εργοδοτών, 
που προβλέπει μέτρα για την προστασία 
των εργαζομένων από κακομεταχείριση 
και εκμετάλλευση στον χώρο εργασίας, 
πρέπει να εφαρμόζεται δεόντως σε όλα τα 
κράτη μέλη της ΕΕ· τονίζει τη σημασία 
της ίσης μεταχείρισης όλων των 
εργαζομένων, είτε γηγενών είτε 
προερχόμενων από άλλο κράτος μέλος 
της ΕΕ είτε υπηκόων τρίτων χωρών·

Or. en

Τροπολογία 120
Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Marc Botenga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει την ανάγκη να δοθούν 
περισσότερες ευκαιρίες νόμιμης 
μετανάστευσης, να μπορούν οι 
οικονομικοί μετανάστες να εισέρχονται 
και να εργάζονται στην ΕΕ, και να 
επιβληθεί ο σεβασμός των ελάχιστων 
δικαιωμάτων, των αξιοπρεπών 
εργασιακών προτύπων και της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης για όλους τους 
εργαζομένους, ανεξάρτητα από το 
μεταναστευτικό καθεστώς τους, 
συμπεριλαμβανομένων των ελάχιστων 
δικαιωμάτων που εξασφαλίζουν τη 
μετάβαση από την παράτυπη στην 
κανονική απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 121
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. συνιστά τη λήψη μέτρων υπέρ της 
απαίτησης απόκτησης δεξιοτήτων από 
τους μετανάστες που διαμένουν νομίμως 
στην Ένωση, ώστε να αναπτύξουν τα 
προσόντα που απαιτούνται από την αγορά 
εργασίας στην οποία επιθυμούν να 
εισέλθουν, με προγράμματα επιμόρφωσης 
που ενισχύουν την απασχολησιμότητα 
μέσω της επιδίωξης της αριστείας·

Or. es

Τροπολογία 122
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irena Joveva
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αυξήσουν τις προσπάθειές τους 
για να κρατήσουν τους φοιτητές που 
αποφοιτούν από πανεπιστήμια της ΕΕ· 
τονίζει ότι, εάν παρεχόταν στους 
αποφοίτους δυνατότητα κινητικότητας 
εντός της ΕΕ και ισχύουσα θεώρηση για 
αναζήτηση εργασίας, θα αυξανόταν 
συνολικά η ελκυστικότητα της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 123
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί 
η ευελιξία στους κανονισμούς της ΕΕ 
προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 
ιδιαίτερες συνθήκες στα επιμέρους κράτη 
μέλη, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάστασης που επικρατεί στην αγορά 
εργασίας, επισημαίνει δε την ανάγκη 
χρήσης προαιρετικών ρητρών στις 
οδηγίες·

Or. pl

Τροπολογία 124
Radan Kanev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει ότι πρέπει να 
διασφαλιστούν νόμιμα περισσότερες 
ευκαιρίες κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού εντός της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 125
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. υπογραμμίζει ότι οι αργές και 
υπερβολικά γραφειοκρατικές διαδικασίες 
ενδεχομένως επηρεάζουν την πρόσβαση 
των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο 
στην εκπαίδευση και στην αγορά 
εργασίας, αυξάνοντας με την πάροδο του 
χρόνου τον κίνδυνο να εξωθηθούν στην 
αδήλωτη εργασία και να βρεθούν σε 
ευάλωτη κατάσταση· επισημαίνει ότι η 
χρονοβόρα διεκπεραίωση των αιτήσεων 
διεθνούς προστασίας και η αδυναμία 
καταγραφής των αιτούντων άσυλο κατά 
την άφιξή τους δεν εμποδίζει απλώς την 
έγκαιρη και νόμιμη πρόσβαση των 
προσφύγων και των αιτούντων άσυλο 
στην αγορά εργασίας, αλλά δημιουργεί 
επίσης συνθήκες ανάπτυξης των 
πρακτικών αδήλωτης εργασίας και όλων 
των μορφών εκμετάλλευσης και 
κακομεταχείρισης·

Or. en

Τροπολογία 126
Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Marc Botenga, Leila Chaibi
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει 
κατά προτεραιότητα για την πλήρη 
λειτουργικότητα της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Εργασίας (ΕΑΕ)· τονίζει την ανάγκη να 
παρέχονται σχετικές πληροφορίες για τα 
δικαιώματα των εργαζομένων και τις 
υποχρεώσεις των εργοδοτών, σε σχέση 
και με τους εργαζομένους στην ΕΕ που 
είναι υπήκοοι τρίτων χωρών· υπενθυμίζει 
την ανάγκη να συντονίζει και να 
υποστηρίζει η ΕΑΕ στοχευμένες 
επιθεωρήσεις των αποσπάσεων και της 
αδήλωτης εργασίας, μεταξύ άλλων σε 
σχέση με τους εργαζομένους που είναι 
υπήκοοι τρίτων χωρών·

Or. en

Τροπολογία 127
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους προκειμένου να 
εξελιχθούν σε πιο ελκυστικούς πόλους 
έλξης στο πλαίσιο της διεθνούς 
κινητικότητας ανθρώπινου κεφαλαίου, 
συμπεριλαμβανομένων των επενδυτών 
και των επιχειρηματιών, η προσέλκυση 
των οποίων θεωρείται, συχνά πλέον, 
εξέχουσας σημασίας·

Or. pl
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Τροπολογία 128
Cindy Franssen, Λουκάς Φουρλάς, Maria Walsh, Dennis Radtke, Radan Kanev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω τις 
νόμιμες οδούς μετανάστευσης εργατικού 
δυναμικού, λαμβάνοντας υπόψη τις 
απαιτήσεις και τις ανάγκες της εγχώριας 
αγοράς εργασίας και εστιάζοντας στα 
επαγγέλματα με συστημική έλλειψη 
εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 129
Radan Kanev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να παρέχονται στους νόμιμους 
μετανάστες στην Ένωση κατάλληλες 
ευκαιρίες για να αξιοποιούν τις 
εργασιακές τους δεξιότητες και τις 
ευκαιρίες κινητικότητας στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 130
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. ζητεί να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες 
για τους άνδρες και τις γυναίκες σε όλες 
τις πολιτικές και διαδικασίες που 
σχετίζονται με την κοινωνική 
ενσωμάτωση και την ένταξη στην αγορά 
εργασίας των υπηκόων τρίτων χωρών, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
αναλαμβάνουν συχνότερα από ό,τι οι 
άνδρες την ευθύνη της φροντίδας των 
παιδιών, των ηλικιωμένων ή άλλων 
εξαρτώμενων μελών της οικογένειας· 
υπενθυμίζει ότι η παροχή ποιοτικής και 
προσβάσιμης παιδικής φροντίδας και 
φροντίδας άλλων εξαρτώμενων 
προσώπων, καθώς και οι ευέλικτες 
εργασιακές ρυθμίσεις και η εφαρμογή της 
ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας, όπως 
η οδηγία για την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, είναι 
παραδείγματα του πώς μπορεί να 
βελτιωθεί η πρόσβαση όλων των γονέων 
και των φροντιστών στην αγορά 
εργασίας, με σκοπό την οικονομική και 
κοινωνική ενδυνάμωσή τους·

Or. en

Τροπολογία 131
Cindy Franssen, Λουκάς Φουρλάς, Maria Walsh, Dennis Radtke

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. επικροτεί τις πρωτοβουλίες της 
Επιτροπής με στόχο τη συνεργασία 
οικονομικών και κοινωνικών εταίρων στο 
θέμα της ένταξης στην αγορά εργασίας· 
τονίζει την ανάγκη να συνεχιστούν 
πρωτοβουλίες όπως «Ενωμένοι εργοδότες 
για την ένταξη», «Ευρωπαϊκή σύμπραξη 
για την ένταξη», «Ευρωπαϊκός διάλογος 
για τις δεξιότητες και τη μετανάστευση», 
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ώστε να προωθηθεί η στήριξη και η 
κατανόηση των οφελών και των παγίδων 
στη μετανάστευση εργατικού δυναμικού· 
στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τον διάλογο 
με τους οικονομικούς και κοινωνικούς 
εταίρους και άλλους ενδιαφερόμενους 
φορείς για το θέμα της μετανάστευσης 
εργατικού δυναμικού·

Or. en

Τροπολογία 132
Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Marc Botenga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. σημειώνει ότι οι υπήκοοι τρίτων 
χωρών μπορούν να αποσπώνται είτε 
απευθείας από μια τρίτη χώρα σε ένα 
κράτος μέλος της ΕΕ, είτε από ένα 
κράτος μέλος της ΕΕ σε ένα άλλο, 
αποκτώντας άδεια εργασίας στο πρώτο 
κράτος μέλος πριν από την απόσπασή 
τους στο δεύτερο κράτος μέλος· 
υπενθυμίζει ότι οι οδηγίες 96/71/ΕΚ και 
2018/957 σχετικά με την απόσπαση 
εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της 
οδηγίας 2014/67/ΕΕ για την εφαρμογή 
του νόμου, ισχύουν για τις ενδοενωσιακές 
αποσπάσεις υπηκόων τρίτων χωρών·

Or. en

Τροπολογία 133
Radan Kanev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί 
το υπάρχον σύστημα αναγνώρισης των 
επαγγελματικών προσόντων μεταξύ των 
κρατών μελών της ΕΕ ως προϋπόθεση 
για τη διευκόλυνση της κινητικότητας 
του εργατικού δυναμικού·

Or. en

Τροπολογία 134
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. εφιστά την προσοχή στο ζήτημα 
το οποίο προκύπτει όσον αφορά τα άτομα 
που απασχολούνται σε θέσεις εργασίας 
κατώτερες των προσόντων τους· καλεί τα 
κράτη μέλη να συνεργαστούν στενότερα 
για την αμοιβαία αναγνώριση των 
προσόντων·

Or. pl

Τροπολογία 135
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5δ. τονίζει τα οφέλη της εκπαίδευσης 
στην πρόσβαση και ένταξη στην αγορά 
εργασίας· συνεπώς, ζητεί να ενισχυθεί το 
ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών 
προσόντων για την κατάλληλη 
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αναγνώριση των δεξιοτήτων, των 
ικανοτήτων και των προσόντων που 
έχουν αποκτηθεί εκτός των ευρωπαϊκών 
συνόρων· επιπλέον, καλεί τα κράτη μέλη 
να αναγνωρίζουν, να επικυρώνουν και να 
πιστοποιούν τις υπάρχουσες δεξιότητες, 
τις τυπικές και μη τυπικές ικανότητες, τα 
ταλέντα και την τεχνογνωσία των 
μεταναστών από τρίτες χώρες· 
υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί για όλους τους υπηκόους 
τρίτων χωρών, και ειδικότερα για τα 
κορίτσια και τις γυναίκες, τους νέους και 
τα άτομα από μειονεκτικά υπόβαθρα, 
πρόσβαση σε τυπική, άτυπη και μη 
τυπική εκπαίδευση και ποιοτική δια βίου 
κατάρτιση·

Or. en

Τροπολογία 136
Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Marc Botenga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5δ. υπογραμμίζει ότι η αύξηση των 
αποσπασμένων εργαζομένων υπηκόων 
τρίτων χωρών στην ΕΕ δεν αποτελεί 
πρόβλημα αυτή καθαυτή, όσο η 
ανησυχητική αύξηση περιστατικών 
κακομεταχείρισης, εκμετάλλευσης και 
παραβίασης δικαιωμάτων των 
εργαζομένων σε σχέση με αυτήν την 
ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 137
Cindy Franssen, Λουκάς Φουρλάς, Maria Walsh, Dennis Radtke, Radan Kanev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 δ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5δ. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει 
τη χρηματοδότηση έργων σύμπραξης 
σχετικά με τις δεξιότητες που εστιάζουν 
στη μετανάστευση και την ένταξη του 
εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο του 
ΕΚΤ+ και του ΤΑΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 138
Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Marc Botenga, Leila Chaibi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ε. προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές 
τους να αντιμετωπίσουν την 
εκμετάλλευση σε σχέση και με τους 
αποσπασμένους εργαζομένους που είναι 
υπήκοοι τρίτων χωρών, 
συμπεριλαμβανομένων καταχρηστικών 
πρακτικών όπως η υπεργολαβία, τα 
γραφεία εύρεσης προσωρινής 
απασχόλησης, οι εικονικές εταιρείες, η 
ψευδής αυτοαπασχόληση, η ψευδής 
απόσπαση και οι αδήλωτοι αποσπασμένοι 
εργαζόμενοι·

Or. en

Τροπολογία 139
Cindy Franssen, Λουκάς Φουρλάς, Maria Walsh, Dennis Radtke, Radan Kanev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ε. τονίζει την ανάγκη συνεχούς 
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υποστήριξης της δια βίου μάθησης τόσο 
για τους πολίτες των κρατών μελών της 
ΕΕ όσο και για τους υπηκόους τρίτων 
χωρών που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ώστε να ενθαρρύνεται η 
απόκτηση των απαιτούμενων δεξιοτήτων 
για ένταξη στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 140
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ε. καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα να ξαναρχίσουν άμεσα τις 
συζητήσεις σχετικά με την αναθεώρηση 
της οδηγίας για την μπλε κάρτα και να 
απεμπλέξουν την κατάσταση στο 
Συμβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 141
Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Marc Botenga, Leila Chaibi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5στ. υπογραμμίζει ότι οι αδήλωτοι 
εργαζόμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών 
βρίσκονται σε μια ιδιαίτερα ευάλωτη 
κατάσταση χωρίς εργασιακή ασφάλεια, 
πρόσβαση σε κοινωνική προστασία και 
με κίνδυνο κακομεταχείρισης· θεωρεί ότι 
οι αδήλωτοι εργαζόμενοι υπήκοοι τρίτων 
χωρών ενδέχεται να αντιμετωπίζουν 
ιδιαίτερες δυσκολίες στην καταγγελία 
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περιστατικών κακομεταχείρισης, 
φοβούμενοι ότι θα χάσουν, όχι μόνο την 
εργασία τους αλλά και την κατοικία και 
τη διαμονή τους· καλεί την ΕΑΕ και τα 
κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές 
τους για την αντιμετώπιση της αδήλωτης 
εργασίας, επιβάλλοντας αποτελεσματικά 
τις υποχρεώσεις των εργοδοτών να 
σταματήσουν την εκμετάλλευση και να 
δηλώνουν και να νομιμοποιούν τους 
εργαζομένους τους· ζητεί να εισαχθούν 
τείχη προστασίας μεταξύ επιθεωρήσεων 
εργασίας και μεταναστευτικών αρχών, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση 
των δικαιωμάτων των διακινούμενων 
εργαζομένων που δεν διαθέτουν έγγραφα·

Or. en

Τροπολογία 142
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5στ. υπογραμμίζει το κρίσιμο έργο των 
κοινωνικών εταίρων, της κοινωνίας των 
πολιτών, των τοπικών και περιφερειακών 
αρχών, καθώς και των οργανώσεων 
εθελοντών που προσφέρουν υποστήριξη 
για την ενδυνάμωση και ένταξη των 
μεταναστών από χώρες εκτός ΕΕ στο 
εργατικό δυναμικό, και παροχή 
πληροφοριών στους διακινούμενους 
εργαζομένους, ιδίως σχετικά με τα 
δικαιώματα και τα καθήκοντά τους, και 
την προστασία που δικαιούνται· ζητεί 
επίσης πλήρη συμμετοχή των εν λόγω 
ενδιαφερόμενων φορέων στη διαδικασία 
χάραξης πολιτικής·

Or. en
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Τροπολογία 143
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ζ. θεωρεί εξίσου σημαντικό να 
παρέχεται κατάλληλη κατάρτιση σχετικά 
με την νομοθεσία για την απασχόληση, τα 
δικαιώματα και τα καθήκοντα στους 
υπηκόους τρίτων χωρών, καθώς και στις 
θεσμικές αρχές, ώστε να αποτρέπεται η 
εκμετάλλευση των μεταναστών με 
πρακτικές αδήλωτης εργασίας και άλλες 
μορφές σοβαρής εργασιακής 
εκμετάλλευσης ή διάκρισης στον χώρο 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 144
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 η (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5η. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι 
συνθήκες που επικρατούν στην αγορά 
εργασίας των χωρών υποδοχής 
συγκαταλέγονται στους αποφασιστικούς 
παράγοντες για τη διασφάλιση της 
βιώσιμης και επιτυχούς ένταξης των 
υπηκόων τρίτων χωρών· γνωρίζει το 
γεγονός ότι αυτά τα άτομα είναι 
ετερογενή όσον αφορά την ηλικία, τις 
δεξιότητες, τις γνώσεις και το υπόβαθρο· 
τονίζει ότι η ανεργία στην ΕΕ, ιδίως η 
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ανεργία των νέων και η μακροχρόνια 
ανεργία, παραμένει σε ανησυχητικά 
υψηλά επίπεδα σε ορισμένες χώρες και 
περιφέρειες, και ότι η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να 
δίνουν προτεραιότητα σε πολιτικές και 
επενδύσεις που στοχεύουν στην 
εξασφάλιση ποιοτικής απασχόλησης για 
το σύνολο της κοινωνίας, με ιδιαίτερη 
έμφαση στα πλέον ευάλωτα άτομα, 
ανεξάρτητα από την κατάσταση και τον 
τόπο καταγωγής τους· υπενθυμίζει ότι οι 
δράσεις για τη δημιουργία ποιοτικής 
απασχόλησης για όλους προωθούν τις 
ενεργές αγορές εργασίας και την 
ανάπτυξη, έχοντας θετικό αντίκτυπο στα 
ΑΕΠ·

Or. en

Τροπολογία 145
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 θ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5θ. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
χρησιμοποιούνται τα κονδύλια για την 
ένταξη σε πραγματικά μέτρα ένταξης, και 
ότι ο στόχος της ένταξης των υπηκόων 
τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας 
πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην 
απόδοση μεγαλύτερης έμφασης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+· τονίζει 
τα ανεπαρκή κονδύλια του εν λόγω 
ταμείου, αναγνωρίζοντας τις μεγάλες 
προκλήσεις και τον αριθμό των βασικών 
πρωτοβουλιών που πρέπει να 
χρηματοδοτηθούν από το ταμείο, και 
ζητεί επενδύσεις και πρόσθετους πόρους·

Or. en



AM\1213377EL.docx 81/81 PE657.374v01-00

EL


