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Τροπολογία 80
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Πρόταση οδηγίας
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
[την πρόταση της Επιτροπής].

Or. en

Τροπολογία 81
Jessica Polfjärd, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Arba Kokalari, Jörgen Warborn, David 
Lega, Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
–

Πρόταση απόρριψης

— Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
απορρίπτει [την πρόταση της 
Επιτροπής].

Or. en

Τροπολογία 82
Nikolaj Villumsen, Malin Björk, Marianne Vind

Πρόταση οδηγίας
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
[την πρόταση της Επιτροπής].

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο άρθρο 153 παράγραφος 5 ΣΛΕΕ ορίζεται ότι η ΕΕ δεν διαθέτει αρμοδιότητα όσον αφορά 
τις αμοιβές: «Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στις αμοιβές [...]». Ως εκ 
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τούτου, η πρόταση οδηγίας για κατώτατους μισθούς είναι αντίθετη με τις διατάξεις της 
Συνθήκης και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Επιπλέον, η παρούσα οδηγία απειλεί τα μοντέλα 
της αγοράς εργασίας στη Δανία και τη Σουηδία, τα οποία έχουν αποδειχτεί επιτυχημένα ως 
προς τη διασφάλιση των αυξήσεων των πραγματικών αποδοχών και την προστασία των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων. Τέλος, δεν θεωρούμε ότι η νομοθεσία της ΕΕ για τους 
κατώτατους μισθούς θα επιλύσει τα προβλήματα των υπερβολικά χαμηλών μισθολογικών 
επιπέδων στην ΕΕ.

Τροπολογία 83
Sandra Pereira

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος 1 α (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθορίζει κριτήρια τα οποία ενδέχεται να περιορίσουν ή 
να αποτρέψουν την αύξηση μισθών. Επιπλέον, δεδομένου ότι οι πολιτικές καθορισμού μισθών 
αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών, η πρόταση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής προσκρούει στις εν λόγω αρμοδιότητες.

Τροπολογία 84
Nicolaus Fest, Guido Reil

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
–

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
[την πρόταση της Επιτροπής].

Or. en

Τροπολογία 85
Margarita de la Pisa Carrión
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Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

– Έχοντας υπόψη το άρθρο 152 
παράγραφος 1 στοιχείο στ) της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,

Or. es

Τροπολογία 86
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 β (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

– Έχοντας υπόψη το άρθρο 153 
παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. es

Τροπολογία 87
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

– Έχοντας υπόψη τη νομολογία του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και ιδίως τις συνεκδικασθείσες υποθέσεις 
C-395/08 και C-396/08,

Or. es
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Τροπολογία 88
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind

Πρόταση οδηγίας
Tίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για επαρκείς κατώτατους μισθούς στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση

για ένα πλαίσιο με σκοπό την προώθηση 
των επαρκών κατώτατων μισθών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση

Or. en

Τροπολογία 89
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu 
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt 
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Tίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για επαρκείς κατώτατους μισθούς στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση

για ένα πλαίσιο για την προώθηση των 
επιπέδων των κατώτατων μισθών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση

Or. en

Τροπολογία 90
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, David Lega, Tomas Tobé, Arba Kokalari, Jörgen 
Warborn
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Πρόταση οδηγίας
Tίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για επαρκείς κατώτατους μισθούς στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση

για ένα πλαίσιο για επαρκείς κατώτατους 
μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Or. en

Τροπολογία 91
Peter Lundgren

Πρόταση οδηγίας
Tίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για επαρκείς κατώτατους μισθούς στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση

για συνιστώμενους επαρκείς κατώτατους 
μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Or. en

Τροπολογία 92
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 153 παράγραφος 2, σε 
συνδυασμό με το άρθρο 153 παράγραφος 1 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 153 παράγραφος 2, σε 
συνδυασμό με το άρθρο 153 παράγραφος 1 



PE692.765v02-00 8/500 AM\1231713EL.docx

EL

στοιχείο β), στοιχείο β), στοιχείο στ) και παράγραφος 
5,

Or. es

Τροπολογία 93
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη το άρθρο 4 του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη,

Or. en

Τροπολογία 94
Peter Lundgren

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 3 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
Ένωση έχει ως σκοπούς, μεταξύ άλλων, 
να προάγει την ευημερία των λαών της 
και να εργάζεται για την αειφόρο 
ανάπτυξη της Ευρώπης με γνώμονα την 
κοινωνική οικονομία της αγοράς με 
υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 95
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 3 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
Ένωση έχει ως σκοπούς, μεταξύ άλλων, να 
προάγει την ευημερία των λαών της και να 
εργάζεται για την αειφόρο ανάπτυξη της 
Ευρώπης με γνώμονα την κοινωνική 
οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό 
ανταγωνιστικότητας.

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 3 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
Ένωση έχει ως σκοπούς, μεταξύ άλλων, να 
προάγει την ισότητα και την κοινωνική 
δικαιοσύνη, την ευημερία των λαών της 
και να εργάζεται για την αειφόρο ανάπτυξη 
της Ευρώπης με γνώμονα την κοινωνική 
οικονομία της αγοράς με αλληλεγγύη και 
υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας 
στοχεύοντας στην πλήρη απασχόληση και 
κοινωνική πρόοδο, και σε υψηλό επίπεδο 
προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας 
του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με το άρθρο 
9, η Ένωση λαμβάνει υπόψη τις 
απαιτήσεις που συνδέονται με την 
προώθηση υψηλού επιπέδου 
απασχόλησης, την εγγύηση επαρκούς 
κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού.

Or. en

Τροπολογία 96
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, 
Sylvie Brunet

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 3 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
Ένωση έχει ως σκοπούς, μεταξύ άλλων, να 
προάγει την ευημερία των λαών της και να 
εργάζεται για την αειφόρο ανάπτυξη της 
Ευρώπης με γνώμονα την κοινωνική 
οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό 
ανταγωνιστικότητας.

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 3 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
Ένωση έχει ως σκοπούς, μεταξύ άλλων, να 
προάγει την ευημερία των λαών της και να 
εργάζεται για την αειφόρο ανάπτυξη της 
Ευρώπης με γνώμονα την κοινωνική 
οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό 
ανταγωνιστικότητας και με στόχο την 
πλήρη απασχόληση και την κοινωνική 



PE692.765v02-00 10/500 AM\1231713EL.docx

EL

πρόοδο.

Or. en

Τροπολογία 97
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 3 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
Ένωση έχει ως σκοπούς, μεταξύ άλλων, να 
προάγει την ευημερία των λαών της και να 
εργάζεται για την αειφόρο ανάπτυξη της 
Ευρώπης με γνώμονα την κοινωνική 
οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό 
ανταγωνιστικότητας.

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 3 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
Ένωση έχει ως σκοπούς, μεταξύ άλλων, να 
προάγει την ευημερία των λαών της και να 
εργάζεται για την αειφόρο ανάπτυξη της 
Ευρώπης με γνώμονα την κοινωνική 
οικονομία της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 98
Cindy Franssen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Το Βέλγιο διαθέτει ισχυρή 
παράδοση στις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις με κάλυψη σε ποσοστό 
96 %, που είναι ένα από τα υψηλότερα 
στην ΕΕ. Ο κατώτατος μισθός στο Βέλγιο 
δεν καθορίζεται από τον νόμο. Ορίζεται 
σε εθνικό επίπεδο βάσει συλλογικών 
συμβάσεων που συνάπτονται από το 
Εθνικό Συμβούλιο Εργασίας. Συνεπώς, το 
Βέλγιο δεν θα πρέπει να συμπεριληφθεί 
στην ομάδα των κρατών μελών που 
διαθέτουν νόμιμους κατώτατους μισθούς.

Or. en
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Τροπολογία 99
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Σύμφωνα με το άρθρο 153 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση υποστηρίζει και συμπληρώνει τη 
δράση των κρατών μελών στον τομέα 
των όρων εργασίας, αλλά αυτό δεν ισχύει 
για τις αποδοχές. Επομένως, ο 
καθορισμός κατώτατων μισθών θα 
πρέπει διενεργείται από τα κράτη μέλη.

Or. pl

Τροπολογία 100
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Σύμφωνα με το άρθρο 153 
παράγραφος 1 στοιχείο β) της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η Ένωση έχει αρμοδιότητα να 
υποστηρίζει και να συμπληρώνει τη 
δράση των κρατών μελών όσον αφορά 
τους όρους εργασίας.

Or. es

Τροπολογία 101
Peter Lundgren

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Κανένα σημείο της παρούσας 
οδηγίας δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι 
υποχρεώνει κράτη μέλη, όπως η Σουηδία, 
που διαθέτει μοντέλο αγοράς εργασίας το 
οποίο βασίζεται κυρίως στις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, να επιβάλουν 
κατώτατους μισθούς ή να υπαχθούν σε 
τυχόν νέες διατάξεις.

Or. en

Τροπολογία 102
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Με το άρθρο 7 του Διεθνούς 
Συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά 
και μορφωτικά δικαιώματα 
αναγνωρίζεται το δικαίωμα όλων σε 
δίκαιο μισθό και ίση αμοιβή για εργασία 
ίσης αξίας, και σε αξιοπρεπή διαβίωση 
για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Or. en

Τροπολογία 103
Nicolaus Fest, Guido Reil

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Οι αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις 
των εθνικών κοινοβουλίων της Μάλτας, 
της Σουηδίας και της Δανίας καταλήγουν 
στο συμπέρασμα ότι η παρούσα πρόταση 
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δεν συνάδει με την αρχή της 
επικουρικότητας.

Or. en

Τροπολογία 104
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Σύμφωνα με το άρθρο 153 
παράγραφος 1 στοιχείο β) της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η Ένωση έχει αρμοδιότητα να 
υποστηρίζει και να συμπληρώνει τη 
δράση των κρατών μελών στον τομέα της 
εκπροσώπησης και συλλογικής 
υπεράσπισης των συμφερόντων 
εργαζομένων και εργοδοτών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
συνδιαχείρισης. Για τη συγκεκριμένη 
αρμοδιότητα απαιτείται ομοφωνία των 
μελών του Συμβουλίου.

Or. es

Τροπολογία 105
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Στο άρθρο 151 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ορίζεται ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη 
έχουν ως στόχο, μεταξύ άλλων, τη 
βελτίωση των διαβίωσης και εργασίας, 
ώστε να καταστήσουν δυνατή την 
εναρμόνισή τους με παράλληλη 
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διατήρηση της προόδου, την κατάλληλη 
κοινωνική προστασία, τον κοινωνικό 
διάλογο, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Χάρτη.

Or. en

Τροπολογία 106
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1γ) Σύμφωνα με το άρθρο 153 
παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
αρμοδιότητα όσον αφορά τις αμοιβές και 
το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι έγκειται 
αποκλειστικά στα κράτη μέλη.

Or. es

Τροπολογία 107
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1δ) Σύμφωνα με το άρθρο 27 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλοι οι 
εργαζόμενοι ή οι εκπρόσωποί τους έχουν 
δικαίωμα στην έγκαιρη ενημέρωση και 
διαβούλευση, στις περιπτώσεις και υπό 
τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από 
το δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές 
νομοθεσίες και πρακτικές.

Or. es
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Τροπολογία 108
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1ε) Σύμφωνα με το άρθρο 28 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλοι οι 
εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να 
διαπραγματεύονται και να συνάπτουν 
συλλογικές συμβάσεις στα ενδεδειγμένα 
επίπεδα καθώς και να προσφεύγουν, σε 
περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, σε 
συλλογικές δράσεις για την υπεράσπιση 
των συμφερόντων τους, 
συμπεριλαμβανομένης της απεργίας.

Or. es

Τροπολογία 109
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το άρθρο 31 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης36 κατοχυρώνει το 
δικαίωμα κάθε εργαζομένου σε συνθήκες 
εργασίας οι οποίες σέβονται την υγεία, την 
ασφάλεια και την αξιοπρέπειά του.

(2) Το άρθρο 21 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύει κάθε 
διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, 
χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή 
κοινωνικής προέλευσης, γενετικών 
χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή 
κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους 
εθνικής μειονότητας, περιουσίας, 
γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού. Το άρθρο 
23 προβλέπει το δικαίωμα στην ισότητα 
γυναικών και ανδρών σε όλους τους 
τομείς, μεταξύ άλλων στην απασχόληση, 
την εργασία και τις αποδοχές. Το άρθρο 
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27 προβλέπει το δικαίωμα των 
εργαζομένων στην ενημέρωση και τη 
διαβούλευση. Το άρθρο 28 προβλέπει το 
δικαίωμα των εργαζομένων και των 
εργοδοτών ή των αντίστοιχων 
οργανώσεών τους να διαπραγματεύονται 
και να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις 
στα ενδεδειγμένα επίπεδα. Το άρθρο 31 
κατοχυρώνει το δικαίωμα κάθε 
εργαζομένου σε συνθήκες εργασίας οι 
οποίες σέβονται την υγεία, την ασφάλεια 
και την αξιοπρέπειά του.

__________________ __________________
36 Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2012/C 326/02 
(ΕΕΕΕ C326/391 της 26.10.2012).

36 Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2012/C 326/02 
(ΕΕΕΕ C326/391 της 26.10.2012).

Or. en

Τροπολογία 110
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Marie-Pierre 
Vedrenne, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Ilana Cicurel, Sylvie Brunet

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το άρθρο 31 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης36 κατοχυρώνει το 
δικαίωμα κάθε εργαζομένου σε συνθήκες 
εργασίας οι οποίες σέβονται την υγεία, την 
ασφάλεια και την αξιοπρέπειά του.

(2) Το άρθρο 28 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης36 κατοχυρώνει το 
δικαίωμα των εργαζόμενων και των 
εργοδοτών, ή των αντίστοιχων 
οργανώσεών τους να έχουν, σύμφωνα με 
το κοινοτικό δίκαιο και τις εθνικές 
νομοθεσίες και πρακτικές, δικαίωμα να 
διαπραγματεύονται και να συνάπτουν 
συλλογικές συμβάσεις στα ενδεδειγμένα 
επίπεδα καθώς και να προσφεύγουν, σε 
περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, σε 
συλλογικές δράσεις για την υπεράσπιση 
των συμφερόντων τους, 
συμπεριλαμβανομένης της απεργίας. Το 
άρθρο 31 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης37 
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κατοχυρώνει το δικαίωμα κάθε 
εργαζομένου σε συνθήκες εργασίας οι 
οποίες σέβονται την υγεία, την ασφάλεια 
και την αξιοπρέπειά του.

__________________ __________________
36 Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2012/C 326/02 
(ΕΕΕΕ C326/391 της 26.10.2012).

36 Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2012/C 326/02 
(ΕΕΕΕ C326/391 της 26.10.2012).
37 Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2012/C 326/02 
(ΕΕΕΕ C326/391 της 26.10.2012).

Or. en

Τροπολογία 111
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Σύμφωνα με τη νομολογία του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-395/08 
και C-396/08, Bruno κ.λπ.), η Ένωση 
μπορεί να εγκρίνει νομοθεσία 
διαδικαστικού χαρακτήρα για τις 
συνθήκες εργασίας που αφορούν τους 
μισθούς, χωρίς ωστόσο να καθορίζει το 
ποσό κανενός μισθολογικού στοιχείου, 
ούτε τις προϋποθέσεις καθορισμού των 
μισθών αν αυτές είναι δυνατό να 
επηρεάσουν άμεσα το αποτέλεσμα της 
εφαρμογής τους.

Or. es

Τροπολογία 112
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης 
ορίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν 
δικαίωμα σε δίκαιες συνθήκες εργασίας. 
Αναγνωρίζει το δικαίωμα όλων των 
εργαζομένων σε δίκαιη αμοιβή που να 
διασφαλίζει στους ίδιους και στις 
οικογένειές τους αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης. Το άρθρο 4 του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Χάρτη αναγνωρίζει τον ρόλο 
των συλλογικών συμβάσεων που 
συνάπτονται ελεύθερα, καθώς και των 
μηχανισμών καθορισμού νόμιμων 
κατώτατων μισθών, ώστε να διασφαλίζεται 
η αποτελεσματική άσκηση του 
δικαιώματος αυτού.

(3) Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης 
ορίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν 
δικαίωμα σε δίκαιες συνθήκες εργασίας. 
Αναγνωρίζει το δικαίωμα όλων των 
εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των 
νέων, όσων ασκούν οικιακές εργασίες και 
όσων εργάζονται στον τομέα της 
φροντίδας, σε αμοιβή που να διασφαλίζει 
στους ίδιους και στις οικογένειές τους 
αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Το άρθρο 4 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη 
αναγνωρίζει τον ρόλο των συλλογικών 
συμβάσεων που συνάπτονται ελεύθερα, 
καθώς και των μηχανισμών καθορισμού 
νόμιμων κατώτατων μισθών, ώστε να 
διασφαλίζεται η αποτελεσματική άσκηση 
του δικαιώματος αυτού και η άσκηση του 
δικαιώματος σε αμοιβή που παρέχει 
στους ίδιους και στις οικογένειές τους 
αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. 
Αναγνωρίζει το δικαίωμα ανδρών και 
γυναικών εργαζομένων σε ίση αμοιβή για 
εργασία ίσης αξίας και το δικαίωμα σε 
αμοιβή που εξασφαλίζει στους 
εργαζόμενους και στις οικογένειές τους 
αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Το άρθρο 
7 αναγνωρίζει το δικαίωμα των νέων 
εργαζομένων σε δίκαιη αμοιβή.

Or. en

Τροπολογία 113
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, 
Sylvie Brunet

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός (3) Το άρθρο 2 του Ευρωπαϊκού 
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Χάρτης ορίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι 
έχουν δικαίωμα σε δίκαιες συνθήκες 
εργασίας. Αναγνωρίζει το δικαίωμα όλων 
των εργαζομένων σε δίκαιη αμοιβή που να 
διασφαλίζει στους ίδιους και στις 
οικογένειές τους αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης. Το άρθρο 4 του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Χάρτη αναγνωρίζει τον ρόλο 
των συλλογικών συμβάσεων που 
συνάπτονται ελεύθερα, καθώς και των 
μηχανισμών καθορισμού νόμιμων 
κατώτατων μισθών, ώστε να διασφαλίζεται 
η αποτελεσματική άσκηση του 
δικαιώματος αυτού.

Κοινωνικού Χάρτη ορίζει ότι όλοι οι 
εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε δίκαιες 
συνθήκες εργασίας. Το άρθρο 4 
αναγνωρίζει το δικαίωμα όλων των 
εργαζομένων σε δίκαιη αμοιβή που να 
διασφαλίζει στους ίδιους και στις 
οικογένειές τους αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης και τον ρόλο των συλλογικών 
συμβάσεων που συνάπτονται ελεύθερα, 
καθώς και των μηχανισμών καθορισμού 
νόμιμων κατώτατων μισθών, ώστε να 
διασφαλίζεται η αποτελεσματική άσκηση 
του δικαιώματος αυτού. Το άρθρο 5 
αναγνωρίζει το δικαίωμα των 
εργαζομένων και των εργοδοτών να 
διαμορφώνουν οργανώσεις σε τοπικό, 
εθνικό ή διεθνές επίπεδο για την 
προστασία των οικονομικών και 
κοινωνικών συμφερόντων τους και να 
γίνονται μέλη αυτών των οργανώσεων. Το 
άρθρο 6 αναγνωρίζει το δικαίωμα στις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Or. en

Τροπολογία 114
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης 
ορίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν 
δικαίωμα σε δίκαιες συνθήκες εργασίας. 
Αναγνωρίζει το δικαίωμα όλων των 
εργαζομένων σε δίκαιη αμοιβή που να 
διασφαλίζει στους ίδιους και στις 
οικογένειές τους αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης. Το άρθρο 4 του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Χάρτη αναγνωρίζει τον ρόλο 
των συλλογικών συμβάσεων που 
συνάπτονται ελεύθερα, καθώς και των 
μηχανισμών καθορισμού νόμιμων 
κατώτατων μισθών, ώστε να διασφαλίζεται 
η αποτελεσματική άσκηση του 

(3) Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης 
ορίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν 
δικαίωμα σε δίκαιες συνθήκες εργασίας. 
Αναγνωρίζει το δικαίωμα όλων των 
εργαζομένων σε δίκαιη αμοιβή που να 
διασφαλίζει στους ίδιους και στις 
οικογένειές τους αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης. Το άρθρο 4 του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Χάρτη αναγνωρίζει τον ρόλο 
των συλλογικών συμβάσεων που 
συνάπτονται ελεύθερα, καθώς και των 
μηχανισμών καθορισμού νόμιμων 
κατώτατων μισθών, ώστε να διασφαλίζεται 
η αποτελεσματική άσκηση του 
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δικαιώματος αυτού. δικαιώματος αυτού. Το άρθρο 5 του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη 
αναγνωρίζει το δικαίωμα των 
εργαζομένων και των εργοδοτών στην 
οργάνωση. Το άρθρο 6 του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Χάρτη αναγνωρίζει το 
δικαίωμα στις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις.

Or. en

Τροπολογία 115
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης 
ορίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν 
δικαίωμα σε δίκαιες συνθήκες εργασίας. 
Αναγνωρίζει το δικαίωμα όλων των 
εργαζομένων σε δίκαιη αμοιβή που να 
διασφαλίζει στους ίδιους και στις 
οικογένειές τους αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης. Το άρθρο 4 του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Χάρτη αναγνωρίζει τον ρόλο 
των συλλογικών συμβάσεων που 
συνάπτονται ελεύθερα, καθώς και των 
μηχανισμών καθορισμού νόμιμων 
κατώτατων μισθών, ώστε να 
διασφαλίζεται η αποτελεσματική άσκηση 
του δικαιώματος αυτού.

(3) Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης 
ορίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν 
δικαίωμα σε δίκαιες συνθήκες εργασίας. 
Αναγνωρίζει το δικαίωμα όλων των 
εργαζομένων σε δίκαιη αμοιβή που να 
διασφαλίζει στους ίδιους και στις 
οικογένειές τους αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης. Το άρθρο 4 του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Χάρτη αναγνωρίζει τον ρόλο 
των συλλογικών συμβάσεων που 
συνάπτονται ελεύθερα, καθώς και των 
μηχανισμών καθορισμού νόμιμων μισθών, 
ή οποιουδήποτε άλλου μέσου 
προσαρμοσμένου στις εθνικές συνθήκες, 
ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική 
άσκηση του δικαιώματος αυτού.

Or. es

Τροπολογία 116
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης 
ορίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν 
δικαίωμα σε δίκαιες συνθήκες εργασίας. 
Αναγνωρίζει το δικαίωμα όλων των 
εργαζομένων σε δίκαιη αμοιβή που να 
διασφαλίζει στους ίδιους και στις 
οικογένειές τους αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης. Το άρθρο 4 του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Χάρτη αναγνωρίζει τον ρόλο 
των συλλογικών συμβάσεων που 
συνάπτονται ελεύθερα, καθώς και των 
μηχανισμών καθορισμού νόμιμων 
κατώτατων μισθών, ώστε να διασφαλίζεται 
η αποτελεσματική άσκηση του 
δικαιώματος αυτού.

(3) Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης 
ορίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν 
δικαίωμα σε αξιοπρεπή εργασία και 
δίκαιες συνθήκες εργασίας. Αναγνωρίζει 
το δικαίωμα όλων των εργαζομένων σε 
δίκαιη και επαρκή αμοιβή που να 
διασφαλίζει στους ίδιους και στις 
οικογένειές τους αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης. Το άρθρο 4 του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Χάρτη αναγνωρίζει τον ρόλο 
των συλλογικών συμβάσεων που 
συνάπτονται ελεύθερα, καθώς και των 
μηχανισμών καθορισμού νόμιμων 
κατώτατων μισθών, ώστε να διασφαλίζεται 
η αποτελεσματική άσκηση του 
δικαιώματος αυτού.

Or. lt

Τροπολογία 117
Peter Lundgren

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Το κεφάλαιο II του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, που 
διακηρύχθηκε στο Γκέτεμποργκ στις 17 
Νοεμβρίου 2017, καθορίζει ένα σύνολο 
αρχών με στόχο να χρησιμεύσουν ως 
οδηγός για τη διασφάλιση δίκαιων όρων 
εργασίας. Η αρχή υπ’ αριθ. 6 του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων επιβεβαιώνει ότι οι 
εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε δίκαιους 
μισθούς που επιτρέπουν αξιοπρεπές 
επίπεδο διαβίωσης. Επιπλέον, ορίζει ότι 
διασφαλίζονται επαρκείς ελάχιστοι 
μισθοί, κατά τρόπο που επιτρέπει την 
εκπλήρωση των αναγκών του 
εργαζομένου και της οικογένειάς του με 
βάση τις εθνικές οικονομικές και 

διαγράφεται
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κοινωνικές συνθήκες, ενώ παράλληλα 
διασφαλίζονται η πρόσβαση στην 
απασχόληση και η παροχή κινήτρων για 
την αναζήτηση εργασίας. Περαιτέρω, 
υπενθυμίζει ότι αποτρέπεται η φτώχεια 
των εργαζομένων και ότι ο καθορισμός 
όλων των μισθών γίνεται με διαφανή και 
προβλέψιμο τρόπο και με σεβασμό της 
αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων.

Or. en

Τροπολογία 118
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Το κεφάλαιο II του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, που 
διακηρύχθηκε στο Γκέτεμποργκ στις 17 
Νοεμβρίου 2017, καθορίζει ένα σύνολο 
αρχών με στόχο να χρησιμεύσουν ως 
οδηγός για τη διασφάλιση δίκαιων όρων 
εργασίας. Η αρχή υπ’ αριθ. 6 του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων επιβεβαιώνει ότι οι 
εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε δίκαιους 
μισθούς που επιτρέπουν αξιοπρεπές 
επίπεδο διαβίωσης. Επιπλέον, ορίζει ότι 
διασφαλίζονται επαρκείς ελάχιστοι μισθοί, 
κατά τρόπο που επιτρέπει την εκπλήρωση 
των αναγκών του εργαζομένου και της 
οικογένειάς του με βάση τις εθνικές 
οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, ενώ 
παράλληλα διασφαλίζονται η πρόσβαση 
στην απασχόληση και η παροχή κινήτρων 
για την αναζήτηση εργασίας. Περαιτέρω, 
υπενθυμίζει ότι αποτρέπεται η φτώχεια των 
εργαζομένων και ότι ο καθορισμός όλων 
των μισθών γίνεται με διαφανή και 
προβλέψιμο τρόπο και με σεβασμό της 
αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων.

(4) Το κεφάλαιο II του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, που 
διακηρύχθηκε στο Γκέτεμποργκ στις 17 
Νοεμβρίου 2017, καθορίζει ένα σύνολο 
αρχών με στόχο να χρησιμεύσουν ως 
οδηγός για τη διασφάλιση δίκαιων όρων 
εργασίας. Οι αρχές υπ’ αριθ. 2 και 3 
προβλέπουν ίση μεταχείριση και ίσες 
ευκαιρίες όσον αφορά τη συμμετοχή στην 
αγορά εργασίας, τους όρους και τις 
προϋποθέσεις για την απασχόληση και 
την εξέλιξη της σταδιοδρομίας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και ανεξαρτήτως 
φυλετικής ή εθνοτικής προέλευσης, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Η 
αρχή υπ’ αριθ. 6 του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων επιβεβαιώνει ότι 
οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε δίκαιους 
μισθούς που επιτρέπουν αξιοπρεπές 
επίπεδο διαβίωσης. Επιπλέον, ορίζει ότι 
διασφαλίζονται επαρκείς ελάχιστοι μισθοί, 
κατά τρόπο που επιτρέπει την εκπλήρωση 
των αναγκών του εργαζομένου και της 
οικογένειάς του με βάση τις εθνικές 
οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, ενώ 
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παράλληλα διασφαλίζεται η πρόσβαση 
στην απασχόληση. Περαιτέρω, υπενθυμίζει 
ότι αποτρέπεται η φτώχεια των 
εργαζομένων και ότι ο καθορισμός όλων 
των μισθών γίνεται με διαφανή και 
προβλέψιμο τρόπο και με σεβασμό της 
αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων. Η 
αρχή υπ’ αριθ. 8 διασφαλίζει τη 
διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων 
σχετικά με τον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή των οικονομικών, κοινωνικών 
πολιτικών και των πολιτικών 
απασχόλησης.

Or. en

Τροπολογία 119
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Το κεφάλαιο II του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, που 
διακηρύχθηκε στο Γκέτεμποργκ στις 17 
Νοεμβρίου 2017, καθορίζει ένα σύνολο 
αρχών με στόχο να χρησιμεύσουν ως 
οδηγός για τη διασφάλιση δίκαιων όρων 
εργασίας. Η αρχή υπ’ αριθ. 6 του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων επιβεβαιώνει ότι οι 
εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε δίκαιους 
μισθούς που επιτρέπουν αξιοπρεπές 
επίπεδο διαβίωσης. Επιπλέον, ορίζει ότι 
διασφαλίζονται επαρκείς ελάχιστοι μισθοί, 
κατά τρόπο που επιτρέπει την εκπλήρωση 
των αναγκών του εργαζομένου και της 
οικογένειάς του με βάση τις εθνικές 
οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, ενώ 
παράλληλα διασφαλίζονται η πρόσβαση 
στην απασχόληση και η παροχή κινήτρων 
για την αναζήτηση εργασίας. Περαιτέρω, 
υπενθυμίζει ότι αποτρέπεται η φτώχεια των 
εργαζομένων και ότι ο καθορισμός όλων 
των μισθών γίνεται με διαφανή και 

(4) Το κεφάλαιο II του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, που 
διακηρύχθηκε στο Γκέτεμποργκ στις 17 
Νοεμβρίου 2017, καθορίζει ένα σύνολο 
αρχών με στόχο να χρησιμεύσουν ως 
οδηγός για τη διασφάλιση δίκαιων όρων 
εργασίας. Η αρχή υπ’ αριθ. 6 του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων επιβεβαιώνει ότι οι 
εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε δίκαιους 
μισθούς που επιτρέπουν αξιοπρεπές 
επίπεδο διαβίωσης. Επιπλέον, ορίζει ότι 
διασφαλίζονται επαρκείς ελάχιστοι μισθοί, 
κατά τρόπο που επιτρέπει την εκπλήρωση 
των αναγκών του εργαζομένου και της 
οικογένειάς του με βάση τις εθνικές 
οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, ενώ 
παράλληλα διασφαλίζονται η πρόσβαση 
στην απασχόληση και η παροχή κινήτρων 
για την αναζήτηση εργασίας. Περαιτέρω, 
υπενθυμίζει ότι αποτρέπεται η φτώχεια των 
εργαζομένων και ότι ο καθορισμός όλων 
των μισθών γίνεται με διαφανή και 
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προβλέψιμο τρόπο και με σεβασμό της 
αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων.

προβλέψιμο τρόπο σύμφωνα με τις 
εθνικές πρακτικές και με σεβασμό της 
αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων.

Or. es

Τροπολογία 120
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana 
Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Το κεφάλαιο II του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, που 
διακηρύχθηκε στο Γκέτεμποργκ στις 17 
Νοεμβρίου 2017, καθορίζει ένα σύνολο 
αρχών με στόχο να χρησιμεύσουν ως 
οδηγός για τη διασφάλιση δίκαιων όρων 
εργασίας. Η αρχή υπ’ αριθ. 6 του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων επιβεβαιώνει ότι οι 
εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε δίκαιους 
μισθούς που επιτρέπουν αξιοπρεπές 
επίπεδο διαβίωσης. Επιπλέον, ορίζει ότι 
διασφαλίζονται επαρκείς ελάχιστοι μισθοί, 
κατά τρόπο που επιτρέπει την εκπλήρωση 
των αναγκών του εργαζομένου και της 
οικογένειάς του με βάση τις εθνικές 
οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, ενώ 
παράλληλα διασφαλίζονται η πρόσβαση 
στην απασχόληση και η παροχή κινήτρων 
για την αναζήτηση εργασίας. Περαιτέρω, 
υπενθυμίζει ότι αποτρέπεται η φτώχεια των 
εργαζομένων και ότι ο καθορισμός όλων 
των μισθών γίνεται με διαφανή και 
προβλέψιμο τρόπο και με σεβασμό της 
αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων.

(4) Το κεφάλαιο II του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, που 
διακηρύχθηκε στο Γκέτεμποργκ στις 17 
Νοεμβρίου 2017, καθορίζει ένα σύνολο 
αρχών με στόχο να χρησιμεύσουν ως 
οδηγός για τη διασφάλιση δίκαιων όρων 
εργασίας. Η αρχή υπ’ αριθ. 6 του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων επιβεβαιώνει ότι οι 
εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε δίκαιους 
μισθούς που επιτρέπουν αξιοπρεπές 
επίπεδο διαβίωσης. Επιπλέον, ορίζει ότι 
διασφαλίζονται επαρκείς ελάχιστοι μισθοί, 
κατά τρόπο που επιτρέπει την εκπλήρωση 
των αναγκών του εργαζομένου και της 
οικογένειάς του με βάση τις εθνικές 
οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, ενώ 
παράλληλα διασφαλίζονται η πρόσβαση 
στην απασχόληση και η παροχή κινήτρων 
για την αναζήτηση εργασίας. Περαιτέρω, 
υπενθυμίζει ότι αποτρέπεται η φτώχεια των 
εργαζομένων και ότι ο καθορισμός όλων 
των μισθών γίνεται με διαφανή και 
προβλέψιμο τρόπο σύμφωνα με τις 
εθνικές πρακτικές και με σεβασμό της 
αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων.

Or. en
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Τροπολογία 121
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu 
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt Vincze, Cristian-Silviu 
Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Το κεφάλαιο II του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, που 
διακηρύχθηκε στο Γκέτεμποργκ στις 17 
Νοεμβρίου 2017, καθορίζει ένα σύνολο 
αρχών με στόχο να χρησιμεύσουν ως 
οδηγός για τη διασφάλιση δίκαιων όρων 
εργασίας. Η αρχή υπ’ αριθ. 6 του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων επιβεβαιώνει ότι οι 
εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε δίκαιους 
μισθούς που επιτρέπουν αξιοπρεπές 
επίπεδο διαβίωσης. Επιπλέον, ορίζει ότι 
διασφαλίζονται επαρκείς ελάχιστοι μισθοί, 
κατά τρόπο που επιτρέπει την εκπλήρωση 
των αναγκών του εργαζομένου και της 
οικογένειάς του με βάση τις εθνικές 
οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, ενώ 
παράλληλα διασφαλίζονται η πρόσβαση 
στην απασχόληση και η παροχή κινήτρων 
για την αναζήτηση εργασίας. Περαιτέρω, 
υπενθυμίζει ότι αποτρέπεται η φτώχεια των 
εργαζομένων και ότι ο καθορισμός όλων 
των μισθών γίνεται με διαφανή και 
προβλέψιμο τρόπο και με σεβασμό της 
αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων.

(4) Το κεφάλαιο II του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, που 
διακηρύχθηκε στο Γκέτεμποργκ στις 17 
Νοεμβρίου 2017, καθορίζει ένα σύνολο 
αρχών με στόχο να χρησιμεύσουν ως 
οδηγός για τη διασφάλιση δίκαιων όρων 
εργασίας. Η αρχή υπ’ αριθ. 6 του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων επιβεβαιώνει ότι οι 
εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε δίκαιους 
μισθούς που επιτρέπουν αξιοπρεπές 
επίπεδο διαβίωσης. Επιπλέον, ορίζει ότι 
διασφαλίζονται ελάχιστοι μισθοί, κατά 
τρόπο που επιτρέπει την εκπλήρωση των 
αναγκών του εργαζομένου και της 
οικογένειάς του με βάση τις εθνικές 
οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, ενώ 
παράλληλα διασφαλίζονται η πρόσβαση 
στην απασχόληση και η παροχή κινήτρων 
για την αναζήτηση εργασίας. Περαιτέρω, 
υπενθυμίζει ότι αποτρέπεται η φτώχεια των 
εργαζομένων και ότι ο καθορισμός όλων 
των μισθών γίνεται με διαφανή και 
προβλέψιμο τρόπο και με σεβασμό της 
αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων.

Or. en

Τροπολογία 122
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η κατευθυντήρια γραμμή 5 της 
απόφασης (ΕΕ) 2020/1512 του 
Συμβουλίου σχετικά με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές 
απασχόλησης των κρατών μελών37 καλεί 
τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την 
αποτελεσματική συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων στον καθορισμό των 
μισθών, ώστε να καθορίζονται δίκαιοι 
μισθοί που επιτρέπουν αξιοπρεπές 
επίπεδο διαβίωσης και να καθίσταται 
δυνατή η επαρκής ανταπόκριση των 
μισθών στις αλλαγές της 
παραγωγικότητας, με σκοπό την ανοδική 
σύγκλιση. Η εν λόγω κατευθυντήρια 
γραμμή καλεί επίσης τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν τον κοινωνικό διάλογο και 
τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον 
καθορισμό των μισθών. Επιπλέον, καλεί 
τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς 
εταίρους να εξασφαλίζουν ότι όλοι οι 
εργαζόμενοι λαμβάνουν επαρκείς και 
δίκαιους μισθούς, επωφελούμενοι από 
συλλογικές συμβάσεις ή από επαρκείς 
νόμιμους κατώτατους μισθούς, και 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις τους 
στην ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και τη φτώχεια των 
εργαζομένων. Η ετήσια στρατηγική για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη 202138 προβλέπει 
ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν μέτρα για τη διασφάλιση 
δίκαιων συνθηκών εργασίας. Περαιτέρω, 
η ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη 202039  υπενθύμισε ότι, στο 
πλαίσιο των διευρυνόμενων κοινωνικών 
χασμάτων, είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι κάθε εργαζόμενος 
αμείβεται επαρκώς. Επιπλέον, έχει 
εκδοθεί σειρά ειδικών ανά χώρα 
συστάσεων για ορισμένα κράτη μέλη στον 
τομέα των κατώτατων μισθών. Ωστόσο, 
οι επιμέρους χώρες ενδέχεται να είναι 
απρόθυμες να βελτιώσουν τις ρυθμίσεις 
τους για τους κατώτατους μισθούς λόγω 
της αντίληψης ότι αυτό θα μπορούσε να 

διαγράφεται
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επηρεάσει αρνητικά την εξωτερική 
ανταγωνιστικότητα κόστους τους.
__________________
37 Απόφαση (ΕΕ) 2020/1512 του 
Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2020, 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές 
για τις πολιτικές απασχόλησης των 
κρατών μελών (ΕΕ L 344 της 19.10.2020, 
σ. 22-28).
38 Ανακοίνωση της Επιτροπής 
COM(2020) 575 final.
39 Ανακοίνωση της Επιτροπής 
COM(2019) 650 final.

Or. en

Τροπολογία 123
Peter Lundgren

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η κατευθυντήρια γραμμή 5 της 
απόφασης (ΕΕ) 2020/1512 του 
Συμβουλίου σχετικά με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές 
απασχόλησης των κρατών μελών37 καλεί 
τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την 
αποτελεσματική συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων στον καθορισμό των 
μισθών, ώστε να καθορίζονται δίκαιοι 
μισθοί που επιτρέπουν αξιοπρεπές 
επίπεδο διαβίωσης και να καθίσταται 
δυνατή η επαρκής ανταπόκριση των 
μισθών στις αλλαγές της 
παραγωγικότητας, με σκοπό την ανοδική 
σύγκλιση. Η εν λόγω κατευθυντήρια 
γραμμή καλεί επίσης τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν τον κοινωνικό διάλογο και 
τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον 
καθορισμό των μισθών. Επιπλέον, καλεί 
τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς 
εταίρους να εξασφαλίζουν ότι όλοι οι 

διαγράφεται
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εργαζόμενοι λαμβάνουν επαρκείς και 
δίκαιους μισθούς, επωφελούμενοι από 
συλλογικές συμβάσεις ή από επαρκείς 
νόμιμους κατώτατους μισθούς, και 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις τους 
στην ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και τη φτώχεια των 
εργαζομένων. Η ετήσια στρατηγική για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη 202138 προβλέπει 
ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν μέτρα για τη διασφάλιση 
δίκαιων συνθηκών εργασίας. Περαιτέρω, 
η ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη 202039  υπενθύμισε ότι, στο 
πλαίσιο των διευρυνόμενων κοινωνικών 
χασμάτων, είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι κάθε εργαζόμενος 
αμείβεται επαρκώς. Επιπλέον, έχει 
εκδοθεί σειρά ειδικών ανά χώρα 
συστάσεων για ορισμένα κράτη μέλη στον 
τομέα των κατώτατων μισθών. Ωστόσο, 
οι επιμέρους χώρες ενδέχεται να είναι 
απρόθυμες να βελτιώσουν τις ρυθμίσεις 
τους για τους κατώτατους μισθούς λόγω 
της αντίληψης ότι αυτό θα μπορούσε να 
επηρεάσει αρνητικά την εξωτερική 
ανταγωνιστικότητα κόστους τους.
__________________
37 Απόφαση (ΕΕ) 2020/1512 του 
Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2020, 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές 
για τις πολιτικές απασχόλησης των 
κρατών μελών (ΕΕ L 344 της 19.10.2020, 
σ. 22-28).
38 Ανακοίνωση της Επιτροπής 
COM(2020) 575 final.
39 Ανακοίνωση της Επιτροπής 
COM(2019) 650 final.

Or. en

Τροπολογία 124
Sandra Pereira, José Gusmão
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η κατευθυντήρια γραμμή 5 της 
απόφασης (ΕΕ) 2020/1512 του 
Συμβουλίου σχετικά με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές 
απασχόλησης των κρατών μελών37 καλεί 
τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την 
αποτελεσματική συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων στον καθορισμό των 
μισθών, ώστε να καθορίζονται δίκαιοι 
μισθοί που επιτρέπουν αξιοπρεπές 
επίπεδο διαβίωσης και να καθίσταται 
δυνατή η επαρκής ανταπόκριση των 
μισθών στις αλλαγές της 
παραγωγικότητας, με σκοπό την ανοδική 
σύγκλιση. Η εν λόγω κατευθυντήρια 
γραμμή καλεί επίσης τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν τον κοινωνικό διάλογο και 
τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον 
καθορισμό των μισθών. Επιπλέον, καλεί 
τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς 
εταίρους να εξασφαλίζουν ότι όλοι οι 
εργαζόμενοι λαμβάνουν επαρκείς και 
δίκαιους μισθούς, επωφελούμενοι από 
συλλογικές συμβάσεις ή από επαρκείς 
νόμιμους κατώτατους μισθούς, και 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις τους 
στην ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και τη φτώχεια των 
εργαζομένων. Η ετήσια στρατηγική για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη 202138 προβλέπει 
ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν μέτρα για τη διασφάλιση 
δίκαιων συνθηκών εργασίας. Περαιτέρω, 
η ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη 202039 υπενθύμισε ότι, στο 
πλαίσιο των διευρυνόμενων κοινωνικών 
χασμάτων, είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι κάθε εργαζόμενος 
αμείβεται επαρκώς. Επιπλέον, έχει 
εκδοθεί σειρά ειδικών ανά χώρα 
συστάσεων για ορισμένα κράτη μέλη στον 
τομέα των κατώτατων μισθών. Ωστόσο, οι 
επιμέρους χώρες ενδέχεται να είναι 
απρόθυμες να βελτιώσουν τις ρυθμίσεις 

(5) Η γενική άνοδος των μισθών, και 
ειδικότερα των κατώτατων μισθών, 
αποτελεί τόσο ανάγκη, όσο και έναν 
τρόπο να διορθωθούν αυξανόμενες 
αδικίες και ανισότητες στην κατανομή 
του πλούτου μεταξύ των εργοδοτών και 
των εργαζομένων, και επίσης έχει 
θεμελιώδη σημασία για την οικονομική 
και κοινωνική ανάπτυξη των κρατών 
μελών.
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τους για τους κατώτατους μισθούς λόγω 
της αντίληψης ότι αυτό θα μπορούσε να 
επηρεάσει αρνητικά την εξωτερική 
ανταγωνιστικότητα κόστους τους.
__________________ __________________

Απόφαση (ΕΕ) 2020/1512 του 
Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2020, 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές 
για τις πολιτικές απασχόλησης των 
κρατών μελών (ΕΕ L 344 της 19.10.2020, 
σ. 22-28).

Απόφαση (ΕΕ) 2020/1512 του 
Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2020, 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές 
για τις πολιτικές απασχόλησης των 
κρατών μελών (ΕΕ L 344 της 19.10.2020, 
σ. 22-28).

Ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2020) 
575 final.

Ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2020) 
575 final.

Ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2019) 
650 final.

Ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2019) 
650 final.

Or. pt

Τροπολογία 125
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η κατευθυντήρια γραμμή 5 της 
απόφασης (ΕΕ) 2020/1512 του 
Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες 
γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης 
των κρατών μελών37 καλεί τα κράτη μέλη 
να διασφαλίζουν την αποτελεσματική 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον 
καθορισμό των μισθών, ώστε να 
καθορίζονται δίκαιοι μισθοί που 
επιτρέπουν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης 
και να καθίσταται δυνατή η επαρκής 
ανταπόκριση των μισθών στις αλλαγές 
της παραγωγικότητας, με σκοπό την 
ανοδική σύγκλιση. Η εν λόγω 
κατευθυντήρια γραμμή καλεί επίσης τα 
κράτη μέλη να προωθήσουν τον κοινωνικό 
διάλογο και τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των 

(5) Η κατευθυντήρια γραμμή 5 της 
απόφασης (ΕΕ) 2020/1512 του 
Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες 
γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης 
των κρατών μελών37 καλεί τα κράτη μέλη 
να διασφαλίζουν την αποτελεσματική 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον 
καθορισμό των μισθών, ώστε να 
καθορίζονται δίκαιοι μισθοί που 
επιτρέπουν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης 
εφιστώντας παράλληλα ιδιαίτερη 
προσοχή στις ομάδες χαμηλότερου και 
μεσαίου εισοδήματος, με σκοπό την 
ανοδική σύγκλιση. Η εν λόγω 
κατευθυντήρια γραμμή καλεί επίσης τα 
κράτη μέλη να προωθήσουν τον κοινωνικό 
διάλογο και τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των 
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μισθών. Επιπλέον, καλεί τα κράτη μέλη 
και τους κοινωνικούς εταίρους να 
εξασφαλίζουν ότι όλοι οι εργαζόμενοι 
λαμβάνουν επαρκείς και δίκαιους μισθούς, 
επωφελούμενοι από συλλογικές συμβάσεις 
ή από επαρκείς νόμιμους κατώτατους 
μισθούς, και λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιπτώσεις τους στην ανταγωνιστικότητα, 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη 
φτώχεια των εργαζομένων. Η ετήσια 
στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
202138 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να θεσπίσουν μέτρα για τη 
διασφάλιση δίκαιων συνθηκών εργασίας. 
Περαιτέρω, η ετήσια στρατηγική για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη 202039 υπενθύμισε ότι, 
στο πλαίσιο των διευρυνόμενων 
κοινωνικών χασμάτων, είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι κάθε εργαζόμενος 
αμείβεται επαρκώς. Επιπλέον, έχει εκδοθεί 
σειρά ειδικών ανά χώρα συστάσεων για 
ορισμένα κράτη μέλη στον τομέα των 
κατώτατων μισθών. Ωστόσο, οι επιμέρους 
χώρες ενδέχεται να είναι απρόθυμες να 
βελτιώσουν τις ρυθμίσεις τους για τους 
κατώτατους μισθούς λόγω της αντίληψης 
ότι αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει 
αρνητικά την εξωτερική 
ανταγωνιστικότητα κόστους τους.

μισθών. Επιπλέον, καλεί τα κράτη μέλη 
και τους κοινωνικούς εταίρους να 
εξασφαλίζουν ότι όλοι οι εργαζόμενοι 
λαμβάνουν επαρκείς και δίκαιους μισθούς, 
επωφελούμενοι από συλλογικές συμβάσεις 
ή από επαρκείς νόμιμους κατώτατους 
μισθούς, και θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τις επιπτώσεις τους στη βιώσιμη 
οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και τη φτώχεια των 
εργαζομένων. Η ετήσια στρατηγική για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη 202138 προβλέπει ότι τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν μέτρα 
για τη διασφάλιση δίκαιων συνθηκών 
εργασίας. Περαιτέρω, η ετήσια στρατηγική 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη 202039 
υπενθύμισε ότι, στο πλαίσιο των 
διευρυνόμενων κοινωνικών χασμάτων, 
είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι κάθε 
εργαζόμενος αμείβεται επαρκώς. Επιπλέον, 
έχει εκδοθεί σειρά ειδικών ανά χώρα 
συστάσεων για ορισμένα κράτη μέλη στον 
τομέα των κατώτατων μισθών με στόχο τη 
βελτίωση της επάρκειας των κατώτατων 
μισθών για την επίτευξη πραγματικής 
αύξησης των μισθών και την αποφυγή 
της καθοδικής πορείας του ανθυγιεινού 
ανταγωνισμού ως προς το κόστος 
εργασίας.

__________________ __________________
37 Απόφαση (ΕΕ) 2020/1512 του 
Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2020, 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για 
τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών 
μελών (ΕΕ L 344 της 19.10.2020, σ. 22-
28).

37 Απόφαση (ΕΕ) 2020/1512 του 
Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2020, 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για 
τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών 
μελών (ΕΕ L 344 της 19.10.2020, σ. 22-
28).

38 Ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2020) 
575 final.

38 Ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2020) 
575 final.

39 Ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2019) 
650 final.

39 Ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2019) 
650 final.

Or. en

Τροπολογία 126
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η κατευθυντήρια γραμμή 5 της 
απόφασης (ΕΕ) 2020/1512 του 
Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες 
γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης 
των κρατών μελών37 καλεί τα κράτη μέλη 
να διασφαλίζουν την αποτελεσματική 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον 
καθορισμό των μισθών, ώστε να 
καθορίζονται δίκαιοι μισθοί που 
επιτρέπουν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης 
και να καθίσταται δυνατή η επαρκής 
ανταπόκριση των μισθών στις αλλαγές της 
παραγωγικότητας, με σκοπό την ανοδική 
σύγκλιση. Η εν λόγω κατευθυντήρια 
γραμμή καλεί επίσης τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν τον κοινωνικό διάλογο και τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον 
καθορισμό των μισθών. Επιπλέον, καλεί τα 
κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους 
να εξασφαλίζουν ότι όλοι οι εργαζόμενοι 
λαμβάνουν επαρκείς και δίκαιους μισθούς, 
επωφελούμενοι από συλλογικές συμβάσεις 
ή από επαρκείς νόμιμους κατώτατους 
μισθούς, και λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιπτώσεις τους στην ανταγωνιστικότητα, 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη 
φτώχεια των εργαζομένων. Η ετήσια 
στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
202138 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να θεσπίσουν μέτρα για τη 
διασφάλιση δίκαιων συνθηκών εργασίας. 
Περαιτέρω, η ετήσια στρατηγική για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη 202039 υπενθύμισε ότι, 
στο πλαίσιο των διευρυνόμενων 
κοινωνικών χασμάτων, είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι κάθε εργαζόμενος 
αμείβεται επαρκώς. Επιπλέον, έχει εκδοθεί 
σειρά ειδικών ανά χώρα συστάσεων για 
ορισμένα κράτη μέλη στον τομέα των 
κατώτατων μισθών. Ωστόσο, οι 
επιμέρους χώρες ενδέχεται να είναι 
απρόθυμες να βελτιώσουν τις ρυθμίσεις 
τους για τους κατώτατους μισθούς λόγω 

(5) Η κατευθυντήρια γραμμή 5 της 
απόφασης (ΕΕ) 2020/1512 του 
Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες 
γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης 
των κρατών μελών37 καλεί τα κράτη μέλη 
να διασφαλίζουν την αποτελεσματική 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον 
καθορισμό των μισθών, ώστε να 
καθορίζονται δίκαιοι μισθοί που 
επιτρέπουν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης 
και να καθίσταται δυνατή η επαρκής 
ανταπόκριση των μισθών στις αλλαγές της 
παραγωγικότητας, με σκοπό την ανοδική 
σύγκλιση. Η εν λόγω κατευθυντήρια 
γραμμή καλεί επίσης τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν τον κοινωνικό διάλογο και τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον 
καθορισμό των μισθών. Επιπλέον, καλεί τα 
κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους 
να εξασφαλίζουν ότι όλοι οι εργαζόμενοι 
λαμβάνουν επαρκείς και δίκαιους μισθούς, 
επωφελούμενοι από συλλογικές συμβάσεις 
ή από επαρκείς νόμιμους κατώτατους 
μισθούς, και λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιπτώσεις τους στην ανταγωνιστικότητα, 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη 
φτώχεια των εργαζομένων. Η ετήσια 
στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
202138 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να θεσπίσουν μέτρα για τη 
διασφάλιση δίκαιων συνθηκών εργασίας. 
Περαιτέρω, η ετήσια στρατηγική για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη 202039 υπενθύμισε ότι, 
στο πλαίσιο των διευρυνόμενων 
κοινωνικών χασμάτων, είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι κάθε εργαζόμενος 
αμείβεται επαρκώς. Επιπλέον, έχει εκδοθεί 
σειρά ειδικών ανά χώρα συστάσεων για 
ορισμένα κράτη μέλη στον τομέα του 
κατώτατου μισθού.
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της αντίληψης ότι αυτό θα μπορούσε να 
επηρεάσει αρνητικά την εξωτερική 
ανταγωνιστικότητα κόστους τους.
__________________ __________________
37 Απόφαση (ΕΕ) 2020/1512 του 
Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2020, 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για 
τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών 
μελών (ΕΕ L 344 της 19.10.2020, σ. 22-
28).

37 Απόφαση (ΕΕ) 2020/1512 του 
Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2020, 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για 
τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών 
μελών (ΕΕ L 344 της 19.10.2020, σ. 22-
28).

38 Ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2020) 
575 final.

38 Ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2020) 
575 final.

39 Ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2019) 
650 final.

39 Ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2019) 
650 final.

Or. en

Τροπολογία 127
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η κατευθυντήρια γραμμή 5 της 
απόφασης (ΕΕ) 2020/1512 του 
Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες 
γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης 
των κρατών μελών37 καλεί τα κράτη μέλη 
να διασφαλίζουν την αποτελεσματική 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον 
καθορισμό των μισθών, ώστε να 
καθορίζονται δίκαιοι μισθοί που 
επιτρέπουν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης 
και να καθίσταται δυνατή η επαρκής 
ανταπόκριση των μισθών στις αλλαγές της 
παραγωγικότητας, με σκοπό την ανοδική 
σύγκλιση. Η εν λόγω κατευθυντήρια 
γραμμή καλεί επίσης τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν τον κοινωνικό διάλογο και τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον 
καθορισμό των μισθών. Επιπλέον, καλεί τα 
κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους 
να εξασφαλίζουν ότι όλοι οι εργαζόμενοι 

(5) Η κατευθυντήρια γραμμή 5 της 
απόφασης (ΕΕ) 2020/1512 του 
Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες 
γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης 
των κρατών μελών37 καλεί τα κράτη μέλη 
να διασφαλίζουν την αποτελεσματική 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον 
καθορισμό των μισθών, ώστε να 
καθορίζονται δίκαιοι μισθοί που 
επιτρέπουν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης 
και να καθίσταται δυνατή η επαρκής 
ανταπόκριση των μισθών στις αλλαγές της 
παραγωγικότητας, με σκοπό την ανοδική 
σύγκλιση. Η εν λόγω κατευθυντήρια 
γραμμή καλεί επίσης τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν τον κοινωνικό διάλογο και τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον 
καθορισμό των μισθών. Επιπλέον, καλεί τα 
κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους 
να εξασφαλίζουν ότι όλοι οι εργαζόμενοι 
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λαμβάνουν επαρκείς και δίκαιους μισθούς, 
επωφελούμενοι από συλλογικές συμβάσεις 
ή από επαρκείς νόμιμους κατώτατους 
μισθούς, και λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιπτώσεις τους στην ανταγωνιστικότητα, 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη 
φτώχεια των εργαζομένων. Η ετήσια 
στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
202138 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να θεσπίσουν μέτρα για τη 
διασφάλιση δίκαιων συνθηκών εργασίας. 
Περαιτέρω, η ετήσια στρατηγική για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη 202039 υπενθύμισε ότι, 
στο πλαίσιο των διευρυνόμενων 
κοινωνικών χασμάτων, είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι κάθε εργαζόμενος 
αμείβεται επαρκώς. Επιπλέον, έχει εκδοθεί 
σειρά ειδικών ανά χώρα συστάσεων για 
ορισμένα κράτη μέλη στον τομέα των 
κατώτατων μισθών. Ωστόσο, οι επιμέρους 
χώρες ενδέχεται να είναι απρόθυμες να 
βελτιώσουν τις ρυθμίσεις τους για τους 
κατώτατους μισθούς λόγω της αντίληψης 
ότι αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει 
αρνητικά την εξωτερική 
ανταγωνιστικότητα κόστους τους.

λαμβάνουν επαρκείς και δίκαιους μισθούς, 
επωφελούμενοι από συλλογικές συμβάσεις 
ή από επαρκείς νόμιμους κατώτατους 
μισθούς, και λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιπτώσεις τους στην ανταγωνιστικότητα, 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη 
φτώχεια των εργαζομένων. Η ετήσια 
στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
202138 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να θεσπίσουν μέτρα για τη 
διασφάλιση δίκαιων συνθηκών εργασίας. 
Περαιτέρω, η ετήσια στρατηγική για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη 202039 υπενθύμισε ότι, 
στο πλαίσιο των διευρυνόμενων 
κοινωνικών χασμάτων, είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι κάθε εργαζόμενος 
αμείβεται επαρκώς. Επιπλέον, έχει εκδοθεί 
σειρά ειδικών ανά χώρα συστάσεων για 
ορισμένα κράτη μέλη στον τομέα των 
κατώτατων μισθών. Η Ένωση θα πρέπει 
να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν τις ρυθμίσεις τους για τους 
κατώτατους μισθούς και τα ποσά τους, 
λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών 
παραδόσεων και οικονομικών συνθηκών 
των μεμονωμένων κρατών μελών.

__________________ __________________
37 Απόφαση (ΕΕ) 2020/1512 του 
Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2020, 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για 
τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών 
μελών (ΕΕ L 344 της 19.10.2020, σ. 22-
28).

37 Απόφαση (ΕΕ) 2020/1512 του 
Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2020, 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για 
τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών 
μελών (ΕΕ L 344 της 19.10.2020, σ. 22-
28).

38 Ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2020) 
575 final.

38 Ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2020) 
575 final.

39 Ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2019) 
650 final.

39 Ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2019) 
650 final.

Or. pl

Τροπολογία 128
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu 
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt 
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η κατευθυντήρια γραμμή 5 της 
απόφασης (ΕΕ) 2020/1512 του 
Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες 
γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης 
των κρατών μελών37 καλεί τα κράτη μέλη 
να διασφαλίζουν την αποτελεσματική 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον 
καθορισμό των μισθών, ώστε να 
καθορίζονται δίκαιοι μισθοί που 
επιτρέπουν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης 
και να καθίσταται δυνατή η επαρκής 
ανταπόκριση των μισθών στις αλλαγές της 
παραγωγικότητας, με σκοπό την ανοδική 
σύγκλιση. Η εν λόγω κατευθυντήρια 
γραμμή καλεί επίσης τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν τον κοινωνικό διάλογο και τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον 
καθορισμό των μισθών. Επιπλέον, καλεί τα 
κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους 
να εξασφαλίζουν ότι όλοι οι εργαζόμενοι 
λαμβάνουν επαρκείς και δίκαιους μισθούς, 
επωφελούμενοι από συλλογικές συμβάσεις 
ή από επαρκείς νόμιμους κατώτατους 
μισθούς, και λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιπτώσεις τους στην ανταγωνιστικότητα, 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη 
φτώχεια των εργαζομένων. Η ετήσια 
στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
202138 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να θεσπίσουν μέτρα για τη 
διασφάλιση δίκαιων συνθηκών εργασίας. 
Περαιτέρω, η ετήσια στρατηγική για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη 202039 υπενθύμισε ότι, 
στο πλαίσιο των διευρυνόμενων 
κοινωνικών χασμάτων, είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι κάθε εργαζόμενος 
αμείβεται επαρκώς. Επιπλέον, έχει εκδοθεί 
σειρά ειδικών ανά χώρα συστάσεων για 
ορισμένα κράτη μέλη στον τομέα των 
κατώτατων μισθών. Ωστόσο, οι επιμέρους 
χώρες ενδέχεται να είναι απρόθυμες να 
βελτιώσουν τις ρυθμίσεις τους για τους 
κατώτατους μισθούς λόγω της αντίληψης 
ότι αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει 

(5) Η κατευθυντήρια γραμμή 5 της 
απόφασης (ΕΕ) 2020/1512 του 
Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες 
γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης 
των κρατών μελών37 καλεί τα κράτη μέλη 
να διασφαλίζουν τη συνεργασία με τους 
κοινωνικούς εταίρους στον καθορισμό 
των μισθών, ώστε να καθορίζονται δίκαιοι 
μισθοί που επιτρέπουν αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης και να καθίσταται δυνατή η 
ανταπόκριση των μισθών στα επίπεδα και 
στις αλλαγές παραγωγικότητας, με σκοπό 
την ανοδική σύγκλιση. Η εν λόγω 
κατευθυντήρια γραμμή καλεί επίσης τα 
κράτη μέλη να προωθήσουν τον κοινωνικό 
διάλογο και τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των 
μισθών. Επιπλέον, καλεί τα κράτη μέλη 
και τους κοινωνικούς εταίρους να 
εξασφαλίζουν ότι όλοι οι εργαζόμενοι 
λαμβάνουν δίκαιους μισθούς, 
επωφελούμενοι από συλλογικές συμβάσεις 
ή από νόμιμους κατώτατους μισθούς, και 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις τους 
στην ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και τη φτώχεια των 
εργαζομένων. Η ετήσια στρατηγική για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη 202138 προβλέπει ότι τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν μέτρα 
για τη διασφάλιση δίκαιων συνθηκών 
εργασίας. Περαιτέρω, η ετήσια στρατηγική 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη 202039 
υπενθύμισε ότι, στο πλαίσιο των 
διευρυνόμενων κοινωνικών χασμάτων, 
είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι κάθε 
εργαζόμενος αμείβεται. Επιπλέον, έχει 
εκδοθεί σειρά ειδικών ανά χώρα 
συστάσεων για ορισμένα κράτη μέλη στον 
τομέα των κατώτατων μισθών. Ωστόσο, οι 
επιμέρους χώρες ενδέχεται να είναι 
απρόθυμες να βελτιώσουν τις ρυθμίσεις 
τους για τους κατώτατους μισθούς λόγω 
της αντίληψης ότι αυτό θα μπορούσε να 
επηρεάσει αρνητικά την εξωτερική 
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αρνητικά την εξωτερική 
ανταγωνιστικότητα κόστους τους.

ανταγωνιστικότητα κόστους τους.

__________________ __________________
37 Απόφαση (ΕΕ) 2020/1512 του 
Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2020, 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για 
τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών 
μελών (ΕΕ L 344 της 19.10.2020, σ. 22-
28).

37 Απόφαση (ΕΕ) 2020/1512 του 
Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2020, 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για 
τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών 
μελών (ΕΕ L 344 της 19.10.2020, σ. 22-
28).

38 Ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2020) 
575 final.

38 Ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2020) 
575 final.

39 Ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2019) 
650 final.

39 Ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2019) 
650 final.

Or. en

Τροπολογία 129
Peter Lundgren

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας και διαβίωσης, μεταξύ άλλων 
μέσω επαρκών κατώτατων μισθών, 
ωφελεί τόσο τους εργαζομένους όσο και 
τις επιχειρήσεις της Ένωσης και αποτελεί 
προαπαιτούμενο για την επίτευξη 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης. Η αντιμετώπιση των μεγάλων 
διαφορών όσον αφορά την κάλυψη και 
την επάρκεια της προστασίας με τη 
μορφή κατώτατου μισθού συμβάλλει στην 
ενίσχυση της δικαιοσύνης στην αγορά 
εργασίας της ΕΕ και στην προαγωγή της 
οικονομικής και κοινωνικής προόδου και 
της σύγκλισης προς τα πάνω. Ο 
ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά θα 
πρέπει να βασίζεται σε υψηλά κοινωνικά 
πρότυπα, στην καινοτομία και στη 
βελτίωση της παραγωγικότητας, με 
διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού.

(6) Η βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας και διαβίωσης επιτυγχάνεται με 
βέλτιστο τρόπο μέσω του μοντέλου 
αγοράς εργασίας και των εθνικών 
ικανοτήτων του κάθε κράτους μέλους.
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Or. en

Τροπολογία 130
Nicolaus Fest, Guido Reil

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας και διαβίωσης, μεταξύ άλλων 
μέσω επαρκών κατώτατων μισθών, ωφελεί 
τόσο τους εργαζομένους όσο και τις 
επιχειρήσεις της Ένωσης και αποτελεί 
προαπαιτούμενο για την επίτευξη 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης. Η αντιμετώπιση των μεγάλων 
διαφορών όσον αφορά την κάλυψη και 
την επάρκεια της προστασίας με τη μορφή 
κατώτατου μισθού συμβάλλει στην 
ενίσχυση της δικαιοσύνης στην αγορά 
εργασίας της ΕΕ και στην προαγωγή της 
οικονομικής και κοινωνικής προόδου και 
της σύγκλισης προς τα πάνω. Ο 
ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά θα 
πρέπει να βασίζεται σε υψηλά κοινωνικά 
πρότυπα, στην καινοτομία και στη 
βελτίωση της παραγωγικότητας, με 
διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού.

(6) Η βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας και διαβίωσης, μεταξύ άλλων 
μέσω επαρκών κατώτατων μισθών, ωφελεί 
τόσο τους εργαζομένους όσο και τις 
επιχειρήσεις των κρατών μελών. Η 
αντιμετώπιση της κάλυψης και της 
επάρκειας της προστασίας με τη μορφή 
κατώτατου μισθού απαγορεύεται ρητά 
από το δίκαιο των Συνθηκών της ΕΕ και, 
συνεπώς, δεν αποτελεί αρμοδιότητα της 
ΕΕ. Ο ανταγωνισμός σε μισθολογικό 
επίπεδο στην ενιαία αγορά αποτέλεσε, εν 
προκειμένω, έναν από τους στόχους των 
διατάξεων της Συνθήκης.

Or. en

Τροπολογία 131
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας και διαβίωσης, μεταξύ άλλων 
μέσω επαρκών κατώτατων μισθών, ωφελεί 

(6) Η βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας και διαβίωσης, μέσω επαρκών 
κατώτατων μισθών και διαφάνειας, 
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τόσο τους εργαζομένους όσο και τις 
επιχειρήσεις της Ένωσης και αποτελεί 
προαπαιτούμενο για την επίτευξη βιώσιμης 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Η 
αντιμετώπιση των μεγάλων διαφορών όσον 
αφορά την κάλυψη και την επάρκεια της 
προστασίας με τη μορφή κατώτατου 
μισθού συμβάλλει στην ενίσχυση της 
δικαιοσύνης στην αγορά εργασίας της ΕΕ 
και στην προαγωγή της οικονομικής και 
κοινωνικής προόδου και της σύγκλισης 
προς τα πάνω. Ο ανταγωνισμός στην 
ενιαία αγορά θα πρέπει να βασίζεται σε 
υψηλά κοινωνικά πρότυπα, στην 
καινοτομία και στη βελτίωση της 
παραγωγικότητας, με διασφάλιση ίσων 
όρων ανταγωνισμού.

ωφελεί τους εργαζομένους, την κοινωνία 
και την οικονομία της Ένωσης και 
αποτελεί προαπαιτούμενο για την επίτευξη 
κοινωνικής δικαιοσύνης, ισότητας και 
την εγγύηση της ευημερίας του κοινού, 
καθώς και βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης. Η αντιμετώπιση 
των μεγάλων διαφορών όσον αφορά την 
κάλυψη και την επάρκεια της προστασίας 
με τη μορφή κατώτατου μισθού συμβάλλει 
σε ίσους όρους ανταγωνισμού, στην 
ενίσχυση της δικαιοσύνης στην αγορά 
εργασίας της ΕΕ και στην προαγωγή της 
οικονομικής και κοινωνικής προόδου και 
της σύγκλισης προς τα πάνω. Ο 
ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά θα πρέπει 
να βασίζεται σε υψηλά κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά δικαιώματα σε 
συνδυασμό με υψηλό επίπεδο προστασίας 
των εργαζομένων, στην καινοτομία και 
στη βιώσιμη βελτίωση της 
παραγωγικότητας, με διασφάλιση ίσων 
όρων ανταγωνισμού.

Or. en

Τροπολογία 132
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας και διαβίωσης, μεταξύ άλλων 
μέσω επαρκών κατώτατων μισθών, ωφελεί 
τόσο τους εργαζομένους όσο και τις 
επιχειρήσεις της Ένωσης και αποτελεί 
προαπαιτούμενο για την επίτευξη βιώσιμης 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Η 
αντιμετώπιση των μεγάλων διαφορών όσον 
αφορά την κάλυψη και την επάρκεια της 
προστασίας με τη μορφή κατώτατου 
μισθού συμβάλλει στην ενίσχυση της 
δικαιοσύνης στην αγορά εργασίας της ΕΕ 
και στην προαγωγή της οικονομικής και 

(6) Η βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας και διαβίωσης, μεταξύ άλλων 
μέσω επαρκών και δίκαιων κατώτατων 
μισθών, ωφελεί τόσο τους εργαζομένους 
όσο και τις επιχειρήσεις της Ένωσης και 
αποτελεί προαπαιτούμενο για την επίτευξη 
δίκαιης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης. Η αντιμετώπιση των μεγάλων 
διαφορών όσον αφορά την κάλυψη και την 
επάρκεια της προστασίας με τη μορφή 
κατώτατου μισθού συμβάλλει στην 
ενίσχυση της δικαιοσύνης στην αγορά 
εργασίας της ΕΕ και στην προαγωγή της 
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κοινωνικής προόδου και της σύγκλισης 
προς τα πάνω. Ο ανταγωνισμός στην 
ενιαία αγορά θα πρέπει να βασίζεται σε 
υψηλά κοινωνικά πρότυπα, στην 
καινοτομία και στη βελτίωση της 
παραγωγικότητας, με διασφάλιση ίσων 
όρων ανταγωνισμού.

οικονομικής και κοινωνικής προόδου και 
της σύγκλισης προς τα πάνω. Ο 
ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά θα πρέπει 
να βασίζεται σε υψηλά κοινωνικά 
πρότυπα, στη δημιουργία ποιοτικής 
απασχόλησης, στην καινοτομία και στη 
βελτίωση της παραγωγικότητας, με 
διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού, 
αλλά όχι στον ανταγωνισμό για τους 
χαμηλότερους μισθούς και τα 
χαμηλότερα επίπεδα κοινωνικής 
προστασίας.

Or. en

Τροπολογία 133
Radan Kanev

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας και διαβίωσης, μεταξύ άλλων 
μέσω επαρκών κατώτατων μισθών, ωφελεί 
τόσο τους εργαζομένους όσο και τις 
επιχειρήσεις της Ένωσης και αποτελεί 
προαπαιτούμενο για την επίτευξη βιώσιμης 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Η 
αντιμετώπιση των μεγάλων διαφορών όσον 
αφορά την κάλυψη και την επάρκεια της 
προστασίας με τη μορφή κατώτατου 
μισθού συμβάλλει στην ενίσχυση της 
δικαιοσύνης στην αγορά εργασίας της ΕΕ 
και στην προαγωγή της οικονομικής και 
κοινωνικής προόδου και της σύγκλισης 
προς τα πάνω. Ο ανταγωνισμός στην 
ενιαία αγορά θα πρέπει να βασίζεται σε 
υψηλά κοινωνικά πρότυπα, στην 
καινοτομία και στη βελτίωση της 
παραγωγικότητας, με διασφάλιση ίσων 
όρων ανταγωνισμού.

(6) Η βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας και διαβίωσης, μεταξύ άλλων 
μέσω επαρκών και δίκαιων κατώτατων 
μισθών, συμπεριλαμβανομένου 
κατώτατου ωρομισθίου, ωφελεί τόσο τους 
εργαζομένους όσο και τις επιχειρήσεις της 
Ένωσης και αποτελεί προαπαιτούμενο για 
την επίτευξη βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης. Η αντιμετώπιση 
των μεγάλων διαφορών όσον αφορά την 
κάλυψη και την επάρκεια της προστασίας 
με τη μορφή κατώτατου μισθού στα 
διάφορα κράτη μέλη και τις περιφέρειες 
συμβάλλει στην ενίσχυση της δικαιοσύνης 
στην αγορά εργασίας της ΕΕ και στην 
προαγωγή της οικονομικής και κοινωνικής 
προόδου και της σύγκλισης προς τα πάνω. 
Ο ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά θα 
πρέπει να βασίζεται σε υψηλά κοινωνικά 
πρότυπα, στη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας, στην καινοτομία και στη 
βελτίωση της παραγωγικότητας, με 
διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού.
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Or. en

Τροπολογία 134
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας και διαβίωσης, μεταξύ άλλων 
μέσω επαρκών κατώτατων μισθών, ωφελεί 
τόσο τους εργαζομένους όσο και τις 
επιχειρήσεις της Ένωσης και αποτελεί 
προαπαιτούμενο για την επίτευξη βιώσιμης 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Η 
αντιμετώπιση των μεγάλων διαφορών όσον 
αφορά την κάλυψη και την επάρκεια της 
προστασίας με τη μορφή κατώτατου 
μισθού συμβάλλει στην ενίσχυση της 
δικαιοσύνης στην αγορά εργασίας της ΕΕ 
και στην προαγωγή της οικονομικής και 
κοινωνικής προόδου και της σύγκλισης 
προς τα πάνω. Ο ανταγωνισμός στην 
ενιαία αγορά θα πρέπει να βασίζεται σε 
υψηλά κοινωνικά πρότυπα, στην 
καινοτομία και στη βελτίωση της 
παραγωγικότητας, με διασφάλιση ίσων 
όρων ανταγωνισμού.

(6) Η βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας και διαβίωσης, μεταξύ άλλων 
μέσω επαρκών και δίκαιων κατώτατων 
μισθών, ωφελεί τόσο τους εργαζομένους 
όσο και τις επιχειρήσεις της Ένωσης και 
αποτελεί προαπαιτούμενο για την επίτευξη 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης. Η αντιμετώπιση των μεγάλων 
διαφορών όσον αφορά την κάλυψη και την 
επάρκεια της προστασίας με τη μορφή 
κατώτατου μισθού συμβάλλει στην 
ενίσχυση της δικαιοσύνης στην αγορά 
εργασίας της ΕΕ, στην πρόληψη και την 
καταπολέμηση του μισθολογικού 
ντάμπινγκ, και στην προαγωγή της 
οικονομικής και κοινωνικής προόδου και 
της σύγκλισης προς τα πάνω. Ο 
ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά θα πρέπει 
να βασίζεται σε υψηλά κοινωνικά 
πρότυπα, στη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας, στην καινοτομία και στη 
βελτίωση της παραγωγικότητας, με 
διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού.

Or. it

Τροπολογία 135
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda, Sara Skyttedal, Romana Tomc, Jeroen Lenaers, 
Radan Kanev

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας και διαβίωσης, μεταξύ άλλων 
μέσω επαρκών κατώτατων μισθών, ωφελεί 
τόσο τους εργαζομένους όσο και τις 
επιχειρήσεις της Ένωσης και αποτελεί 
προαπαιτούμενο για την επίτευξη βιώσιμης 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Η 
αντιμετώπιση των μεγάλων διαφορών όσον 
αφορά την κάλυψη και την επάρκεια της 
προστασίας με τη μορφή κατώτατου 
μισθού συμβάλλει στην ενίσχυση της 
δικαιοσύνης στην αγορά εργασίας της ΕΕ 
και στην προαγωγή της οικονομικής και 
κοινωνικής προόδου και της σύγκλισης 
προς τα πάνω. Ο ανταγωνισμός στην 
ενιαία αγορά θα πρέπει να βασίζεται σε 
υψηλά κοινωνικά πρότυπα, στην 
καινοτομία και στη βελτίωση της 
παραγωγικότητας, με διασφάλιση ίσων 
όρων ανταγωνισμού.

(6) Η βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας και διαβίωσης, μεταξύ άλλων 
μέσω επαρκών κατώτατων μισθών, ωφελεί 
τόσο τους εργαζομένους όσο και τις 
επιχειρήσεις της Ένωσης και αποτελεί 
προαπαιτούμενο για την επίτευξη βιώσιμης 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Η 
αντιμετώπιση των μεγάλων διαφορών όσον 
αφορά την κάλυψη και την επάρκεια της 
προστασίας με τη μορφή κατώτατου 
μισθού, με παράλληλη διατήρηση των 
αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και με 
σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας, 
συμβάλλει στην ενίσχυση της δικαιοσύνης 
στην αγορά εργασίας της ΕΕ και στην 
προαγωγή της οικονομικής και κοινωνικής 
προόδου και της σύγκλισης προς τα πάνω. 
Ο ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά θα 
πρέπει να βασίζεται σε υψηλά κοινωνικά 
πρότυπα, στην καινοτομία και στη 
βελτίωση της παραγωγικότητας, με 
διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού.

Or. en

Τροπολογία 136
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, 
Sylvie Brunet

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας και διαβίωσης, μεταξύ άλλων 
μέσω επαρκών κατώτατων μισθών, ωφελεί 
τόσο τους εργαζομένους όσο και τις 
επιχειρήσεις της Ένωσης και αποτελεί 
προαπαιτούμενο για την επίτευξη βιώσιμης 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Η 
αντιμετώπιση των μεγάλων διαφορών όσον 
αφορά την κάλυψη και την επάρκεια της 

(6) Η βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας και διαβίωσης, μεταξύ άλλων 
μέσω επαρκών κατώτατων μισθών, ωφελεί 
τόσο τους εργαζομένους όσο και τις 
επιχειρήσεις της Ένωσης και αποτελεί 
προαπαιτούμενο για την επίτευξη βιώσιμης 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Η 
αντιμετώπιση των μεγάλων διαφορών όσον 
αφορά την κάλυψη και την επάρκεια της 
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προστασίας με τη μορφή κατώτατου 
μισθού συμβάλλει στην ενίσχυση της 
δικαιοσύνης στην αγορά εργασίας της ΕΕ 
και στην προαγωγή της οικονομικής και 
κοινωνικής προόδου και της σύγκλισης 
προς τα πάνω. Ο ανταγωνισμός στην 
ενιαία αγορά θα πρέπει να βασίζεται σε 
υψηλά κοινωνικά πρότυπα, στην 
καινοτομία και στη βελτίωση της 
παραγωγικότητας, με διασφάλιση ίσων 
όρων ανταγωνισμού.

προστασίας με τη μορφή κατώτατου 
μισθού συμβάλλει στην ενίσχυση της 
δικαιοσύνης στην αγορά εργασίας της ΕΕ 
και στην προαγωγή της οικονομικής και 
κοινωνικής προόδου και της σύγκλισης 
προς τα πάνω. Ο ανταγωνισμός στην 
ενιαία αγορά θα πρέπει να βασίζεται σε 
υψηλά κοινωνικά πρότυπα, στη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, 
στην καινοτομία και στη βελτίωση της 
παραγωγικότητας, με διασφάλιση ίσων 
όρων ανταγωνισμού.

Or. en

Τροπολογία 137
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας και διαβίωσης, μεταξύ άλλων 
μέσω επαρκών κατώτατων μισθών, ωφελεί 
τόσο τους εργαζομένους όσο και τις 
επιχειρήσεις της Ένωσης και αποτελεί 
προαπαιτούμενο για την επίτευξη βιώσιμης 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Η 
αντιμετώπιση των μεγάλων διαφορών όσον 
αφορά την κάλυψη και την επάρκεια της 
προστασίας με τη μορφή κατώτατου 
μισθού συμβάλλει στην ενίσχυση της 
δικαιοσύνης στην αγορά εργασίας της ΕΕ 
και στην προαγωγή της οικονομικής και 
κοινωνικής προόδου και της σύγκλισης 
προς τα πάνω. Ο ανταγωνισμός στην 
ενιαία αγορά θα πρέπει να βασίζεται σε 
υψηλά κοινωνικά πρότυπα, στην 
καινοτομία και στη βελτίωση της 
παραγωγικότητας, με διασφάλιση ίσων 
όρων ανταγωνισμού.

(6) Η βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας και διαβίωσης, μεταξύ άλλων 
μέσω επαρκών και δίκαιων κατώτατων 
μισθών, ωφελεί τόσο τους εργαζομένους 
όσο και τις επιχειρήσεις της Ένωσης και 
αποτελεί προαπαιτούμενο για την επίτευξη 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης. Η αντιμετώπιση των μεγάλων 
διαφορών όσον αφορά την κάλυψη και την 
επάρκεια της προστασίας με τη μορφή 
κατώτατου μισθού συμβάλλει στην 
ενίσχυση της δικαιοσύνης στην αγορά 
εργασίας της ΕΕ και στην προαγωγή της 
οικονομικής και κοινωνικής προόδου και 
της σύγκλισης προς τα πάνω. Ο 
ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά θα πρέπει 
να βασίζεται σε υψηλά κοινωνικά 
πρότυπα, στην καινοτομία και στη 
βελτίωση της παραγωγικότητας, με 
διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού.

Or. lt
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Τροπολογία 138
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu 
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt 
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας και διαβίωσης, μεταξύ άλλων 
μέσω επαρκών κατώτατων μισθών, ωφελεί 
τόσο τους εργαζομένους όσο και τις 
επιχειρήσεις της Ένωσης και αποτελεί 
προαπαιτούμενο για την επίτευξη βιώσιμης 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Η 
αντιμετώπιση των μεγάλων διαφορών όσον 
αφορά την κάλυψη και την επάρκεια της 
προστασίας με τη μορφή κατώτατου 
μισθού συμβάλλει στην ενίσχυση της 
δικαιοσύνης στην αγορά εργασίας της ΕΕ 
και στην προαγωγή της οικονομικής και 
κοινωνικής προόδου και της σύγκλισης 
προς τα πάνω. Ο ανταγωνισμός στην 
ενιαία αγορά θα πρέπει να βασίζεται σε 
υψηλά κοινωνικά πρότυπα, στην 
καινοτομία και στη βελτίωση της 
παραγωγικότητας, με διασφάλιση ίσων 
όρων ανταγωνισμού.

(6) Η βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας και διαβίωσης, μεταξύ άλλων 
μέσω κατώτατων μισθών, ωφελεί τόσο 
τους εργαζομένους όσο και τις 
επιχειρήσεις της Ένωσης και αποτελεί 
προαπαιτούμενο για την επίτευξη βιώσιμης 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Η 
αντιμετώπιση των μεγάλων διαφορών όσον 
αφορά την κάλυψη της προστασίας με τη 
μορφή κατώτατου μισθού συμβάλλει στην 
ενίσχυση της δικαιοσύνης στην αγορά 
εργασίας της ΕΕ και στην προαγωγή της 
οικονομικής και κοινωνικής προόδου και 
της σύγκλισης προς τα πάνω. Ο 
ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά θα πρέπει 
να βασίζεται σε υψηλά κοινωνικά 
πρότυπα, στην καινοτομία και στη 
βελτίωση της παραγωγικότητας, με 
διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού.

Or. en

Τροπολογία 139
Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση 
Εργασίας (ΔΟΕ), σκοπός των κατώτατων 
μισθών είναι η προστασία των 
εργαζομένων από αδικαιολόγητα χαμηλές 
αμοιβές, συχνότατο φαινόμενο στον 
τομέα της φροντίδας. Η χάραξη 
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πολιτικής για τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας και την πρόσβαση σε υψηλής 
ποιότητας θέσεις εργασίας στον τομέα 
της μακροχρόνιας φροντίδας έχει 
πρόσημο φύλου και η επέκταση των 
διατάξεων περί κατώτατων μισθών ώστε 
να καλύπτονται οι εργαζόμενοι στον χώρο 
της φροντίδας μπορεί να συμβάλει σε 
μεγάλο βαθμό στη μείωση των 
ανισοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 140
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Όταν καθορίζονται σε επαρκή 
επίπεδα, οι κατώτατοι μισθοί 
προστατεύουν το εισόδημα των 
εργαζομένων που βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση, συμβάλλουν στη 
διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών 
διαβίωσης και περιορίζουν τη μείωση του 
εισοδήματος σε δυσμενείς περιόδους, 
όπως αναγνωρίζεται στη σύμβαση 131 της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τη 
θέσπιση συστήματος καθορισμού 
κατώτατων μισθών. Οι κατώτατοι μισθοί 
συμβάλλουν στη στήριξη της εγχώριας 
ζήτησης, ενισχύουν τα κίνητρα για 
εργασία και μειώνουν τις μισθολογικές 
ανισότητες και τη φτώχεια των 
εργαζομένων.

(7) Όταν καθορίζονται σε επαρκή 
επίπεδα και λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανάγκες των εργαζομένων και των 
οικογενειών τους, οι κατώτατοι μισθοί 
προστατεύουν το εισόδημα όλων των 
εργαζομένων και κυρίως των 
εργαζομένων που βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση, και συμβάλλουν στη 
διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών 
διαβίωσης για όλους, όπως αναγνωρίζεται 
στη σύμβαση 131 της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας για τη θέσπιση 
συστήματος καθορισμού κατώτατων 
μισθών. Οι κατώτατοι μισθοί που 
παρέχουν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης 
συμβάλλουν στην εγγύηση αξιοπρεπούς 
εργασίας, στην προστασία όλων των 
εργαζομένων, στη στήριξη της 
αγοραστικής δύναμης, στη μείωση των 
μισθολογικών ανισοτήτων και του 
μισθολογικού χάσματος μεταξύ των 
φύλων, ενώ καταπολεμούν τη φτώχεια των 
εργαζομένων και εγγυώνται κοινωνική 
δικαιοσύνη.
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Τροπολογία 141
Radan Kanev

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Όταν καθορίζονται σε επαρκή 
επίπεδα, οι κατώτατοι μισθοί 
προστατεύουν το εισόδημα των 
εργαζομένων που βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση, συμβάλλουν στη 
διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών 
διαβίωσης και περιορίζουν τη μείωση του 
εισοδήματος σε δυσμενείς περιόδους, όπως 
αναγνωρίζεται στη σύμβαση 131 της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τη 
θέσπιση συστήματος καθορισμού 
κατώτατων μισθών. Οι κατώτατοι μισθοί 
συμβάλλουν στη στήριξη της εγχώριας 
ζήτησης, ενισχύουν τα κίνητρα για εργασία 
και μειώνουν τις μισθολογικές ανισότητες 
και τη φτώχεια των εργαζομένων.

(7) Όταν καθορίζονται σε επαρκή και 
δίκαια επίπεδα, οι κατώτατοι μισθοί 
προστατεύουν το εισόδημα των 
εργαζομένων που βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση, συμβάλλουν στη 
διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών 
διαβίωσης και περιορίζουν τη μείωση του 
εισοδήματος σε δυσμενείς περιόδους, όπως 
αναγνωρίζεται στη σύμβαση 131 της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για 
τη θέσπιση συστήματος καθορισμού 
κατώτατων μισθών. Οι κατώτατοι μισθοί, 
συμπεριλαμβανομένου του κατώτατου 
ωρομισθίου, συμβάλλουν στη στήριξη της 
εγχώριας ζήτησης σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο, ενισχύουν τα 
κίνητρα για εργασία και μειώνουν τις 
μισθολογικές ανισότητες και τη φτώχεια 
των εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 142
Radan Kanev

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Όταν καθορίζονται σε επαρκή 
επίπεδα, οι κατώτατοι μισθοί 
προστατεύουν το εισόδημα των 
εργαζομένων που βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση, συμβάλλουν στη 

(7) Όταν καθορίζονται σε επαρκή 
επίπεδα, οι κατώτατοι μισθοί 
προστατεύουν το εισόδημα των 
εργαζομένων που βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση, συμβάλλουν στη 



PE692.765v02-00 46/500 AM\1231713EL.docx

EL

διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών 
διαβίωσης και περιορίζουν τη μείωση του 
εισοδήματος σε δυσμενείς περιόδους, όπως 
αναγνωρίζεται στη σύμβαση 131 της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τη 
θέσπιση συστήματος καθορισμού 
κατώτατων μισθών. Οι κατώτατοι μισθοί 
συμβάλλουν στη στήριξη της εγχώριας 
ζήτησης, ενισχύουν τα κίνητρα για εργασία 
και μειώνουν τις μισθολογικές ανισότητες 
και τη φτώχεια των εργαζομένων.

διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών 
διαβίωσης και περιορίζουν τη μείωση του 
εισοδήματος σε δυσμενείς περιόδους, όπως 
αναγνωρίζεται στη σύμβαση 131 της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τη 
θέσπιση συστήματος καθορισμού 
κατώτατων μισθών. Οι κατώτατοι μισθοί, 
συμπεριλαμβανομένου του κατώτατου 
ωρομισθίου, συμβάλλουν στη στήριξη της 
εγχώριας ζήτησης σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο, ενισχύουν τα 
κίνητρα για εργασία και μειώνουν τις 
μισθολογικές ανισότητες και τη φτώχεια 
των εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 143
Peter Lundgren

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Όταν καθορίζονται σε επαρκή 
επίπεδα, οι κατώτατοι μισθοί 
προστατεύουν το εισόδημα των 
εργαζομένων που βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση, συμβάλλουν στη 
διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών 
διαβίωσης και περιορίζουν τη μείωση του 
εισοδήματος σε δυσμενείς περιόδους, όπως 
αναγνωρίζεται στη σύμβαση 131 της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τη 
θέσπιση συστήματος καθορισμού 
κατώτατων μισθών. Οι κατώτατοι μισθοί 
συμβάλλουν στη στήριξη της εγχώριας 
ζήτησης, ενισχύουν τα κίνητρα για εργασία 
και μειώνουν τις μισθολογικές ανισότητες 
και τη φτώχεια των εργαζομένων.

(7) Όταν καθορίζονται σε επαρκή 
επίπεδα, είτε μέσω νόμιμων κατώτατων 
μισθών είτε μέσω συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, οι κατώτατοι μισθοί 
προστατεύουν το εισόδημα των 
εργαζομένων που βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση, συμβάλλουν στη 
διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών 
διαβίωσης και περιορίζουν τη μείωση του 
εισοδήματος σε δυσμενείς περιόδους, όπως 
αναγνωρίζεται στη σύμβαση 131 της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τη 
θέσπιση συστήματος καθορισμού 
κατώτατων μισθών. Οι κατώτατοι μισθοί 
συμβάλλουν στη στήριξη της εγχώριας 
ζήτησης, ενισχύουν τα κίνητρα για εργασία 
και μειώνουν τις μισθολογικές ανισότητες 
και τη φτώχεια των εργαζομένων.

Or. en
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Τροπολογία 144
Maria Walsh, Seán Kelly, Jeroen Lenaers

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Όταν καθορίζονται σε επαρκή 
επίπεδα, οι κατώτατοι μισθοί 
προστατεύουν το εισόδημα των 
εργαζομένων που βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση, συμβάλλουν στη 
διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών 
διαβίωσης και περιορίζουν τη μείωση του 
εισοδήματος σε δυσμενείς περιόδους, όπως 
αναγνωρίζεται στη σύμβαση 131 της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τη 
θέσπιση συστήματος καθορισμού 
κατώτατων μισθών. Οι κατώτατοι μισθοί 
συμβάλλουν στη στήριξη της εγχώριας 
ζήτησης, ενισχύουν τα κίνητρα για εργασία 
και μειώνουν τις μισθολογικές ανισότητες 
και τη φτώχεια των εργαζομένων.

(7) Ενθαρρύνοντας μια προσέγγιση 
κατά την οποία συνδυάζονται η επάρκεια 
και οικονομικοί παράγοντες, οι κατώτατοι 
μισθοί προστατεύουν το εισόδημα των 
εργαζομένων που βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση, συμβάλλουν στη 
διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών 
διαβίωσης και περιορίζουν τη μείωση του 
εισοδήματος σε δυσμενείς περιόδους, όπως 
αναγνωρίζεται στη σύμβαση 131 της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τη 
θέσπιση συστήματος καθορισμού 
κατώτατων μισθών. Οι κατώτατοι μισθοί 
συμβάλλουν στη στήριξη της εγχώριας 
ζήτησης, ενισχύουν τα κίνητρα για εργασία 
και μειώνουν τις μισθολογικές ανισότητες 
και τη φτώχεια των εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 145
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, 
Sylvie Brunet

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Όταν καθορίζονται σε επαρκή 
επίπεδα, οι κατώτατοι μισθοί 
προστατεύουν το εισόδημα των 
εργαζομένων που βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση, συμβάλλουν στη 
διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών 
διαβίωσης και περιορίζουν τη μείωση του 
εισοδήματος σε δυσμενείς περιόδους, 
όπως αναγνωρίζεται στη σύμβαση 131 της 

(7) Όταν καθορίζονται σε επαρκή 
επίπεδα, οι κατώτατοι μισθοί 
προστατεύουν το εισόδημα των 
εργαζομένων που βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση, συμβάλλουν στη 
διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών 
διαβίωσης και περιορίζουν τη μείωση του 
εισοδήματος, όπως αναγνωρίζεται στη 
σύμβαση 131 της Διεθνούς Οργάνωσης 
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Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τη 
θέσπιση συστήματος καθορισμού 
κατώτατων μισθών. Οι κατώτατοι μισθοί 
συμβάλλουν στη στήριξη της εγχώριας 
ζήτησης, ενισχύουν τα κίνητρα για εργασία 
και μειώνουν τις μισθολογικές ανισότητες 
και τη φτώχεια των εργαζομένων.

Εργασίας για τη θέσπιση συστήματος 
καθορισμού κατώτατων μισθών. Οι 
κατώτατοι μισθοί συμβάλλουν στη στήριξη 
της εγχώριας ζήτησης, ενισχύουν τα 
κίνητρα για εργασία, προωθούν την 
οικονομική ανθεκτικότητα, μειώνουν τις 
μισθολογικές ανισότητες και βοηθούν 
στην πρόληψη και την καταπολέμηση της 
φτώχειας των εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 146
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Όταν καθορίζονται σε επαρκή 
επίπεδα, οι κατώτατοι μισθοί 
προστατεύουν το εισόδημα των 
εργαζομένων που βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση, συμβάλλουν στη 
διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών 
διαβίωσης και περιορίζουν τη μείωση του 
εισοδήματος σε δυσμενείς περιόδους, όπως 
αναγνωρίζεται στη σύμβαση 131 της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τη 
θέσπιση συστήματος καθορισμού 
κατώτατων μισθών. Οι κατώτατοι μισθοί 
συμβάλλουν στη στήριξη της εγχώριας 
ζήτησης, ενισχύουν τα κίνητρα για εργασία 
και μειώνουν τις μισθολογικές ανισότητες 
και τη φτώχεια των εργαζομένων.

(7) Όταν καθορίζονται σε επαρκή και 
δίκαια επίπεδα, οι κατώτατοι μισθοί 
προστατεύουν το εισόδημα των 
εργαζομένων που βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση, συμβάλλουν στη 
διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών 
διαβίωσης και περιορίζουν τη μείωση του 
εισοδήματος σε δυσμενείς περιόδους, όπως 
αναγνωρίζεται στη σύμβαση 131 της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για 
τη θέσπιση συστήματος καθορισμού 
κατώτατων μισθών. Οι κατώτατοι μισθοί 
συμβάλλουν στη στήριξη της εγχώριας 
ζήτησης, ενισχύουν τα κίνητρα για εργασία 
και μειώνουν τις μισθολογικές ανισότητες 
και τη φτώχεια των εργαζομένων και των 
παιδιών τους.

Or. lt

Τροπολογία 147
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu 
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt 
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Όταν καθορίζονται σε επαρκή 
επίπεδα, οι κατώτατοι μισθοί 
προστατεύουν το εισόδημα των 
εργαζομένων που βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση, συμβάλλουν στη 
διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών 
διαβίωσης και περιορίζουν τη μείωση του 
εισοδήματος σε δυσμενείς περιόδους, όπως 
αναγνωρίζεται στη σύμβαση 131 της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τη 
θέσπιση συστήματος καθορισμού 
κατώτατων μισθών. Οι κατώτατοι μισθοί 
συμβάλλουν στη στήριξη της εγχώριας 
ζήτησης, ενισχύουν τα κίνητρα για εργασία 
και μειώνουν τις μισθολογικές ανισότητες 
και τη φτώχεια των εργαζομένων.

(7) Όποτε καθορίζονται επίπεδα, οι 
κατώτατοι μισθοί προστατεύουν το 
εισόδημα των εργαζομένων που 
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, 
συμβάλλουν στη διασφάλιση αξιοπρεπών 
συνθηκών διαβίωσης και περιορίζουν τη 
μείωση του εισοδήματος σε δυσμενείς 
περιόδους, όπως αναγνωρίζεται στη 
σύμβαση 131 της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας για τη θέσπιση συστήματος 
καθορισμού κατώτατων μισθών. Οι 
κατώτατοι μισθοί συμβάλλουν στη στήριξη 
της εγχώριας ζήτησης, ενισχύουν τα 
κίνητρα για εργασία και μειώνουν τις 
μισθολογικές ανισότητες και τη φτώχεια 
των εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 148
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Sandra Pereira, 
José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Κατά τη διάρκεια περιόδων 
οικονομικής ύφεσης, όπως αυτή που 
προκάλεσε η κρίση της νόσου COVID-19, 
ο ρόλος των κατώτατων μισθών στην 
προστασία των χαμηλόμισθων 
εργαζομένων καθίσταται ακόμη 
σημαντικότερος, είναι δε κρίσιμος για τη 
στήριξη μιας βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομικής ανάκαμψης 
που θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
περισσότερο ποιοτική απασχόληση μετά 
την κρίση.

Or. en
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Τροπολογία 149
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Τα κράτη μέλη που επικύρωσαν 
τη σύμβαση 131 της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας και την 
εφαρμόζουν, έχουν σημειώσει σημαντική 
πρόοδο κατά τη θέσπιση συστήματος 
καθορισμού των κατώτατων μισθών, η 
οποία δεν θα πρέπει να υπονομευθεί.

Or. en

Τροπολογία 150
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Η φτώχεια των εργαζομένων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξηθεί κατά 
περισσότερο από 12 % κατά την 
τελευταία δεκαετία και περισσότεροι 
εργαζόμενοι βιώνουν φτώχεια σε σχέση 
με την προηγούμενη οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση.

Or. lt

Τροπολογία 151
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι γυναίκες, οι νέοι, οι εργαζόμενοι 
χαμηλής ειδίκευσης και τα άτομα με 
αναπηρία είναι πιθανότερο να αμείβονται 
με τον κατώτατο ή με χαμηλό μισθό 
απ’ ό,τι άλλες ομάδες. Σε περιόδους 
οικονομικής κάμψης, όπως αυτή που 
επέφερε η κρίση της νόσου Covid-19, ο 
ρόλος των κατώτατων μισθών στην 
προστασία των χαμηλόμισθων 
εργαζομένων καθίσταται ακόμη 
σημαντικότερος, είναι δε κρίσιμος για τη 
στήριξη μιας βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομικής ανάκαμψης. 
Επιπλέον, η αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που σχετίζονται με τους 
κατώτατους μισθούς προάγει την ισότητα 
των φύλων, γεφυρώνοντας το μισθολογικό 
και συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των 
φύλων και απαλλάσσοντας γυναίκες από 
τη φτώχεια.

(8) Οι γυναίκες, οι νέοι, οι 
ηλικιωμένοι, οι μετανάστες, οι 
μονογονεϊκές οικογένειες, οι εργαζόμενοι 
χαμηλής ειδίκευσης και τα άτομα με 
αναπηρία είναι ακόμα πιθανότερο να 
αμείβονται με τον κατώτατο ή με χαμηλό 
μισθό. Επιπλέον, η αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που σχετίζονται με τους 
κατώτατους μισθούς προάγει την ισότητα 
των φύλων, γεφυρώνοντας το μισθολογικό 
και συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των 
φύλων και απαλλάσσοντας γυναίκες από 
τη φτώχεια.

Or. en

Τροπολογία 152
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι γυναίκες, οι νέοι, οι εργαζόμενοι 
χαμηλής ειδίκευσης και τα άτομα με 
αναπηρία είναι πιθανότερο να αμείβονται 
με τον κατώτατο ή με χαμηλό μισθό 
απ’ ό,τι άλλες ομάδες. Σε περιόδους 
οικονομικής κάμψης, όπως αυτή που 
επέφερε η κρίση της νόσου Covid-19, ο 
ρόλος των κατώτατων μισθών στην 
προστασία των χαμηλόμισθων 
εργαζομένων καθίσταται ακόμη 
σημαντικότερος, είναι δε κρίσιμος για τη 
στήριξη μιας βιώσιμης και χωρίς 

(8) Οι γυναίκες, οι νέοι, οι εργαζόμενοι 
χαμηλής ειδίκευσης, οι μετανάστες και τα 
άτομα από διαφορετικό φυλετικό ή 
εθνοτικό υπόβαθρο, τα άτομα με αναπηρία 
ή όσοι υπόκεινται σε πολλαπλές μορφές 
διακρίσεων, είναι πιθανότερο να 
αμείβονται με τον κατώτατο ή με χαμηλό 
μισθό απ’ ό,τι άλλες ομάδες ή να 
αποκλείονται από οποιαδήποτε μορφή 
προστασίας με τη μορφή μισθού. Σε 
περιόδους οικονομικής κάμψης, όπως αυτή 
που επέφερε η κρίση της νόσου Covid-19, 
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αποκλεισμούς οικονομικής ανάκαμψης. 
Επιπλέον, η αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που σχετίζονται με τους 
κατώτατους μισθούς προάγει την ισότητα 
των φύλων, γεφυρώνοντας το μισθολογικό 
και συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των 
φύλων και απαλλάσσοντας γυναίκες από 
τη φτώχεια.

ο ρόλος των κατώτατων μισθών στην 
προστασία των χαμηλόμισθων 
εργαζομένων δείχνει την κρίσιμη ανάγκη 
για στήριξη μιας βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομικής ανάκαμψης 
που θα βασίζεται σε ισχυρά συστήματα 
κοινωνικής προστασίας. Η αύξηση των 
κατώτατων μισθών έχει τη δυνατότητα 
να συμβάλει στην ισότητα των φύλων, να 
καταπολεμήσει την υποτίμηση της 
εργασίας που εκτελείται από γυναίκες και 
τους αδικαιολόγητα χαμηλούς μισθούς σε 
γυναικοκρατούμενους τομείς και να 
μειώσει το μισθολογικό και 
συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων 
και απαλλάσσοντας γυναίκες από τη 
φτώχεια.

Or. en

Τροπολογία 153
Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι γυναίκες, οι νέοι, οι εργαζόμενοι 
χαμηλής ειδίκευσης και τα άτομα με 
αναπηρία είναι πιθανότερο να αμείβονται 
με τον κατώτατο ή με χαμηλό μισθό 
απ’ ό,τι άλλες ομάδες. Σε περιόδους 
οικονομικής κάμψης, όπως αυτή που 
επέφερε η κρίση της νόσου Covid-19, ο 
ρόλος των κατώτατων μισθών στην 
προστασία των χαμηλόμισθων 
εργαζομένων καθίσταται ακόμη 
σημαντικότερος, είναι δε κρίσιμος για τη 
στήριξη μιας βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομικής ανάκαμψης. 
Επιπλέον, η αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που σχετίζονται με τους 
κατώτατους μισθούς προάγει την ισότητα 
των φύλων, γεφυρώνοντας το μισθολογικό 
και συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των 
φύλων και απαλλάσσοντας γυναίκες από 

(8) Οι γυναίκες, οι νέοι, οι εργαζόμενοι 
χαμηλής ειδίκευσης και τα άτομα με 
αναπηρία είναι πιθανότερο να αμείβονται 
με τον κατώτατο ή με χαμηλό μισθό 
απ’ ό,τι άλλες ομάδες. Σε περιόδους 
οικονομικής κάμψης, όπως αυτή που 
επέφερε η κρίση της νόσου Covid-19, ο 
ρόλος των κατώτατων μισθών στην 
προστασία των χαμηλόμισθων 
εργαζομένων καθίσταται ακόμη 
σημαντικότερος, είναι δε κρίσιμος για τη 
στήριξη μιας βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομικής ανάκαμψης. 
Επιπλέον, η αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που σχετίζονται με τους 
κατώτατους μισθούς προάγει την ισότητα 
των φύλων, γεφυρώνοντας το μισθολογικό 
και συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των 
φύλων και απαλλάσσοντας γυναίκες από 



AM\1231713EL.docx 53/500 PE692.765v02-00

EL

τη φτώχεια. τη φτώχεια. Η εξασφάλιση ίσης αμοιβής 
και η διευκόλυνση μιας καλής ισορροπίας 
μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής 
ζωής, μεταξύ άλλων και για τους άνδρες, 
είναι ζωτικής σημασίας για βιώσιμη 
οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη, την 
παραγωγικότητα και τη δημοσιονομική 
βιωσιμότητα σε βάθος χρόνου στην 
Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 154
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda, Romana Tomc, Radan Kanev

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι γυναίκες, οι νέοι, οι εργαζόμενοι 
χαμηλής ειδίκευσης και τα άτομα με 
αναπηρία είναι πιθανότερο να αμείβονται 
με τον κατώτατο ή με χαμηλό μισθό 
απ’ ό,τι άλλες ομάδες. Σε περιόδους 
οικονομικής κάμψης, όπως αυτή που 
επέφερε η κρίση της νόσου Covid-19, ο 
ρόλος των κατώτατων μισθών στην 
προστασία των χαμηλόμισθων 
εργαζομένων καθίσταται ακόμη 
σημαντικότερος, είναι δε κρίσιμος για τη 
στήριξη μιας βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομικής ανάκαμψης. 
Επιπλέον, η αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που σχετίζονται με τους 
κατώτατους μισθούς προάγει την ισότητα 
των φύλων, γεφυρώνοντας το μισθολογικό 
και συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των 
φύλων και απαλλάσσοντας γυναίκες από 
τη φτώχεια.

(8) Οι γυναίκες, οι νέοι, οι εργαζόμενοι 
χαμηλής ειδίκευσης και τα άτομα με 
αναπηρία είναι πιθανότερο να αμείβονται 
με τον κατώτατο ή με χαμηλό μισθό 
απ’ ό,τι άλλες ομάδες. Σε περιόδους 
οικονομικής κάμψης, όπως αυτή που 
επέφερε η κρίση της νόσου Covid-19, ο 
ρόλος των κατώτατων μισθών στην 
προστασία των χαμηλόμισθων 
εργαζομένων καθίσταται ακόμη 
σημαντικότερος, είναι δε κρίσιμος για τη 
στήριξη μιας βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομικής ανάκαμψης. 
Επιπλέον, η αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που σχετίζονται με τους 
κατώτατους μισθούς μειώνει τις 
διακρίσεις κατά των ατόμων με 
αναπηρίες και συμβάλλει στον σεβασμό 
των αναγκών όλων των γενεών, προάγει 
την ισότητα των φύλων, γεφυρώνοντας το 
μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων και απαλλάσσοντας 
γυναίκες από τη φτώχεια.

Or. en
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Τροπολογία 155
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι γυναίκες, οι νέοι, οι εργαζόμενοι 
χαμηλής ειδίκευσης και τα άτομα με 
αναπηρία είναι πιθανότερο να αμείβονται 
με τον κατώτατο ή με χαμηλό μισθό 
απ’ ό,τι άλλες ομάδες. Σε περιόδους 
οικονομικής κάμψης, όπως αυτή που 
επέφερε η κρίση της νόσου Covid-19, ο 
ρόλος των κατώτατων μισθών στην 
προστασία των χαμηλόμισθων 
εργαζομένων καθίσταται ακόμη 
σημαντικότερος, είναι δε κρίσιμος για τη 
στήριξη μιας βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομικής ανάκαμψης. 
Επιπλέον, η αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που σχετίζονται με τους 
κατώτατους μισθούς προάγει την ισότητα 
των φύλων, γεφυρώνοντας το μισθολογικό 
και συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των 
φύλων και απαλλάσσοντας γυναίκες από 
τη φτώχεια.

(8) Οι γυναίκες, οι νέοι, οι εργαζόμενοι 
χαμηλής ειδίκευσης και τα άτομα με 
αναπηρία αμείβονται πολύ συχνά με τον 
κατώτατο ή με χαμηλό μισθό και συχνά 
εργάζονται υπό καθεστώς μερικής 
απασχόλησης ή εργάζονται με 
βραχυπρόθεσμες συμβάσεις 
απασχόλησης. Σε περιόδους οικονομικής 
κάμψης, όπως αυτή που επέφερε η κρίση 
της νόσου Covid-19, ο ρόλος των 
κατώτατων μισθών στην προστασία των 
χαμηλόμισθων εργαζομένων καθίσταται 
ιδιαίτερα σημαντικός, είναι δε κρίσιμος 
για τη στήριξη μιας βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομικής και κοινωνικής 
ανάκαμψης. Επιπλέον, η αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που σχετίζονται με τους 
κατώτατους μισθούς προάγει την ισότητα 
των φύλων, γεφυρώνοντας το μισθολογικό 
και συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των 
φύλων και απαλλάσσοντας γυναίκες και τα 
παιδιά τους από τη φτώχεια.

Or. lt

Τροπολογία 156
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, 
Sylvie Brunet

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι γυναίκες, οι νέοι, οι εργαζόμενοι 
χαμηλής ειδίκευσης και τα άτομα με 
αναπηρία είναι πιθανότερο να αμείβονται 
με τον κατώτατο ή με χαμηλό μισθό 

(8) Οι γυναίκες, οι νέοι, οι εργαζόμενοι 
χαμηλής ειδίκευσης, οι εργαζόμενοι 
μετανάστες και τα άτομα με αναπηρία 
είναι πιθανότερο να αμείβονται με τον 
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απ’ ό,τι άλλες ομάδες. Σε περιόδους 
οικονομικής κάμψης, όπως αυτή που 
επέφερε η κρίση της νόσου Covid-19, ο 
ρόλος των κατώτατων μισθών στην 
προστασία των χαμηλόμισθων 
εργαζομένων καθίσταται ακόμη 
σημαντικότερος, είναι δε κρίσιμος για τη 
στήριξη μιας βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομικής ανάκαμψης. 
Επιπλέον, η αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που σχετίζονται με τους 
κατώτατους μισθούς προάγει την ισότητα 
των φύλων, γεφυρώνοντας το μισθολογικό 
και συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των 
φύλων και απαλλάσσοντας γυναίκες από 
τη φτώχεια.

κατώτατο ή με χαμηλό μισθό απ’ ό,τι 
άλλες ομάδες. Σε περιόδους οικονομικής 
κάμψης, όπως αυτή που επέφερε η κρίση 
της νόσου Covid-19, ο ρόλος των επαρκών 
κατώτατων μισθών στην προστασία των 
χαμηλόμισθων εργαζομένων καθίσταται 
ακόμη σημαντικότερος, είναι δε κρίσιμος 
για τη στήριξη μιας βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομικής ανάκαμψης. 
Επιπλέον, η διασφάλιση και βελτίωση της 
επάρκειας των κατώτατων μισθών 
προάγει την ισότητα των φύλων, 
γεφυρώνοντας το μισθολογικό και 
συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων 
και απαλλάσσοντας γυναίκες και παιδιά 
από τη φτώχεια.

Or. en

Τροπολογία 157
Eugen Tomac, Marian-Jean Marinescu, Vasile Blaga, Daniel Buda, Siegfried Mureşan, 
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι γυναίκες, οι νέοι, οι εργαζόμενοι 
χαμηλής ειδίκευσης και τα άτομα με 
αναπηρία είναι πιθανότερο να αμείβονται 
με τον κατώτατο ή με χαμηλό μισθό 
απ’ ό,τι άλλες ομάδες. Σε περιόδους 
οικονομικής κάμψης, όπως αυτή που 
επέφερε η κρίση της νόσου Covid-19, ο 
ρόλος των κατώτατων μισθών στην 
προστασία των χαμηλόμισθων 
εργαζομένων καθίσταται ακόμη 
σημαντικότερος, είναι δε κρίσιμος για τη 
στήριξη μιας βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομικής ανάκαμψης. 
Επιπλέον, η αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που σχετίζονται με τους 
κατώτατους μισθούς προάγει την ισότητα 
των φύλων, γεφυρώνοντας το μισθολογικό 
και συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των 
φύλων και απαλλάσσοντας γυναίκες από 

(8) Οι γυναίκες, οι νέοι, οι εργαζόμενοι 
χαμηλής ειδίκευσης και τα άτομα με 
αναπηρία είναι πιθανότερο να αμείβονται 
με τον κατώτατο ή με χαμηλό μισθό 
απ’ ό,τι άλλες ομάδες. Σε περιόδους 
οικονομικής κάμψης, όπως αυτή που 
επέφερε η κρίση της νόσου Covid-19, ο 
ρόλος των κατώτατων μισθών στην 
προστασία των χαμηλόμισθων 
εργαζομένων καθίσταται ακόμη 
σημαντικότερος, είναι δε κρίσιμος για τη 
στήριξη μιας βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομικής ανάκαμψης. 
Επιπλέον, η αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που σχετίζονται με τους 
κατώτατους μισθούς προάγει την ισότητα 
των φύλων, γεφυρώνοντας το μισθολογικό 
και συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των 
φύλων και απαλλάσσοντας γυναίκες από 
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τη φτώχεια. τη φτώχεια, καθώς και καταπολεμώντας 
την παιδική φτώχεια.

Or. en

Τροπολογία 158
Sandra Pereira, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι γυναίκες, οι νέοι, οι εργαζόμενοι 
χαμηλής ειδίκευσης και τα άτομα με 
αναπηρία είναι πιθανότερο να αμείβονται 
με τον κατώτατο ή με χαμηλό μισθό 
απ’ ό,τι άλλες ομάδες. Σε περιόδους 
οικονομικής κάμψης, όπως αυτή που 
επέφερε η κρίση της νόσου Covid-19, ο 
ρόλος των κατώτατων μισθών στην 
προστασία των χαμηλόμισθων 
εργαζομένων καθίσταται ακόμη 
σημαντικότερος, είναι δε κρίσιμος για τη 
στήριξη μιας βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομικής ανάκαμψης. 
Επιπλέον, η αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που σχετίζονται με τους 
κατώτατους μισθούς προάγει την ισότητα 
των φύλων, γεφυρώνοντας το μισθολογικό 
και συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των 
φύλων και απαλλάσσοντας γυναίκες από 
τη φτώχεια.

(8) Οι γυναίκες, οι νέοι, οι εργαζόμενοι 
χαμηλής ειδίκευσης, τα άτομα με αναπηρία 
και οι εργαζόμενοι μετανάστες αμείβονται 
με τον κατώτατο ή με χαμηλό μισθό σε 
σύγκριση με άλλες ομάδες. Σε περιόδους 
οικονομικής κάμψης, όπως αυτή που 
επέφερε η κρίση της νόσου Covid-19, η 
αύξηση των κατώτατων μισθών με στόχο 
την προστασία των χαμηλόμισθων 
εργαζομένων είναι σημαντική για τη 
στήριξη μιας βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομικής ανάκαμψης. 
Επιπλέον, η αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που σχετίζονται με τους 
κατώτατους μισθούς και η αύξηση των 
κατώτατων μισθών προάγουν την ισότητα 
των φύλων, γεφυρώνοντας το μισθολογικό 
και συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των 
φύλων και απαλλάσσοντας γυναίκες από 
τη φτώχεια.

Or. pt

Τροπολογία 159
Dominique Bilde

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Αν και η διαχείριση της κρίσης 
στη ζώνη του ευρώ, που βασίστηκε σε 
μέτρα λιτότητας, συνοδεύτηκε από τη 
θέσπιση μιας σειράς συνθηκών και μέσων 
όπως το Σύμφωνο Euro Plus ή το 
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
(ΣΣΑ), αυτά συνέβαλαν στη συγκράτηση 
και στη μείωση των μισθών σε μεγάλο 
αριθμό κρατών μελών της Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 160
Dominique Bilde

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8β) Καμία σημαντική κοινωνική 
πολιτική αξία δεν μπορεί να είναι βιώσιμη 
χωρίς μεταρρύθμιση του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), και 
δεν αποτελεί επαρκή εγγύηση για τους 
Ευρωπαίους εργαζόμενους η παράταση 
των ρητρών διασφάλισης του 
συγκεκριμένου Συμφώνου.

Or. fr

Τροπολογία 161
Radan Kanev

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η πανδημία Covid-19 έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στον τομέα των 
υπηρεσιών και στις μικρές επιχειρήσεις, 

(9) Οι κατώτατοι μισθοί και ιδίως το 
κατώτατο ωρομίσθιο είναι επίσης 
σημαντικοί ενόψει των διαρθρωτικών 
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που έχουν και οι δύο υψηλό μερίδιο 
εργαζομένων που αμείβονται με τον 
κατώτατο μισθό. Επιπλέον, οι κατώτατοι 
μισθοί είναι επίσης σημαντικοί ενόψει των 
διαρθρωτικών τάσεων που 
αναδιαμορφώνουν τις αγορές εργασίας, οι 
οποίες χαρακτηρίζονται όλο και 
περισσότερο από υψηλά ποσοστά άτυπης 
και επισφαλούς εργασίας. Οι τάσεις αυτές 
έχουν οδηγήσει σε αυξημένη πόλωση των 
θέσεων εργασίας, με αποτέλεσμα την 
αύξηση του ποσοστού των χαμηλόμισθων 
και χαμηλής ειδίκευσης θέσεων εργασίας 
στα περισσότερα κράτη μέλη, καθώς και 
την αύξηση της μισθολογικής ανισότητας 
σε ορισμένα από αυτά.

τάσεων που αναδιαμορφώνουν τις αγορές 
εργασίας, οι οποίες χαρακτηρίζονται όλο 
και περισσότερο από υψηλά ποσοστά 
άτυπης και επισφαλούς εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της εργασίας 
μερικής απασχόλησης και της 
ταυτόχρονης εργασίας για πολλούς 
εργοδότες. Οι τάσεις αυτές έχουν 
οδηγήσει, σε πολλές περιπτώσεις, σε 
αυξημένη πόλωση των θέσεων εργασίας, 
με αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστού 
των χαμηλόμισθων και χαμηλής 
ειδίκευσης θέσεων εργασίας στα 
περισσότερα κράτη μέλη, καθώς και την 
αύξηση της μισθολογικής ανισότητας σε 
ορισμένα από αυτά.

Or. en

Τροπολογία 162
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η πανδημία Covid-19 έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στον τομέα των 
υπηρεσιών και στις μικρές επιχειρήσεις, 
που έχουν και οι δύο υψηλό μερίδιο 
εργαζομένων που αμείβονται με τον 
κατώτατο μισθό. Επιπλέον, οι κατώτατοι 
μισθοί είναι επίσης σημαντικοί ενόψει των 
διαρθρωτικών τάσεων που 
αναδιαμορφώνουν τις αγορές εργασίας, οι 
οποίες χαρακτηρίζονται όλο και 
περισσότερο από υψηλά ποσοστά άτυπης 
και επισφαλούς εργασίας. Οι τάσεις αυτές 
έχουν οδηγήσει σε αυξημένη πόλωση των 
θέσεων εργασίας, με αποτέλεσμα την 
αύξηση του ποσοστού των χαμηλόμισθων 
και χαμηλής ειδίκευσης θέσεων εργασίας 
στα περισσότερα κράτη μέλη, καθώς και 
την αύξηση της μισθολογικής ανισότητας 
σε ορισμένα από αυτά.

(9) Οι κατώτατοι μισθοί είναι 
σημαντικοί ενόψει των διαρθρωτικών 
τάσεων που αναδιαμορφώνουν τις αγορές 
εργασίας, οι οποίες χαρακτηρίζονται όλο 
και περισσότερο από υψηλά ποσοστά 
άτυπης και επισφαλούς εργασίας. 
Επιπλέον, πολύ συχνά οι διακινούμενοι 
εργαζόμενοι εξακολουθούν να πέφτουν 
θύματα εκμετάλλευσης και να αμείβονται 
με χαμηλούς μισθούς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αποσπασμένων εργαζόμενων, των 
εποχικών εργαζόμενων και των εποχικών 
εργαζομένων από τρίτες χώρες που είναι 
συνηθισμένοι να αμείβονται με χαμηλούς 
μισθούς. Η παγκοσμιοποίηση και οι 
παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και 
παραγωγής χωρίς δέουσα επιμέλεια και 
ευθύνη κατά μήκος της αλυσίδας έχουν 
επίσης συμβάλει σε χαμηλότερους 
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μισθούς σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Στρατηγικές, όπως η μετεγκατάσταση 
της παραγωγής, η ανάθεση σε τρίτους, η 
εργασία σε πλατφόρμες και η προσωρινή 
απασχόληση μπορεί να οδηγήσουν σε 
μείωση της κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις καθώς τμήματα του 
εργατικού δυναμικού μιας εταιρείας 
ανήκουν μετά την εξωτερική ανάθεση σε 
διαφορετικές εταιρείες και συχνά σε 
διαφορετικούς τομείς και χαμηλότερες 
συλλογικές συμβάσεις. Οι τάσεις αυτές 
έχουν οδηγήσει σε αυξημένη πόλωση των 
θέσεων εργασίας, με αποτέλεσμα την 
αύξηση του ποσοστού των χαμηλόμισθων 
και χαμηλής ειδίκευσης θέσεων εργασίας 
στα περισσότερα κράτη μέλη, καθώς και 
την αύξηση της μισθολογικής ανισότητας 
σε ορισμένα από αυτά. Οι εργαζόμενοι με 
συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης 
απολαμβάνουν χαμηλότερο επίπεδο 
προστασίας από άδικη απόλυση. Αυτό 
καθιστά δυσκολότερη την οργάνωσή τους 
και τη διεκδίκηση συλλογικών 
συμβάσεων. Στρατηγικές, όπως η 
διάλυση των συνδικαλιστικών ενώσεων, 
αποδυνάμωσαν τις συνδικαλιστικές 
ενώσεις και, κατά συνέπεια, οδήγησαν σε 
λιγότερες ή χειρότερες συλλογικές 
συμβάσεις. Η χαμηλή ή χαμηλότερη 
κάλυψη των σωματείων εργοδοτών έχει 
επίσης αποδυναμώσει τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις.

Or. en

Τροπολογία 163
Sandra Pereira, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η πανδημία Covid-19 έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στον τομέα των 
υπηρεσιών και στις μικρές επιχειρήσεις, 

(9) Η πανδημία Covid-19 και τα μέτρα 
που ελήφθησαν για τον περιορισμό της 
κατέδειξαν την ευπάθεια όσων 
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που έχουν και οι δύο υψηλό μερίδιο 
εργαζομένων που αμείβονται με τον 
κατώτατο μισθό. Επιπλέον, οι κατώτατοι 
μισθοί είναι επίσης σημαντικοί ενόψει 
των διαρθρωτικών τάσεων που 
αναδιαμορφώνουν τις αγορές εργασίας, οι 
οποίες χαρακτηρίζονται όλο και 
περισσότερο από υψηλά ποσοστά άτυπης 
και επισφαλούς εργασίας. Οι τάσεις αυτές 
έχουν οδηγήσει σε αυξημένη πόλωση των 
θέσεων εργασίας, με αποτέλεσμα την 
αύξηση του ποσοστού των χαμηλόμισθων 
και χαμηλής ειδίκευσης θέσεων εργασίας 
στα περισσότερα κράτη μέλη, καθώς και 
την αύξηση της μισθολογικής ανισότητας 
σε ορισμένα από αυτά.

βρίσκονται σε επισφαλείς θέσεις 
εργασίας, πολλοί από τους οποίους 
απολύθηκαν. Η εν λόγω τάση πρέπει να 
αντιστραφεί μέσω της δημιουργίας 
ασφαλών θέσεων εργασίας με δικαιώματα 
και μέσω της διασφάλισης ότι κάθε 
μόνιμη θέση περιλαμβάνει πραγματική 
σχέση εργασίας, με στόχο την επίτευξη 
πλήρους απασχόλησης.

Or. pt

Τροπολογία 164
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η πανδημία Covid-19 έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στον τομέα των 
υπηρεσιών και στις μικρές επιχειρήσεις, 
που έχουν και οι δύο υψηλό μερίδιο 
εργαζομένων που αμείβονται με τον 
κατώτατο μισθό. Επιπλέον, οι κατώτατοι 
μισθοί είναι επίσης σημαντικοί ενόψει των 
διαρθρωτικών τάσεων που 
αναδιαμορφώνουν τις αγορές εργασίας, οι 
οποίες χαρακτηρίζονται όλο και 
περισσότερο από υψηλά ποσοστά άτυπης 
και επισφαλούς εργασίας. Οι τάσεις αυτές 
έχουν οδηγήσει σε αυξημένη πόλωση των 
θέσεων εργασίας, με αποτέλεσμα την 
αύξηση του ποσοστού των χαμηλόμισθων 
και χαμηλής ειδίκευσης θέσεων εργασίας 
στα περισσότερα κράτη μέλη, καθώς και 
την αύξηση της μισθολογικής ανισότητας 

(9) Καταστάσεις κρίσεων, όπως η 
πανδημία Covid-19, έπλητταν πάντα 
ιδιαίτερα τομείς με εργαζόμενους που 
αμείβονται με τον κατώτατο μισθό ή 
χαμηλόμισθους, όπως ο τομέας του 
πολιτισμού και των υπηρεσιών. Επιπλέον, 
οι χαμηλοί και ανεπαρκείς μισθοί είναι 
επίσης σημαντικοί ενόψει των 
διαρθρωτικών τάσεων που 
αναδιαμορφώνουν τις αγορές εργασίας, οι 
οποίες χαρακτηρίζονται όλο και 
περισσότερο από υψηλά ποσοστά άτυπης 
και επισφαλούς εργασίας, όπως οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμες. Οι τάσεις 
αυτές έχουν οδηγήσει σε αυξημένη 
πόλωση των θέσεων εργασίας, με 
αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστού των 
χαμηλόμισθων και χαμηλής ειδίκευσης 
θέσεων εργασίας και τομέων στα 
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σε ορισμένα από αυτά. περισσότερα κράτη μέλη, καθώς και την 
αύξηση της μισθολογικής ανισότητας σε 
ορισμένα από αυτά.

Or. en

Τροπολογία 165
Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η πανδημία Covid-19 έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στον τομέα των 
υπηρεσιών και στις μικρές επιχειρήσεις, 
που έχουν και οι δύο υψηλό μερίδιο 
εργαζομένων που αμείβονται με τον 
κατώτατο μισθό. Επιπλέον, οι κατώτατοι 
μισθοί είναι επίσης σημαντικοί ενόψει των 
διαρθρωτικών τάσεων που 
αναδιαμορφώνουν τις αγορές εργασίας, οι 
οποίες χαρακτηρίζονται όλο και 
περισσότερο από υψηλά ποσοστά άτυπης 
και επισφαλούς εργασίας. Οι τάσεις αυτές 
έχουν οδηγήσει σε αυξημένη πόλωση των 
θέσεων εργασίας, με αποτέλεσμα την 
αύξηση του ποσοστού των χαμηλόμισθων 
και χαμηλής ειδίκευσης θέσεων εργασίας 
στα περισσότερα κράτη μέλη, καθώς και 
την αύξηση της μισθολογικής ανισότητας 
σε ορισμένα από αυτά.

(9) Η πανδημία Covid-19 έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στον τομέα των 
υπηρεσιών και στις μικρές επιχειρήσεις, 
που έχουν και οι δύο υψηλό μερίδιο 
εργαζομένων που αμείβονται με τον 
κατώτατο μισθό. Επιπλέον, οι κατώτατοι 
μισθοί είναι επίσης σημαντικοί ενόψει των 
διαρθρωτικών τάσεων που 
αναδιαμορφώνουν τις αγορές εργασίας, οι 
οποίες χαρακτηρίζονται όλο και 
περισσότερο από υψηλά ποσοστά άτυπης 
και επισφαλούς εργασίας. Οι τάσεις αυτές 
έχουν οδηγήσει σε αυξημένη πόλωση των 
θέσεων εργασίας, με αποτέλεσμα την 
αύξηση του ποσοστού των χαμηλόμισθων 
και χαμηλής ειδίκευσης θέσεων εργασίας 
στα περισσότερα κράτη μέλη, καθώς και 
την αύξηση της μισθολογικής ανισότητας 
σε ορισμένα από αυτά. Η κρίση της νόσου 
COVID-19 αποτελεί ευκαιρία για την 
επαναξιολόγηση της επάρκειας των 
μισθών σε ορισμένους 
γυναικοκρατούμενους ως επί το πλείστον 
χαμηλόμισθους τομείς – τομείς που 
αποδείχθηκαν απαραίτητοι και μεγάλης 
κοινωνικής αξίας κατά τη διάρκεια της 
κρίσης.

Or. en
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Τροπολογία 166
Anne Sander

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η πανδημία Covid-19 έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στον τομέα των 
υπηρεσιών και στις μικρές επιχειρήσεις, 
που έχουν και οι δύο υψηλό μερίδιο 
εργαζομένων που αμείβονται με τον 
κατώτατο μισθό. Επιπλέον, οι κατώτατοι 
μισθοί είναι επίσης σημαντικοί ενόψει των 
διαρθρωτικών τάσεων που 
αναδιαμορφώνουν τις αγορές εργασίας, οι 
οποίες χαρακτηρίζονται όλο και 
περισσότερο από υψηλά ποσοστά άτυπης 
και επισφαλούς εργασίας. Οι τάσεις αυτές 
έχουν οδηγήσει σε αυξημένη πόλωση των 
θέσεων εργασίας, με αποτέλεσμα την 
αύξηση του ποσοστού των χαμηλόμισθων 
και χαμηλής ειδίκευσης θέσεων εργασίας 
στα περισσότερα κράτη μέλη, καθώς και 
την αύξηση της μισθολογικής ανισότητας 
σε ορισμένα από αυτά.

(9) Η καλή κατάσταση των 
επιχειρήσεων μας, ιδίως των μεσαίων, 
των μικρών και των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων, είναι απαραίτητη για μια 
ισχυρή οικονομική ανάκαμψη χωρίς 
αποκλεισμούς. Η πανδημία Covid-19 έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στον τομέα των 
υπηρεσιών και στις μικρές επιχειρήσεις, 
που έχουν και οι δύο υψηλό μερίδιο 
εργαζομένων που αμείβονται με τον 
κατώτατο μισθό. Επιπλέον, οι κατώτατοι 
μισθοί είναι επίσης σημαντικοί ενόψει των 
διαρθρωτικών τάσεων που 
αναδιαμορφώνουν τις αγορές εργασίας, οι 
οποίες χαρακτηρίζονται όλο και 
περισσότερο από υψηλά ποσοστά άτυπης 
και επισφαλούς εργασίας. Οι τάσεις αυτές 
έχουν οδηγήσει σε αυξημένη πόλωση των 
θέσεων εργασίας, με αποτέλεσμα την 
αύξηση του ποσοστού των χαμηλόμισθων 
και χαμηλής ειδίκευσης θέσεων εργασίας 
στα περισσότερα κράτη μέλη, καθώς και 
την αύξηση της μισθολογικής ανισότητας 
σε ορισμένα από αυτά.

Or. fr

Τροπολογία 167
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η πανδημία Covid-19 έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στον τομέα των 
υπηρεσιών και στις μικρές επιχειρήσεις, 
που έχουν και οι δύο υψηλό μερίδιο 

(9) Η πανδημία Covid-19 έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στον τομέα των 
υπηρεσιών και στις μικρές επιχειρήσεις, 
που έχουν και οι δύο υψηλό μερίδιο 
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εργαζομένων που αμείβονται με τον 
κατώτατο μισθό. Επιπλέον, οι κατώτατοι 
μισθοί είναι επίσης σημαντικοί ενόψει των 
διαρθρωτικών τάσεων που 
αναδιαμορφώνουν τις αγορές εργασίας, οι 
οποίες χαρακτηρίζονται όλο και 
περισσότερο από υψηλά ποσοστά άτυπης 
και επισφαλούς εργασίας. Οι τάσεις αυτές 
έχουν οδηγήσει σε αυξημένη πόλωση των 
θέσεων εργασίας, με αποτέλεσμα την 
αύξηση του ποσοστού των χαμηλόμισθων 
και χαμηλής ειδίκευσης θέσεων εργασίας 
στα περισσότερα κράτη μέλη, καθώς και 
την αύξηση της μισθολογικής ανισότητας 
σε ορισμένα από αυτά.

εργαζομένων που αμείβονται με τον 
κατώτατο μισθό και η πλειονότητα των 
εργαζομένων στον τομέα των υπηρεσιών 
απαρτίζεται από γυναίκες. Επιπλέον, οι 
κατώτατοι μισθοί είναι επίσης σημαντικοί 
ενόψει των διαρθρωτικών τάσεων που 
αναδιαμορφώνουν τις αγορές εργασίας, οι 
οποίες χαρακτηρίζονται όλο και 
περισσότερο από υψηλά ποσοστά άτυπης 
και επισφαλούς εργασίας. Οι τάσεις αυτές 
έχουν οδηγήσει σε αυξημένη πόλωση των 
θέσεων εργασίας, με αποτέλεσμα την 
αύξηση του ποσοστού των χαμηλόμισθων 
και χαμηλής ειδίκευσης θέσεων εργασίας 
στα περισσότερα κράτη μέλη, καθώς και 
την αύξηση της μισθολογικής ανισότητας 
σε ορισμένα από αυτά.

Or. lt

Τροπολογία 168
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, 
Sylvie Brunet

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η πανδημία Covid-19 έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στον τομέα των 
υπηρεσιών και στις μικρές επιχειρήσεις, 
που έχουν και οι δύο υψηλό μερίδιο 
εργαζομένων που αμείβονται με τον 
κατώτατο μισθό. Επιπλέον, οι κατώτατοι 
μισθοί είναι επίσης σημαντικοί ενόψει των 
διαρθρωτικών τάσεων που 
αναδιαμορφώνουν τις αγορές εργασίας, οι 
οποίες χαρακτηρίζονται όλο και 
περισσότερο από υψηλά ποσοστά άτυπης 
και επισφαλούς εργασίας. Οι τάσεις αυτές 
έχουν οδηγήσει σε αυξημένη πόλωση των 
θέσεων εργασίας, με αποτέλεσμα την 
αύξηση του ποσοστού των χαμηλόμισθων 
και χαμηλής ειδίκευσης θέσεων εργασίας 
στα περισσότερα κράτη μέλη, καθώς και 

(9) Η πανδημία Covid-19 έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά 
εργασίας εν γένει και ιδίως στον τομέα 
των υπηρεσιών και στις μικρές και πολύ 
μικρές επιχειρήσεις, που έχουν και οι δύο 
υψηλό μερίδιο εργαζομένων που 
αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. 
Επιπλέον, οι κατώτατοι μισθοί είναι επίσης 
σημαντικοί ενόψει των διαρθρωτικών 
τάσεων που αναδιαμορφώνουν τις αγορές 
εργασίας, οι οποίες χαρακτηρίζονται όλο 
και περισσότερο από υψηλά ποσοστά 
άτυπης και επισφαλούς εργασίας. Οι 
τάσεις αυτές έχουν οδηγήσει σε αυξημένη 
πόλωση των θέσεων εργασίας, με 
αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστού των 
χαμηλόμισθων και χαμηλής ειδίκευσης 
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την αύξηση της μισθολογικής ανισότητας 
σε ορισμένα από αυτά.

θέσεων εργασίας στα περισσότερα κράτη 
μέλη, καθώς και την αύξηση της 
μισθολογικής ανισότητας σε ορισμένα από 
αυτά.

Or. en

Τροπολογία 169
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Anna 
Júlia Donáth

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Η πανδημία Covid-19 επηρεάζει 
ιδίως τους νέους που είχαν ήδη πολλές 
πιθανότητες να αμείβονται με τον 
κατώτατο μισθό και να είναι περισσότερο 
ευάλωτοι στις συνέπειες της πανδημίας 
λόγω της επισφαλούς φύσης των 
συμβάσεων εργασίας και των συνθηκών 
απασχόλησής τους. Αυτό απειλεί την 
οικονομική ανεξαρτησία των νέων· ένας 
επαρκής κατώτατος μισθός διασφαλίζει 
ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και 
επηρεάζει θετικά τις προοπτικές τους για 
το μέλλον.

Or. en

Τροπολογία 170
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Δεδομένων των απρόβλεπτων 
επιπτώσεων και της διάρκειας της 
οικονομικής κρίσης που προκάλεσε η 
πανδημία COVID-19, θα πρέπει να 
έχουμε κατά νου ότι η παρούσα οδηγία θα 
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πρέπει να εφαρμοστεί αφού αναλυθούν οι 
επιπτώσεις της στην κατάσταση των 
αγορών εργασίας στα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να 
αποτρέψουμε μια κατάσταση στην οποία 
η υλοποίηση των στόχων της παρούσας 
οδηγίας θα μπορούσε να έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στην αγορά εργασίας.

Or. pl

Τροπολογία 171
Radan Kanev

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Αν και η ευελιξία της αγοράς 
εργασίας και νέες μορφές απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της εργασίας 
μερικής απασχόλησης και της εργασίας 
για πολυάριθμους εργοδότες δεν είναι εν 
γένει και αναγκαστικά αρνητικές και 
συχνά τις προτιμούν οι ίδιοι οι 
εργαζόμενοι, δεν θα πρέπει να οδηγούν σε 
φτώχεια των εργαζομένων ή σε 
καταστρατήγηση των κανονισμών και 
των συμφωνιών για τους κατώτατους 
μισθούς.

Or. en

Τροπολογία 172
Radan Kanev

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) Συνεπώς, θα πρέπει να 
αναπτυχθούν νέες τεχνολογίες, μια 
καινοτόμος διοικητική προσέγγιση και 



PE692.765v02-00 66/500 AM\1231713EL.docx

EL

νέες μορφές κοινωνικού διαλόγου και 
συλλογικών διαπραγματεύσεων 
προκειμένου να διασφαλισθεί ο 
κατώτατος μισθός και η προστασία για 
όλους τους εργαζόμενους στις νέες 
κοινωνικές και οικονομικές 
πραγματικότητες της ψηφιακής 
οικονομίας.

Or. en

Τροπολογία 173
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Αν και προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού υπάρχει σε όλα τα 
κράτη μέλη, σε ορισμένα από αυτά η εν 
λόγω προστασία απορρέει από νομοθετικές 
διατάξεις («νόμιμοι κατώτατοι μισθοί») 
και από συλλογικές συμβάσεις, ενώ σε 
άλλα παρέχεται αποκλειστικά μέσω 
συλλογικών συμβάσεων.

(10) Προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού υπάρχει σε όλα τα 
κράτη μέλη. Η εν λόγω προστασία 
απορρέει από νομοθετικές διατάξεις και 
από συλλογικές συμβάσεις. Πολλά κράτη 
μέλη διαθέτουν νόμιμους κατώτατους 
μισθούς. Σε ορισμένα κράτη μέλη, οι 
κοινωνικοί εταίροι έχουν δημιουργήσει 
αυτόνομες διαπραγματευτικές δομές που 
συμβάλλουν στον καθορισμό 
λειτουργικών μισθών. Σε αυτά τα κράτη 
μέλη, οι κοινωνικοί εταίροι διαθέτουν 
πολλές δυνατότητες διαπραγμάτευσης 
και παρακολούθησης της εφαρμογής των 
συμβάσεων που συνάπτονται.

Or. en

Τροπολογία 174
Anne Sander

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Αν και προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού υπάρχει σε όλα τα 
κράτη μέλη, σε ορισμένα από αυτά η εν 
λόγω προστασία απορρέει από νομοθετικές 
διατάξεις («νόμιμοι κατώτατοι μισθοί») 
και από συλλογικές συμβάσεις, ενώ σε 
άλλα παρέχεται αποκλειστικά μέσω 
συλλογικών συμβάσεων.

(10) Αν και προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού υπάρχει σε όλα τα 
κράτη μέλη, σε ορισμένα από αυτά η εν 
λόγω προστασία απορρέει από νομοθετικές 
διατάξεις («νόμιμοι κατώτατοι μισθοί») 
και από συλλογικές συμβάσεις, ενώ σε 
άλλα παρέχεται αποκλειστικά μέσω 
συλλογικών συμβάσεων. Πρέπει να 
τηρούνται αυτές οι διαφορετικές εθνικές 
παραδόσεις, όπως και οι παραδόσεις 
κάθε κράτους μέλους όσον αφορά τη 
διάρθρωση των επαγγελματικών 
οργανώσεων εργοδοτών ή εργαζομένων, 
καθώς και τα διάφορα πεδία που 
μπορούν να καλύψουν οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις.

Or. fr

Τροπολογία 175
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Αν και προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού υπάρχει σε όλα τα 
κράτη μέλη, σε ορισμένα από αυτά η εν 
λόγω προστασία απορρέει από νομοθετικές 
διατάξεις («νόμιμοι κατώτατοι μισθοί») 
και από συλλογικές συμβάσεις, ενώ σε 
άλλα παρέχεται αποκλειστικά μέσω 
συλλογικών συμβάσεων.

(10) Αν και προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού υπάρχει για τους 
περισσότερους εργαζόμενους σε όλα τα 
κράτη μέλη, σε ορισμένα από αυτά, η εν 
λόγω προστασία απορρέει από νομοθετικές 
διατάξεις («νόμιμοι κατώτατοι μισθοί») 
και από συλλογικές συμβάσεις, ενώ σε 
άλλα παρέχεται αποκλειστικά μέσω 
συλλογικών συμβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 176
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Ο καθορισμός των μισθών μέσω 
συλλογικών συμβάσεων έχει αποδειχτεί 
ότι είναι επωφελής από μια ευρεία 
κοινωνικοοικονομική προοπτική, καθώς 
συμβάλλει σε μια ισορροπημένη 
ανάπτυξη του καθορισμού των μισθών 
και στη μείωση της φτώχειας των 
εργαζομένων. Η εφαρμογή ενός πλαισίου 
για την προώθηση επαρκών κατώτατων 
μισθών σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν 
προορίζεται να επηρεάσει ή να αλλάξει 
τυχόν υφιστάμενες ή μελλοντικές 
εξελίξεις όσον αφορά τις διαδικασίες ή τα 
συστήματα διαμόρφωσης των μισθών 
που έχουν δημιουργηθεί από τους 
κοινωνικούς εταίρους.

Or. en

Τροπολογία 177
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10β) Ως εκ τούτου, η παρούσα οδηγία 
δεν επιβάλει υποχρέωση στα κράτη μέλη 
να λάβουν μέτρα με τα οποία θα 
απαιτείται από τους κοινωνικούς 
εταίρους να καθορίζουν τους κατώτατους 
μισθούς μέσω συλλογικών 
διαπραγματεύσεων ή άλλως να αλλάζουν 
τις πρακτικές τους όσον αφορά τις 
διαπραγματεύσεις, την παρακολούθηση 
της εφαρμογής και τις διαδικασίες για τη 
σύναψη των συμβάσεων.

Or. en
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Τροπολογία 178
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu 
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt 
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού η οποία παρέχεται από 
συλλογικές συμβάσεις σε χαμηλά 
αμειβόμενα επαγγέλματα είναι επαρκής 
στις περισσότερες περιπτώσεις· οι νόμιμοι 
κατώτατοι μισθοί είναι χαμηλοί σε 
σύγκριση με τους άλλους μισθούς στην 
οικονομία σε αρκετά κράτη μέλη. Το 2018, 
σε εννιά κράτη μέλη, ο νόμιμος κατώτατος 
μισθός δεν εξασφάλιζε σε εργαζόμενο που 
ζούσε μόνος και αμειβόταν με τον 
κατώτατο μισθό εισόδημα επαρκές για να 
ξεπεράσει το όριο του κινδύνου φτώχειας. 
Επιπλέον, η χρήση κατώτατων μισθών 
μειωμένου ύψους (διαφοροποιήσεις) και 
κρατήσεων από τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς επηρεάζει αρνητικά 
την επάρκειά τους.

(11) Η προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού η οποία παρέχεται από 
συλλογικές συμβάσεις σε χαμηλά 
αμειβόμενα επαγγέλματα είναι επαρκής 
στις περισσότερες περιπτώσεις· οι νόμιμοι 
κατώτατοι μισθοί είναι χαμηλοί σε 
σύγκριση με τους άλλους μισθούς στην 
οικονομία σε αρκετά κράτη μέλη. Το 2018, 
σε εννιά κράτη μέλη, ο νόμιμος κατώτατος 
μισθός δεν εξασφάλιζε σε εργαζόμενο που 
ζούσε μόνος και αμειβόταν με τον 
κατώτατο μισθό εισόδημα επαρκές για να 
ξεπεράσει το όριο του κινδύνου φτώχειας.

Or. en

Τροπολογία 179
Radan Kanev

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού η οποία παρέχεται από 
συλλογικές συμβάσεις σε χαμηλά 
αμειβόμενα επαγγέλματα είναι επαρκής 
στις περισσότερες περιπτώσεις· οι νόμιμοι 
κατώτατοι μισθοί είναι χαμηλοί σε 

(11) Η προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού η οποία παρέχεται από 
συλλογικές συμβάσεις σε χαμηλά 
αμειβόμενα επαγγέλματα είναι επαρκής 
στις περισσότερες περιπτώσεις και έχει 
αποδειχθεί ότι συνιστά αποτελεσματικό 
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σύγκριση με τους άλλους μισθούς στην 
οικονομία σε αρκετά κράτη μέλη. Το 
2018, σε εννιά κράτη μέλη, ο νόμιμος 
κατώτατος μισθός δεν εξασφάλιζε σε 
εργαζόμενο που ζούσε μόνος και 
αμειβόταν με τον κατώτατο μισθό 
εισόδημα επαρκές για να ξεπεράσει το όριο 
του κινδύνου φτώχειας. Επιπλέον, η χρήση 
κατώτατων μισθών μειωμένου ύψους 
(διαφοροποιήσεις) και κρατήσεων από 
τους νόμιμους κατώτατους μισθούς 
επηρεάζει αρνητικά την επάρκειά τους.

μέσο για την αντιμετώπιση της φτώχειας 
των εργαζομένων. Ως εκ τούτου, θα 
πρέπει να σχεδιαστούν ειδικές 
προσπάθειες για την επέκταση της 
προστασίας με τη μορφή κατώτατου 
μισθού μέσω συλλογικών συμβάσεων σε 
νέες και άτυπες μορφές απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων 
με αναπηρίες σε προστατευόμενα 
εργαστήρια, της εργασίας με μερική 
απασχόληση και της προσωρινής 
απασχόλησης. Οι νόμιμοι κατώτατοι 
μισθοί είναι συνήθως χαμηλοί σε 
σύγκριση με τους άλλους μισθούς στην 
οικονομία σε πολλά κράτη μέλη. Το 2018, 
σε εννιά κράτη μέλη, ο νόμιμος κατώτατος 
μισθός δεν εξασφάλιζε σε εργαζόμενο που 
ζούσε μόνος και αμειβόταν με τον 
κατώτατο μισθό εισόδημα επαρκές για να 
ξεπεράσει το όριο του κινδύνου φτώχειας. 
Επιπλέον, η χρήση κατώτατων μισθών 
μειωμένου ύψους (διαφοροποιήσεις) και 
κρατήσεων από τους νόμιμους κατώτατους 
μισθούς επηρεάζει αρνητικά την επάρκειά 
τους.

Or. en

Τροπολογία 180
Anne Sander

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού η οποία παρέχεται από 
συλλογικές συμβάσεις σε χαμηλά 
αμειβόμενα επαγγέλματα είναι επαρκής 
στις περισσότερες περιπτώσεις· οι νόμιμοι 
κατώτατοι μισθοί είναι χαμηλοί σε 
σύγκριση με τους άλλους μισθούς στην 
οικονομία σε αρκετά κράτη μέλη Το 2018, 
σε εννιά κράτη μέλη, ο νόμιμος κατώτατος 
μισθός δεν εξασφάλιζε σε εργαζόμενο που 
ζούσε μόνος και αμειβόταν με τον 

(11) Η προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού η οποία παρέχεται από 
συλλογικές συμβάσεις σε χαμηλά 
αμειβόμενα επαγγέλματα είναι επαρκής 
στις περισσότερες περιπτώσεις· οι νόμιμοι 
κατώτατοι μισθοί είναι χαμηλοί σε 
σύγκριση με τους άλλους μισθούς στην 
οικονομία σε αρκετά κράτη μέλη Το 2018, 
σε εννιά κράτη μέλη, ο νόμιμος κατώτατος 
μισθός δεν εξασφάλιζε σε εργαζόμενο που 
ζούσε μόνος και αμειβόταν με τον 
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κατώτατο μισθό εισόδημα επαρκές για να 
ξεπεράσει το όριο του κινδύνου φτώχειας. 
Επιπλέον, η χρήση κατώτατων μισθών 
μειωμένου ύψους (διαφοροποιήσεις) και 
κρατήσεων από τους νόμιμους κατώτατους 
μισθούς επηρεάζει αρνητικά την επάρκειά 
τους.

κατώτατο μισθό εισόδημα επαρκές για να 
ξεπεράσει το όριο του κινδύνου φτώχειας. 
Επιπλέον, η χρήση κατώτατων μισθών 
μειωμένου ύψους (διαφοροποιήσεις) και 
κρατήσεων από τους νόμιμους κατώτατους 
μισθούς επηρεάζει αρνητικά την επάρκειά 
τους· ωστόσο, αυτές οι πιθανές επιλογές 
μπορούν επίσης να έχουν θετικό 
διαρθρωτικό αντίκτυπο όσον αφορά, για 
παράδειγμα, τη μαθητεία ή την ένταξη 
στην αγορά εργασίας: σε αυτές τις 
περιπτώσεις πρέπει να μπορούν να 
διατηρηθούν.

Or. fr

Τροπολογία 181
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού η οποία παρέχεται από 
συλλογικές συμβάσεις σε χαμηλά 
αμειβόμενα επαγγέλματα είναι επαρκής 
στις περισσότερες περιπτώσεις· οι νόμιμοι 
κατώτατοι μισθοί είναι χαμηλοί σε 
σύγκριση με τους άλλους μισθούς στην 
οικονομία σε αρκετά κράτη μέλη. Το 2018, 
σε εννιά κράτη μέλη, ο νόμιμος κατώτατος 
μισθός δεν εξασφάλιζε σε εργαζόμενο που 
ζούσε μόνος και αμειβόταν με τον 
κατώτατο μισθό εισόδημα επαρκές για να 
ξεπεράσει το όριο του κινδύνου φτώχειας. 
Επιπλέον, η χρήση κατώτατων μισθών 
μειωμένου ύψους (διαφοροποιήσεις) και 
κρατήσεων από τους νόμιμους κατώτατους 
μισθούς επηρεάζει αρνητικά την επάρκειά 
τους.

(11) Η προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού η οποία παρέχεται από 
ολοκληρωμένες συλλογικές συμβάσεις σε 
χαμηλά αμειβόμενα επαγγέλματα 
εξασφαλίζει αξιοπρεπή επίπεδα 
διαβίωσης στις περισσότερες περιπτώσεις· 
ωστόσο, οι νόμιμοι κατώτατοι μισθοί είναι 
χαμηλοί σε σύγκριση με τους άλλους 
μισθούς στην οικονομία σε αρκετά κράτη 
μέλη. Το 2018, σε εννιά κράτη μέλη, ο 
νόμιμος κατώτατος μισθός δεν εξασφάλιζε 
σε εργαζόμενο που ζούσε μόνος και 
αμειβόταν με τον κατώτατο μισθό 
εισόδημα επαρκές για να ξεπεράσει το όριο 
του κινδύνου φτώχειας, κάτι που δεν 
συνάδει με τους στόχους τη; Ένωσης, 
όπως περιγράφονται στο άρθρο 9 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, η χρήση 
κατώτατων μισθών μειωμένου ύψους 
(διαφοροποιήσεις) και κρατήσεων από 
τους νόμιμους κατώτατους μισθούς 
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επηρεάζει αρνητικά την επάρκειά τους.

Or. en

Τροπολογία 182
Peter Lundgren

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού η οποία παρέχεται από 
συλλογικές συμβάσεις σε χαμηλά 
αμειβόμενα επαγγέλματα είναι επαρκής 
στις περισσότερες περιπτώσεις· οι νόμιμοι 
κατώτατοι μισθοί είναι χαμηλοί σε 
σύγκριση με τους άλλους μισθούς στην 
οικονομία σε αρκετά κράτη μέλη. Το 2018, 
σε εννιά κράτη μέλη, ο νόμιμος κατώτατος 
μισθός δεν εξασφάλιζε σε εργαζόμενο που 
ζούσε μόνος και αμειβόταν με τον 
κατώτατο μισθό εισόδημα επαρκές για να 
ξεπεράσει το όριο του κινδύνου φτώχειας. 
Επιπλέον, η χρήση κατώτατων μισθών 
μειωμένου ύψους (διαφοροποιήσεις) και 
κρατήσεων από τους νόμιμους κατώτατους 
μισθούς επηρεάζει αρνητικά την επάρκειά 
τους.

(11) Η προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού η οποία παρέχεται από 
συλλογικές συμβάσεις σε χαμηλά 
αμειβόμενα επαγγέλματα είναι επαρκής 
στις περισσότερες περιπτώσεις· οι νόμιμοι 
κατώτατοι μισθοί είναι χαμηλοί σε 
σύγκριση με τους άλλους μισθούς στην 
οικονομία σε αρκετά κράτη μέλη. Το 2018, 
σε εννιά κράτη μέλη, ο νόμιμος κατώτατος 
μισθός δεν εξασφάλιζε σε εργαζόμενο που 
ζούσε μόνος και αμειβόταν με τον 
κατώτατο μισθό εισόδημα επαρκές για να 
ξεπεράσει το όριο του κινδύνου φτώχειας. 
Επιπλέον, η χρήση κατώτατων μισθών 
μειωμένου ύψους (διαφοροποιήσεις) και 
κρατήσεων από τους νόμιμους κατώτατους 
μισθούς επηρεάζει αρνητικά την επάρκειά 
τους. Ως εκ τούτου, η νομοθεσία της ΕΕ 
ενέχει τον κίνδυνο μείωσης των μισθών 
για ορισμένα επαγγέλματα, ιδίως σε 
εκείνα τα κράτη μέλη όπου η προστασία 
με τη μορφή κατώτατου μισθού 
εξασφαλίζεται μέσω συλλογικών 
συμβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 183
Klára Dobrev

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού η οποία παρέχεται από 
συλλογικές συμβάσεις σε χαμηλά 
αμειβόμενα επαγγέλματα είναι επαρκής 
στις περισσότερες περιπτώσεις· οι νόμιμοι 
κατώτατοι μισθοί είναι χαμηλοί σε 
σύγκριση με τους άλλους μισθούς στην 
οικονομία σε αρκετά κράτη μέλη. Το 2018, 
σε εννιά κράτη μέλη, ο νόμιμος κατώτατος 
μισθός δεν εξασφάλιζε σε εργαζόμενο που 
ζούσε μόνος και αμειβόταν με τον 
κατώτατο μισθό εισόδημα επαρκές για να 
ξεπεράσει το όριο του κινδύνου φτώχειας. 
Επιπλέον, η χρήση κατώτατων μισθών 
μειωμένου ύψους (διαφοροποιήσεις) και 
κρατήσεων από τους νόμιμους κατώτατους 
μισθούς επηρεάζει αρνητικά την επάρκειά 
τους.

(11) Η προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού η οποία παρέχεται από 
συλλογικές συμβάσεις σε χαμηλά 
αμειβόμενα επαγγέλματα είναι επαρκής 
στις περισσότερες περιπτώσεις· οι νόμιμοι 
κατώτατοι μισθοί είναι χαμηλοί σε 
σύγκριση με τους άλλους μισθούς στην 
οικονομία σε αρκετά κράτη μέλη. Το 2018, 
σε εννιά κράτη μέλη, ο νόμιμος κατώτατος 
μισθός δεν εξασφάλιζε σε εργαζόμενο που 
ζούσε μόνος και αμειβόταν με τον 
κατώτατο μισθό εισόδημα επαρκές για να 
ξεπεράσει το όριο του κινδύνου φτώχειας. 
Επιπλέον, η χρήση ειδικών κατηγοριών με 
μισθούς κάτω του νόμιμου επιπέδου 
(όπως τα προγράμματα δημοσίων έργων), 
κατώτατων μισθών μειωμένου ύψους 
(διαφοροποιήσεις) και κρατήσεων από 
τους νόμιμους κατώτατους μισθούς 
επηρεάζει αρνητικά την επάρκειά τους και 
αυξάνει τον κίνδυνο της φτώχειας για 
τους συγκεκριμένους εργαζόμενους.

Or. en

Τροπολογία 184
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού η οποία παρέχεται από 
συλλογικές συμβάσεις σε χαμηλά 
αμειβόμενα επαγγέλματα είναι επαρκής 
στις περισσότερες περιπτώσεις· οι νόμιμοι 
κατώτατοι μισθοί είναι χαμηλοί σε 
σύγκριση με τους άλλους μισθούς στην 
οικονομία σε αρκετά κράτη μέλη. Το 2018, 
σε εννιά κράτη μέλη, ο νόμιμος κατώτατος 
μισθός δεν εξασφάλιζε σε εργαζόμενο που 
ζούσε μόνος και αμειβόταν με τον 

(11) Η προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού η οποία παρέχεται από 
συλλογικές συμβάσεις σε χαμηλά 
αμειβόμενα επαγγέλματα είναι επαρκής 
στις περισσότερες περιπτώσεις· οι νόμιμοι 
κατώτατοι μισθοί είναι χαμηλοί σε 
σύγκριση με τους άλλους μισθούς στην 
οικονομία σε αρκετά κράτη μέλη. Το 2018, 
σε εννιά κράτη μέλη, ο νόμιμος κατώτατος 
μισθός δεν εξασφάλιζε σε εργαζόμενο που 
ζούσε μόνος και αμειβόταν με τον 
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κατώτατο μισθό εισόδημα επαρκές για να 
ξεπεράσει το όριο του κινδύνου φτώχειας. 
Επιπλέον, η χρήση κατώτατων μισθών 
μειωμένου ύψους (διαφοροποιήσεις) και 
κρατήσεων από τους νόμιμους κατώτατους 
μισθούς επηρεάζει αρνητικά την επάρκειά 
τους.

κατώτατο μισθό εισόδημα επαρκές για να 
ξεπεράσει το όριο του κινδύνου φτώχειας. 
Επιπλέον, η χρήση κατώτατων μισθών 
μειωμένου ύψους (διαφοροποιήσεις) και 
κρατήσεων από τους νόμιμους κατώτατους 
μισθούς, η περιορισμένη χρήση των 
οποίων δικαιολογείται σε ορισμένες 
περιπτώσεις, μπορεί να επηρεάζει 
αρνητικά την επάρκειά τους.

Or. en

Τροπολογία 185
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού η οποία παρέχεται από 
συλλογικές συμβάσεις σε χαμηλά 
αμειβόμενα επαγγέλματα είναι επαρκής 
στις περισσότερες περιπτώσεις· οι νόμιμοι 
κατώτατοι μισθοί είναι χαμηλοί σε 
σύγκριση με τους άλλους μισθούς στην 
οικονομία σε αρκετά κράτη μέλη. Το 2018, 
σε εννιά κράτη μέλη, ο νόμιμος κατώτατος 
μισθός δεν εξασφάλιζε σε εργαζόμενο που 
ζούσε μόνος και αμειβόταν με τον 
κατώτατο μισθό εισόδημα επαρκές για να 
ξεπεράσει το όριο του κινδύνου φτώχειας. 
Επιπλέον, η χρήση κατώτατων μισθών 
μειωμένου ύψους (διαφοροποιήσεις) και 
κρατήσεων από τους νόμιμους κατώτατους 
μισθούς επηρεάζει αρνητικά την επάρκειά 
τους.

(11) Η προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού που απορρέει από 
συλλογικές συμβάσεις σε χαμηλά 
αμειβόμενα επαγγέλματα είναι επαρκής 
στις περισσότερες περιπτώσεις· οι νόμιμοι 
κατώτατοι μισθοί είναι χαμηλοί σε 
σύγκριση με τους άλλους μισθούς στην 
οικονομία σε αρκετά κράτη μέλη. Το 2018, 
σε εννιά κράτη μέλη, ο νόμιμος κατώτατος 
μισθός δεν εξασφάλιζε σε εργαζόμενο που 
ζούσε μόνος και αμειβόταν με τον 
κατώτατο μισθό εισόδημα επαρκές για να 
ξεπεράσει το όριο του κινδύνου φτώχειας. 
Επιπλέον, η χρήση κατώτατων μισθών 
μειωμένου ύψους (διαφοροποιήσεις) και 
κρατήσεων από τους νόμιμους κατώτατους 
μισθούς επηρεάζει αρνητικά την επάρκειά 
τους.

Or. en

Τροπολογία 186
Peter Lundgren
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Δεν προστατεύονται όλοι οι 
εργαζόμενοι στην Ένωση από κατώτατους 
μισθούς. Σε ορισμένα κράτη μέλη, 
ορισμένοι εργαζόμενοι, παρόλο που 
καλύπτονται, λαμβάνουν στην πράξη 
αμοιβή χαμηλότερη από τον νόμιμο 
κατώτατο μισθό λόγω μη τήρησης των 
υφιστάμενων κανόνων. Ιδίως, η εν λόγω 
μη συμμόρφωση έχει διαπιστωθεί ότι 
πλήττει κυρίως τις γυναίκες, τους νέους 
εργαζομένους, τα άτομα με αναπηρία και 
τους εργαζομένους στη γεωργία. Στα 
κράτη μέλη όπου η προστασία με τη 
μορφή κατώτατου μισθού παρέχεται μόνο 
μέσω συλλογικών συμβάσεων, το 
ποσοστό των εργαζομένων που δεν 
καλύπτονται εκτιμάται ότι κυμαίνεται 
από το 2 % έως το 55 % του συνόλου των 
εργαζομένων.

(12) Δεν προστατεύονται όλοι οι 
εργαζόμενοι στην Ένωση από κατώτατους 
μισθούς. Σε ορισμένα κράτη μέλη, 
ορισμένοι εργαζόμενοι, παρόλο που 
καλύπτονται, λαμβάνουν στην πράξη 
αμοιβή χαμηλότερη από τον νόμιμο 
κατώτατο μισθό λόγω μη τήρησης των 
υφιστάμενων κανόνων και αυτό μειώνει 
τους μισθούς για όλους. Ιδίως, η εν λόγω 
μη συμμόρφωση έχει διαπιστωθεί ότι 
πλήττει κυρίως τις γυναίκες, τους νέους 
εργαζομένους, τα άτομα με αναπηρία και 
τους εργαζομένους στη γεωργία.

Or. en

Τροπολογία 187
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Δεν προστατεύονται όλοι οι 
εργαζόμενοι στην Ένωση από κατώτατους 
μισθούς. Σε ορισμένα κράτη μέλη, 
ορισμένοι εργαζόμενοι, παρόλο που 
καλύπτονται, λαμβάνουν στην πράξη 
αμοιβή χαμηλότερη από τον νόμιμο 
κατώτατο μισθό λόγω μη τήρησης των 
υφιστάμενων κανόνων. Ιδίως, η εν λόγω 
μη συμμόρφωση έχει διαπιστωθεί ότι 
πλήττει κυρίως τις γυναίκες, τους νέους 
εργαζομένους, τα άτομα με αναπηρία και 

(12) Δεν προστατεύονται όλοι οι 
εργαζόμενοι στην Ένωση από κατώτατους 
μισθούς. Σε αρκετά κράτη μέλη, οι 
εργαζόμενοι, παρόλο που καλύπτονται, 
λαμβάνουν στην πράξη αμοιβή 
χαμηλότερη από τον νόμιμο κατώτατο 
μισθό λόγω μη τήρησης των υφιστάμενων 
κανόνων ή δεν δικαιούνται να έχουν 
πρόσβαση στον κατώτατο μισθό, όπως οι 
εργαζόμενοι σε προστατευόμενα 
εργαστήρια. Ιδίως, η εν λόγω μη 



PE692.765v02-00 76/500 AM\1231713EL.docx

EL

τους εργαζομένους στη γεωργία. Στα 
κράτη μέλη όπου η προστασία με τη 
μορφή κατώτατου μισθού παρέχεται μόνο 
μέσω συλλογικών συμβάσεων, το ποσοστό 
των εργαζομένων που δεν καλύπτονται 
εκτιμάται ότι κυμαίνεται από το 2 % έως 
το 55 % του συνόλου των εργαζομένων.

συμμόρφωση έχει διαπιστωθεί ότι πλήττει 
κυρίως τις γυναίκες, τους νέους 
εργαζομένους, τα άτομα με αναπηρία, τα 
άτομα που αντιμετωπίζουν άμεσες, 
έμμεσες ή διατομεακές μορφές 
διακρίσεων, τους εργαζομένους σε 
πλατφόρμες και τους εργαζομένους στη 
γεωργία, τους εποχικούς, τους 
εργαζομένους μικρής διάρκειας και τους 
ψευδοαυτοαπασχολούμενους. Στα κράτη 
μέλη όπου η προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού παρέχεται μόνο μέσω 
συλλογικών συμβάσεων, το ποσοστό των 
εργαζομένων που δεν καλύπτονται 
εκτιμάται ότι κυμαίνεται από το 2 % έως 
το 55 % του συνόλου των εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 188
Radan Kanev

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Δεν προστατεύονται όλοι οι 
εργαζόμενοι στην Ένωση από κατώτατους 
μισθούς. Σε ορισμένα κράτη μέλη, 
ορισμένοι εργαζόμενοι, παρόλο που 
καλύπτονται, λαμβάνουν στην πράξη 
αμοιβή χαμηλότερη από τον νόμιμο 
κατώτατο μισθό λόγω μη τήρησης των 
υφιστάμενων κανόνων. Ιδίως, η εν λόγω 
μη συμμόρφωση έχει διαπιστωθεί ότι 
πλήττει κυρίως τις γυναίκες, τους νέους 
εργαζομένους, τα άτομα με αναπηρία και 
τους εργαζομένους στη γεωργία. Στα 
κράτη μέλη όπου η προστασία με τη 
μορφή κατώτατου μισθού παρέχεται μόνο 
μέσω συλλογικών συμβάσεων, το ποσοστό 
των εργαζομένων που δεν καλύπτονται 
εκτιμάται ότι κυμαίνεται από το 2 % έως 
το 55 % του συνόλου των εργαζομένων.

(12) Δεν προστατεύονται όλοι οι 
εργαζόμενοι στην Ένωση από κατώτατους 
μισθούς. Σε ορισμένα κράτη μέλη, 
ορισμένοι εργαζόμενοι, παρόλο που 
καλύπτονται, λαμβάνουν στην πράξη 
αμοιβή χαμηλότερη από τον νόμιμο 
κατώτατο μισθό είτε σε ωριαία, είτε σε 
εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση, λόγω 
αδυναμίας τήρησης των υφιστάμενων 
κανόνων και λόγω των ισχυουσών 
διαφοροποιήσεων και κρατήσεων από 
τον νόμιμο κατώτατο μισθό. Ιδίως, η εν 
λόγω μη συμμόρφωση έχει διαπιστωθεί ότι 
πλήττει κυρίως τις γυναίκες, τους νέους 
εργαζομένους, τους ανειδίκευτους 
εργαζομένους, τους άτυπους 
εργαζόμενους, τους εργαζόμενους με 
μερική απασχόληση, τα άτομα με 
αναπηρία και τους εργαζομένους στη 
γεωργία. Στα κράτη μέλη όπου η 
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προστασία με τη μορφή κατώτατου μισθού 
παρέχεται μόνο μέσω συλλογικών 
συμβάσεων, το ποσοστό των εργαζομένων 
που δεν καλύπτονται εκτιμάται ότι 
κυμαίνεται από το 2 % έως το 55 % του 
συνόλου των εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 189
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Sandra Pereira, 
José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Δεν προστατεύονται όλοι οι 
εργαζόμενοι στην Ένωση από κατώτατους 
μισθούς. Σε ορισμένα κράτη μέλη, 
ορισμένοι εργαζόμενοι, παρόλο που 
καλύπτονται, λαμβάνουν στην πράξη 
αμοιβή χαμηλότερη από τον νόμιμο 
κατώτατο μισθό λόγω μη τήρησης των 
υφιστάμενων κανόνων. Ιδίως, η εν λόγω 
μη συμμόρφωση έχει διαπιστωθεί ότι 
πλήττει κυρίως τις γυναίκες, τους νέους 
εργαζομένους, τα άτομα με αναπηρία και 
τους εργαζομένους στη γεωργία. Στα 
κράτη μέλη όπου η προστασία με τη 
μορφή κατώτατου μισθού παρέχεται μόνο 
μέσω συλλογικών συμβάσεων, το ποσοστό 
των εργαζομένων που δεν καλύπτονται 
εκτιμάται ότι κυμαίνεται από το 2 % έως 
το 55 % του συνόλου των εργαζομένων.

(12) Δεν προστατεύονται όλοι οι 
εργαζόμενοι στην Ένωση από κατώτατους 
μισθούς. Σε ορισμένα κράτη μέλη, 
ορισμένοι εργαζόμενοι, παρόλο που 
καλύπτονται, λαμβάνουν στην πράξη 
αμοιβή χαμηλότερη από τον νόμιμο 
κατώτατο μισθό λόγω κρατήσεων, 
διαφοροποιήσεων και μη τήρησης των 
υφιστάμενων κανόνων. Ιδίως, η εν λόγω 
μη συμμόρφωση έχει διαπιστωθεί ότι 
πλήττει κυρίως τις γυναίκες, τους νέους 
και ηλικιωμένους εργαζομένους, τους 
ανειδίκευτους εργαζομένους, τους 
εργαζόμενους μετανάστες, τις 
μονογονεϊκές οικογένειες, τα άτομα με 
αναπηρία και τους εργαζομένους στη 
γεωργία. Στα κράτη μέλη όπου η 
προστασία με τη μορφή κατώτατου μισθού 
παρέχεται μόνο μέσω συλλογικών 
συμβάσεων, το ποσοστό των εργαζομένων 
που δεν καλύπτονται εκτιμάται ότι 
κυμαίνεται από το 2 % έως το 55 % του 
συνόλου των εργαζομένων.

Or. en
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Τροπολογία 190
Klára Dobrev

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Δεν προστατεύονται όλοι οι 
εργαζόμενοι στην Ένωση από κατώτατους 
μισθούς. Σε ορισμένα κράτη μέλη, 
ορισμένοι εργαζόμενοι, παρόλο που 
καλύπτονται, λαμβάνουν στην πράξη 
αμοιβή χαμηλότερη από τον νόμιμο 
κατώτατο μισθό λόγω μη τήρησης των 
υφιστάμενων κανόνων. Ιδίως, η εν λόγω 
μη συμμόρφωση έχει διαπιστωθεί ότι 
πλήττει κυρίως τις γυναίκες, τους νέους 
εργαζομένους, τα άτομα με αναπηρία και 
τους εργαζομένους στη γεωργία. Στα 
κράτη μέλη όπου η προστασία με τη 
μορφή κατώτατου μισθού παρέχεται μόνο 
μέσω συλλογικών συμβάσεων, το ποσοστό 
των εργαζομένων που δεν καλύπτονται 
εκτιμάται ότι κυμαίνεται από το 2 % έως 
το 55 % του συνόλου των εργαζομένων.

(12) Δεν προστατεύονται όλοι οι 
εργαζόμενοι στην Ένωση από κατώτατους 
μισθούς. Σε ορισμένα κράτη μέλη, 
υπάρχουν εργαζόμενοι που λαμβάνουν 
στην πράξη αμοιβή κατά πολύ χαμηλότερη 
από τον νόμιμο κατώτατο μισθό λόγω 
ειδικών καθεστώτων που καθιστούν 
εφικτή μια διαφορετική κατηγορία 
εργαζομένων ή λόγω μη τήρησης των 
υφιστάμενων κανόνων. Ιδίως, η εν λόγω 
μη συμμόρφωση έχει διαπιστωθεί ότι 
πλήττει κυρίως τις γυναίκες, τους νέους 
εργαζομένους, τα άτομα με αναπηρία και 
τους εργαζομένους στη γεωργία. Στα 
κράτη μέλη όπου η προστασία με τη 
μορφή κατώτατου μισθού παρέχεται μόνο 
μέσω συλλογικών συμβάσεων, το ποσοστό 
των εργαζομένων που δεν καλύπτονται 
εκτιμάται ότι κυμαίνεται από το 2 % έως 
το 55 % του συνόλου των εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 191
Leila Chaibi, Manon Aubry, Manuel Bompard, Emmanuel Maurel, Younous Omarjee, 
Anne-Sophie Pelletier, Eugenia Rodríguez Palop, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Δεν προστατεύονται όλοι οι 
εργαζόμενοι στην Ένωση από κατώτατους 
μισθούς. Σε ορισμένα κράτη μέλη, 
ορισμένοι εργαζόμενοι, παρόλο που 
καλύπτονται, λαμβάνουν στην πράξη 
αμοιβή χαμηλότερη από τον νόμιμο 
κατώτατο μισθό λόγω μη τήρησης των 

(12) Δεν προστατεύονται όλοι οι 
εργαζόμενοι στην Ένωση από κατώτατους 
μισθούς. Σε ορισμένα κράτη μέλη, 
ορισμένοι εργαζόμενοι, παρόλο που 
καλύπτονται, λαμβάνουν στην πράξη 
αμοιβή χαμηλότερη από τον νόμιμο 
κατώτατο μισθό, λόγω των δογμάτων του 
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υφιστάμενων κανόνων. Ιδίως, η εν λόγω 
μη συμμόρφωση έχει διαπιστωθεί ότι 
πλήττει κυρίως τις γυναίκες, τους νέους 
εργαζομένους, τα άτομα με αναπηρία και 
τους εργαζομένους στη γεωργία. Στα 
κράτη μέλη όπου η προστασία με τη 
μορφή κατώτατου μισθού παρέχεται μόνο 
μέσω συλλογικών συμβάσεων, το ποσοστό 
των εργαζομένων που δεν καλύπτονται 
εκτιμάται ότι κυμαίνεται από το 2 % έως 
το 55 % του συνόλου των εργαζομένων.

ανταγωνισμού και του κοινωνικού 
ντάμπινγκ. Ιδίως, η εν λόγω μη 
συμμόρφωση έχει διαπιστωθεί ότι πλήττει 
κυρίως τις γυναίκες, τους νέους 
εργαζομένους, τα άτομα με αναπηρία και 
τους εργαζομένους στη γεωργία. Στα 
κράτη μέλη όπου η προστασία με τη 
μορφή κατώτατου μισθού παρέχεται μόνο 
μέσω συλλογικών συμβάσεων, το ποσοστό 
των εργαζομένων που δεν καλύπτονται 
εκτιμάται ότι κυμαίνεται από το 2 % έως 
το 55 % του συνόλου των εργαζομένων.

Or. fr

Τροπολογία 192
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, 
Sylvie Brunet

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Δεν προστατεύονται όλοι οι 
εργαζόμενοι στην Ένωση από κατώτατους 
μισθούς. Σε ορισμένα κράτη μέλη, 
ορισμένοι εργαζόμενοι, παρόλο που 
καλύπτονται, λαμβάνουν στην πράξη 
αμοιβή χαμηλότερη από τον νόμιμο 
κατώτατο μισθό λόγω μη τήρησης των 
υφιστάμενων κανόνων. Ιδίως, η εν λόγω 
μη συμμόρφωση έχει διαπιστωθεί ότι 
πλήττει κυρίως τις γυναίκες, τους νέους 
εργαζομένους, τα άτομα με αναπηρία και 
τους εργαζομένους στη γεωργία. Στα 
κράτη μέλη όπου η προστασία με τη 
μορφή κατώτατου μισθού παρέχεται μόνο 
μέσω συλλογικών συμβάσεων, το ποσοστό 
των εργαζομένων που δεν καλύπτονται 
εκτιμάται ότι κυμαίνεται από το 2 % έως 
το 55 % του συνόλου των εργαζομένων.

(12) Δεν προστατεύονται όλοι οι 
εργαζόμενοι στην Ένωση από κατώτατους 
μισθούς. Σε ορισμένα κράτη μέλη, 
ορισμένοι εργαζόμενοι, παρόλο που 
καλύπτονται, λαμβάνουν στην πράξη 
αμοιβή χαμηλότερη από τον νόμιμο 
κατώτατο μισθό λόγω μη συμμόρφωσης 
με τους υφιστάμενους κανόνες. Ιδίως, η εν 
λόγω μη συμμόρφωση έχει διαπιστωθεί ότι 
πλήττει κυρίως τις γυναίκες, τους νέους 
εργαζομένους, τα άτομα με αναπηρία και 
τους εργαζομένους στη γεωργία. Στα 
κράτη μέλη όπου η προστασία με τη 
μορφή κατώτατου μισθού παρέχεται μόνο 
μέσω συλλογικών συμβάσεων, το ποσοστό 
των εργαζομένων που δεν καλύπτονται 
εκτιμάται ότι κυμαίνεται από το 2 % έως 
το 55 % του συνόλου των εργαζομένων.

Or. en
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Τροπολογία 193
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Δεν προστατεύονται όλοι οι 
εργαζόμενοι στην Ένωση από κατώτατους 
μισθούς. Σε ορισμένα κράτη μέλη, 
ορισμένοι εργαζόμενοι, παρόλο που 
καλύπτονται, λαμβάνουν στην πράξη 
αμοιβή χαμηλότερη από τον νόμιμο 
κατώτατο μισθό λόγω μη τήρησης των 
υφιστάμενων κανόνων. Ιδίως, η εν λόγω 
μη συμμόρφωση έχει διαπιστωθεί ότι 
πλήττει κυρίως τις γυναίκες, τους νέους 
εργαζομένους, τα άτομα με αναπηρία και 
τους εργαζομένους στη γεωργία. Στα 
κράτη μέλη όπου η προστασία με τη 
μορφή κατώτατου μισθού παρέχεται μόνο 
μέσω συλλογικών συμβάσεων, το ποσοστό 
των εργαζομένων που δεν καλύπτονται 
εκτιμάται ότι κυμαίνεται από το 2 % έως 
το 55 % του συνόλου των εργαζομένων.

(12) Δεν προστατεύονται όλοι οι 
εργαζόμενοι στην Ένωση από κατώτατους 
μισθούς. Σε ορισμένα κράτη μέλη, 
ορισμένοι εργαζόμενοι, παρόλο που 
καλύπτονται, λαμβάνουν στην πράξη 
αμοιβή χαμηλότερη από τον νόμιμο 
κατώτατο μισθό λόγω μη τήρησης των 
υφιστάμενων κανόνων. Ιδίως, η εν λόγω 
μη συμμόρφωση έχει διαπιστωθεί ότι 
πλήττει κυρίως τις γυναίκες, τους νέους 
εργαζομένους, τα άτομα με αναπηρία και 
τους εργαζομένους στη γεωργία. Στα 
κράτη μέλη όπου η προστασία με τη 
μορφή κατώτατου μισθού απορρέει από 
συλλογικές συμβάσεις, το ποσοστό των 
εργαζομένων που δεν καλύπτονται 
εκτιμάται ότι κυμαίνεται από το 2 % έως 
το 55 % του συνόλου των εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 194
Jordi Cañas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Προκειμένου να αποφευχθεί η 
αύξηση των δυνατοτήτων 
προστατευόμενης απασχόλησης που δεν 
συνάδουν με τη νομοθεσία για τον 
κατώτατο μισθό και για να αποφευχθούν 
οι διακρίσεις κατά των ατόμων με 
αναπηρίες, η οδηγία θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι οι εγκαταστάσεις 
προστατευόμενης απασχόλησης 
διέπονται από τα πρότυπα, τους νόμους ή 
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τις συμφωνίες που ισχύουν στον τομέα 
στον οποίο δραστηριοποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 195
Radan Kanev

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Τα υψηλά ποσοστά των 
εργαζόμενων που δεν προστατεύονται 
από συμφωνίες περί κατώτατου μισθού 
οφείλονται ιδίως στην αδυναμία 
επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων 
ώστε να καλύπτουν τους άτυπους, 
διακινούμενους, εποχικούς εργαζόμενους 
και όσους εργάζονται με μερική 
απασχόληση και στην αδυναμία των 
υφιστάμενων μορφών συλλογικών 
διαπραγματεύσεων να ανταποκριθούν 
στη νέα πραγματικότητα της αγοράς 
εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 196
David Casa

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Αν και οι ισχυρές συλλογικές 
διαπραγματεύσεις σε κλαδικό ή 
διακλαδικό επίπεδο συμβάλλουν στη 
διασφάλιση προστασίας με τη μορφή 
επαρκούς κατώτατου μισθού, οι 
παραδοσιακές δομές συλλογικών 
διαπραγματεύσεων διαβρώνονται τις 
τελευταίες δεκαετίες, εν μέρει λόγω 

(13) Αν και οι ισχυρές συλλογικές 
διαπραγματεύσεις σε κλαδικό ή 
διακλαδικό επίπεδο, όπου αποτελούν 
εθνικό νόμο ή πρακτική, συμβάλλουν στη 
διασφάλιση προστασίας με τη μορφή 
επαρκούς και δίκαιου κατώτατου μισθού, 
οι παραδοσιακές δομές συλλογικών 
διαπραγματεύσεων διαβρώνονται τις 



PE692.765v02-00 82/500 AM\1231713EL.docx

EL

διαρθρωτικών μετατοπίσεων στην 
οικονομία προς λιγότερο συνδικαλιστικά 
οργανωμένους κλάδους και λόγω της 
μείωσης του αριθμού των μελών των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων που 
σχετίζεται με την αύξηση των άτυπων και 
των νέων μορφών εργασίας.

τελευταίες δεκαετίες, εν μέρει λόγω 
διαρθρωτικών μετατοπίσεων στην 
οικονομία προς λιγότερο συνδικαλιστικά 
οργανωμένους κλάδους και λόγω της 
μείωσης του αριθμού των μελών των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων και της 
συμμετοχής σε σωματεία εργοδοτών. 
Επιπλέον, οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις σε τομεακό και 
διακλαδικό επίπεδο δέχθηκαν σοβαρές 
πιέσεις λόγω των πολιτικών αποφάσεων 
που ελήφθησαν στον απόηχο της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008. 
Ωστόσο, με στόχο την επίτευξη δίκαιων 
κατώτατων μισθών, οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις σε κλαδικό ή 
διακλαδικό επίπεδο, όπου αυτό αποτελεί 
εθνικό νόμο ή πρακτική, έχουν ζωτική 
σημασία και πρέπει να προωθηθούν και 
να ενισχυθούν.

Or. en

Τροπολογία 197
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Αν και οι ισχυρές συλλογικές 
διαπραγματεύσεις σε κλαδικό ή 
διακλαδικό επίπεδο συμβάλλουν στη 
διασφάλιση προστασίας με τη μορφή 
επαρκούς κατώτατου μισθού, οι 
παραδοσιακές δομές συλλογικών 
διαπραγματεύσεων διαβρώνονται τις 
τελευταίες δεκαετίες, εν μέρει λόγω 
διαρθρωτικών μετατοπίσεων στην 
οικονομία προς λιγότερο συνδικαλιστικά 
οργανωμένους κλάδους και λόγω της 
μείωσης του αριθμού των μελών των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων που 
σχετίζεται με την αύξηση των άτυπων και 
των νέων μορφών εργασίας.

(13) Αν και οι ισχυρές συλλογικές 
διαπραγματεύσεις σε κλαδικό ή 
διακλαδικό επίπεδο συμβάλλουν στη 
διασφάλιση προστασίας με τη μορφή 
επαρκούς και αξιοπρεπούς κατώτατου 
μισθού, οι παραδοσιακές δομές 
συλλογικών διαπραγματεύσεων 
διαβρώνονται τις τελευταίες δεκαετίες, εν 
μέρει λόγω διαρθρωτικών μετατοπίσεων 
στην οικονομία προς λιγότερο 
συνδικαλιστικά οργανωμένους κλάδους 
και λόγω της μείωσης του αριθμού των 
μελών των συνδικαλιστικών οργανώσεων 
και της συμμετοχής σε σωματεία 
εργοδοτών. Επιπλέον, οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις σε τομεακό και 



AM\1231713EL.docx 83/500 PE692.765v02-00

EL

διακλαδικό επίπεδο δέχθηκαν σοβαρές 
πιέσεις λόγω των πολιτικών αποφάσεων 
που ελήφθησαν στον απόηχο της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008. 
Ωστόσο, προκειμένου να επιτευχθούν 
δίκαιοι κατώτατοι μισθοί, οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις σε τομεακό και 
διακλαδικό επίπεδο είναι ουσιαστικής 
σημασίας και, ως εκ τούτου, πρέπει να 
προωθηθούν και να ενισχυθούν.

Or. en

Τροπολογία 198
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu 
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt 
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Αν και οι ισχυρές συλλογικές 
διαπραγματεύσεις σε κλαδικό ή 
διακλαδικό επίπεδο συμβάλλουν στη 
διασφάλιση προστασίας με τη μορφή 
επαρκούς κατώτατου μισθού, οι 
παραδοσιακές δομές συλλογικών 
διαπραγματεύσεων διαβρώνονται τις 
τελευταίες δεκαετίες, εν μέρει λόγω 
διαρθρωτικών μετατοπίσεων στην 
οικονομία προς λιγότερο συνδικαλιστικά 
οργανωμένους κλάδους και λόγω της 
μείωσης του αριθμού των μελών των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων που 
σχετίζεται με την αύξηση των άτυπων και 
των νέων μορφών εργασίας.

(13) Αν και οι ισχυρές συλλογικές 
διαπραγματεύσεις σε κλαδικό ή 
διακλαδικό επίπεδο συμβάλλουν στη 
διασφάλιση προστασίας με τη μορφή 
κατώτατου μισθού, οι παραδοσιακές δομές 
συλλογικών διαπραγματεύσεων 
διαβρώνονται τις τελευταίες δεκαετίες.

Or. en

Τροπολογία 199
Peter Lundgren
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Αν και οι ισχυρές συλλογικές 
διαπραγματεύσεις σε κλαδικό ή 
διακλαδικό επίπεδο συμβάλλουν στη 
διασφάλιση προστασίας με τη μορφή 
επαρκούς κατώτατου μισθού, οι 
παραδοσιακές δομές συλλογικών 
διαπραγματεύσεων διαβρώνονται τις 
τελευταίες δεκαετίες, εν μέρει λόγω 
διαρθρωτικών μετατοπίσεων στην 
οικονομία προς λιγότερο συνδικαλιστικά 
οργανωμένους κλάδους και λόγω της 
μείωσης του αριθμού των μελών των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων που 
σχετίζεται με την αύξηση των άτυπων και 
των νέων μορφών εργασίας.

(13) Οι ισχυρές συλλογικές 
διαπραγματεύσεις σε κλαδικό ή 
διακλαδικό επίπεδο συμβάλλουν στη 
διασφάλιση προστασίας με τη μορφή 
επαρκούς κατώτατου μισθού, οι 
παραδοσιακές δομές συλλογικών 
διαπραγματεύσεων έχουν αποδειχτεί 
επιτυχημένες σε ορισμένα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 200
Sandra Pereira, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Αν και οι ισχυρές συλλογικές 
διαπραγματεύσεις σε κλαδικό ή 
διακλαδικό επίπεδο συμβάλλουν στη 
διασφάλιση προστασίας με τη μορφή 
επαρκούς κατώτατου μισθού, οι 
παραδοσιακές δομές συλλογικών 
διαπραγματεύσεων διαβρώνονται τις 
τελευταίες δεκαετίες, εν μέρει λόγω 
διαρθρωτικών μετατοπίσεων στην 
οικονομία προς λιγότερο συνδικαλιστικά 
οργανωμένους κλάδους και λόγω της 
μείωσης του αριθμού των μελών των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων που 
σχετίζεται με την αύξηση των άτυπων και 
των νέων μορφών εργασίας.

(13) Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις 
αποτελούν θεμελιώδες δικαίωμα, το 
οποίο αναγνωρίζεται από τα διεθνή 
πρότυπα εργασίας, και διαδραματίζουν 
καίριο ρόλο στην εδραίωση και τη 
βελτίωση των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, την αύξηση των μισθών 
και των εισοδημάτων, τη μείωση και τη 
ρύθμιση του χρόνου εργασίας και των 
εργασιακών προτύπων, την προώθηση 
σταθερής απασχόλησης με δικαιώματα 
και τη μείωση της επισφαλούς εργασίας, 
τη διασφάλιση επαρκούς αμοιβής για 
υπερωρίες και τη βελτίωση των μέτρων 
για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, 
επαγγελματικών νόσων και 
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ψυχοκοινωνικών κινδύνων.

Or. pt

Τροπολογία 201
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Αν και οι ισχυρές συλλογικές 
διαπραγματεύσεις σε κλαδικό ή 
διακλαδικό επίπεδο συμβάλλουν στη 
διασφάλιση προστασίας με τη μορφή 
επαρκούς κατώτατου μισθού, οι 
παραδοσιακές δομές συλλογικών 
διαπραγματεύσεων διαβρώνονται τις 
τελευταίες δεκαετίες, εν μέρει λόγω 
διαρθρωτικών μετατοπίσεων στην 
οικονομία προς λιγότερο συνδικαλιστικά 
οργανωμένους κλάδους και λόγω της 
μείωσης του αριθμού των μελών των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων που 
σχετίζεται με την αύξηση των άτυπων και 
των νέων μορφών εργασίας.

(13) Αν και οι ισχυρές συλλογικές 
διαπραγματεύσεις σε κλαδικό ή 
διακλαδικό επίπεδο συμβάλλουν στη 
διασφάλιση προστασίας με τη μορφή 
επαρκούς κατώτατου μισθού, οι 
παραδοσιακές δομές συλλογικών 
διαπραγματεύσεων διαβρώνονται τις 
τελευταίες δεκαετίες, λόγω της 
απορύθμισης της αγοράς εργασίας σε 
συνέχεια της χρηματοοικονομικής 
κρίσης, διαρθρωτικών μετατοπίσεων στην 
οικονομία προς λιγότερο συνδικαλιστικά 
οργανωμένους κλάδους και λόγω της 
μείωσης του αριθμού των μελών των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων που 
σχετίζεται με την αύξηση των άτυπων και 
των επισφαλών μορφών εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 202
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Αν και οι ισχυρές συλλογικές 
διαπραγματεύσεις σε κλαδικό ή 
διακλαδικό επίπεδο συμβάλλουν στη 
διασφάλιση προστασίας με τη μορφή 

(13) Αν και οι ισχυρές συλλογικές 
διαπραγματεύσεις σε κλαδικό ή 
διακλαδικό επίπεδο συμβάλλουν στη 
διασφάλιση προστασίας με τη μορφή 
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επαρκούς κατώτατου μισθού, οι 
παραδοσιακές δομές συλλογικών 
διαπραγματεύσεων διαβρώνονται τις 
τελευταίες δεκαετίες, εν μέρει λόγω 
διαρθρωτικών μετατοπίσεων στην 
οικονομία προς λιγότερο συνδικαλιστικά 
οργανωμένους κλάδους και λόγω της 
μείωσης του αριθμού των μελών των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων που 
σχετίζεται με την αύξηση των άτυπων και 
των νέων μορφών εργασίας.

επαρκούς κατώτατου μισθού που απορρέει 
από συλλογικές συμβάσεις, οι 
παραδοσιακές δομές συλλογικών 
διαπραγματεύσεων διαβρώνονται τις 
τελευταίες δεκαετίες, εν μέρει λόγω 
διαρθρωτικών μετατοπίσεων στην 
οικονομία προς λιγότερο συνδικαλιστικά 
οργανωμένους κλάδους και λόγω της 
μείωσης του αριθμού των μελών των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων που 
σχετίζεται με την αύξηση των άτυπων και 
των νέων μορφών εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 203
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Samira Rafaela, 
Dragoș Pîslaru, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, 
Stéphane Bijoux, Sylvie Brunet

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Αν και οι ισχυρές συλλογικές 
διαπραγματεύσεις σε κλαδικό ή 
διακλαδικό επίπεδο συμβάλλουν στη 
διασφάλιση προστασίας με τη μορφή 
επαρκούς κατώτατου μισθού, οι 
παραδοσιακές δομές συλλογικών 
διαπραγματεύσεων διαβρώνονται τις 
τελευταίες δεκαετίες, εν μέρει λόγω 
διαρθρωτικών μετατοπίσεων στην 
οικονομία προς λιγότερο συνδικαλιστικά 
οργανωμένους κλάδους και λόγω της 
μείωσης του αριθμού των μελών των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων που 
σχετίζεται με την αύξηση των άτυπων και 
των νέων μορφών εργασίας.

(13) Αν και οι ισχυρές συλλογικές 
διαπραγματεύσεις σε κλαδικό ή 
διακλαδικό επίπεδο συμβάλλουν στη 
διασφάλιση προστασίας με τη μορφή 
επαρκούς κατώτατου μισθού, οι 
παραδοσιακές δομές συλλογικών 
διαπραγματεύσεων παρουσιάζουν 
φθίνουσα πορεία τις τελευταίες δεκαετίες, 
εν μέρει λόγω διαρθρωτικών μετατοπίσεων 
στην οικονομία προς λιγότερο 
συνδικαλιστικά οργανωμένους κλάδους 
και λόγω της μείωσης του αριθμού των 
μελών των συνδικαλιστικών οργανώσεων 
που σχετίζεται, μεταξύ άλλων, με την 
αύξηση των άτυπων και των νέων μορφών 
εργασίας.

Or. en
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Τροπολογία 204
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Αν και οι ισχυρές συλλογικές 
διαπραγματεύσεις σε κλαδικό ή 
διακλαδικό επίπεδο συμβάλλουν στη 
διασφάλιση προστασίας με τη μορφή 
επαρκούς κατώτατου μισθού, οι 
παραδοσιακές δομές συλλογικών 
διαπραγματεύσεων διαβρώνονται τις 
τελευταίες δεκαετίες, εν μέρει λόγω 
διαρθρωτικών μετατοπίσεων στην 
οικονομία προς λιγότερο συνδικαλιστικά 
οργανωμένους κλάδους και λόγω της 
μείωσης του αριθμού των μελών των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων που 
σχετίζεται με την αύξηση των άτυπων και 
των νέων μορφών εργασίας.

(13) Αν και οι ισχυρές συλλογικές 
διαπραγματεύσεις σε κλαδικό ή 
διακλαδικό επίπεδο συμβάλλουν στη 
διασφάλιση προστασίας με τη μορφή 
επαρκούς και δίκαιου κατώτατου μισθού, 
οι παραδοσιακές δομές συλλογικών 
διαπραγματεύσεων διαβρώνονται τις 
τελευταίες δεκαετίες, εν μέρει λόγω 
διαρθρωτικών μετατοπίσεων στην 
οικονομία προς λιγότερο συνδικαλιστικά 
οργανωμένους κλάδους και λόγω της 
μείωσης του αριθμού των μελών των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων που 
σχετίζεται με την αύξηση των άτυπων και 
των νέων μορφών εργασίας.

Or. lt

Τροπολογία 205
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda, Sara Skyttedal, Romana Tomc, Radan Kanev

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Αν και οι ισχυρές συλλογικές 
διαπραγματεύσεις σε κλαδικό ή 
διακλαδικό επίπεδο συμβάλλουν στη 
διασφάλιση προστασίας με τη μορφή 
επαρκούς κατώτατου μισθού, οι 
παραδοσιακές δομές συλλογικών 
διαπραγματεύσεων διαβρώνονται τις 
τελευταίες δεκαετίες, εν μέρει λόγω 
διαρθρωτικών μετατοπίσεων στην 
οικονομία προς λιγότερο συνδικαλιστικά 
οργανωμένους κλάδους και λόγω της 
μείωσης του αριθμού των μελών των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων που 

(13) Αν και οι ισχυρές συλλογικές 
διαπραγματεύσεις συμβάλλουν στη 
διασφάλιση προστασίας με τη μορφή 
επαρκούς κατώτατου μισθού, οι 
παραδοσιακές δομές συλλογικών 
διαπραγματεύσεων διαβρώνονται τις 
τελευταίες δεκαετίες, εν μέρει λόγω 
διαρθρωτικών μετατοπίσεων στην 
οικονομία προς λιγότερο συνδικαλιστικά 
οργανωμένους κλάδους και λόγω της 
μείωσης του αριθμού των μελών των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων που 
σχετίζεται με την αύξηση των άτυπων και 
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σχετίζεται με την αύξηση των άτυπων και 
των νέων μορφών εργασίας.

των νέων μορφών εργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν προβλέπουν όλοι οι εθνικοί κανονισμοί συλλογικές συμβάσεις σε κλαδικό επίπεδο. Σε 
ορισμένες χώρες, η σύμβαση συνάπτεται σε επίπεδο ενός ή περισσότερων εργοδοτών ή 
εταιρειών και οι διατάξεις της δεν είναι δεσμευτικές για τους εργοδότες σε έναν δεδομένο κλάδο 
ή τομέα της οικονομίας.

Τροπολογία 206
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Αν και οι ισχυρές συλλογικές 
διαπραγματεύσεις σε κλαδικό ή 
διακλαδικό επίπεδο συμβάλλουν στη 
διασφάλιση προστασίας με τη μορφή 
επαρκούς κατώτατου μισθού, οι 
παραδοσιακές δομές συλλογικών 
διαπραγματεύσεων διαβρώνονται τις 
τελευταίες δεκαετίες, εν μέρει λόγω 
διαρθρωτικών μετατοπίσεων στην 
οικονομία προς λιγότερο συνδικαλιστικά 
οργανωμένους κλάδους και λόγω της 
μείωσης του αριθμού των μελών των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων που 
σχετίζεται με την αύξηση των άτυπων και 
των νέων μορφών εργασίας.

(13) Αν και οι ισχυρές συλλογικές 
διαπραγματεύσεις σε κλαδικό ή 
διακλαδικό επίπεδο συμβάλλουν στη 
διασφάλιση προστασίας με τη μορφή 
επαρκούς κατώτατου μισθού, οι 
παραδοσιακές δομές συλλογικών 
διαπραγματεύσεων διαβρώνονται τις 
τελευταίες δεκαετίες, εν μέρει λόγω 
διαρθρωτικών μετατοπίσεων στην 
οικονομία προς λιγότερο συνδικαλιστικά 
οργανωμένους κλάδους και λόγω της 
μείωσης του αριθμού των μελών των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων που 
σχετίζεται με αλλαγές στη αγορά 
εργασίας.

Or. pl

Τροπολογία 207
Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις 
και οι συλλογικές συμβάσεις που 
συνάπτονται από τις πλέον 
αντιπροσωπευτικές συνδικαλιστικές 
ενώσεις δεν πρέπει να υπονομεύονται από 
συμφωνίες που παρέχουν μικρότερο 
βαθμό προστασίας και συνάπτονται από 
οργανώσεις εργαζομένων υπό τον έλεγχο 
των εργοδοτών ή οργανώσεων 
εργοδοτών. Ως εκ τούτου, ο συγκριτικός 
βαθμός αντιπροσωπευτικότητας θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη προκειμένου 
να προστατευτεί η επάρκεια των μισθών, 
να δοθεί στήριξη για τον δίκαιο 
ανταγωνισμό, να προστατευτούν οι 
συλλογικές διαπραγματεύσεις σε κλαδικό 
επίπεδο και να καταπολεμηθεί το 
ντάμπινγκ σε επίπεδο συλλογικών 
διαπραγματεύσεων.

Or. en

Τροπολογία 208
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Η νομική μορφή της σχέσης 
εργασίας ή της σύμβασης εργασίας 
διαφέρει από ένα κράτος μέλος σε άλλο 
και άπτεται της εθνικής αρμοδιότητας. 
Τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης 
που της δίνουν τη δυνατότητα να 
αναγνωριστεί ως σχέση εργασίας 
ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των 
κρατών μελών, όπως αποτυπώνεται με 
σαφήνεια στην εκτεταμένη έρευνα που 
διεξήγαγαν εκπρόσωποι του εργατικού 
δικαίου από τα εν λόγω κράτη μέλη1α·
__________________
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1α «Ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων 
στην Ευρώπη: Οδηγός συστάσεων αριθ. 
198», Έκθεση του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Εργατικού Δικαίου που εκδόθηκε το 
2013.

Or. pl

Τροπολογία 209
Radan Kanev

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, 
έχει τεράστια σημασία η μεταρρύθμιση 
και η προσαρμογή, μεταξύ άλλων με τη 
βοήθεια των αρμόδιων φορέων της ΕΕ, 
των εθνικών συστημάτων κοινωνικού 
διαλόγου και συλλογικών 
διαπραγματεύσεων στην κοινωνική και 
οικονομική πραγματικότητα και στις 
απαιτήσεις της αγοράς εργασίας στον 21ο 
αιώνα.

Or. en

Τροπολογία 210
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η Επιτροπή πραγματοποίησε 
διαβούλευση σε δύο στάδια με τους 
κοινωνικούς εταίρους σχετικά με πιθανές 
δράσεις για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που σχετίζονται με τα 
ζητήματα της προστασίας με τη μορφή 
επαρκών κατώτατων μισθών στην Ένωση, 
σύμφωνα με το άρθρο 154 της Συνθήκης 

(14) Η Επιτροπή πραγματοποίησε 
διαβούλευση σε δύο στάδια με τους 
κοινωνικούς εταίρους σχετικά με πιθανές 
δράσεις για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που σχετίζονται με τα 
ζητήματα της προστασίας με τη μορφή 
επαρκών κατώτατων μισθών στην Ένωση, 
σύμφωνα με το άρθρο 154 της Συνθήκης 
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για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Δεν υπήρξε συμφωνία μεταξύ 
των κοινωνικών εταίρων για την έναρξη 
διαπραγματεύσεων σχετικά με τα εν λόγω 
ζητήματα. Είναι, ωστόσο, σημαντικό να 
αναληφθεί δράση σε ενωσιακό επίπεδο 
για να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι 
στην Ένωση προστατεύονται από 
επαρκείς κατώτατους μισθούς, 
λαμβανομένων υπόψη των 
αποτελεσμάτων της διαβούλευσης με 
τους κοινωνικούς εταίρους.

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Δεν υπήρξε συμφωνία μεταξύ 
των κοινωνικών εταίρων για την έναρξη 
διαπραγματεύσεων σχετικά με τα εν λόγω 
ζητήματα.

Or. pl

Τροπολογία 211
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda, Sara Skyttedal, Romana Tomc, Jeroen Lenaers, 
Radan Kanev

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η Επιτροπή πραγματοποίησε 
διαβούλευση σε δύο στάδια με τους 
κοινωνικούς εταίρους σχετικά με πιθανές 
δράσεις για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που σχετίζονται με τα 
ζητήματα της προστασίας με τη μορφή 
επαρκών κατώτατων μισθών στην Ένωση, 
σύμφωνα με το άρθρο 154 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Δεν υπήρξε συμφωνία μεταξύ 
των κοινωνικών εταίρων για την έναρξη 
διαπραγματεύσεων σχετικά με τα εν λόγω 
ζητήματα. Είναι, ωστόσο, σημαντικό να 
αναληφθεί δράση σε ενωσιακό επίπεδο για 
να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι στην 
Ένωση προστατεύονται από επαρκείς 
κατώτατους μισθούς, λαμβανομένων 
υπόψη των αποτελεσμάτων της 
διαβούλευσης με τους κοινωνικούς 
εταίρους.

(14) Η Επιτροπή πραγματοποίησε 
διαβούλευση σε δύο στάδια με τους 
κοινωνικούς εταίρους σχετικά με πιθανές 
δράσεις για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που σχετίζονται με τα 
ζητήματα της προστασίας με τη μορφή 
επαρκών κατώτατων μισθών στην Ένωση, 
σύμφωνα με το άρθρο 154 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Δεν υπήρξε συμφωνία μεταξύ 
των κοινωνικών εταίρων για την έναρξη 
διαπραγματεύσεων σχετικά με τα εν λόγω 
ζητήματα. Είναι, ωστόσο, σημαντικό να 
αναληφθεί δράση σε ενωσιακό επίπεδο, με 
παράλληλη διατήρηση των αρμοδιοτήτων 
των κρατών μελών και με σεβασμό της 
αρχής της επικουρικότητας, για να 
διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι στην 
Ένωση προστατεύονται από επαρκείς 
κατώτατους μισθούς, λαμβανομένων 
υπόψη των αποτελεσμάτων της 
διαβούλευσης με τους κοινωνικούς 
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εταίρους.

Or. en

Τροπολογία 212
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η Επιτροπή πραγματοποίησε 
διαβούλευση σε δύο στάδια με τους 
κοινωνικούς εταίρους σχετικά με πιθανές 
δράσεις για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που σχετίζονται με τα 
ζητήματα της προστασίας με τη μορφή 
επαρκών κατώτατων μισθών στην Ένωση, 
σύμφωνα με το άρθρο 154 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Δεν υπήρξε συμφωνία μεταξύ 
των κοινωνικών εταίρων για την έναρξη 
διαπραγματεύσεων σχετικά με τα εν λόγω 
ζητήματα. Είναι, ωστόσο, σημαντικό να 
αναληφθεί δράση σε ενωσιακό επίπεδο για 
να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι στην 
Ένωση προστατεύονται από επαρκείς 
κατώτατους μισθούς, λαμβανομένων 
υπόψη των αποτελεσμάτων της 
διαβούλευσης με τους κοινωνικούς 
εταίρους.

(14) Η Επιτροπή πραγματοποίησε 
διαβούλευση σε δύο στάδια με τους 
κοινωνικούς εταίρους σχετικά με πιθανές 
δράσεις για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που σχετίζονται με τα 
ζητήματα της προστασίας με τη μορφή 
αξιοπρεπών και επαρκών κατώτατων 
μισθών στην Ένωση, σύμφωνα με το 
άρθρο 154 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπήρξε 
συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων 
για την έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά 
με τα εν λόγω ζητήματα. Είναι, ωστόσο, 
σημαντικό να αναληφθεί δράση σε 
ενωσιακό επίπεδο για να διασφαλιστεί ότι 
οι εργαζόμενοι στην Ένωση 
προστατεύονται από αξιοπρεπείς και 
επαρκείς και δίκαιους κατώτατους 
μισθούς, λαμβανομένων υπόψη των 
αποτελεσμάτων της διαβούλευσης με τους 
κοινωνικούς εταίρους.

Or. en

Τροπολογία 213
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu 
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt 
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η Επιτροπή πραγματοποίησε 
διαβούλευση σε δύο στάδια με τους 
κοινωνικούς εταίρους σχετικά με πιθανές 
δράσεις για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που σχετίζονται με τα 
ζητήματα της προστασίας με τη μορφή 
επαρκών κατώτατων μισθών στην Ένωση, 
σύμφωνα με το άρθρο 154 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Δεν υπήρξε συμφωνία μεταξύ 
των κοινωνικών εταίρων για την έναρξη 
διαπραγματεύσεων σχετικά με τα εν λόγω 
ζητήματα. Είναι, ωστόσο, σημαντικό να 
αναληφθεί δράση σε ενωσιακό επίπεδο για 
να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι στην 
Ένωση προστατεύονται από επαρκείς 
κατώτατους μισθούς, λαμβανομένων 
υπόψη των αποτελεσμάτων της 
διαβούλευσης με τους κοινωνικούς 
εταίρους.

(14) Η Επιτροπή πραγματοποίησε 
διαβούλευση σε δύο στάδια με τους 
κοινωνικούς εταίρους σχετικά με πιθανές 
δράσεις για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που σχετίζονται με τα 
ζητήματα της προστασίας με τη μορφή 
κατώτατων μισθών στην Ένωση, σύμφωνα 
με το άρθρο 154 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν 
υπήρξε συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών 
εταίρων για την έναρξη διαπραγματεύσεων 
σχετικά με τα εν λόγω ζητήματα. Είναι, 
ωστόσο, σημαντικό να αναληφθεί δράση 
σε ενωσιακό επίπεδο για να διασφαλιστεί 
ότι οι εργαζόμενοι στην Ένωση 
προστατεύονται από κατώτατους μισθούς, 
λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων 
της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς 
εταίρους.

Or. en

Τροπολογία 214
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
ελάχιστες προδιαγραφές σε ενωσιακό 
επίπεδο για να διασφαλίζεται τόσο ότι οι 
κατώτατοι μισθοί καθορίζονται σε επαρκές 
επίπεδο όσο και ότι οι εργαζόμενοι έχουν 
πρόσβαση σε προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού, έχοντος χαρακτήρα 
νόμιμου κατώτατου μισθού ή μισθού 
καθοριζόμενου από συλλογική σύμβαση, 
όπως οι εν λόγω έννοιες ορίζονται για τους 
σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

(15) Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
ορισμένα κριτήρια σε ενωσιακό επίπεδο 
για να διασφαλίζεται τόσο ότι οι κατώτατοι 
μισθοί καθορίζονται επαρκώς όσο και ότι 
οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε 
προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού, έχοντος χαρακτήρα νόμιμου 
κατώτατου μισθού ή μισθού 
καθοριζόμενου από συλλογική σύμβαση, 
όπως οι εν λόγω έννοιες ορίζονται για τους 
σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Τα 
κριτήρια που θεσπίζονται στην παρούσα 
οδηγία δεν εμποδίζουν τα κράτη μέλη να 



PE692.765v02-00 94/500 AM\1231713EL.docx

EL

θεσπίζουν άλλα κριτήρια που μπορεί να 
ανταποκρίνονται καλύτερα στο οικείο 
πλαίσιό τους.

Or. es

Τροπολογία 215
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela, Anna Júlia Donáth, Yana Toom

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
ελάχιστες προδιαγραφές σε ενωσιακό 
επίπεδο για να διασφαλίζεται τόσο ότι οι 
κατώτατοι μισθοί καθορίζονται σε επαρκές 
επίπεδο όσο και ότι οι εργαζόμενοι έχουν 
πρόσβαση σε προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού, έχοντος χαρακτήρα 
νόμιμου κατώτατου μισθού ή μισθού 
καθοριζόμενου από συλλογική σύμβαση, 
όπως οι εν λόγω έννοιες ορίζονται για τους 
σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

(15) Με σκοπό τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και διαβίωσης, την 
ανοδική κοινωνική σύγκλιση και την 
ισότητα των φύλων στην Ένωση, η 
παρούσα οδηγία θεσπίζει ελάχιστες 
προδιαγραφές σε ενωσιακό επίπεδο για να 
διασφαλίζεται τόσο ότι οι κατώτατοι 
μισθοί καθορίζονται σε επαρκές επίπεδο 
όσο και ότι οι εργαζόμενοι έχουν 
πρόσβαση σε προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού, έχοντος χαρακτήρα 
νόμιμου κατώτατου μισθού ή μισθού 
καθοριζόμενου από συλλογική σύμβαση, 
όπως οι εν λόγω έννοιες ορίζονται για τους 
σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 216
Anne Sander

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
ελάχιστες προδιαγραφές σε ενωσιακό 
επίπεδο για να διασφαλίζεται τόσο ότι οι 
κατώτατοι μισθοί καθορίζονται σε επαρκές 

(15) Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
ελάχιστες προδιαγραφές σε ενωσιακό 
επίπεδο για να διασφαλίζεται τόσο ότι οι 
κατώτατοι μισθοί καθορίζονται σε επαρκές 
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επίπεδο όσο και ότι οι εργαζόμενοι έχουν 
πρόσβαση σε προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού, έχοντος χαρακτήρα 
νόμιμου κατώτατου μισθού ή μισθού 
καθοριζόμενου από συλλογική σύμβαση, 
όπως οι εν λόγω έννοιες ορίζονται για τους 
σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

επίπεδο όσο και ότι οι εργαζόμενοι –
 τηρώντας την αρχή της επικουρικότητας 
και τις εθνικές παραδόσεις και 
ιδιαιτερότητες κάθε κράτους μέλους – 
έχουν πρόσβαση σε προστασία με τη 
μορφή κατώτατου μισθού, έχοντος 
χαρακτήρα νόμιμου κατώτατου μισθού ή 
μισθού καθοριζόμενου από συλλογική 
σύμβαση, όπως οι εν λόγω έννοιες 
ορίζονται για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας.

Or. fr

Τροπολογία 217
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda, Sara Skyttedal, Romana Tomc, Jeroen Lenaers, 
Radan Kanev

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
ελάχιστες προδιαγραφές σε ενωσιακό 
επίπεδο για να διασφαλίζεται τόσο ότι οι 
κατώτατοι μισθοί καθορίζονται σε επαρκές 
επίπεδο όσο και ότι οι εργαζόμενοι έχουν 
πρόσβαση σε προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού, έχοντος χαρακτήρα 
νόμιμου κατώτατου μισθού ή μισθού 
καθοριζόμενου από συλλογική σύμβαση, 
όπως οι εν λόγω έννοιες ορίζονται για τους 
σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

(15) Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
ελάχιστες προδιαγραφές σε ενωσιακό 
επίπεδο, με παράλληλη διατήρηση των 
αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και με 
σεβασμό για την αρχή της 
επικουρικότητας, για να διασφαλίζεται 
τόσο ότι οι κατώτατοι μισθοί καθορίζονται 
σε επαρκές επίπεδο όσο και ότι οι 
εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε 
προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού, έχοντος χαρακτήρα νόμιμου 
κατώτατου μισθού ή μισθού 
καθοριζόμενου από συλλογική σύμβαση, 
όπως οι εν λόγω έννοιες ορίζονται για τους 
σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 218
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
ελάχιστες προδιαγραφές σε ενωσιακό 
επίπεδο για να διασφαλίζεται τόσο ότι οι 
κατώτατοι μισθοί καθορίζονται σε επαρκές 
επίπεδο όσο και ότι οι εργαζόμενοι έχουν 
πρόσβαση σε προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού, έχοντος χαρακτήρα 
νόμιμου κατώτατου μισθού ή μισθού 
καθοριζόμενου από συλλογική σύμβαση, 
όπως οι εν λόγω έννοιες ορίζονται για τους 
σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

(15) Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
ελάχιστες προδιαγραφές σε ενωσιακό 
επίπεδο αναφορικά με τη θέσπιση 
πλαισίου που θα προωθεί τόσο ότι οι 
κατώτατοι μισθοί καθορίζονται σε επαρκές 
επίπεδο όσο και ότι οι εργαζόμενοι έχουν 
πρόσβαση σε προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού, έχοντος χαρακτήρα 
νόμιμου κατώτατου μισθού όπου ισχύει ή 
μισθού που απορρέει από συλλογική 
σύμβαση, όπως οι εν λόγω έννοιες 
ορίζονται για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 219
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
ελάχιστες προδιαγραφές σε ενωσιακό 
επίπεδο για να διασφαλίζεται τόσο ότι οι 
κατώτατοι μισθοί καθορίζονται σε επαρκές 
επίπεδο όσο και ότι οι εργαζόμενοι έχουν 
πρόσβαση σε προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού, έχοντος χαρακτήρα 
νόμιμου κατώτατου μισθού ή μισθού 
καθοριζόμενου από συλλογική σύμβαση, 
όπως οι εν λόγω έννοιες ορίζονται για τους 
σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

(15) Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
ελάχιστες προδιαγραφές σε ενωσιακό 
επίπεδο για να διασφαλίζεται τόσο ότι οι 
κατώτατοι μισθοί καθορίζονται σε 
αξιοπρεπές και επαρκές και δίκαιο επίπεδο 
όσο και ότι οι εργαζόμενοι έχουν 
πρόσβαση σε προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού, έχοντος χαρακτήρα 
νόμιμου κατώτατου μισθού ή μισθού 
καθοριζόμενου από συλλογική σύμβαση, 
όπως οι εν λόγω έννοιες ορίζονται για τους 
σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

Or. en
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Τροπολογία 220
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu 
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt 
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
ελάχιστες προδιαγραφές σε ενωσιακό 
επίπεδο για να διασφαλίζεται τόσο ότι οι 
κατώτατοι μισθοί καθορίζονται σε 
επαρκές επίπεδο όσο και ότι οι 
εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε 
προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού, έχοντος χαρακτήρα νόμιμου 
κατώτατου μισθού ή μισθού 
καθοριζόμενου από συλλογική σύμβαση, 
όπως οι εν λόγω έννοιες ορίζονται για τους 
σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

(15) Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
πλαίσιο σε ενωσιακό επίπεδο που θα 
προωθεί επίπεδα κατώτατων μισθών και 
ότι οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε 
προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού, έχοντος χαρακτήρα νόμιμου 
κατώτατου μισθού ή μισθού 
καθοριζόμενου από συλλογική σύμβαση, 
όπως οι εν λόγω έννοιες ορίζονται για τους 
σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 221
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
ελάχιστες προδιαγραφές σε ενωσιακό 
επίπεδο για να διασφαλίζεται τόσο ότι οι 
κατώτατοι μισθοί καθορίζονται σε επαρκές 
επίπεδο όσο και ότι οι εργαζόμενοι έχουν 
πρόσβαση σε προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού, έχοντος χαρακτήρα 
νόμιμου κατώτατου μισθού ή μισθού 
καθοριζόμενου από συλλογική σύμβαση, 
όπως οι εν λόγω έννοιες ορίζονται για τους 
σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

(15) Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
πλαίσιο σε ενωσιακό επίπεδο για να 
διασφαλίζεται τόσο ότι οι κατώτατοι 
μισθοί καθορίζονται σε επαρκές επίπεδο 
όσο και ότι οι εργαζόμενοι έχουν 
πρόσβαση σε προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού, έχοντος χαρακτήρα 
νόμιμου κατώτατου μισθού ή μισθού 
καθοριζόμενου από συλλογική σύμβαση, 
όπως οι εν λόγω έννοιες ορίζονται για τους 
σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

Or. en
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Τροπολογία 222
Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
ελάχιστες προδιαγραφές σε ενωσιακό 
επίπεδο για να διασφαλίζεται τόσο ότι οι 
κατώτατοι μισθοί καθορίζονται σε επαρκές 
επίπεδο όσο και ότι οι εργαζόμενοι έχουν 
πρόσβαση σε προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού, έχοντος χαρακτήρα 
νόμιμου κατώτατου μισθού ή μισθού 
καθοριζόμενου από συλλογική σύμβαση, 
όπως οι εν λόγω έννοιες ορίζονται για τους 
σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

(15) Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
πλαίσιο σε ενωσιακό επίπεδο για να 
προωθείται ότι οι κατώτατοι μισθοί 
καθορίζονται σε επαρκές επίπεδο και ότι οι 
εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε 
προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού, έχοντος χαρακτήρα νόμιμου 
κατώτατου μισθού ή μισθού 
καθοριζόμενου από συλλογική σύμβαση, 
όπως οι εν λόγω έννοιες ορίζονται για τους 
σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 223
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
ελάχιστες προδιαγραφές σε ενωσιακό 
επίπεδο για να διασφαλίζεται τόσο ότι οι 
κατώτατοι μισθοί καθορίζονται σε 
επαρκές επίπεδο όσο και ότι οι 
εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε 
προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού, έχοντος χαρακτήρα νόμιμου 
κατώτατου μισθού ή μισθού 
καθοριζόμενου από συλλογική σύμβαση, 
όπως οι εν λόγω έννοιες ορίζονται για τους 
σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

(15) Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
ελάχιστες προδιαγραφές σε ενωσιακό 
επίπεδο για να βελτιωθεί τόσο η επάρκεια 
των νόμιμων κατώτατων μισθών όσο και 
η πρόσβαση των εργαζομένων σε 
προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού, έχοντος χαρακτήρα νόμιμου 
κατώτατου μισθού ή μισθού 
καθοριζόμενου από συλλογική σύμβαση, 
όπως οι εν λόγω έννοιες ορίζονται για τους 
σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

Or. en
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Τροπολογία 224
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Με πλήρη σεβασμό προς το άρθρο 
153 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
παρούσα οδηγία δεν αποσκοπεί ούτε στην 
εναρμόνιση του επιπέδου των κατώτατων 
μισθών σε ολόκληρη την Ένωση ούτε στη 
θέσπιση ενιαίου μηχανισμού για τον 
καθορισμό των κατώτατων μισθών. Δεν 
θίγει την ελευθερία των κρατών μελών να 
καθορίζουν νόμιμους κατώτατους μισθούς 
ή να προωθούν την πρόσβαση σε 
προστασία με τη μορφή κατώτατου μισθού 
η οποία παρέχεται από συλλογικές 
συμβάσεις, σύμφωνα με τις παραδόσεις και 
τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας και με 
πλήρη σεβασμό των εθνικών 
αρμοδιοτήτων και της συμβατικής 
ελευθερίας των κοινωνικών εταίρων. Η 
παρούσα οδηγία δεν επιβάλλει υποχρέωση 
στα κράτη μέλη στα οποία η προστασία με 
τη μορφή κατώτατου μισθού διασφαλίζεται 
αποκλειστικά μέσω συλλογικών 
συμβάσεων να θεσπίσουν νόμιμο 
κατώτατο μισθό ή να καθιστούν τις 
συλλογικές συμβάσεις καθολικά 
εφαρμοστέες. Επίσης, η παρούσα οδηγία 
δεν καθορίζει το επίπεδο της αμοιβής, 
στοιχείο το οποίο υπάγεται στο πεδίο της 
συμβατικής ελευθερίας των κοινωνικών 
εταίρων σε εθνικό επίπεδο και στη σχετική 
αρμοδιότητα των κρατών μελών.

(16) Με πλήρη σεβασμό προς το άρθρο 
153 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
παρούσα οδηγία δεν αποσκοπεί ούτε στην 
εναρμόνιση του επιπέδου των κατώτατων 
μισθών σε ολόκληρη την Ένωση ούτε στη 
θέσπιση ενιαίου μηχανισμού για τον 
καθορισμό των κατώτατων μισθών. Δεν 
θίγει την ελευθερία των κρατών μελών να 
καθορίζουν νόμιμους κατώτατους μισθούς 
ή να προωθούν την πρόσβαση σε 
προστασία με τη μορφή κατώτατου μισθού 
η οποία παρέχεται από συλλογικές 
συμβάσεις, σύμφωνα με τις παραδόσεις και 
τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας και με 
πλήρη σεβασμό των εθνικών 
αρμοδιοτήτων και της συμβατικής 
ελευθερίας των κοινωνικών εταίρων. Η 
παρούσα οδηγία δεν επιβάλλει υποχρέωση 
στα κράτη μέλη στα οποία η προστασία με 
τη μορφή κατώτατου μισθού διασφαλίζεται 
αποκλειστικά μέσω συλλογικών 
συμβάσεων να θεσπίσουν νόμιμο 
κατώτατο μισθό ή να καθιστούν τις 
συλλογικές συμβάσεις καθολικά 
εφαρμοστέες. Επίσης, η παρούσα οδηγία 
δεν καθορίζει το επίπεδο της αμοιβής ή 
τους όρους για τον καθορισμό των 
μισθών, στοιχείο το οποίο υπάγεται στο 
πεδίο της συμβατικής ελευθερίας των 
κοινωνικών εταίρων σε εθνικό επίπεδο και 
στη σχετική αρμοδιότητα των κρατών 
μελών. Ο σκοπός είναι να μην επιβληθεί 
καμία υποχρέωση στα κράτη μέλη να 
λάβουν μέτρα που θα απαιτούν την 
καθιέρωση νόμιμων κατώτατων μισθών 
ή μέτρα που υποδηλώνουν ότι οι 
κοινωνικοί εταίροι έχουν αντίστοιχη 
υποχρέωση. Η παρούσα οδηγία δεν 



PE692.765v02-00 100/500 AM\1231713EL.docx

EL

υποχρεώνει τα κράτη μέλη να παρέχουν 
πρόσβαση σε προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού σε όλους τους 
εργαζομένους. Μια τέτοια υποχρέωση θα 
επηρεάσει άμεσα την κάλυψη με τη 
μορφή κατώτατου μισθού και τον 
καθορισμό των αποδοχών στα κράτη 
μέλη και, επομένως, εμπίπτει στην 
εξαίρεση του άρθρου 153 παράγραφος 5 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανένα σημείο της 
παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να 
θεωρηθεί ότι δημιουργεί δικαιώματα για 
τα άτομα.

Or. en

Τροπολογία 225
Abir Al-Sahlani, Engin Eroglu, Morten Petersen, Karen Melchior, Morten Løkkegaard, 
Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen, Søren Gade, Andrus Ansip, Karin Karlsbro, 
Martina Dlabajová, Dita Charanzová, Martin Hlaváček, Ondřej Knotek, Ondřej 
Kovařík, Bart Groothuis, Caroline Nagtegaal, Malik Azmani, Jan Huitema, Liesje 
Schreinemacher

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Με πλήρη σεβασμό προς το άρθρο 
153 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
παρούσα οδηγία δεν αποσκοπεί ούτε στην 
εναρμόνιση του επιπέδου των κατώτατων 
μισθών σε ολόκληρη την Ένωση ούτε στη 
θέσπιση ενιαίου μηχανισμού για τον 
καθορισμό των κατώτατων μισθών. Δεν 
θίγει την ελευθερία των κρατών μελών να 
καθορίζουν νόμιμους κατώτατους μισθούς 
ή να προωθούν την πρόσβαση σε 
προστασία με τη μορφή κατώτατου μισθού 
η οποία παρέχεται από συλλογικές 
συμβάσεις, σύμφωνα με τις παραδόσεις και 
τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας και με 
πλήρη σεβασμό των εθνικών 
αρμοδιοτήτων και της συμβατικής 
ελευθερίας των κοινωνικών εταίρων. Η 

(16) Με πλήρη σεβασμό προς το άρθρο 
153 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
παρούσα οδηγία δεν αποσκοπεί ούτε στην 
εναρμόνιση του επιπέδου των κατώτατων 
μισθών σε ολόκληρη την Ένωση ούτε στη 
θέσπιση ενιαίου μηχανισμού για τον 
καθορισμό των κατώτατων μισθών. Δεν 
θίγει την ελευθερία των κρατών μελών να 
καθορίζουν νόμιμους κατώτατους μισθούς 
ή να προωθούν την πρόσβαση σε 
προστασία με τη μορφή κατώτατου μισθού 
η οποία παρέχεται από συλλογικές 
συμβάσεις, σύμφωνα με τις παραδόσεις και 
τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας και με 
πλήρη σεβασμό των εθνικών 
αρμοδιοτήτων και της συμβατικής 
ελευθερίας των κοινωνικών εταίρων. Η 
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παρούσα οδηγία δεν επιβάλλει υποχρέωση 
στα κράτη μέλη στα οποία η προστασία με 
τη μορφή κατώτατου μισθού διασφαλίζεται 
αποκλειστικά μέσω συλλογικών 
συμβάσεων να θεσπίσουν νόμιμο 
κατώτατο μισθό ή να καθιστούν τις 
συλλογικές συμβάσεις καθολικά 
εφαρμοστέες. Επίσης, η παρούσα οδηγία 
δεν καθορίζει το επίπεδο της αμοιβής, 
στοιχείο το οποίο υπάγεται στο πεδίο της 
συμβατικής ελευθερίας των κοινωνικών 
εταίρων σε εθνικό επίπεδο και στη σχετική 
αρμοδιότητα των κρατών μελών.

παρούσα οδηγία δεν επιβάλλει υποχρέωση 
στα κράτη μέλη στα οποία η προστασία με 
τη μορφή κατώτατου μισθού διασφαλίζεται 
αποκλειστικά μέσω συλλογικών 
συμβάσεων να θεσπίσουν νόμιμο 
κατώτατο μισθό ή να καθιστούν τις 
συλλογικές συμβάσεις καθολικά 
εφαρμοστέες. Επίσης, η παρούσα οδηγία 
δεν καθορίζει το επίπεδο της αμοιβής, 
στοιχείο το οποίο υπάγεται στο πεδίο της 
συμβατικής ελευθερίας των κοινωνικών 
εταίρων σε εθνικό επίπεδο και στη σχετική 
αρμοδιότητα των κρατών μελών. Σκοπός 
της παρούσας οδηγίας είναι να μην 
επιβληθεί οποιαδήποτε υποχρέωση στα 
κράτη μέλη να λάβουν μέτρα που 
απαιτούν τη θέσπιση νόμιμων 
κατώτατων μισθών ή μέτρα που 
υποδηλώνουν ότι οι κοινωνικοί εταίροι 
έχουν αντίστοιχη υποχρέωση. Η παρούσα 
οδηγία δεν υποχρεώνει τα κράτη μέλη να 
παρέχουν πρόσβαση σε προστασία με τη 
μορφή κατώτατου μισθού σε όλους τους 
εργαζομένους. Μια τέτοια υποχρέωση θα 
ερχόταν σε άμεση αντίθεση με το άρθρο 
153 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Κανένα σημείο της παρούσας οδηγίας δεν 
θα πρέπει να θεωρηθεί ότι δημιουργεί 
δικαιώματα για τα άτομα.

Or. en

Τροπολογία 226
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Με πλήρη σεβασμό προς το άρθρο 
153 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
παρούσα οδηγία δεν αποσκοπεί ούτε στην 
εναρμόνιση του επιπέδου των κατώτατων 
μισθών σε ολόκληρη την Ένωση ούτε στη 

(16) Με πλήρη σεβασμό προς το άρθρο 
153 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
παρούσα οδηγία δεν αποσκοπεί ούτε στην 
εναρμόνιση του επιπέδου των κατώτατων 
μισθών σε ολόκληρη την Ένωση ούτε στη 
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θέσπιση ενιαίου μηχανισμού για τον 
καθορισμό των κατώτατων μισθών. Δεν 
θίγει την ελευθερία των κρατών μελών να 
καθορίζουν νόμιμους κατώτατους 
μισθούς ή να προωθούν την πρόσβαση σε 
προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από συλλογικές 
συμβάσεις, σύμφωνα με τις παραδόσεις 
και τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας και με 
πλήρη σεβασμό των εθνικών 
αρμοδιοτήτων και της συμβατικής 
ελευθερίας των κοινωνικών εταίρων. Η 
παρούσα οδηγία δεν επιβάλλει υποχρέωση 
στα κράτη μέλη στα οποία η προστασία με 
τη μορφή κατώτατου μισθού διασφαλίζεται 
αποκλειστικά μέσω συλλογικών 
συμβάσεων να θεσπίσουν νόμιμο 
κατώτατο μισθό ή να καθιστούν τις 
συλλογικές συμβάσεις καθολικά 
εφαρμοστέες. Επίσης, η παρούσα οδηγία 
δεν καθορίζει το επίπεδο της αμοιβής, 
στοιχείο το οποίο υπάγεται στο πεδίο της 
συμβατικής ελευθερίας των κοινωνικών 
εταίρων σε εθνικό επίπεδο και στη σχετική 
αρμοδιότητα των κρατών μελών.

θέσπιση ενιαίου μηχανισμού για τον 
καθορισμό των κατώτατων μισθών. Η 
παρούσα οδηγία δεν επιβάλλει υποχρέωση 
στα κράτη μέλη στα οποία η προστασία με 
τη μορφή κατώτατου μισθού διασφαλίζεται 
αποκλειστικά μέσω συλλογικών 
συμβάσεων να θεσπίσουν νόμιμο 
κατώτατο μισθό ή να καθιστούν τις 
συλλογικές συμβάσεις καθολικά 
εφαρμοστέες. Επίσης, η παρούσα οδηγία 
δεν καθορίζει το επίπεδο της αμοιβής, 
στοιχείο το οποίο υπάγεται στο πεδίο της 
συμβατικής ελευθερίας των κοινωνικών 
εταίρων σε εθνικό επίπεδο και στη σχετική 
αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Or. pl

Τροπολογία 227
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Με πλήρη σεβασμό προς το άρθρο 
153 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
παρούσα οδηγία δεν αποσκοπεί ούτε στην 
εναρμόνιση του επιπέδου των κατώτατων 
μισθών σε ολόκληρη την Ένωση ούτε στη 
θέσπιση ενιαίου μηχανισμού για τον 
καθορισμό των κατώτατων μισθών. Δεν 
θίγει την ελευθερία των κρατών μελών να 
καθορίζουν νόμιμους κατώτατους μισθούς 
ή να προωθούν την πρόσβαση σε 

(16) Με πλήρη σεβασμό προς το άρθρο 
153 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
παρούσα οδηγία δεν αποσκοπεί ούτε στην 
εναρμόνιση του επιπέδου των κατώτατων 
μισθών σε ολόκληρη την Ένωση ούτε στη 
θέσπιση ενιαίου μηχανισμού για τον 
καθορισμό των κατώτατων μισθών. Δεν 
θίγει την ελευθερία των κρατών μελών να 
καθορίζουν νόμιμους κατώτατους μισθούς 
και να προωθούν την πρόσβαση σε 
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προστασία με τη μορφή κατώτατου μισθού 
η οποία παρέχεται από συλλογικές 
συμβάσεις, σύμφωνα με τις παραδόσεις και 
τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας και με 
πλήρη σεβασμό των εθνικών 
αρμοδιοτήτων και της συμβατικής 
ελευθερίας των κοινωνικών εταίρων. Η 
παρούσα οδηγία δεν επιβάλλει υποχρέωση 
στα κράτη μέλη στα οποία η προστασία με 
τη μορφή κατώτατου μισθού διασφαλίζεται 
αποκλειστικά μέσω συλλογικών 
συμβάσεων να θεσπίσουν νόμιμο 
κατώτατο μισθό ή να καθιστούν τις 
συλλογικές συμβάσεις καθολικά 
εφαρμοστέες. Επίσης, η παρούσα οδηγία 
δεν καθορίζει το επίπεδο της αμοιβής, 
στοιχείο το οποίο υπάγεται στο πεδίο της 
συμβατικής ελευθερίας των κοινωνικών 
εταίρων σε εθνικό επίπεδο και στη σχετική 
αρμοδιότητα των κρατών μελών.

προστασία με τη μορφή κατώτατου μισθού 
η οποία παρέχεται από συλλογικές 
συμβάσεις ή να προωθούν την πρόσβαση 
σε προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται μόνον από 
συλλογικές συμβάσεις, σύμφωνα με τις 
παραδόσεις και τις ιδιαιτερότητες κάθε 
χώρας και με πλήρη σεβασμό των εθνικών 
αρμοδιοτήτων και της αυτονομίας των 
κοινωνικών εταίρων να συνάπτουν 
συμβάσεις. Η παρούσα οδηγία δεν 
επιβάλλει υποχρέωση στα κράτη μέλη στα 
οποία η προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού διασφαλίζεται 
αποκλειστικά μέσω συλλογικών 
συμβάσεων να θεσπίσουν νόμιμο 
κατώτατο μισθό ή να καθιστούν τις 
συλλογικές συμβάσεις καθολικά 
εφαρμοστέες. Επίσης, η παρούσα οδηγία 
δεν καθορίζει το επίπεδο της αμοιβής, 
στοιχείο το οποίο υπάγεται στο πεδίο της 
αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων να 
συνάπτουν συμβάσεις σε εθνικό επίπεδο 
και στη σχετική αρμοδιότητα των κρατών 
μελών.

Or. en

Τροπολογία 228
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Με πλήρη σεβασμό προς το άρθρο 
153 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
παρούσα οδηγία δεν αποσκοπεί ούτε στην 
εναρμόνιση του επιπέδου των κατώτατων 
μισθών σε ολόκληρη την Ένωση ούτε στη 
θέσπιση ενιαίου μηχανισμού για τον 
καθορισμό των κατώτατων μισθών. Δεν 
θίγει την ελευθερία των κρατών μελών να 
καθορίζουν νόμιμους κατώτατους μισθούς 

(16) Με πλήρη σεβασμό προς το άρθρο 
153 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
παρούσα οδηγία δεν αποσκοπεί ούτε στην 
εναρμόνιση του επιπέδου των κατώτατων 
μισθών σε ολόκληρη την Ένωση ούτε στη 
θέσπιση ενιαίου μηχανισμού για τον 
καθορισμό των κατώτατων μισθών. 
Στοχεύει, ωστόσο, στον καθορισμό ορίων 
για τους κατώτατους μισθούς με σκοπό 
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ή να προωθούν την πρόσβαση σε 
προστασία με τη μορφή κατώτατου μισθού 
η οποία παρέχεται από συλλογικές 
συμβάσεις, σύμφωνα με τις παραδόσεις και 
τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας και με 
πλήρη σεβασμό των εθνικών 
αρμοδιοτήτων και της συμβατικής 
ελευθερίας των κοινωνικών εταίρων. Η 
παρούσα οδηγία δεν επιβάλλει υποχρέωση 
στα κράτη μέλη στα οποία η προστασία με 
τη μορφή κατώτατου μισθού διασφαλίζεται 
αποκλειστικά μέσω συλλογικών 
συμβάσεων να θεσπίσουν νόμιμο 
κατώτατο μισθό ή να καθιστούν τις 
συλλογικές συμβάσεις καθολικά 
εφαρμοστέες. Επίσης, η παρούσα οδηγία 
δεν καθορίζει το επίπεδο της αμοιβής, 
στοιχείο το οποίο υπάγεται στο πεδίο της 
συμβατικής ελευθερίας των κοινωνικών 
εταίρων σε εθνικό επίπεδο και στη σχετική 
αρμοδιότητα των κρατών μελών.

τη βελτίωση των όρων διαβίωσης και την 
αποφυγή της φτώχειας στην Ένωση. Δεν 
θίγει την ελευθερία των κρατών μελών να 
καθορίζουν νόμιμους κατώτατους μισθούς 
και να προωθούν την πρόσβαση σε 
προστασία με τη μορφή κατώτατου μισθού 
η οποία παρέχεται από συλλογικές 
συμβάσεις, σύμφωνα με τις παραδόσεις και 
τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας και με 
πλήρη σεβασμό των εθνικών 
αρμοδιοτήτων και της συμβατικής 
ελευθερίας των κοινωνικών εταίρων. Η 
παρούσα οδηγία δεν επιβάλλει υποχρέωση 
στα κράτη μέλη στα οποία η προστασία με 
τη μορφή κατώτατου μισθού διασφαλίζεται 
αποκλειστικά μέσω συλλογικών 
συμβάσεων να θεσπίσουν νόμιμο 
κατώτατο μισθό ή να καθιστούν τις 
συλλογικές συμβάσεις καθολικά 
εφαρμοστέες. Επίσης, η παρούσα οδηγία 
δεν καθορίζει το επίπεδο της αμοιβής, 
στοιχείο το οποίο υπάγεται στο πεδίο της 
συμβατικής ελευθερίας των κοινωνικών 
εταίρων σε εθνικό επίπεδο και στη σχετική 
αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 229
Peter Lundgren

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Με πλήρη σεβασμό προς το άρθρο 
153 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
παρούσα οδηγία δεν αποσκοπεί ούτε στην 
εναρμόνιση του επιπέδου των κατώτατων 
μισθών σε ολόκληρη την Ένωση ούτε στη 
θέσπιση ενιαίου μηχανισμού για τον 
καθορισμό των κατώτατων μισθών. Δεν 
θίγει την ελευθερία των κρατών μελών να 
καθορίζουν νόμιμους κατώτατους μισθούς 
ή να προωθούν την πρόσβαση σε 

(16) Με πλήρη σεβασμό προς το άρθρο 
153 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
παρούσα οδηγία δεν αποσκοπεί ούτε στην 
εναρμόνιση του επιπέδου των κατώτατων 
μισθών σε ολόκληρη την Ένωση ούτε στη 
θέσπιση ενιαίου μηχανισμού για τον 
καθορισμό των κατώτατων μισθών. Δεν 
θίγει την ελευθερία των κρατών μελών να 
καθορίζουν νόμιμους κατώτατους μισθούς 
ή να προωθούν την πρόσβαση σε 
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προστασία με τη μορφή κατώτατου μισθού 
η οποία παρέχεται από συλλογικές 
συμβάσεις, σύμφωνα με τις παραδόσεις και 
τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας και με 
πλήρη σεβασμό των εθνικών 
αρμοδιοτήτων και της συμβατικής 
ελευθερίας των κοινωνικών εταίρων. Η 
παρούσα οδηγία δεν επιβάλλει υποχρέωση 
στα κράτη μέλη στα οποία η προστασία με 
τη μορφή κατώτατου μισθού διασφαλίζεται 
αποκλειστικά μέσω συλλογικών 
συμβάσεων να θεσπίσουν νόμιμο 
κατώτατο μισθό ή να καθιστούν τις 
συλλογικές συμβάσεις καθολικά 
εφαρμοστέες. Επίσης, η παρούσα οδηγία 
δεν καθορίζει το επίπεδο της αμοιβής, 
στοιχείο το οποίο υπάγεται στο πεδίο της 
συμβατικής ελευθερίας των κοινωνικών 
εταίρων σε εθνικό επίπεδο και στη σχετική 
αρμοδιότητα των κρατών μελών.

προστασία με τη μορφή κατώτατου μισθού 
η οποία παρέχεται από συλλογικές 
συμβάσεις, σύμφωνα με τις παραδόσεις και 
τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας και με 
πλήρη σεβασμό των εθνικών 
αρμοδιοτήτων και της συμβατικής 
ελευθερίας των κοινωνικών εταίρων. Η 
παρούσα οδηγία δεν επιβάλλει υποχρέωση 
στα κράτη μέλη στα οποία η προστασία με 
τη μορφή κατώτατου μισθού διασφαλίζεται 
είτε αποκλειστικά ή με οποιονδήποτε 
τρόπο μέσω συλλογικών συμβάσεων να 
θεσπίσουν νόμιμο κατώτατο μισθό ή να 
καθιστούν τις συλλογικές συμβάσεις 
καθολικά εφαρμοστέες. Επίσης, η παρούσα 
οδηγία δεν καθορίζει το επίπεδο της 
αμοιβής, στοιχείο το οποίο υπάγεται στο 
πεδίο της συμβατικής ελευθερίας των 
κοινωνικών εταίρων σε εθνικό επίπεδο και 
στη σχετική αρμοδιότητα των κρατών 
μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καμία χώρα δεν διαθέτει νομοθεσία που να αφορά τους μισθούς· υπάρχει μεγάλος κίνδυνος το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να ερμηνεύσει τη διατύπωση αυτή υπό μορφή νομοθεσίας που καλύπτει 
όλα τα κράτη μέλη εάν χρησιμοποιηθεί μόνον ο όρος «αποκλειστικά».

Τροπολογία 230
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Με πλήρη σεβασμό προς το άρθρο 
153 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
παρούσα οδηγία δεν αποσκοπεί ούτε στην 
εναρμόνιση του επιπέδου των κατώτατων 
μισθών σε ολόκληρη την Ένωση ούτε στη 
θέσπιση ενιαίου μηχανισμού για τον 
καθορισμό των κατώτατων μισθών. Δεν 
θίγει την ελευθερία των κρατών μελών να 

(16) Με πλήρη σεβασμό προς το άρθρο 
153 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
παρούσα οδηγία δεν αποσκοπεί ούτε στο 
να εναρμονίσει τις αμοιβές σε ολόκληρη 
την Ένωση ούτε στο να θίξει τα 
δικαιώματα του συνεταιρίζεσθαι και της 
οργάνωσης. Δεν θίγει την ελευθερία των 
κρατών μελών να καθορίζουν νόμιμους 
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καθορίζουν νόμιμους κατώτατους μισθούς 
ή να προωθούν την πρόσβαση σε 
προστασία με τη μορφή κατώτατου μισθού 
η οποία παρέχεται από συλλογικές 
συμβάσεις, σύμφωνα με τις παραδόσεις και 
τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας και με 
πλήρη σεβασμό των εθνικών 
αρμοδιοτήτων και της συμβατικής 
ελευθερίας των κοινωνικών εταίρων. Η 
παρούσα οδηγία δεν επιβάλλει υποχρέωση 
στα κράτη μέλη στα οποία η προστασία με 
τη μορφή κατώτατου μισθού διασφαλίζεται 
αποκλειστικά μέσω συλλογικών 
συμβάσεων να θεσπίσουν νόμιμο 
κατώτατο μισθό ή να καθιστούν τις 
συλλογικές συμβάσεις καθολικά 
εφαρμοστέες. Επίσης, η παρούσα οδηγία 
δεν καθορίζει το επίπεδο της αμοιβής, 
στοιχείο το οποίο υπάγεται στο πεδίο της 
συμβατικής ελευθερίας των κοινωνικών 
εταίρων σε εθνικό επίπεδο και στη σχετική 
αρμοδιότητα των κρατών μελών.

κατώτατους μισθούς ή να προωθούν την 
πρόσβαση σε προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού η οποία παρέχεται από 
συλλογικές συμβάσεις, σύμφωνα με τις 
παραδόσεις και τις ιδιαιτερότητες κάθε 
χώρας και με πλήρη σεβασμό των εθνικών 
αρμοδιοτήτων και της συμβατικής 
ελευθερίας των κοινωνικών εταίρων. Η 
παρούσα οδηγία δεν επιβάλλει υποχρέωση 
στα κράτη μέλη στα οποία η προστασία με 
τη μορφή κατώτατου μισθού διασφαλίζεται 
αποκλειστικά μέσω συλλογικών 
συμβάσεων να θεσπίσουν νόμιμο 
κατώτατο μισθό ή να καθιστούν τις 
συλλογικές συμβάσεις καθολικά 
εφαρμοστέες. Επίσης, η παρούσα οδηγία 
δεν καθορίζει το επίπεδο της αμοιβής, 
στοιχείο το οποίο υπάγεται στο πεδίο της 
συμβατικής ελευθερίας των κοινωνικών 
εταίρων σε εθνικό επίπεδο και στη σχετική 
αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Or. es

Τροπολογία 231
Dominique Bilde

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Όπως υπενθύμισαν έντεκα χώρες 
σε μια άτυπη δήλωση της 21ης Απριλίου 
2021 που δημοσιεύθηκε πριν από τη 
Σύνοδο Κορυφής του Πόρτο, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σέβεται τις 
αρχές της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας αφήνοντας στα κράτη 
τον έλεγχο των κοινωνικών πολιτικών 
που σκοπεύουν να ακολουθήσουν, με 
σεβασμό των εθνικών αρχών στη χάραξη 
πολιτικών σε τομείς όπως η εργασία και η 
απασχόληση, οι αμοιβές, οι συντάξεις, η 
εκπαίδευση και η φροντίδα των παιδιών.
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Τροπολογία 232
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
υποχρεώσεις για τα κράτη μέλη μόνο στο 
πλαίσιο της προσπάθειας και της 
διαδικασίας να προβλεφθεί προστασία με 
τη μορφή επαρκούς κατώτατου μισθού 
και να προωθηθούν οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των 
μισθών. Καμία διάταξη της παρούσας 
οδηγίας δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί ως 
άνευ όρων και επαρκώς σαφής, δεν έχει 
άμεση εφαρμογή. Βάσει της παρούσας 
οδηγίας δεν μπορεί να κατοχυρωθεί 
κανένα ατομικό δικαίωμα.

Or. en

Τροπολογία 233
Peter Lundgren

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Καμία από τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας δεν ισχύει για το 
Βασίλειο της Σουηδίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σουηδικό μοντέλο αγοράς εργασίας πρόσδωσε μεγάλη σταθερότητα και εργασιακή ειρήνη, η 
οποία απειλείται σοβαρά, εάν οι μισθοί καθορίζονται από την ΕΕ.
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Τροπολογία 234
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind, Nikolaj Villumsen, Kira Marie 
Peter-Hansen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16β) Σε ορισμένα κράτη μέλη δεν 
υπάρχουν νόμιμοι κατώτατοι μισθοί, ούτε 
συστήματα που να κηρύσσουν τις 
συλλογικές συμβάσεις γενικώς 
δεσμευτικές. Οι μισθοί, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας με 
τη μορφή κατώτατου μισθού, παρέχονται 
αποκλειστικά από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις μεταξύ αυτόνομων 
κοινωνικών εταίρων. Οι μέσοι μισθοί σε 
αυτά τα κράτη μέλη περιλαμβάνονται 
στους υψηλότερους στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Αυτά τα συλλογικά συστήματα 
αυτορύθμισης βασίζονται σε μια πολύ 
υψηλή κάλυψη από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, πολύ άνω του 70 % 
καθώς και σε υψηλά επίπεδα συμμετοχής 
τόσο των εργοδοτών όσο και των 
συνδικαλιστικών ενώσεων. Επομένως, σε 
αυτά τα κράτη μέλη, οι εθνικοί 
κοινωνικοί εταίροι, που εκπροσωπούν 
τόσο τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο 
τομέα, θα πρέπει να έχουν την επιλογή να 
ζητούν από κοινού από το κράτος μέλος 
να μην εφαρμόσει την παρούσα οδηγία εν 
όλω ή εν μέρει. Τα κράτη μέλη που έχουν 
επομένως αποφασίσει να μην εφαρμόσουν 
την παρούσα οδηγία δεν έχουν καμία 
υποχρέωση να την εφαρμόσουν. Το 
σκεπτικό εξαίρεσης αυτών των κρατών 
μελών, βάσει κοινής απαίτησης των 
κοινωνικών εταίρων, απορρέει επίσης 
από τον στόχο της παρούσας οδηγίας, ο 
οποίος είναι η ενθάρρυνση και η 
προώθηση της κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις προκειμένου να φτάσει 
τουλάχιστον το 70 %.
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Τροπολογία 235
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16γ) Σε ορισμένα κράτη μέλη δεν 
υπάρχουν νόμιμοι κατώτατοι μισθοί, ούτε 
συστήματα που να κηρύσσουν τις 
συλλογικές συμβάσεις γενικώς 
δεσμευτικές. Οι μισθοί, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας με 
τη μορφή κατώτατου μισθού, παρέχονται 
αποκλειστικά από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις μεταξύ αυτόνομων 
κοινωνικών εταίρων. Οι μέσοι μισθοί σε 
αυτά τα κράτη μέλη περιλαμβάνονται 
στους υψηλότερους στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Αυτά τα συλλογικά συστήματα 
αυτορύθμισης βασίζονται σε μια πολύ 
υψηλή κάλυψη από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, πολύ άνω του 70 % 
καθώς και σε υψηλά επίπεδα συμμετοχής 
τόσο των εργοδοτών όσο και των 
συνδικαλιστικών ενώσεων. Επομένως, σε 
αυτά τα κράτη μέλη, οι εθνικοί 
κοινωνικοί εταίροι, που εκπροσωπούν 
τόσο τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο 
τομέα, θα πρέπει να έχουν την επιλογή να 
ζητούν από κοινού το κράτος μέλος να 
μην εφαρμόσει την παρούσα οδηγία εν 
όλω ή εν μέρει. Τα κράτη μέλη που το 
έχουν επομένως αποφασίσει, δεν 
χρειάζεται να εφαρμόσουν την οδηγία. Τα 
κράτη μέλη με ισχυρή κάλυψη από 
συλλογικές διαπραγματεύσεις άνω του 
70 % όλων των εργαζομένων θα πρέπει 
να ανταμειφθούν και τα συστήματά τους 
δεν θα επηρεαστούν από την παρούσα 
οδηγία. Η οδηγία αποσκοπεί στην αύξηση 
της κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις και οι αξιοπρεπείς 
κατώτατοι μισθοί θεωρούνται η δεύτερη 
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καλύτερη επιλογή. Το σκεπτικό να 
ανταμειφθούν αυτά τα κράτη μέλη, βάσει 
κοινής απαίτησης των εκπροσώπων των 
κοινωνικών εταίρων, απορρέει επίσης 
από τον στόχο της παρούσας οδηγίας, ο 
οποίος είναι η ενθάρρυνση και η 
προώθηση της κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις προκειμένου να φτάσει 
τουλάχιστον το 70 %.

Or. en

Τροπολογία 236
Dominique Bilde

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στους εργαζομένους που 
εργάζονται με σύμβαση εργασίας ή σχέση 
εργασίας, όπως οι εν λόγω έννοιες 
ορίζονται από τη νομοθεσία, τις 
συλλογικές συμβάσεις ή τις πρακτικές 
που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος, 
λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων που 
έχει διατυπώσει το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καθορισμό 
της ιδιότητας του εργαζομένου. Υπό την 
προϋπόθεση ότι πληρούν τα εν λόγω 
κριτήρια, το οικιακό προσωπικό, οι κατά 
παραγγελία εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι 
διαλείπουσας απασχόλησης, οι 
εργαζόμενοι βάσει δελτίου, οι 
ψευδοαυτοαπασχολούμενοι, οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμες, οι 
ασκούμενοι και οι μαθητευόμενοι θα 
μπορούσαν να υπαχθούν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Οι 
πραγματικά αυτοαπασχολούμενοι δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, διότι δεν πληρούν τα 
εν λόγω κριτήρια. Η κατάχρηση του 
καθεστώτος του αυτοαπασχολουμένου, 
όπως αυτό ορίζεται στο εθνικό δίκαιο, 

διαγράφεται
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είτε σε εθνικό είτε σε διασυνοριακό 
επίπεδο, αποτελεί μορφή ψευδώς 
δηλωμένης εργασίας, που συνδέεται 
συχνά με την αδήλωτη εργασία. 
Ψευδοαυτοαπασχόληση υπάρχει όταν ένα 
πρόσωπο δηλώνεται ως 
αυτοαπασχολούμενο ενώ πληροί τις 
προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό της 
οικείας σχέσης ως σχέσης εξαρτημένης 
εργασίας, προκειμένου να αποφευχθούν 
ορισμένες νομικές ή φορολογικές 
υποχρεώσεις. Τα πρόσωπα αυτά θα 
πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
της παρούσας οδηγίας. Η διαπίστωση 
της ύπαρξης σχέσης εργασίας θα πρέπει 
να βασίζεται στα πραγματικά 
περιστατικά που συνδέονται με την 
πραγματική εκτέλεση της εργασίας και 
όχι στην περιγραφή της σχέσης από τα 
μέρη.

Or. fr

Τροπολογία 237
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Leila Chaibi, José 
Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στους εργαζομένους που 
εργάζονται με σύμβαση εργασίας ή σχέση 
εργασίας, όπως οι εν λόγω έννοιες 
ορίζονται από τη νομοθεσία, τις 
συλλογικές συμβάσεις ή τις πρακτικές που 
ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος, 
λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων που 
έχει διατυπώσει το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καθορισμό 
της ιδιότητας του εργαζομένου. Υπό την 
προϋπόθεση ότι πληρούν τα εν λόγω 
κριτήρια, το οικιακό προσωπικό, οι κατά 
παραγγελία εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι 
διαλείπουσας απασχόλησης, οι 

(17) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στους εργαζομένους που 
εργάζονται με σύμβαση εργασίας ή σχέση 
εργασίας, όπως οι εν λόγω έννοιες 
ορίζονται από τη νομοθεσία, τις 
συλλογικές συμβάσεις ή τις πρακτικές που 
ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος, 
λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων που 
έχει διατυπώσει το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καθορισμό 
της ιδιότητας του εργαζομένου. Υπό την 
προϋπόθεση ότι πληρούν τα εν λόγω 
κριτήρια, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού 
και του δημόσιου τομέα, οι εργαζόμενοι 
των οποίων η αμοιβή υπολογίζεται βάσει 
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εργαζόμενοι βάσει δελτίου, οι 
ψευδοαυτοαπασχολούμενοι, οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμες, οι 
ασκούμενοι και οι μαθητευόμενοι θα 
μπορούσαν να υπαχθούν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Οι 
πραγματικά αυτοαπασχολούμενοι δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, διότι δεν πληρούν τα 
εν λόγω κριτήρια. Η κατάχρηση του 
καθεστώτος του αυτοαπασχολουμένου, 
όπως αυτό ορίζεται στο εθνικό δίκαιο, είτε 
σε εθνικό είτε σε διασυνοριακό επίπεδο, 
αποτελεί μορφή ψευδώς δηλωμένης 
εργασίας, που συνδέεται συχνά με την 
αδήλωτη εργασία. Ψευδοαυτοαπασχόληση 
υπάρχει όταν ένα πρόσωπο δηλώνεται ως 
αυτοαπασχολούμενο ενώ πληροί τις 
προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό της 
οικείας σχέσης ως σχέσης εξαρτημένης 
εργασίας, προκειμένου να αποφευχθούν 
ορισμένες νομικές ή φορολογικές 
υποχρεώσεις. Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει 
να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας. Η διαπίστωση της 
ύπαρξης σχέσης εργασίας θα πρέπει να 
βασίζεται στα πραγματικά περιστατικά που 
συνδέονται με την πραγματική εκτέλεση 
της εργασίας και όχι στην περιγραφή της 
σχέσης από τα μέρη.

παραγωγής, όπου αυτό επιτρέπεται από 
την εθνική νομοθεσία, οι ναυτικοί, το 
οικιακό προσωπικό, οι κατά παραγγελία 
εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι διαλείπουσας 
απασχόλησης, οι εργαζόμενοι βάσει 
δελτίου, οι ψευδοαυτοαπασχολούμενοι, οι 
αυτοαπασχολούμενοι, οι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμες, οι ασκούμενοι υπάγονται στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, 
ενώ οι μαθητευόμενοι θα έπρεπε να 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας βάσει της εθνικής 
νομοθεσίας και πρακτικής. Η κατάχρηση 
του καθεστώτος του αυτοαπασχολουμένου, 
όπως αυτό ορίζεται στο εθνικό δίκαιο, είτε 
σε εθνικό είτε σε διασυνοριακό επίπεδο, 
αποτελεί μορφή ψευδώς δηλωμένης 
εργασίας, που συνδέεται συχνά με την 
αδήλωτη εργασία. Ψευδοαυτοαπασχόληση 
υπάρχει όταν ένα πρόσωπο δηλώνεται ως 
αυτοαπασχολούμενο ενώ πληροί τις 
προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό της 
οικείας σχέσης ως σχέσης εξαρτημένης 
εργασίας, προκειμένου να αποφευχθούν 
ορισμένες νομικές ή φορολογικές 
υποχρεώσεις. Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει 
να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας. Η διαπίστωση της 
ύπαρξης σχέσης εργασίας θα πρέπει να 
βασίζεται στα πραγματικά περιστατικά που 
συνδέονται με την πραγματική εκτέλεση 
της εργασίας και όχι στην περιγραφή της 
σχέσης από τα μέρη. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την πολύ πιο 
ευάλωτη κατάσταση των 
ψευδοαυτοαπασχολούμενων 
αντιστρέφοντας το βάρος της απόδειξης 
και καθιερώνοντας ένα μαχητό τεκμήριο 
βάσει του οποίου οι 
ψευδοαυτοαπασχολούμενοι θεωρούνται 
εργαζόμενοι. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξετάσουν το ενδεχόμενο να εφαρμόσουν 
το τεκμήριο αυτό και για άλλες ευάλωτες 
και μειονεκτούσες ομάδες εργαζομένων, 
των οποίων η κατάσταση είναι επισήμως 
ισότιμη αλλά που στην πράξη είναι πολύ 
πιο ευάλωτη σε σχέση με έναν εργοδότη 
και ενώπιον του δικαστηρίου. Σε 
περίπτωση που η καταβολή των 
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κατώτατων μισθών αμφισβητείται, το 
καθεστώς του εργαζόμενου εν 
προκειμένω είναι ασαφές. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να 
υλοποιήσουν μια ομαδική/συλλογική 
δράση ώστε οι συνδικαλιστικές ενώσεις 
να μπορούν να υποβάλουν καταγγελία.

Or. en

Τροπολογία 238
Radan Kanev

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στους εργαζομένους που 
εργάζονται με σύμβαση εργασίας ή σχέση 
εργασίας, όπως οι εν λόγω έννοιες 
ορίζονται από τη νομοθεσία, τις 
συλλογικές συμβάσεις ή τις πρακτικές που 
ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος, 
λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων που 
έχει διατυπώσει το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καθορισμό 
της ιδιότητας του εργαζομένου. Υπό την 
προϋπόθεση ότι πληρούν τα εν λόγω 
κριτήρια, το οικιακό προσωπικό, οι κατά 
παραγγελία εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι 
διαλείπουσας απασχόλησης, οι 
εργαζόμενοι βάσει δελτίου, οι 
ψευδοαυτοαπασχολούμενοι, οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμες, οι 
ασκούμενοι και οι μαθητευόμενοι θα 
μπορούσαν να υπαχθούν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Οι 
πραγματικά αυτοαπασχολούμενοι δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, διότι δεν πληρούν τα εν 
λόγω κριτήρια. Η κατάχρηση του 
καθεστώτος του αυτοαπασχολουμένου, 
όπως αυτό ορίζεται στο εθνικό δίκαιο, είτε 
σε εθνικό είτε σε διασυνοριακό επίπεδο, 
αποτελεί μορφή ψευδώς δηλωμένης 

(17) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στους εργαζομένους που 
εργάζονται με σύμβαση εργασίας ή σχέση 
εργασίας, όπως οι εν λόγω έννοιες 
ορίζονται από τη νομοθεσία, τις 
συλλογικές συμβάσεις ή τις πρακτικές που 
ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος, 
λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων που 
έχει διατυπώσει το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καθορισμό 
της ιδιότητας του εργαζομένου. Υπό την 
προϋπόθεση ότι πληρούν τα εν λόγω 
κριτήρια, οι εργαζόμενοι τόσο στον 
ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, οι 
εργαζόμενοι των οποίων η αμοιβή 
υπολογίζεται βάσει της παραγωγής, όπου 
αυτό επιτρέπεται από την εθνική 
νομοθεσία, το οικιακό προσωπικό, οι κατά 
παραγγελία εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι 
διαλείπουσας απασχόλησης, οι 
εργαζόμενοι βάσει δελτίου, οι 
ψευδοαυτοαπασχολούμενοι, οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμες, οι 
εργαζόμενοι με μερική απασχόληση, οι 
λοιποί εργαζόμενοι σε άτυπες μορφές 
απασχόλησης, οι ασκούμενοι και οι 
μαθητευόμενοι θα μπορούσαν να υπαχθούν 
στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας. Οι πραγματικά 
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εργασίας, που συνδέεται συχνά με την 
αδήλωτη εργασία. Ψευδοαυτοαπασχόληση 
υπάρχει όταν ένα πρόσωπο δηλώνεται ως 
αυτοαπασχολούμενο ενώ πληροί τις 
προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό της 
οικείας σχέσης ως σχέσης εξαρτημένης 
εργασίας, προκειμένου να αποφευχθούν 
ορισμένες νομικές ή φορολογικές 
υποχρεώσεις. Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει 
να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας. Η διαπίστωση της 
ύπαρξης σχέσης εργασίας θα πρέπει να 
βασίζεται στα πραγματικά περιστατικά που 
συνδέονται με την πραγματική εκτέλεση 
της εργασίας και όχι στην περιγραφή της 
σχέσης από τα μέρη.

αυτοαπασχολούμενοι δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, 
διότι δεν πληρούν τα εν λόγω κριτήρια. Η 
κατάχρηση του καθεστώτος του 
αυτοαπασχολουμένου, όπως αυτό ορίζεται 
στο εθνικό δίκαιο, είτε σε εθνικό είτε σε 
διασυνοριακό επίπεδο, αποτελεί μορφή 
ψευδώς δηλωμένης εργασίας, που 
συνδέεται συχνά με την αδήλωτη εργασία. 
Ψευδοαυτοαπασχόληση υπάρχει όταν ένα 
πρόσωπο δηλώνεται ως 
αυτοαπασχολούμενο ενώ πληροί τις 
προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό της 
οικείας σχέσης ως σχέσης εξαρτημένης 
εργασίας, προκειμένου να αποφευχθούν 
ορισμένες νομικές ή φορολογικές 
υποχρεώσεις. Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει 
να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας. Η διαπίστωση της 
ύπαρξης σχέσης εργασίας θα πρέπει να 
βασίζεται στα πραγματικά περιστατικά που 
συνδέονται με την πραγματική εκτέλεση 
της εργασίας και όχι στην περιγραφή της 
σχέσης από τα μέρη. 

Or. en

Τροπολογία 239
Jessica Polfjärd, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Jörgen Warborn, Arba Kokalari, David 
Lega

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στους εργαζομένους που 
εργάζονται με σύμβαση εργασίας ή σχέση 
εργασίας, όπως οι εν λόγω έννοιες 
ορίζονται από τη νομοθεσία, τις 
συλλογικές συμβάσεις ή τις πρακτικές που 
ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος, 
λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων που 
έχει διατυπώσει το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καθορισμό 
της ιδιότητας του εργαζομένου. Υπό την 

(17) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στους εργαζομένους που 
εργάζονται με σύμβαση εργασίας ή σχέση 
εργασίας, όπως οι εν λόγω έννοιες 
ορίζονται από τη νομοθεσία, τις 
συλλογικές συμβάσεις ή τις πρακτικές που 
ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος. Υπό την 
προϋπόθεση ότι πληρούν τα εν λόγω 
κριτήρια, το οικιακό προσωπικό, οι κατά 
παραγγελία εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι 
διαλείπουσας απασχόλησης, οι 
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προϋπόθεση ότι πληρούν τα εν λόγω 
κριτήρια, το οικιακό προσωπικό, οι κατά 
παραγγελία εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι 
διαλείπουσας απασχόλησης, οι 
εργαζόμενοι βάσει δελτίου, οι 
ψευδοαυτοαπασχολούμενοι, οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμες, οι 
ασκούμενοι και οι μαθητευόμενοι θα 
μπορούσαν να υπαχθούν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Οι 
πραγματικά αυτοαπασχολούμενοι δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, διότι δεν πληρούν τα εν 
λόγω κριτήρια. Η κατάχρηση του 
καθεστώτος του αυτοαπασχολουμένου, 
όπως αυτό ορίζεται στο εθνικό δίκαιο, είτε 
σε εθνικό είτε σε διασυνοριακό επίπεδο, 
αποτελεί μορφή ψευδώς δηλωμένης 
εργασίας, που συνδέεται συχνά με την 
αδήλωτη εργασία. Ψευδοαυτοαπασχόληση 
υπάρχει όταν ένα πρόσωπο δηλώνεται ως 
αυτοαπασχολούμενο ενώ πληροί τις 
προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό της 
οικείας σχέσης ως σχέσης εξαρτημένης 
εργασίας, προκειμένου να αποφευχθούν 
ορισμένες νομικές ή φορολογικές 
υποχρεώσεις. Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει 
να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας. Η διαπίστωση της 
ύπαρξης σχέσης εργασίας θα πρέπει να 
βασίζεται στα πραγματικά περιστατικά που 
συνδέονται με την πραγματική εκτέλεση 
της εργασίας και όχι στην περιγραφή της 
σχέσης από τα μέρη.

εργαζόμενοι βάσει δελτίου, οι 
ψευδοαυτοαπασχολούμενοι, οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμες, οι 
ασκούμενοι και οι μαθητευόμενοι θα 
μπορούσαν να υπαχθούν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Οι 
πραγματικά αυτοαπασχολούμενοι δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, διότι δεν πληρούν τα εν 
λόγω κριτήρια. Η κατάχρηση του 
καθεστώτος του αυτοαπασχολουμένου, 
όπως αυτό ορίζεται στο εθνικό δίκαιο, είτε 
σε εθνικό είτε σε διασυνοριακό επίπεδο, 
αποτελεί μορφή ψευδώς δηλωμένης 
εργασίας, που συνδέεται συχνά με την 
αδήλωτη εργασία. Ψευδοαυτοαπασχόληση 
υπάρχει όταν ένα πρόσωπο δηλώνεται ως 
αυτοαπασχολούμενο ενώ πληροί τις 
προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό της 
οικείας σχέσης ως σχέσης εξαρτημένης 
εργασίας, προκειμένου να αποφευχθούν 
ορισμένες νομικές ή φορολογικές 
υποχρεώσεις. Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει 
να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας. Η διαπίστωση της 
ύπαρξης σχέσης εργασίας θα πρέπει να 
βασίζεται στα πραγματικά περιστατικά που 
συνδέονται με την πραγματική εκτέλεση 
της εργασίας και όχι στην περιγραφή της 
σχέσης από τα μέρη.

Or. en

Τροπολογία 240
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στους εργαζομένους που 

(17) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στους εργαζομένους που 
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εργάζονται με σύμβαση εργασίας ή σχέση 
εργασίας, όπως οι εν λόγω έννοιες 
ορίζονται από τη νομοθεσία, τις 
συλλογικές συμβάσεις ή τις πρακτικές που 
ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος, 
λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων που 
έχει διατυπώσει το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καθορισμό 
της ιδιότητας του εργαζομένου. Υπό την 
προϋπόθεση ότι πληρούν τα εν λόγω 
κριτήρια, το οικιακό προσωπικό, οι κατά 
παραγγελία εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι 
διαλείπουσας απασχόλησης, οι 
εργαζόμενοι βάσει δελτίου, οι 
ψευδοαυτοαπασχολούμενοι, οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμες, οι 
ασκούμενοι και οι μαθητευόμενοι θα 
μπορούσαν να υπαχθούν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Οι 
πραγματικά αυτοαπασχολούμενοι δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, διότι δεν πληρούν τα 
εν λόγω κριτήρια. Η κατάχρηση του 
καθεστώτος του αυτοαπασχολουμένου, 
όπως αυτό ορίζεται στο εθνικό δίκαιο, είτε 
σε εθνικό είτε σε διασυνοριακό επίπεδο, 
αποτελεί μορφή ψευδώς δηλωμένης 
εργασίας, που συνδέεται συχνά με την 
αδήλωτη εργασία. Ψευδοαυτοαπασχόληση 
υπάρχει όταν ένα πρόσωπο δηλώνεται ως 
αυτοαπασχολούμενο ενώ πληροί τις 
προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό της 
οικείας σχέσης ως σχέσης εξαρτημένης 
εργασίας, προκειμένου να αποφευχθούν 
ορισμένες νομικές ή φορολογικές 
υποχρεώσεις. Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει 
να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας. Η διαπίστωση της 
ύπαρξης σχέσης εργασίας θα πρέπει να 
βασίζεται στα πραγματικά περιστατικά που 
συνδέονται με την πραγματική εκτέλεση 
της εργασίας και όχι στην περιγραφή της 
σχέσης από τα μέρη.

εργάζονται με σύμβαση εργασίας ή σχέση 
εργασίας, όπως οι εν λόγω έννοιες 
ορίζονται από τη νομοθεσία, τις 
συλλογικές συμβάσεις ή τις πρακτικές που 
ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος, 
λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων που 
έχει διατυπώσει το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καθορισμό 
της ιδιότητας του εργαζομένου. Υπό την 
προϋπόθεση ότι πληρούν τα εν λόγω 
κριτήρια, οι εργαζόμενοι τόσο στον 
ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, οι 
εργαζόμενοι των οποίων η αμοιβή 
υπολογίζεται βάσει της παραγωγής, όπου 
αυτό επιτρέπεται από την εθνική 
νομοθεσία, το οικιακό προσωπικό, οι κατά 
παραγγελία εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι 
διαλείπουσας απασχόλησης, οι 
εργαζόμενοι βάσει δελτίου, οι 
ψευδοαυτοαπασχολούμενοι, οι 
εργαζόμενοι σε ψηφιακές πλατφόρμες, οι 
λοιποί εργαζόμενοι σε μη συμβατικές 
μορφές εργασίας, οι ασκούμενοι και οι 
μαθητευόμενοι πρέπει να υπαχθούν στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Η 
κατάχρηση του καθεστώτος του 
αυτοαπασχολουμένου, όπως αυτό ορίζεται 
στο εθνικό δίκαιο, είτε σε εθνικό είτε σε 
διασυνοριακό επίπεδο, αποτελεί μορφή 
ψευδώς δηλωμένης εργασίας, που 
συνδέεται συχνά με την αδήλωτη εργασία. 
Ψευδοαυτοαπασχόληση υπάρχει όταν ένα 
πρόσωπο δηλώνεται ως 
αυτοαπασχολούμενο ενώ πληροί τις 
προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό της 
οικείας σχέσης ως σχέσης εξαρτημένης 
εργασίας, προκειμένου να αποφευχθούν 
ορισμένες νομικές ή φορολογικές 
υποχρεώσεις. Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει 
να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας. Η διαπίστωση της 
ύπαρξης σχέσης εργασίας θα πρέπει να 
βασίζεται στα πραγματικά περιστατικά που 
συνδέονται με την πραγματική εκτέλεση 
της εργασίας και όχι στην περιγραφή της 
σχέσης από τα μέρη.

Or. it
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Τροπολογία 241
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στους εργαζομένους που 
εργάζονται με σύμβαση εργασίας ή σχέση 
εργασίας, όπως οι εν λόγω έννοιες 
ορίζονται από τη νομοθεσία, τις 
συλλογικές συμβάσεις ή τις πρακτικές που 
ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος, 
λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων που 
έχει διατυπώσει το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καθορισμό 
της ιδιότητας του εργαζομένου. Υπό την 
προϋπόθεση ότι πληρούν τα εν λόγω 
κριτήρια, το οικιακό προσωπικό, οι κατά 
παραγγελία εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι 
διαλείπουσας απασχόλησης, οι 
εργαζόμενοι βάσει δελτίου, οι 
ψευδοαυτοαπασχολούμενοι, οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμες, οι 
ασκούμενοι και οι μαθητευόμενοι θα 
μπορούσαν να υπαχθούν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Οι 
πραγματικά αυτοαπασχολούμενοι δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, διότι δεν πληρούν τα 
εν λόγω κριτήρια. Η κατάχρηση του 
καθεστώτος του αυτοαπασχολουμένου, 
όπως αυτό ορίζεται στο εθνικό δίκαιο, είτε 
σε εθνικό είτε σε διασυνοριακό επίπεδο, 
αποτελεί μορφή ψευδώς δηλωμένης 
εργασίας, που συνδέεται συχνά με την 
αδήλωτη εργασία. Ψευδοαυτοαπασχόληση 
υπάρχει όταν ένα πρόσωπο δηλώνεται ως 
αυτοαπασχολούμενο ενώ πληροί τις 
προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό της 
οικείας σχέσης ως σχέσης εξαρτημένης 
εργασίας, προκειμένου να αποφευχθούν 
ορισμένες νομικές ή φορολογικές 
υποχρεώσεις. Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει 

(17) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στους εργαζομένους που 
εργάζονται με σύμβαση εργασίας ή σχέση 
εργασίας, όπως οι εν λόγω έννοιες 
ορίζονται από τη νομοθεσία, τις 
συλλογικές συμβάσεις ή τις πρακτικές που 
ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος, 
λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων που 
έχει διατυπώσει το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καθορισμό 
της ιδιότητας του εργαζομένου. Υπό την 
προϋπόθεση ότι πληρούν τα εν λόγω 
κριτήρια, το οικιακό προσωπικό, οι 
εργαζόμενοι στον τομέα παροχής 
φροντίδας, οι κατά παραγγελία 
εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι διαλείπουσας 
απασχόλησης, οι εργαζόμενοι βάσει 
δελτίου, οι ψευδοαυτοαπασχολούμενοι, οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμες, οι 
εργαζόμενοι σε προστατευόμενη 
απασχόληση, οι ασκούμενοι και οι 
μαθητευόμενοι θα πρέπει να υπαχθούν στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Η 
κατάχρηση του καθεστώτος του 
αυτοαπασχολουμένου, όπως αυτό ορίζεται 
στο εθνικό δίκαιο, είτε σε εθνικό είτε σε 
διασυνοριακό επίπεδο, αποτελεί μορφή 
ψευδώς δηλωμένης εργασίας, που 
συνδέεται συχνά με την αδήλωτη εργασία. 
Ψευδοαυτοαπασχόληση υπάρχει όταν ένα 
πρόσωπο δηλώνεται ως 
αυτοαπασχολούμενο ενώ πληροί τις 
προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό της 
οικείας σχέσης ως σχέσης εξαρτημένης 
εργασίας, προκειμένου να αποφευχθούν 
ορισμένες νομικές ή φορολογικές 
υποχρεώσεις. Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει 
να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
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να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας. Η διαπίστωση της 
ύπαρξης σχέσης εργασίας θα πρέπει να 
βασίζεται στα πραγματικά περιστατικά που 
συνδέονται με την πραγματική εκτέλεση 
της εργασίας και όχι στην περιγραφή της 
σχέσης από τα μέρη.

παρούσας οδηγίας. Η διαπίστωση της 
ύπαρξης σχέσης εργασίας θα πρέπει να 
βασίζεται στα πραγματικά περιστατικά που 
συνδέονται με την πραγματική εκτέλεση 
της εργασίας και όχι στην περιγραφή της 
σχέσης από τα μέρη.

Or. en

Τροπολογία 242
Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στους εργαζομένους που 
εργάζονται με σύμβαση εργασίας ή σχέση 
εργασίας, όπως οι εν λόγω έννοιες 
ορίζονται από τη νομοθεσία, τις 
συλλογικές συμβάσεις ή τις πρακτικές που 
ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος, 
λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων που 
έχει διατυπώσει το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καθορισμό 
της ιδιότητας του εργαζομένου. Υπό την 
προϋπόθεση ότι πληρούν τα εν λόγω 
κριτήρια, το οικιακό προσωπικό, οι κατά 
παραγγελία εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι 
διαλείπουσας απασχόλησης, οι 
εργαζόμενοι βάσει δελτίου, οι 
ψευδοαυτοαπασχολούμενοι, οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμες, οι 
ασκούμενοι και οι μαθητευόμενοι θα 
μπορούσαν να υπαχθούν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Οι 
πραγματικά αυτοαπασχολούμενοι δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, διότι δεν πληρούν τα εν 
λόγω κριτήρια. Η κατάχρηση του 
καθεστώτος του αυτοαπασχολουμένου, 
όπως αυτό ορίζεται στο εθνικό δίκαιο, είτε 
σε εθνικό είτε σε διασυνοριακό επίπεδο, 
αποτελεί μορφή ψευδώς δηλωμένης 

(17) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στους εργαζομένους που 
εργάζονται με σύμβαση εργασίας ή σχέση 
εργασίας, όπως οι εν λόγω έννοιες 
ορίζονται από τη νομοθεσία, τις 
συλλογικές συμβάσεις ή τις πρακτικές που 
ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος, 
λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων που 
έχει διατυπώσει το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καθορισμό 
της ιδιότητας του εργαζομένου. Υπό την 
προϋπόθεση ότι πληρούν τα εν λόγω 
κριτήρια, το οικιακό προσωπικό, οι κατά 
παραγγελία εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι 
διαλείπουσας απασχόλησης, οι 
εργαζόμενοι βάσει δελτίου, οι 
ψευδοαυτοαπασχολούμενοι, οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμες, οι 
εργαζόμενοι σε προστατευόμενη εργασία, 
οι ασκούμενοι και οι μαθητευόμενοι θα 
μπορούσαν να υπαχθούν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Οι 
πραγματικά αυτοαπασχολούμενοι δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, διότι δεν πληρούν τα εν 
λόγω κριτήρια. Η κατάχρηση του 
καθεστώτος του αυτοαπασχολουμένου, 
όπως αυτό ορίζεται στο εθνικό δίκαιο, είτε 
σε εθνικό είτε σε διασυνοριακό επίπεδο, 
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εργασίας, που συνδέεται συχνά με την 
αδήλωτη εργασία. Ψευδοαυτοαπασχόληση 
υπάρχει όταν ένα πρόσωπο δηλώνεται ως 
αυτοαπασχολούμενο ενώ πληροί τις 
προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό της 
οικείας σχέσης ως σχέσης εξαρτημένης 
εργασίας, προκειμένου να αποφευχθούν 
ορισμένες νομικές ή φορολογικές 
υποχρεώσεις. Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει 
να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας. Η διαπίστωση της 
ύπαρξης σχέσης εργασίας θα πρέπει να 
βασίζεται στα πραγματικά περιστατικά που 
συνδέονται με την πραγματική εκτέλεση 
της εργασίας και όχι στην περιγραφή της 
σχέσης από τα μέρη.

αποτελεί μορφή ψευδώς δηλωμένης 
εργασίας, που συνδέεται συχνά με την 
αδήλωτη εργασία. Ψευδοαυτοαπασχόληση 
υπάρχει όταν ένα πρόσωπο δηλώνεται ως 
αυτοαπασχολούμενο ενώ πληροί τις 
προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό της 
οικείας σχέσης ως σχέσης εξαρτημένης 
εργασίας, προκειμένου να αποφευχθούν 
ορισμένες νομικές ή φορολογικές 
υποχρεώσεις. Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει 
να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας. Η διαπίστωση της 
ύπαρξης σχέσης εργασίας θα πρέπει να 
βασίζεται στα πραγματικά περιστατικά που 
συνδέονται με την πραγματική εκτέλεση 
της εργασίας και όχι στην περιγραφή της 
σχέσης από τα μέρη.

Or. en

Τροπολογία 243
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στους εργαζομένους που 
εργάζονται με σύμβαση εργασίας ή σχέση 
εργασίας, όπως οι εν λόγω έννοιες 
ορίζονται από τη νομοθεσία, τις 
συλλογικές συμβάσεις ή τις πρακτικές που 
ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος, 
λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων που 
έχει διατυπώσει το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καθορισμό 
της ιδιότητας του εργαζομένου. Υπό την 
προϋπόθεση ότι πληρούν τα εν λόγω 
κριτήρια, το οικιακό προσωπικό, οι κατά 
παραγγελία εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι 
διαλείπουσας απασχόλησης, οι 
εργαζόμενοι βάσει δελτίου, οι 
ψευδοαυτοαπασχολούμενοι, οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμες, οι 
ασκούμενοι και οι μαθητευόμενοι θα 

(17) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στους εργαζομένους που 
εργάζονται με σύμβαση εργασίας ή σχέση 
εργασίας, όπως οι εν λόγω έννοιες 
ορίζονται από τη νομοθεσία, τις 
συλλογικές συμβάσεις ή τις πρακτικές που 
ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος, 
λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων που 
έχει διατυπώσει το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καθορισμό 
της ιδιότητας του εργαζομένου. Υπό την 
προϋπόθεση ότι πληρούν τα εν λόγω 
κριτήρια, το οικιακό προσωπικό, οι κατά 
παραγγελία εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι 
διαλείπουσας απασχόλησης, οι 
εργαζόμενοι βάσει δελτίου, οι 
ψευδοαυτοαπασχολούμενοι, οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμες, οι 
εργαζόμενοι σε προστατευόμενα 
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μπορούσαν να υπαχθούν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Οι 
πραγματικά αυτοαπασχολούμενοι δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, διότι δεν πληρούν τα εν 
λόγω κριτήρια. Η κατάχρηση του 
καθεστώτος του αυτοαπασχολουμένου, 
όπως αυτό ορίζεται στο εθνικό δίκαιο, είτε 
σε εθνικό είτε σε διασυνοριακό επίπεδο, 
αποτελεί μορφή ψευδώς δηλωμένης 
εργασίας, που συνδέεται συχνά με την 
αδήλωτη εργασία. Ψευδοαυτοαπασχόληση 
υπάρχει όταν ένα πρόσωπο δηλώνεται ως 
αυτοαπασχολούμενο ενώ πληροί τις 
προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό της 
οικείας σχέσης ως σχέσης εξαρτημένης 
εργασίας, προκειμένου να αποφευχθούν 
ορισμένες νομικές ή φορολογικές 
υποχρεώσεις. Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει 
να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας. Η διαπίστωση της 
ύπαρξης σχέσης εργασίας θα πρέπει να 
βασίζεται στα πραγματικά περιστατικά που 
συνδέονται με την πραγματική εκτέλεση 
της εργασίας και όχι στην περιγραφή της 
σχέσης από τα μέρη.

εργαστήρια, οι ασκούμενοι και οι 
μαθητευόμενοι θα μπορούσαν να υπαχθούν 
στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας. Οι πραγματικά 
αυτοαπασχολούμενοι δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, 
διότι δεν πληρούν τα εν λόγω κριτήρια. Η 
κατάχρηση του καθεστώτος του 
αυτοαπασχολουμένου, όπως αυτό ορίζεται 
στο εθνικό δίκαιο, είτε σε εθνικό είτε σε 
διασυνοριακό επίπεδο, αποτελεί μορφή 
ψευδώς δηλωμένης εργασίας, που 
συνδέεται συχνά με την αδήλωτη εργασία. 
Ψευδοαυτοαπασχόληση υπάρχει όταν ένα 
πρόσωπο δηλώνεται ως 
αυτοαπασχολούμενο ενώ πληροί τις 
προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό της 
οικείας σχέσης ως σχέσης εξαρτημένης 
εργασίας, προκειμένου να αποφευχθούν 
ορισμένες νομικές ή φορολογικές 
υποχρεώσεις. Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει 
να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας. Η διαπίστωση της 
ύπαρξης σχέσης εργασίας θα πρέπει να 
βασίζεται στα πραγματικά περιστατικά που 
συνδέονται με την πραγματική εκτέλεση 
της εργασίας και όχι στην περιγραφή της 
σχέσης από τα μέρη.

Or. en

Τροπολογία 244
Leila Chaibi, Manon Aubry, Manuel Bompard, Emmanuel Maurel, Younous Omarjee, 
Anne-Sophie Pelletier, Eugenia Rodríguez Palop, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στους εργαζομένους που 
εργάζονται με σύμβαση εργασίας ή σχέση 
εργασίας, όπως οι εν λόγω έννοιες 
ορίζονται από τη νομοθεσία, τις 
συλλογικές συμβάσεις ή τις πρακτικές που 
ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος, 

(17) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στους εργαζομένους που 
εργάζονται με σύμβαση εργασίας ή σχέση 
εργασίας, όπως οι εν λόγω έννοιες 
ορίζονται από τη νομοθεσία, τις 
συλλογικές συμβάσεις ή τις πρακτικές που 
ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος, 
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λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων που 
έχει διατυπώσει το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καθορισμό 
της ιδιότητας του εργαζομένου. Υπό την 
προϋπόθεση ότι πληρούν τα εν λόγω 
κριτήρια, το οικιακό προσωπικό, οι κατά 
παραγγελία εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι 
διαλείπουσας απασχόλησης, οι 
εργαζόμενοι βάσει δελτίου, οι 
ψευδοαυτοαπασχολούμενοι, οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμες, οι 
ασκούμενοι και οι μαθητευόμενοι θα 
μπορούσαν να υπαχθούν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Οι 
πραγματικά αυτοαπασχολούμενοι δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, διότι δεν πληρούν τα εν 
λόγω κριτήρια. Η κατάχρηση του 
καθεστώτος του αυτοαπασχολουμένου, 
όπως αυτό ορίζεται στο εθνικό δίκαιο, είτε 
σε εθνικό είτε σε διασυνοριακό επίπεδο, 
αποτελεί μορφή ψευδώς δηλωμένης 
εργασίας, που συνδέεται συχνά με την 
αδήλωτη εργασία. Ψευδοαυτοαπασχόληση 
υπάρχει όταν ένα πρόσωπο δηλώνεται ως 
αυτοαπασχολούμενο ενώ πληροί τις 
προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό της 
οικείας σχέσης ως σχέσης εξαρτημένης 
εργασίας, προκειμένου να αποφευχθούν 
ορισμένες νομικές ή φορολογικές 
υποχρεώσεις. Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει 
να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας. Η διαπίστωση της 
ύπαρξης σχέσης εργασίας θα πρέπει να 
βασίζεται στα πραγματικά περιστατικά που 
συνδέονται με την πραγματική εκτέλεση 
της εργασίας και όχι στην περιγραφή της 
σχέσης από τα μέρη.

λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων που 
έχει διατυπώσει το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καθορισμό 
της ιδιότητας του εργαζομένου. Υπό την 
προϋπόθεση ότι πληρούν τα εν λόγω 
κριτήρια, οι κλάδοι που απασχολούνται 
στη θάλασσα, το οικιακό προσωπικό, οι 
κατά παραγγελία εργαζόμενοι, οι 
εργαζόμενοι διαλείπουσας απασχόλησης, 
οι εργαζόμενοι βάσει δελτίου, οι 
ψευδοαυτοαπασχολούμενοι, οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμες, οι 
ασκούμενοι και οι μαθητευόμενοι θα 
μπορούσαν να υπαχθούν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Οι 
πραγματικά αυτοαπασχολούμενοι δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, διότι δεν πληρούν τα εν 
λόγω κριτήρια. Η κατάχρηση του 
καθεστώτος του αυτοαπασχολουμένου, 
όπως αυτό ορίζεται στο εθνικό δίκαιο, είτε 
σε εθνικό είτε σε διασυνοριακό επίπεδο, 
αποτελεί μορφή ψευδώς δηλωμένης 
εργασίας, που συνδέεται συχνά με την 
αδήλωτη εργασία. Ψευδοαυτοαπασχόληση 
υπάρχει όταν ένα πρόσωπο δηλώνεται ως 
αυτοαπασχολούμενο ενώ πληροί τις 
προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό της 
οικείας σχέσης ως σχέσης εξαρτημένης 
εργασίας, προκειμένου να αποφευχθούν 
ορισμένες νομικές ή φορολογικές 
υποχρεώσεις. Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει 
να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας. Η διαπίστωση της 
ύπαρξης σχέσης εργασίας θα πρέπει να 
βασίζεται στα πραγματικά περιστατικά που 
συνδέονται με την πραγματική εκτέλεση 
της εργασίας και όχι στην περιγραφή της 
σχέσης από τα μέρη.

Or. fr

Τροπολογία 245
Klára Dobrev

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στους εργαζομένους που 
εργάζονται με σύμβαση εργασίας ή σχέση 
εργασίας, όπως οι εν λόγω έννοιες 
ορίζονται από τη νομοθεσία, τις 
συλλογικές συμβάσεις ή τις πρακτικές που 
ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος, 
λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων που 
έχει διατυπώσει το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καθορισμό 
της ιδιότητας του εργαζομένου. Υπό την 
προϋπόθεση ότι πληρούν τα εν λόγω 
κριτήρια, το οικιακό προσωπικό, οι κατά 
παραγγελία εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι 
διαλείπουσας απασχόλησης, οι 
εργαζόμενοι βάσει δελτίου, οι 
ψευδοαυτοαπασχολούμενοι, οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμες, οι 
ασκούμενοι και οι μαθητευόμενοι θα 
μπορούσαν να υπαχθούν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Οι 
πραγματικά αυτοαπασχολούμενοι δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, διότι δεν πληρούν τα εν 
λόγω κριτήρια. Η κατάχρηση του 
καθεστώτος του αυτοαπασχολουμένου, 
όπως αυτό ορίζεται στο εθνικό δίκαιο, είτε 
σε εθνικό είτε σε διασυνοριακό επίπεδο, 
αποτελεί μορφή ψευδώς δηλωμένης 
εργασίας, που συνδέεται συχνά με την 
αδήλωτη εργασία. Ψευδοαυτοαπασχόληση 
υπάρχει όταν ένα πρόσωπο δηλώνεται ως 
αυτοαπασχολούμενο ενώ πληροί τις 
προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό της 
οικείας σχέσης ως σχέσης εξαρτημένης 
εργασίας, προκειμένου να αποφευχθούν 
ορισμένες νομικές ή φορολογικές 
υποχρεώσεις. Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει 
να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας. Η διαπίστωση της 
ύπαρξης σχέσης εργασίας θα πρέπει να 
βασίζεται στα πραγματικά περιστατικά που 
συνδέονται με την πραγματική εκτέλεση 
της εργασίας και όχι στην περιγραφή της 
σχέσης από τα μέρη.

(17) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στους εργαζομένους που 
εργάζονται με σύμβαση εργασίας ή σχέση 
εργασίας, όπως οι εν λόγω έννοιες 
ορίζονται από τη νομοθεσία, τις 
συλλογικές συμβάσεις ή τις πρακτικές που 
ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος, 
λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων που 
έχει διατυπώσει το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καθορισμό 
της ιδιότητας του εργαζομένου. Υπό την 
προϋπόθεση ότι πληρούν τα εν λόγω 
κριτήρια, οι εργαζόμενοι σε δημόσια έργα, 
το οικιακό προσωπικό, οι κατά παραγγελία 
εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι διαλείπουσας 
απασχόλησης, οι εργαζόμενοι βάσει 
δελτίου, οι ψευδοαυτοαπασχολούμενοι, οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμες, οι 
ασκούμενοι και οι μαθητευόμενοι θα 
μπορούσαν να υπαχθούν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Οι 
πραγματικά αυτοαπασχολούμενοι δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, διότι δεν πληρούν τα εν 
λόγω κριτήρια. Η κατάχρηση του 
καθεστώτος του αυτοαπασχολουμένου, 
όπως αυτό ορίζεται στο εθνικό δίκαιο, είτε 
σε εθνικό είτε σε διασυνοριακό επίπεδο, 
αποτελεί μορφή ψευδώς δηλωμένης 
εργασίας, που συνδέεται συχνά με την 
αδήλωτη εργασία. Ψευδοαυτοαπασχόληση 
υπάρχει όταν ένα πρόσωπο δηλώνεται ως 
αυτοαπασχολούμενο ενώ πληροί τις 
προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό της 
οικείας σχέσης ως σχέσης εξαρτημένης 
εργασίας, προκειμένου να αποφευχθούν 
ορισμένες νομικές ή φορολογικές 
υποχρεώσεις. Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει 
να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας. Η διαπίστωση της 
ύπαρξης σχέσης εργασίας θα πρέπει να 
βασίζεται στα πραγματικά περιστατικά που 
συνδέονται με την πραγματική εκτέλεση 
της εργασίας και όχι στην περιγραφή της 
σχέσης από τα μέρη.
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Τροπολογία 246
Sandra Pereira, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στους εργαζομένους που 
εργάζονται με σύμβαση εργασίας ή σχέση 
εργασίας, όπως οι εν λόγω έννοιες 
ορίζονται από τη νομοθεσία, τις 
συλλογικές συμβάσεις ή τις πρακτικές που 
ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος, 
λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων που 
έχει διατυπώσει το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καθορισμό 
της ιδιότητας του εργαζομένου. Υπό την 
προϋπόθεση ότι πληρούν τα εν λόγω 
κριτήρια, το οικιακό προσωπικό, οι κατά 
παραγγελία εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι 
διαλείπουσας απασχόλησης, οι 
εργαζόμενοι βάσει δελτίου, οι 
ψευδοαυτοαπασχολούμενοι, οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμες, οι 
ασκούμενοι και οι μαθητευόμενοι θα 
μπορούσαν να υπαχθούν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Οι 
πραγματικά αυτοαπασχολούμενοι δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, διότι δεν πληρούν τα εν 
λόγω κριτήρια. Η κατάχρηση του 
καθεστώτος του αυτοαπασχολουμένου, 
όπως αυτό ορίζεται στο εθνικό δίκαιο, είτε 
σε εθνικό είτε σε διασυνοριακό επίπεδο, 
αποτελεί μορφή ψευδώς δηλωμένης 
εργασίας, που συνδέεται συχνά με την 
αδήλωτη εργασία. Ψευδοαυτοαπασχόληση 
υπάρχει όταν ένα πρόσωπο δηλώνεται ως 
αυτοαπασχολούμενο ενώ πληροί τις 
προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό της 
οικείας σχέσης ως σχέσης εξαρτημένης 
εργασίας, προκειμένου να αποφευχθούν 
ορισμένες νομικές ή φορολογικές 

(17) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε όλους τους εργαζομένους 
που εργάζονται με σύμβαση εργασίας ή 
σχέση εργασίας, όπως οι εν λόγω έννοιες 
ορίζονται από τη νομοθεσία, τις 
συλλογικές συμβάσεις ή τις πρακτικές που 
ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος, και στους 
αυτοαπασχολούμενους οι οποίοι 
εξαρτώνται οικονομικά από τον 
αναθέτοντα φορέα. Το οικιακό 
προσωπικό, οι κατά παραγγελία 
εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι διαλείπουσας 
απασχόλησης, οι εργαζόμενοι βάσει 
δελτίου, οι ψευδοαυτοαπασχολούμενοι, οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμες, οι 
ασκούμενοι και οι μαθητευόμενοι θα 
μπορούσαν να υπαχθούν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Οι 
πραγματικά αυτοαπασχολούμενοι δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, διότι δεν πληρούν τα εν 
λόγω κριτήρια. Η κατάχρηση του 
καθεστώτος του αυτοαπασχολουμένου, 
όπως αυτό ορίζεται στο εθνικό δίκαιο, είτε 
σε εθνικό είτε σε διασυνοριακό επίπεδο, 
αποτελεί μορφή ψευδώς δηλωμένης 
εργασίας, που συνδέεται συχνά με την 
αδήλωτη εργασία. Ψευδοαυτοαπασχόληση 
υπάρχει όταν ένα πρόσωπο δηλώνεται ως 
αυτοαπασχολούμενο ενώ πληροί τις 
προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό της 
οικείας σχέσης ως σχέσης εξαρτημένης 
εργασίας, προκειμένου να αποφευχθούν 
ορισμένες νομικές ή φορολογικές 
υποχρεώσεις. Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει 
να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας. Η διαπίστωση της 
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υποχρεώσεις. Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει 
να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας. Η διαπίστωση της 
ύπαρξης σχέσης εργασίας θα πρέπει να 
βασίζεται στα πραγματικά περιστατικά που 
συνδέονται με την πραγματική εκτέλεση 
της εργασίας και όχι στην περιγραφή της 
σχέσης από τα μέρη.

ύπαρξης σχέσης εργασίας θα πρέπει να 
βασίζεται στα πραγματικά περιστατικά που 
συνδέονται με την πραγματική εκτέλεση 
της εργασίας, ιδίως την οικονομική 
εξάρτηση, και όχι στην περιγραφή της 
σχέσης από τα μέρη.

Or. pt

Τροπολογία 247
Eugen Tomac, Marian-Jean Marinescu, Vasile Blaga, Daniel Buda, Siegfried Mureşan, 
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στους εργαζομένους που 
εργάζονται με σύμβαση εργασίας ή σχέση 
εργασίας, όπως οι εν λόγω έννοιες 
ορίζονται από τη νομοθεσία, τις 
συλλογικές συμβάσεις ή τις πρακτικές που 
ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος, 
λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων που 
έχει διατυπώσει το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καθορισμό 
της ιδιότητας του εργαζομένου. Υπό την 
προϋπόθεση ότι πληρούν τα εν λόγω 
κριτήρια, το οικιακό προσωπικό, οι κατά 
παραγγελία εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι 
διαλείπουσας απασχόλησης, οι 
εργαζόμενοι βάσει δελτίου, οι 
ψευδοαυτοαπασχολούμενοι, οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμες, οι 
ασκούμενοι και οι μαθητευόμενοι θα 
μπορούσαν να υπαχθούν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Οι 
πραγματικά αυτοαπασχολούμενοι δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, διότι δεν πληρούν τα εν 
λόγω κριτήρια. Η κατάχρηση του 
καθεστώτος του αυτοαπασχολουμένου, 
όπως αυτό ορίζεται στο εθνικό δίκαιο, είτε 

(17) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στους εργαζομένους που 
εργάζονται με σύμβαση εργασίας ή σχέση 
εργασίας, όπως οι εν λόγω έννοιες 
ορίζονται από τη νομοθεσία, τις 
συλλογικές συμβάσεις ή τις πρακτικές που 
ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος, 
λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων που 
έχουν διατυπωθεί σε συνεργασία με τους 
κοινωνικούς εταίρους για τον καθορισμό 
της ιδιότητας του εργαζομένου. Υπό την 
προϋπόθεση ότι πληρούν τα εν λόγω 
κριτήρια, το οικιακό προσωπικό, οι κατά 
παραγγελία εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι 
διαλείπουσας απασχόλησης, οι 
εργαζόμενοι βάσει δελτίου, οι 
ψευδοαυτοαπασχολούμενοι, οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμες, οι 
ασκούμενοι και οι μαθητευόμενοι θα 
μπορούσαν να υπαχθούν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Οι 
πραγματικά αυτοαπασχολούμενοι δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, διότι δεν πληρούν τα εν 
λόγω κριτήρια. Η κατάχρηση του 
καθεστώτος του αυτοαπασχολουμένου, 
όπως αυτό ορίζεται στο εθνικό δίκαιο, είτε 
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σε εθνικό είτε σε διασυνοριακό επίπεδο, 
αποτελεί μορφή ψευδώς δηλωμένης 
εργασίας, που συνδέεται συχνά με την 
αδήλωτη εργασία. Ψευδοαυτοαπασχόληση 
υπάρχει όταν ένα πρόσωπο δηλώνεται ως 
αυτοαπασχολούμενο ενώ πληροί τις 
προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό της 
οικείας σχέσης ως σχέσης εξαρτημένης 
εργασίας, προκειμένου να αποφευχθούν 
ορισμένες νομικές ή φορολογικές 
υποχρεώσεις. Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει 
να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας. Η διαπίστωση της 
ύπαρξης σχέσης εργασίας θα πρέπει να 
βασίζεται στα πραγματικά περιστατικά που 
συνδέονται με την πραγματική εκτέλεση 
της εργασίας και όχι στην περιγραφή της 
σχέσης από τα μέρη.

σε εθνικό είτε σε διασυνοριακό επίπεδο, 
αποτελεί μορφή ψευδώς δηλωμένης 
εργασίας, που συνδέεται συχνά με την 
αδήλωτη εργασία. Ψευδοαυτοαπασχόληση 
υπάρχει όταν ένα πρόσωπο δηλώνεται ως 
αυτοαπασχολούμενο ενώ πληροί τις 
προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό της 
οικείας σχέσης ως σχέσης εξαρτημένης 
εργασίας, προκειμένου να αποφευχθούν 
ορισμένες νομικές ή φορολογικές 
υποχρεώσεις. Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει 
να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας. Η διαπίστωση της 
ύπαρξης σχέσης εργασίας θα πρέπει να 
βασίζεται στα πραγματικά περιστατικά που 
συνδέονται με την πραγματική εκτέλεση 
της εργασίας και όχι στην περιγραφή της 
σχέσης από τα μέρη.

Or. en

Τροπολογία 248
Radan Kanev

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν την τήρηση του μέγιστου 
αριθμού ωρών εργασίας που 
προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία ή 
στις συλλογικές συμβάσεις των κρατών 
μελών σύμφωνα με την οδηγία 
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς 
και των άλλων διατάξεων για την υγεία 
και την ασφάλεια, ώστε να 
εξασφαλίζονται αξιοπρεπείς συνθήκες 
εργασίας και να διασφαλίζεται η 
σωματική και ψυχική ευεξία των 
εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι με μερική 
απασχόληση, εκείνοι που εργάζονται για 
διαφορετικούς εργοδότες και οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμες θα πρέπει να 
απολαμβάνουν επίσης προστασία έναντι 
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των μη αμειβόμενων υπερωριών βάσει 
εθνικής νομοθεσίας ή συλλογικών 
συμβάσεων, μεταξύ άλλων και μέσω της 
επαρκούς χρήσης των ψηφιακών 
τεχνολογιών.

Or. en

Τροπολογία 249
Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Σε μια κοινωνική οικονομία της 
αγοράς, όλοι όσοι εργάζονται θα πρέπει 
να λαμβάνουν αξιοπρεπές εισόδημα και 
να είναι σε θέση να φροντίζουν τον εαυτό 
τους και την οικογένειά τους. Πρέπει να 
βρεθούν λύσεις για να αποτραπεί η 
φτώχεια των εργαζομένων, το κοινωνικό 
ντάμπινγκ και ο ανταγωνισμός προς τα 
κάτω. Καίρια σημασία εν προκειμένω 
έχουν οι επαρκείς κατώτατοι μισθοί. 
Σύμφωνα με τις Συνθήκες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αμοιβή αποτελεί 
αρμοδιότητα των κρατών μελών και οι 
κατώτατοι μισθοί θεσπίζονται και 
καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο. 
Οποιαδήποτε δράση σε αυτόν τον τομέα 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να τηρεί τα 
όρια που καθορίζονται από τις Συνθήκες.

Or. en

Τροπολογία 250
Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Η πρόβλεψη για ανώτατο μέγιστο 
αριθμό ωρών εργασίας, δεν παρέχει 
δικαίωμα επέκτασης συμβατικών, 
νόμιμων και ρυθμισμένων με συλλογικές 
συμβάσεις εργασίας ωραρίων, διότι αυτό 
το όριο έχει τεθεί για την προστασία 
εργαζομένων σε δραστηριότητες στις 
οποίες ο τρόπος λειτουργίας (μεταφορές, 
λιμάνια κλπ) μπορεί να απαιτεί κατά 
περίπτωση διάρκεια εργασίας μεγαλύτερη 
του ρυθμισμένου με συλλογική σύμβαση ή 
νόμο ωραρίου.

Or. el

Τροπολογία 251
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν την τήρηση του μέγιστου 
αριθμού ωρών εργασίας που 
προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία ή 
τις συλλογικές συμβάσεις σύμφωνα με 
την οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς 
και των άλλων προτύπων και της 
νομοθεσίας για την υγεία και την 
ασφάλεια στην εργασία, ώστε να 
εξασφαλίζονται καλές και αξιοπρεπείς 
συνθήκες εργασίας και να διασφαλίζεται 
η σωματική και ψυχική ευεξία των 
εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 252
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão



PE692.765v02-00 128/500 AM\1231713EL.docx

EL

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17β) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λάβουν αποτελεσματικά μέτρα κατά της 
πρακτικής που ασκούν ορισμένοι 
εργοδότες αυξάνοντας την παραγωγή 
και/ή την ένταση της εργασίας σε 
περίπτωση εφαρμογής ή αύξησης των 
κατώτατων μισθών, διότι με τον τρόπο 
αυτό μειώνεται έμμεσα το κατώτατο 
ωρομίσθιο και υπονομεύεται ο σκοπός 
της παρούσας οδηγίας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Π.χ. ένας καθαριστής πρέπει να καθαρίζει 30 τ.μ. αντί για 20 τ.μ. ανά ώρα.

Τροπολογία 253
Radan Kanev

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Οι εύρυθμα λειτουργούσες 
συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον 
καθορισμό των μισθών αποτελούν 
σημαντικό μέσο για τη διασφάλιση της 
προστασίας των εργαζομένων από 
επαρκείς κατώτατους μισθούς. Στα κράτη 
μέλη με νόμιμους κατώτατους μισθούς, οι 
συλλογικές διαπραγματεύσεις στηρίζουν 
τις γενικές μισθολογικές εξελίξεις και, ως 
εκ τούτου, συμβάλλουν στη βελτίωση της 
επάρκειας των κατώτατων μισθών. Στα 
κράτη μέλη όπου η προστασία με τη 
μορφή κατώτατου μισθού παρέχεται 
αποκλειστικά μέσω συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, το επίπεδο των 
κατώτατων μισθών καθώς και το ποσοστό 

(18) Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις 
θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
ερμηνεύονται σύμφωνα με τις συμβάσεις 
98 της ΔΟΕ περί εφαρμογής των αρχών 
του δικαιώματος οργανώσεως και 
συλλογικής διαπραγματεύσεως και 154 
σχετικά με τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, καθώς και τη 
σύσταση 91 της ΔΟΕ σχετικά με τις 
συλλογικές συμβάσεις. Οι εύρυθμα 
λειτουργούσες συλλογικές 
διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των 
μισθών αποτελούν σημαντικό μέσο για τη 
διασφάλιση της προστασίας των 
εργαζομένων από επαρκείς και δίκαιους 
κατώτατους μισθούς και για τη 
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των προστατευόμενων εργαζομένων 
καθορίζονται απευθείας από τη λειτουργία 
του συστήματος συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και το ποσοστό της 
κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις. Οι ισχυρές και εύρυθμα 
λειτουργούσες συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, σε συνδυασμό με ένα 
υψηλό ποσοστό κάλυψης από κλαδικές ή 
διακλαδικές συλλογικές συμβάσεις, 
ενισχύουν την επάρκεια των κατώτατων 
μισθών και την κάλυψη από κατώτατους 
μισθούς.

διασφάλιση ότι οι ρυθμίσεις που αφορούν 
τον κατώτατο μισθό αντικατοπτρίζουν 
επαρκώς την οικονομική πραγματικότητα 
σε εθνικό, περιφερειακό και κλαδικό 
επίπεδο. Στα κράτη μέλη με νόμιμους 
κατώτατους μισθούς, οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις στηρίζουν τις γενικές 
μισθολογικές εξελίξεις και, ως εκ τούτου, 
συμβάλλουν στη βελτίωση της επάρκειας 
των κατώτατων μισθών. Στα κράτη μέλη 
όπου η προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού παρέχεται αποκλειστικά μέσω 
συλλογικών διαπραγματεύσεων, το 
επίπεδο των κατώτατων μισθών καθώς και 
το ποσοστό των προστατευόμενων 
εργαζομένων καθορίζονται απευθείας από 
τη λειτουργία του συστήματος συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και το ποσοστό της 
κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις. Οι ισχυρές και εύρυθμα 
λειτουργούσες συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, σε συνδυασμό με ένα 
υψηλό ποσοστό κάλυψης από 
περιφερειακές, κλαδικές ή διακλαδικές 
συλλογικές συμβάσεις, ενισχύουν την 
επάρκεια των κατώτατων μισθών και την 
κάλυψη από κατώτατους μισθούς.

Or. en

Τροπολογία 254
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Οι εύρυθμα λειτουργούσες 
συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον 
καθορισμό των μισθών αποτελούν 
σημαντικό μέσο για τη διασφάλιση της 
προστασίας των εργαζομένων από 
επαρκείς κατώτατους μισθούς. Στα κράτη 
μέλη με νόμιμους κατώτατους μισθούς, οι 
συλλογικές διαπραγματεύσεις στηρίζουν 
τις γενικές μισθολογικές εξελίξεις και, ως 

(18) Η ερμηνεία των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων θα πρέπει να 
βασίζεται στη σύμβαση 98 περί 
εφαρμογής των αρχών του δικαιώματος 
οργανώσεως και συλλογικής 
διαπραγματεύσεως και στη σύμβαση 154 
σχετικά με τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, καθώς και στη 
σύσταση 91 σχετικά με τις συλλογικές 
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εκ τούτου, συμβάλλουν στη βελτίωση της 
επάρκειας των κατώτατων μισθών. Στα 
κράτη μέλη όπου η προστασία με τη 
μορφή κατώτατου μισθού παρέχεται 
αποκλειστικά μέσω συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, το επίπεδο των 
κατώτατων μισθών καθώς και το ποσοστό 
των προστατευόμενων εργαζομένων 
καθορίζονται απευθείας από τη λειτουργία 
του συστήματος συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και το ποσοστό της 
κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις. Οι ισχυρές και εύρυθμα 
λειτουργούσες συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, σε συνδυασμό με ένα 
υψηλό ποσοστό κάλυψης από κλαδικές ή 
διακλαδικές συλλογικές συμβάσεις, 
ενισχύουν την επάρκεια των κατώτατων 
μισθών και την κάλυψη από κατώτατους 
μισθούς.

συμβάσεις. Οι εύρυθμα λειτουργούσες 
συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον 
καθορισμό των μισθών αποτελούν 
σημαντικό μέσο για τη διασφάλιση της 
προστασίας των εργαζομένων από 
αξιοπρεπείς και επαρκείς κατώτατους 
μισθούς. Στα κράτη μέλη με νόμιμους 
κατώτατους μισθούς, οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις στηρίζουν τις γενικές 
μισθολογικές εξελίξεις και, ως εκ τούτου, 
συμβάλλουν στη βελτίωση της επάρκειας 
των κατώτατων μισθών. Στα κράτη μέλη 
όπου η προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού παρέχεται αποκλειστικά μέσω 
συλλογικών διαπραγματεύσεων, το 
επίπεδο των κατώτατων μισθών καθώς και 
το ποσοστό των προστατευόμενων 
εργαζομένων καθορίζονται απευθείας από 
τη λειτουργία του συστήματος συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και το ποσοστό της 
κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις. Οι ισχυρές και εύρυθμα 
λειτουργούσες συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, σε συνδυασμό με ένα 
υψηλό ποσοστό κάλυψης από κλαδικές ή 
διακλαδικές συλλογικές συμβάσεις, 
ενισχύουν την επάρκεια των κατώτατων 
μισθών και την κάλυψη από κατώτατους 
μισθούς.

Or. en

Τροπολογία 255
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Οι εύρυθμα λειτουργούσες 
συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον 
καθορισμό των μισθών αποτελούν 
σημαντικό μέσο για τη διασφάλιση της 
προστασίας των εργαζομένων από 
επαρκείς κατώτατους μισθούς. Στα κράτη 
μέλη με νόμιμους κατώτατους μισθούς, οι 

(18) Οι εύρυθμα λειτουργούσες 
συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον 
καθορισμό των μισθών αποτελούν 
σημαντικό μέσο για τη διασφάλιση της 
προστασίας των εργαζομένων από 
επαρκείς κατώτατους μισθούς, υπό τη 
μορφή μισθών που απορρέουν από 
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συλλογικές διαπραγματεύσεις στηρίζουν 
τις γενικές μισθολογικές εξελίξεις και, ως 
εκ τούτου, συμβάλλουν στη βελτίωση της 
επάρκειας των κατώτατων μισθών. Στα 
κράτη μέλη όπου η προστασία με τη 
μορφή κατώτατου μισθού παρέχεται 
αποκλειστικά μέσω συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, το επίπεδο των 
κατώτατων μισθών καθώς και το ποσοστό 
των προστατευόμενων εργαζομένων 
καθορίζονται απευθείας από τη λειτουργία 
του συστήματος συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και το ποσοστό της 
κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις. Οι ισχυρές και εύρυθμα 
λειτουργούσες συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, σε συνδυασμό με ένα 
υψηλό ποσοστό κάλυψης από κλαδικές ή 
διακλαδικές συλλογικές συμβάσεις, 
ενισχύουν την επάρκεια των κατώτατων 
μισθών και την κάλυψη από κατώτατους 
μισθούς.

συλλογικές συμβάσεις. Στα κράτη μέλη με 
νόμιμους κατώτατους μισθούς, οι 
συλλογικές διαπραγματεύσεις στηρίζουν 
τις γενικές μισθολογικές εξελίξεις και, ως 
εκ τούτου, συμβάλλουν στη βελτίωση της 
επάρκειας των κατώτατων μισθών, υπό τη 
μορφή μισθών που απορρέουν από 
συλλογικές συμβάσεις. Στα κράτη μέλη 
όπου η προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού, υπό τη μορφή μισθών που 
απορρέουν από συλλογικές συμβάσεις, 
παρέχεται μέσω συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, το επίπεδο των 
κατώτατων μισθών καθώς και το ποσοστό 
των προστατευόμενων εργαζομένων 
καθορίζονται απευθείας από τη λειτουργία 
του συστήματος συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και το ποσοστό της 
κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις. Οι ισχυρές και εύρυθμα 
λειτουργούσες συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, σε συνδυασμό με ένα 
υψηλό ποσοστό κάλυψης από κλαδικές ή 
διακλαδικές συλλογικές συμβάσεις, 
ενισχύουν την επάρκεια των κατώτατων 
μισθών και την κάλυψη από κατώτατους 
μισθούς, υπό τη μορφή μισθών που 
απορρέουν από συλλογικές συμβάσεις.

Or. en

Τροπολογία 256
Sandra Pereira, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Οι εύρυθμα λειτουργούσες 
συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον 
καθορισμό των μισθών αποτελούν 
σημαντικό μέσο για τη διασφάλιση της 
προστασίας των εργαζομένων από 
επαρκείς κατώτατους μισθούς. Στα κράτη 
μέλη με νόμιμους κατώτατους μισθούς, οι 
συλλογικές διαπραγματεύσεις στηρίζουν 

(18) Οι εύρυθμα λειτουργούσες 
συλλογικές διαπραγματεύσεις πρέπει να 
επικαιροποιούνται τακτικά, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι πραγματοποιούνται 
γενικά βελτιώσεις στους μισθούς και σε 
άλλα δικαιώματα των εργαζομένων. Στα 
κράτη μέλη με νόμιμους κατώτατους 
μισθούς, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις 
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τις γενικές μισθολογικές εξελίξεις και, ως 
εκ τούτου, συμβάλλουν στη βελτίωση της 
επάρκειας των κατώτατων μισθών. Στα 
κράτη μέλη όπου η προστασία με τη 
μορφή κατώτατου μισθού παρέχεται 
αποκλειστικά μέσω συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, το επίπεδο των 
κατώτατων μισθών καθώς και το ποσοστό 
των προστατευόμενων εργαζομένων 
καθορίζονται απευθείας από τη λειτουργία 
του συστήματος συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και το ποσοστό της 
κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις. Οι ισχυρές και εύρυθμα 
λειτουργούσες συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, σε συνδυασμό με ένα 
υψηλό ποσοστό κάλυψης από κλαδικές ή 
διακλαδικές συλλογικές συμβάσεις, 
ενισχύουν την επάρκεια των κατώτατων 
μισθών και την κάλυψη από κατώτατους 
μισθούς.

θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη γενική 
βελτίωση των μισθών και άλλων 
δικαιωμάτων και θα πρέπει, ως εκ 
τούτου, να συμβάλλουν στην αύξηση των 
κατώτατων μισθών και τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των 
εργαζομένων. Στα κράτη μέλη όπου η 
προστασία με τη μορφή κατώτατου μισθού 
παρέχεται αποκλειστικά μέσω συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, το επίπεδο των 
κατώτατων μισθών καθώς και το ποσοστό 
των προστατευόμενων εργαζομένων 
καθορίζονται απευθείας από τη λειτουργία 
του συστήματος συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και το ποσοστό της 
κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις. Οι ισχυρές και εύρυθμα 
λειτουργούσες συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, σε συνδυασμό με ένα 
υψηλό ποσοστό κάλυψης από κλαδικές ή 
διακλαδικές συλλογικές συμβάσεις, 
ενισχύουν την επάρκεια των κατώτατων 
μισθών και την κάλυψη από κατώτατους 
μισθούς.

Or. pt

Τροπολογία 257
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu 
Winkler, Daniel Buda, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt Vincze, Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Οι εύρυθμα λειτουργούσες 
συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον 
καθορισμό των μισθών αποτελούν 
σημαντικό μέσο για τη διασφάλιση της 
προστασίας των εργαζομένων από 
επαρκείς κατώτατους μισθούς. Στα κράτη 
μέλη με νόμιμους κατώτατους μισθούς, οι 
συλλογικές διαπραγματεύσεις στηρίζουν 
τις γενικές μισθολογικές εξελίξεις και, ως 
εκ τούτου, συμβάλλουν στη βελτίωση της 
επάρκειας των κατώτατων μισθών. Στα 

(18) Οι εύρυθμα λειτουργούσες 
συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον 
καθορισμό των μισθών αποτελούν 
σημαντικό μέσο για τη διασφάλιση της 
προστασίας των εργαζομένων από 
κατώτατους μισθούς. Στα κράτη μέλη με 
νόμιμους κατώτατους μισθούς, οι 
συλλογικές διαπραγματεύσεις στηρίζουν 
τις γενικές μισθολογικές εξελίξεις. Στα 
κράτη μέλη όπου η προστασία με τη 
μορφή κατώτατου μισθού παρέχεται 
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κράτη μέλη όπου η προστασία με τη 
μορφή κατώτατου μισθού παρέχεται 
αποκλειστικά μέσω συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, το επίπεδο των 
κατώτατων μισθών καθώς και το ποσοστό 
των προστατευόμενων εργαζομένων 
καθορίζονται απευθείας από τη λειτουργία 
του συστήματος συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και το ποσοστό της 
κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις. Οι ισχυρές και εύρυθμα 
λειτουργούσες συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, σε συνδυασμό με ένα 
υψηλό ποσοστό κάλυψης από κλαδικές ή 
διακλαδικές συλλογικές συμβάσεις, 
ενισχύουν την επάρκεια των κατώτατων 
μισθών και την κάλυψη από κατώτατους 
μισθούς.

αποκλειστικά μέσω συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, το επίπεδο των 
κατώτατων μισθών καθώς και το ποσοστό 
των προστατευόμενων εργαζομένων 
καθορίζονται απευθείας από τη λειτουργία 
του συστήματος συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και το ποσοστό της 
κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις. Οι ισχυρές και εύρυθμα 
λειτουργούσες συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, σε συνδυασμό με ένα 
υψηλό ποσοστό κάλυψης από κλαδικές ή 
διακλαδικές συλλογικές συμβάσεις, 
ενισχύουν την κάλυψη από κατώτατους 
μισθούς.

Or. en

Τροπολογία 258
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Οι εύρυθμα λειτουργούσες 
συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον 
καθορισμό των μισθών αποτελούν 
σημαντικό μέσο για τη διασφάλιση της 
προστασίας των εργαζομένων από 
επαρκείς κατώτατους μισθούς. Στα κράτη 
μέλη με νόμιμους κατώτατους μισθούς, οι 
συλλογικές διαπραγματεύσεις στηρίζουν 
τις γενικές μισθολογικές εξελίξεις και, ως 
εκ τούτου, συμβάλλουν στη βελτίωση της 
επάρκειας των κατώτατων μισθών. Στα 
κράτη μέλη όπου η προστασία με τη 
μορφή κατώτατου μισθού παρέχεται 
αποκλειστικά μέσω συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, το επίπεδο των 
κατώτατων μισθών καθώς και το ποσοστό 
των προστατευόμενων εργαζομένων 

(18) Οι εύρυθμα λειτουργούσες 
συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον 
καθορισμό των μισθών αποτελούν 
σημαντικό μέσο για τη διασφάλιση της 
προστασίας των εργαζομένων από 
επαρκείς κατώτατους μισθούς που 
εξασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης. Στα κράτη μέλη με νόμιμους 
κατώτατους μισθούς, οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις στηρίζουν τις γενικές 
μισθολογικές εξελίξεις και, ως εκ τούτου, 
συμβάλλουν στη βελτίωση της επάρκειας 
των κατώτατων μισθών. Στα κράτη μέλη 
όπου η προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού παρέχεται αποκλειστικά μέσω 
συλλογικών διαπραγματεύσεων, το 
επίπεδο των κατώτατων μισθών καθώς και 
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καθορίζονται απευθείας από τη λειτουργία 
του συστήματος συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και το ποσοστό της 
κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις. Οι ισχυρές και εύρυθμα 
λειτουργούσες συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, σε συνδυασμό με ένα 
υψηλό ποσοστό κάλυψης από κλαδικές ή 
διακλαδικές συλλογικές συμβάσεις, 
ενισχύουν την επάρκεια των κατώτατων 
μισθών και την κάλυψη από κατώτατους 
μισθούς.

το ποσοστό των προστατευόμενων 
εργαζομένων καθορίζονται απευθείας από 
τη λειτουργία του συστήματος συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και το ποσοστό της 
κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις. Οι ισχυρές και εύρυθμα 
λειτουργούσες συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, σε συνδυασμό με ένα 
υψηλό ποσοστό κάλυψης από κλαδικές ή 
διακλαδικές συλλογικές συμβάσεις, 
ενισχύουν την επάρκεια των κατώτατων 
μισθών και την κάλυψη από κατώτατους 
μισθούς.

Or. en

Τροπολογία 259
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Οι εύρυθμα λειτουργούσες 
συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον 
καθορισμό των μισθών αποτελούν 
σημαντικό μέσο για τη διασφάλιση της 
προστασίας των εργαζομένων από 
επαρκείς κατώτατους μισθούς. Στα κράτη 
μέλη με νόμιμους κατώτατους μισθούς, οι 
συλλογικές διαπραγματεύσεις στηρίζουν 
τις γενικές μισθολογικές εξελίξεις και, ως 
εκ τούτου, συμβάλλουν στη βελτίωση της 
επάρκειας των κατώτατων μισθών. Στα 
κράτη μέλη όπου η προστασία με τη 
μορφή κατώτατου μισθού παρέχεται 
αποκλειστικά μέσω συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, το επίπεδο των 
κατώτατων μισθών καθώς και το ποσοστό 
των προστατευόμενων εργαζομένων 
καθορίζονται απευθείας από τη λειτουργία 
του συστήματος συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και το ποσοστό της 
κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις. Οι ισχυρές και εύρυθμα 
λειτουργούσες συλλογικές 

(18) Οι εύρυθμα λειτουργούσες 
συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον 
καθορισμό των μισθών αποτελούν 
σημαντικό μέσο για τη διασφάλιση της 
προστασίας των εργαζομένων από 
επαρκείς και δίκαιους κατώτατους 
μισθούς. Στα κράτη μέλη με νόμιμους 
κατώτατους μισθούς, οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις στηρίζουν τις γενικές 
μισθολογικές εξελίξεις και, ως εκ τούτου, 
συμβάλλουν στη βελτίωση της επάρκειας 
και της δικαιοσύνης των κατώτατων 
μισθών. Στα κράτη μέλη όπου η προστασία 
με τη μορφή κατώτατου μισθού παρέχεται 
αποκλειστικά μέσω συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, το επίπεδο των 
κατώτατων μισθών καθώς και το ποσοστό 
των προστατευόμενων εργαζομένων 
καθορίζονται απευθείας από τη λειτουργία 
του συστήματος συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και το ποσοστό της 
κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις. Οι ισχυρές και εύρυθμα 
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διαπραγματεύσεις, σε συνδυασμό με ένα 
υψηλό ποσοστό κάλυψης από κλαδικές ή 
διακλαδικές συλλογικές συμβάσεις, 
ενισχύουν την επάρκεια των κατώτατων 
μισθών και την κάλυψη από κατώτατους 
μισθούς.

λειτουργούσες συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, σε συνδυασμό με ένα 
υψηλό ποσοστό κάλυψης από κλαδικές ή 
διακλαδικές συλλογικές συμβάσεις, 
ενισχύουν την επάρκεια των κατώτατων 
μισθών και την κάλυψη από κατώτατους 
μισθούς.

Or. lt

Τροπολογία 260
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Οι εύρυθμα λειτουργούσες 
συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον 
καθορισμό των μισθών αποτελούν 
σημαντικό μέσο για τη διασφάλιση της 
προστασίας των εργαζομένων από 
επαρκείς κατώτατους μισθούς. Στα κράτη 
μέλη με νόμιμους κατώτατους μισθούς, οι 
συλλογικές διαπραγματεύσεις στηρίζουν 
τις γενικές μισθολογικές εξελίξεις και, ως 
εκ τούτου, συμβάλλουν στη βελτίωση της 
επάρκειας των κατώτατων μισθών. Στα 
κράτη μέλη όπου η προστασία με τη 
μορφή κατώτατου μισθού παρέχεται 
αποκλειστικά μέσω συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, το επίπεδο των 
κατώτατων μισθών καθώς και το ποσοστό 
των προστατευόμενων εργαζομένων 
καθορίζονται απευθείας από τη λειτουργία 
του συστήματος συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και το ποσοστό της 
κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις. Οι ισχυρές και εύρυθμα 
λειτουργούσες συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, σε συνδυασμό με ένα 
υψηλό ποσοστό κάλυψης από κλαδικές ή 
διακλαδικές συλλογικές συμβάσεις, 
ενισχύουν την επάρκεια των κατώτατων 
μισθών και την κάλυψη από κατώτατους 

(18) Οι εύρυθμα λειτουργούσες 
συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον 
καθορισμό των μισθών αποτελούν 
σημαντικό μέσο για τη διασφάλιση της 
προστασίας των εργαζομένων από 
επαρκείς κατώτατους μισθούς. Στα κράτη 
μέλη με νόμιμους κατώτατους μισθούς, οι 
συλλογικές διαπραγματεύσεις στηρίζουν 
τις γενικές μισθολογικές εξελίξεις και, ως 
εκ τούτου, συμβάλλουν στη βελτίωση της 
επάρκειας των κατώτατων μισθών. Στα 
κράτη μέλη όπου η προστασία με τη 
μορφή κατώτατου μισθού παρέχεται 
αποκλειστικά μέσω συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, το επίπεδο των 
κατώτατων μισθών καθώς και το ποσοστό 
των προστατευόμενων εργαζομένων 
καθορίζονται απευθείας από τη λειτουργία 
του συστήματος συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και το ποσοστό της 
κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις. Οι ισχυρές και εύρυθμα 
λειτουργούσες συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, σε συνδυασμό με ένα 
υψηλό ποσοστό κάλυψης από κλαδικές ή 
διακλαδικές συλλογικές συμβάσεις, 
επηρεάζουν θετικά την επάρκεια των 
κατώτατων μισθών και την κάλυψη από 
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μισθούς. κατώτατους μισθούς.

Or. pl

Τροπολογία 261
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Yana Toom

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Σε ένα πλαίσιο φθίνουσας κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις, είναι 
ουσιαστικής σημασίας τα κράτη μέλη να 
προωθούν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, προκειμένου να 
ενισχυθεί η πρόσβαση των εργαζομένων 
στην προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από τις 
συλλογικές συμβάσεις. Τα κράτη μέλη με 
υψηλό ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις τείνουν να έχουν 
χαμηλό ποσοστό χαμηλόμισθων 
εργαζομένων και υψηλούς κατώτατους 
μισθούς. Τα κράτη μέλη με μικρό ποσοστό 
χαμηλόμισθων εργαζομένων έχουν 
ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις άνω του 70 %. Ομοίως, 
η πλειονότητα των κρατών μελών με 
υψηλά επίπεδα κατώτατων μισθών σε 
σχέση με τον διάμεσο μισθό έχει κάλυψη 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις άνω του 
70 %. Αν και όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να παροτρυνθούν να προωθούν τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, τα κράτη 
στα οποία δεν επιτυγχάνεται το εν λόγω 
επίπεδο κάλυψης θα πρέπει, σε 
διαβούλευση και/ή συμφωνία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, να θεσπίσουν, ή, αν 
διαθέτουν ήδη, να το ενισχύσουν, πλαίσιο 
διευκολυντικών διαδικασιών και θεσμικών 
ρυθμίσεων για την πλήρωση των 
αναγκαίων πρόσφορων όρων για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις. Το εν λόγω 
πλαίσιο θα πρέπει να καθοριστεί με νόμο ή 

(19) Σε ένα πλαίσιο φθίνουσας κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις, είναι 
ουσιαστικής σημασίας τα κράτη μέλη να 
προστατεύουν το δικαίωμα συμμετοχής 
σε συλλογικές διαπραγματεύσεις και να 
προωθούν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, προκειμένου να 
ενισχυθεί η πρόσβαση των εργαζομένων 
στην προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από τις 
συλλογικές συμβάσεις. Τα κράτη μέλη με 
υψηλό ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις τείνουν να έχουν 
χαμηλό ποσοστό χαμηλόμισθων 
εργαζομένων και υψηλούς κατώτατους 
μισθούς. Τα κράτη μέλη με μικρό ποσοστό 
χαμηλόμισθων εργαζομένων έχουν 
ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις άνω του 70 %. Ομοίως, 
η πλειονότητα των κρατών μελών με 
υψηλά επίπεδα κατώτατων μισθών σε 
σχέση με τον διάμεσο μισθό έχει κάλυψη 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις άνω του 
70 %. Αν και όλα τα κράτη μέλη 
παροτρύνονται να προωθούν τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις και να 
αυξήσουν την κάλυψη από τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις προκειμένου να φτάσει 
προοδευτικά σε ελάχιστο επίπεδο 90 %, 
τα κράτη στα οποία δεν επιτυγχάνεται το 
εν λόγω επίπεδο κάλυψης θα πρέπει, σε 
διαβούλευση και/ή συμφωνία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, να θεσπίσουν, ή, αν 
διαθέτουν ήδη, να το ενισχύσουν, πλαίσιο 
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με τριμερή συμφωνία. διευκολυντικών διαδικασιών και θεσμικών 
ρυθμίσεων για την πλήρωση των 
αναγκαίων πρόσφορων όρων για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις. Το εν λόγω 
πλαίσιο θα πρέπει να καθοριστεί με νόμο ή 
με τριμερή συμφωνία. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν 
σχέδιο δράσης για την προώθηση των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων σε 
συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους. Αυτό το σχέδιο δράσης θα 
πρέπει να δημοσιοποιηθεί, να 
κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
να υποβληθεί σε επανεξέταση και, εάν 
είναι αναγκαίο, να αναθεωρείται 
τουλάχιστον ανά τριετία. Πρέπει να 
αναγνωριστεί ότι τα ποσοστά κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις των 
κρατών μελών διαφέρουν σημαντικά 
λόγω διαφόρων παραγόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 
παραδόσεων και πρακτικών και του 
ιστορικού τους πλαισίου, και ότι αυτό θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την 
αξιολόγηση της προόδου αναφορικά με το 
διευκολυντικό πλαίσιο και το σχέδιο 
δράσης για την προώθηση των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Or. en

Τροπολογία 262
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Σε ένα πλαίσιο φθίνουσας κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις, είναι 
ουσιαστικής σημασίας τα κράτη μέλη να 
προωθούν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, προκειμένου να 
ενισχυθεί η πρόσβαση των εργαζομένων 
στην προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από τις 

(19) Σε ένα πλαίσιο φθίνουσας κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις, είναι 
ουσιαστικής σημασίας τα κράτη μέλη να 
προστατεύουν το δικαίωμα συμμετοχής 
σε συλλογικές διαπραγματεύσεις και να 
προωθούν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, προκειμένου να 
ενισχυθεί η πρόσβαση των εργαζομένων 
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συλλογικές συμβάσεις. Τα κράτη μέλη με 
υψηλό ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις τείνουν να έχουν 
χαμηλό ποσοστό χαμηλόμισθων 
εργαζομένων και υψηλούς κατώτατους 
μισθούς. Τα κράτη μέλη με μικρό ποσοστό 
χαμηλόμισθων εργαζομένων έχουν 
ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις άνω του 70 %. Ομοίως, 
η πλειονότητα των κρατών μελών με 
υψηλά επίπεδα κατώτατων μισθών σε 
σχέση με τον διάμεσο μισθό έχει κάλυψη 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις άνω του 
70 %. Αν και όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να παροτρυνθούν να προωθούν τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, τα κράτη 
στα οποία δεν επιτυγχάνεται το εν λόγω 
επίπεδο κάλυψης θα πρέπει, σε 
διαβούλευση και/ή συμφωνία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, να θεσπίσουν, ή, αν 
διαθέτουν ήδη, να το ενισχύσουν, πλαίσιο 
διευκολυντικών διαδικασιών και θεσμικών 
ρυθμίσεων για την πλήρωση των 
αναγκαίων πρόσφορων όρων για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις. Το εν λόγω 
πλαίσιο θα πρέπει να καθοριστεί με νόμο ή 
με τριμερή συμφωνία.

στην προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από τις 
συλλογικές συμβάσεις. Τα κράτη μέλη με 
υψηλό ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις τείνουν να έχουν 
χαμηλό ποσοστό χαμηλόμισθων 
εργαζομένων και υψηλούς κατώτατους 
μισθούς. Τα κράτη μέλη με μικρό ποσοστό 
χαμηλόμισθων εργαζομένων έχουν 
ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις άνω του 70 %. Ομοίως, 
η πλειονότητα των κρατών μελών με 
υψηλά επίπεδα κατώτατων μισθών σε 
σχέση με τον διάμεσο μισθό έχει κάλυψη 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις άνω του 
70 %. Αν και όλα τα κράτη μέλη 
παροτρύνονται να προωθούν τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις και να 
αυξήσουν την κάλυψη από τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, τα κράτη στα οποία δεν 
επιτυγχάνεται το εν λόγω επίπεδο κάλυψης 
θα πρέπει, σε διαβούλευση και/ή συμφωνία 
με τους κοινωνικούς εταίρους, να 
θεσπίσουν, ή, αν διαθέτουν ήδη, να το 
ενισχύσουν, πλαίσιο διευκολυντικών 
διαδικασιών και θεσμικών ρυθμίσεων για 
την πλήρωση των αναγκαίων πρόσφορων 
όρων για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. 
Το εν λόγω πλαίσιο θα πρέπει να 
καθοριστεί με νόμο ή με τριμερή 
συμφωνία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν και να εφαρμόσουν σχέδιο 
δράσης για την προώθηση των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων σε 
συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους. Αυτό το σχέδιο δράσης θα 
πρέπει να δημοσιοποιηθεί, να 
κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
να υποβληθεί σε επανεξέταση και, εάν 
είναι αναγκαίο, να αναθεωρείται 
τουλάχιστον ανά τριετία. Πρέπει να 
αναγνωριστεί ότι τα ποσοστά κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις των 
κρατών μελών διαφέρουν σημαντικά 
λόγω διαφόρων παραγόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 
παραδόσεων και πρακτικών και του 
ιστορικού τους πλαισίου, και ότι αυτό θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την 
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αξιολόγηση της προόδου αναφορικά με το 
διευκολυντικό πλαίσιο και το σχέδιο 
δράσης για την προώθηση των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Or. en

Τροπολογία 263
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Σε ένα πλαίσιο φθίνουσας κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις, είναι 
ουσιαστικής σημασίας τα κράτη μέλη να 
προωθούν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, προκειμένου να 
ενισχυθεί η πρόσβαση των εργαζομένων 
στην προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από τις 
συλλογικές συμβάσεις. Τα κράτη μέλη με 
υψηλό ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις τείνουν να έχουν 
χαμηλό ποσοστό χαμηλόμισθων 
εργαζομένων και υψηλούς κατώτατους 
μισθούς. Τα κράτη μέλη με μικρό 
ποσοστό χαμηλόμισθων εργαζομένων 
έχουν ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις άνω του 70 %. Ομοίως, 
η πλειονότητα των κρατών μελών με 
υψηλά επίπεδα κατώτατων μισθών σε 
σχέση με τον διάμεσο μισθό έχει κάλυψη 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις άνω 
του 70 %. Αν και όλα τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να παροτρυνθούν να προωθούν τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, τα κράτη 
στα οποία δεν επιτυγχάνεται το εν λόγω 
επίπεδο κάλυψης θα πρέπει, σε 
διαβούλευση και/ή συμφωνία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, να θεσπίσουν, ή, 
αν διαθέτουν ήδη, να το ενισχύσουν, 
πλαίσιο διευκολυντικών διαδικασιών και 
θεσμικών ρυθμίσεων για την πλήρωση 
των αναγκαίων πρόσφορων όρων για τις 

(19) Σε ένα πλαίσιο φθίνουσας κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις, είναι 
ουσιαστικής σημασίας τα κράτη μέλη να 
προωθούν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, προκειμένου να 
ενισχυθεί η πρόσβαση των εργαζομένων 
στην προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από τις 
συλλογικές συμβάσεις. Τα κράτη μέλη με 
υψηλό ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις τείνουν να έχουν 
χαμηλό ποσοστό χαμηλόμισθων 
εργαζομένων και υψηλούς κατώτατους 
μισθούς. Θα πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθούν όχι 
μόνο μια ποσοτική προσέγγιση, αλλά και 
μια ποιοτική προσέγγιση, ούτως ώστε 
στις διαπραγματεύσεις να μην 
συμμετέχουν εκπρόσωποι των 
εργαζομένων που επιλέγονται ad hoc ή 
που επιλέγονται από τον εργοδότη.
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συλλογικές διαπραγματεύσεις. Το εν λόγω 
πλαίσιο θα πρέπει να καθοριστεί με νόμο 
ή με τριμερή συμφωνία.

Or. pl

Τροπολογία 264
Peter Lundgren

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Σε ένα πλαίσιο φθίνουσας κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις, είναι 
ουσιαστικής σημασίας τα κράτη μέλη να 
προωθούν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, προκειμένου να 
ενισχυθεί η πρόσβαση των εργαζομένων 
στην προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από τις 
συλλογικές συμβάσεις. Τα κράτη μέλη με 
υψηλό ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις τείνουν να έχουν 
χαμηλό ποσοστό χαμηλόμισθων 
εργαζομένων και υψηλούς κατώτατους 
μισθούς. Τα κράτη μέλη με μικρό ποσοστό 
χαμηλόμισθων εργαζομένων έχουν 
ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις άνω του 70 %. Ομοίως, 
η πλειονότητα των κρατών μελών με 
υψηλά επίπεδα κατώτατων μισθών σε 
σχέση με τον διάμεσο μισθό έχει κάλυψη 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις άνω του 
70 %. Αν και όλα τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να παροτρυνθούν να προωθούν τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, τα κράτη 
στα οποία δεν επιτυγχάνεται το εν λόγω 
επίπεδο κάλυψης θα πρέπει, σε 
διαβούλευση και/ή συμφωνία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, να θεσπίσουν, ή, 
αν διαθέτουν ήδη, να το ενισχύσουν, 
πλαίσιο διευκολυντικών διαδικασιών και 
θεσμικών ρυθμίσεων για την πλήρωση 
των αναγκαίων πρόσφορων όρων για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις. Το εν λόγω 

(19) Σε ένα πλαίσιο φθίνουσας κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις, είναι 
ουσιαστικής σημασίας τα κράτη μέλη να 
προωθούν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, προκειμένου να 
ενισχυθεί η πρόσβαση των εργαζομένων 
στην προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από τις 
συλλογικές συμβάσεις. Τα κράτη μέλη με 
υψηλό ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις τείνουν να έχουν 
χαμηλό ποσοστό χαμηλόμισθων 
εργαζομένων και υψηλούς κατώτατους 
μισθούς. Τα κράτη μέλη με μικρό ποσοστό 
χαμηλόμισθων εργαζομένων έχουν 
ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις άνω του 70 %. Ομοίως, 
η πλειονότητα των κρατών μελών με 
υψηλά επίπεδα κατώτατων μισθών σε 
σχέση με τον διάμεσο μισθό έχει κάλυψη 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις άνω του 
70 %.
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πλαίσιο θα πρέπει να καθοριστεί με νόμο 
ή με τριμερή συμφωνία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εθνική αρμοδιότητα.

Τροπολογία 265
Jordi Cañas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Σε ένα πλαίσιο φθίνουσας κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις, είναι 
ουσιαστικής σημασίας τα κράτη μέλη να 
προωθούν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, προκειμένου να 
ενισχυθεί η πρόσβαση των εργαζομένων 
στην προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από τις 
συλλογικές συμβάσεις. Τα κράτη μέλη με 
υψηλό ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις τείνουν να έχουν 
χαμηλό ποσοστό χαμηλόμισθων 
εργαζομένων και υψηλούς κατώτατους 
μισθούς. Τα κράτη μέλη με μικρό ποσοστό 
χαμηλόμισθων εργαζομένων έχουν 
ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις άνω του 70 %. Ομοίως, 
η πλειονότητα των κρατών μελών με 
υψηλά επίπεδα κατώτατων μισθών σε 
σχέση με τον διάμεσο μισθό έχει κάλυψη 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις άνω του 
70 %. Αν και όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να παροτρυνθούν να προωθούν τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, τα κράτη 
στα οποία δεν επιτυγχάνεται το εν λόγω 
επίπεδο κάλυψης θα πρέπει, σε 
διαβούλευση και/ή συμφωνία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, να θεσπίσουν, ή, αν 
διαθέτουν ήδη, να το ενισχύσουν, πλαίσιο 
διευκολυντικών διαδικασιών και θεσμικών 

(19) Σε ένα πλαίσιο φθίνουσας κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις, είναι 
ουσιαστικής σημασίας τα κράτη μέλη να 
προωθούν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, προκειμένου να 
ενισχυθεί η πρόσβαση των εργαζομένων 
στην προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από τις 
συλλογικές συμβάσεις. Τα κράτη μέλη με 
υψηλό ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις τείνουν να έχουν 
χαμηλό ποσοστό χαμηλόμισθων 
εργαζομένων και υψηλούς κατώτατους 
μισθούς. Τα κράτη μέλη με μικρό ποσοστό 
χαμηλόμισθων εργαζομένων έχουν 
ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις άνω του 70 %. Ομοίως, 
η πλειονότητα των κρατών μελών με 
υψηλά επίπεδα κατώτατων μισθών σε 
σχέση με τον διάμεσο μισθό έχει κάλυψη 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις άνω του 
70 %. Αν και όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να παροτρυνθούν να προωθούν τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, τα κράτη 
στα οποία δεν επιτυγχάνεται το εν λόγω 
επίπεδο κάλυψης θα πρέπει, σε 
διαβούλευση και/ή συμφωνία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, να θεσπίσουν, ή, αν 
διαθέτουν ήδη, να το ενισχύσουν, πλαίσιο 
διευκολυντικών διαδικασιών και θεσμικών 
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ρυθμίσεων για την πλήρωση των 
αναγκαίων πρόσφορων όρων για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις. Το εν λόγω 
πλαίσιο θα πρέπει να καθοριστεί με νόμο ή 
με τριμερή συμφωνία.

ρυθμίσεων για την πλήρωση των 
αναγκαίων πρόσφορων όρων για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις. Το εν λόγω 
πλαίσιο θα πρέπει να καθοριστεί με νόμο ή 
με τριμερή συμφωνία. Για τον υπολογισμό 
της κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, η κατάλληλη αναφορά 
στην προσαρμοσμένη κάλυψη θα πρέπει 
να περιλαμβάνει μόνο εργαζόμενους με 
σύμβαση απασχόλησης ή σχέση 
απασχόλησης που αποκλείει, για τους 
σκοπούς αυτού του υπολογισμού, όσους 
σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές 
βρίσκονται σε νόμιμη συμβατική σχέση ή 
σε συμβατική σχέση με τη δημόσια 
διοίκηση.

Or. en

Τροπολογία 266
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Σε ένα πλαίσιο φθίνουσας κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις, είναι 
ουσιαστικής σημασίας τα κράτη μέλη να 
προωθούν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, προκειμένου να 
ενισχυθεί η πρόσβαση των εργαζομένων 
στην προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από τις 
συλλογικές συμβάσεις. Τα κράτη μέλη με 
υψηλό ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις τείνουν να έχουν 
χαμηλό ποσοστό χαμηλόμισθων 
εργαζομένων και υψηλούς κατώτατους 
μισθούς. Τα κράτη μέλη με μικρό ποσοστό 
χαμηλόμισθων εργαζομένων έχουν 
ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις άνω του 70 %. Ομοίως, 
η πλειονότητα των κρατών μελών με 
υψηλά επίπεδα κατώτατων μισθών σε 
σχέση με τον διάμεσο μισθό έχει κάλυψη 

(19) Σε ένα πλαίσιο φθίνουσας κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις, είναι 
ουσιαστικής σημασίας τα κράτη μέλη να 
προωθούν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, προκειμένου να 
ενισχυθεί η πρόσβαση των εργαζομένων 
στην προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από τις 
συλλογικές συμβάσεις. Τα κράτη μέλη με 
υψηλό ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις τείνουν να έχουν 
χαμηλό ποσοστό χαμηλόμισθων 
εργαζομένων και υψηλούς κατώτατους 
μισθούς. Τα κράτη μέλη με μικρό ποσοστό 
χαμηλόμισθων εργαζομένων έχουν 
ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις άνω του 70 %. Ομοίως, 
η πλειονότητα των κρατών μελών με 
υψηλά επίπεδα κατώτατων μισθών σε 
σχέση με τον διάμεσο μισθό έχει κάλυψη 
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από συλλογικές διαπραγματεύσεις άνω του 
70 %. Αν και όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να παροτρυνθούν να προωθούν τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, τα κράτη 
στα οποία δεν επιτυγχάνεται το εν λόγω 
επίπεδο κάλυψης θα πρέπει, σε 
διαβούλευση και/ή συμφωνία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, να θεσπίσουν, ή, αν 
διαθέτουν ήδη, να το ενισχύσουν, πλαίσιο 
διευκολυντικών διαδικασιών και θεσμικών 
ρυθμίσεων για την πλήρωση των 
αναγκαίων πρόσφορων όρων για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις.

από συλλογικές διαπραγματεύσεις άνω του 
70 %. Αν και όλα τα κράτη μέλη πρέπει να 
παροτρυνθούν να προωθούν την κάλυψη 
των συλλογικών διαπραγματεύσεων 
τουλάχιστον στο 90 %, αυτό πρέπει να 
αυξηθεί σε 100 % για τα κράτη μέλη που 
δεν υιοθετούν τον νόμιμο κατώτατο 
μισθό, διότι διαφορετικά οι εργαζόμενοι 
δεν θα έχουν συμβατική κάλυψη και θα 
εκτεθούν σε μορφές εκμετάλλευσης και 
λιγότερη προστασία, τα κράτη στα οποία 
δεν επιτυγχάνεται το εν λόγω επίπεδο 
κάλυψης θα πρέπει, σε συνεννόηση και/ή 
συμφωνία με τους πιο 
αντιπροσωπευτικούς εργοδότες και 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, να 
θεσπίσουν, ή αν διαθέτουν ήδη, να το 
ενισχύσουν, πλαίσιο διευκολυντικών 
διαδικασιών και θεσμικών ρυθμίσεων για 
την πλήρωση των αναγκαίων πρόσφορων 
όρων για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και 
πρακτική.

Or. it

Τροπολογία 267
Stefan Berger, Ralf Seekatz, Markus Ferber, Sven Schulze, Jens Gieseke, Markus 
Pieper, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Axel Voss, Tomáš 
Zdechovský

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Σε ένα πλαίσιο φθίνουσας κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις, είναι 
ουσιαστικής σημασίας τα κράτη μέλη να 
προωθούν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, προκειμένου να 
ενισχυθεί η πρόσβαση των εργαζομένων 
στην προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από τις 
συλλογικές συμβάσεις. Τα κράτη μέλη με 
υψηλό ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις τείνουν να έχουν 

(19) Σε ένα πλαίσιο φθίνουσας κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις, είναι 
ουσιαστικής σημασίας τα κράτη μέλη να 
προωθούν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, προκειμένου να 
ενισχυθεί η πρόσβαση των εργαζομένων 
στην προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από τις 
συλλογικές συμβάσεις. Αυτό ισχύει 
κυρίως για τα κράτη μέλη στα οποία οι 
πολυεθνικές και οι μεγάλες επιχειρήσεις 
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χαμηλό ποσοστό χαμηλόμισθων 
εργαζομένων και υψηλούς κατώτατους 
μισθούς. Τα κράτη μέλη με μικρό ποσοστό 
χαμηλόμισθων εργαζομένων έχουν 
ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις άνω του 70 %. Ομοίως, 
η πλειονότητα των κρατών μελών με 
υψηλά επίπεδα κατώτατων μισθών σε 
σχέση με τον διάμεσο μισθό έχει κάλυψη 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις άνω του 
70 %. Αν και όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να παροτρυνθούν να προωθούν τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, τα κράτη 
στα οποία δεν επιτυγχάνεται το εν λόγω 
επίπεδο κάλυψης θα πρέπει, σε 
διαβούλευση και/ή συμφωνία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, να θεσπίσουν, ή, αν 
διαθέτουν ήδη, να το ενισχύσουν, πλαίσιο 
διευκολυντικών διαδικασιών και θεσμικών 
ρυθμίσεων για την πλήρωση των 
αναγκαίων πρόσφορων όρων για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις. Το εν λόγω 
πλαίσιο θα πρέπει να καθοριστεί με νόμο ή 
με τριμερή συμφωνία.

στον ψηφιακό κλάδο και στον κλάδο της 
εφοδιαστικής ασκούν κοινωνικό 
ντάμπινγκ και έχουν διαβρώσει 
περαιτέρω τα εικαζόμενα κενά στο 
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης τα 
τελευταία χρόνια. Τα κράτη μέλη με 
υψηλό ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις τείνουν να έχουν 
χαμηλό ποσοστό χαμηλόμισθων 
εργαζομένων και υψηλούς κατώτατους 
μισθούς. Τα κράτη μέλη με μικρό ποσοστό 
χαμηλόμισθων εργαζομένων έχουν 
ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις άνω του 70 %. Ομοίως, 
η πλειονότητα των κρατών μελών με 
υψηλά επίπεδα κατώτατων μισθών σε 
σχέση με τον διάμεσο μισθό έχει κάλυψη 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις άνω του 
70 %. Αν και όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να παροτρυνθούν να προωθούν τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, τα κράτη 
στα οποία δεν επιτυγχάνεται το εν λόγω 
επίπεδο κάλυψης θα πρέπει, σε 
διαβούλευση και/ή συμφωνία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, να θεσπίσουν, ή, αν 
διαθέτουν ήδη, να το ενισχύσουν, πλαίσιο 
διευκολυντικών διαδικασιών και θεσμικών 
ρυθμίσεων για την πλήρωση των 
αναγκαίων πρόσφορων όρων για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις. Το εν λόγω 
πλαίσιο θα πρέπει να καθοριστεί με νόμο ή 
με τριμερή συμφωνία.

Or. en

Τροπολογία 268
Radan Kanev

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Σε ένα πλαίσιο φθίνουσας κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις, είναι 
ουσιαστικής σημασίας τα κράτη μέλη να 
προωθούν τις συλλογικές 

(19) Σε ένα πλαίσιο φθίνουσας κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις, είναι 
ουσιαστικής σημασίας όλα τα κράτη μέλη 
να προωθούν προηγμένες μορφές 
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διαπραγματεύσεις, προκειμένου να 
ενισχυθεί η πρόσβαση των εργαζομένων 
στην προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από τις 
συλλογικές συμβάσεις. Τα κράτη μέλη με 
υψηλό ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις τείνουν να έχουν 
χαμηλό ποσοστό χαμηλόμισθων 
εργαζομένων και υψηλούς κατώτατους 
μισθούς. Τα κράτη μέλη με μικρό ποσοστό 
χαμηλόμισθων εργαζομένων έχουν 
ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις άνω του 70 %. Ομοίως, 
η πλειονότητα των κρατών μελών με 
υψηλά επίπεδα κατώτατων μισθών σε 
σχέση με τον διάμεσο μισθό έχει κάλυψη 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις άνω του 
70 %. Αν και όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να παροτρυνθούν να προωθούν τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, τα κράτη 
στα οποία δεν επιτυγχάνεται το εν λόγω 
επίπεδο κάλυψης θα πρέπει, σε 
διαβούλευση και/ή συμφωνία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, να θεσπίσουν, ή, αν 
διαθέτουν ήδη, να το ενισχύσουν, πλαίσιο 
διευκολυντικών διαδικασιών και θεσμικών 
ρυθμίσεων για την πλήρωση των 
αναγκαίων πρόσφορων όρων για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις. Το εν λόγω 
πλαίσιο θα πρέπει να καθοριστεί με νόμο ή 
με τριμερή συμφωνία.

συλλογικών διαπραγματεύσεων, ικανές να 
ανταποκριθούν στη σύγχρονη οικονομική 
και τεχνολογική πραγματικότητα και στις 
απαιτήσεις της αγοράς εργασίας στην 
ψηφιακή εποχή, προκειμένου να ενισχυθεί 
η πρόσβαση των εργαζομένων στην 
προστασία με τη μορφή κατώτατου μισθού 
η οποία παρέχεται από τις συλλογικές 
συμβάσεις. Τα κράτη μέλη με υψηλό 
ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις τείνουν να έχουν 
χαμηλό ποσοστό χαμηλόμισθων 
εργαζομένων και υψηλούς κατώτατους 
μισθούς. Τα κράτη μέλη με μικρό ποσοστό 
χαμηλόμισθων εργαζομένων έχουν 
ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις άνω του 70 %. Ομοίως, 
η πλειονότητα των κρατών μελών με 
υψηλά επίπεδα κατώτατων μισθών σε 
σχέση με τον διάμεσο μισθό έχει κάλυψη 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις άνω του 
70 %. Αν και όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να παροτρυνθούν να προωθούν την 
κάλυψη από τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις σε ποσοστό 
τουλάχιστον 90 %, τα κράτη στα οποία δεν 
επιτυγχάνεται το εν λόγω επίπεδο κάλυψης 
θα πρέπει, σε διαβούλευση και συμφωνία 
με τους κοινωνικούς εταίρους, να 
θεσπίσουν, ή, αν διαθέτουν ήδη, να το 
ενισχύσουν, πλαίσιο διευκολυντικών 
διαδικασιών και θεσμικών ρυθμίσεων για 
την πλήρωση των αναγκαίων πρόσφορων 
όρων για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. 
Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να θεσπιστεί 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και 
πρακτική.

Or. en

Τροπολογία 269
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Σε ένα πλαίσιο φθίνουσας κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις, είναι 
ουσιαστικής σημασίας τα κράτη μέλη να 
προωθούν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, προκειμένου να 
ενισχυθεί η πρόσβαση των εργαζομένων 
στην προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από τις 
συλλογικές συμβάσεις. Τα κράτη μέλη με 
υψηλό ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις τείνουν να έχουν 
χαμηλό ποσοστό χαμηλόμισθων 
εργαζομένων και υψηλούς κατώτατους 
μισθούς. Τα κράτη μέλη με μικρό ποσοστό 
χαμηλόμισθων εργαζομένων έχουν 
ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις άνω του 70 %. Ομοίως, 
η πλειονότητα των κρατών μελών με 
υψηλά επίπεδα κατώτατων μισθών σε 
σχέση με τον διάμεσο μισθό έχει κάλυψη 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις άνω του 
70 %. Αν και όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να παροτρυνθούν να προωθούν τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, τα κράτη 
στα οποία δεν επιτυγχάνεται το εν λόγω 
επίπεδο κάλυψης θα πρέπει, σε 
διαβούλευση και/ή συμφωνία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, να θεσπίσουν, ή, αν 
διαθέτουν ήδη, να το ενισχύσουν, πλαίσιο 
διευκολυντικών διαδικασιών και θεσμικών 
ρυθμίσεων για την πλήρωση των 
αναγκαίων πρόσφορων όρων για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις. Το εν λόγω 
πλαίσιο θα πρέπει να καθοριστεί με νόμο ή 
με τριμερή συμφωνία.

(19) Σε ένα πλαίσιο φθίνουσας κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις, είναι 
ουσιαστικής σημασίας τα κράτη μέλη να 
προωθούν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, προκειμένου να 
ενισχυθεί η πρόσβαση των εργαζομένων 
στην προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από τις 
συλλογικές συμβάσεις. Τα κράτη μέλη με 
υψηλό και ολοκληρωμένο ποσοστό 
κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις τείνουν να έχουν 
χαμηλό ποσοστό χαμηλόμισθων 
εργαζομένων και υψηλούς κατώτατους 
μισθούς. Τα κράτη μέλη με μικρό ποσοστό 
χαμηλόμισθων εργαζομένων έχουν 
ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις άνω του 70 %. Ομοίως, 
η πλειονότητα των κρατών μελών με 
υψηλά επίπεδα κατώτατων μισθών σε 
σχέση με τον διάμεσο μισθό έχει κάλυψη 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις άνω του 
70 %. Ωστόσο, όλα τα κράτη μέλη θα 
προωθούν τις ολοκληρωμένες συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, και ιδίως τα κράτη στα 
οποία δεν επιτυγχάνεται το εν λόγω 
επίπεδο κάλυψης θα πρέπει, σε 
διαβούλευση και/ή συμφωνία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, να θεσπίσουν, ή, αν 
διαθέτουν ήδη, να το ενισχύσουν, πλαίσιο 
διευκολυντικών διαδικασιών και θεσμικών 
ρυθμίσεων για την πλήρωση των 
αναγκαίων πρόσφορων όρων για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις. Το εν λόγω 
πλαίσιο θα πρέπει να καθοριστεί σύμφωνα 
με τις εθνικές πρακτικές, από τους 
κοινωνικούς εταίρους ή με νόμο ή με 
τριμερή συμφωνία κατόπιν διαβούλευσης 
με τους κοινωνικούς εταίρους.
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(19) Σε ένα πλαίσιο φθίνουσας κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις, είναι 
ουσιαστικής σημασίας τα κράτη μέλη να 
προωθούν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, προκειμένου να 
ενισχυθεί η πρόσβαση των εργαζομένων 
στην προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από τις 
συλλογικές συμβάσεις. Τα κράτη μέλη με 
υψηλό ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις τείνουν να έχουν 
χαμηλό ποσοστό χαμηλόμισθων 
εργαζομένων και υψηλούς κατώτατους 
μισθούς. Τα κράτη μέλη με μικρό ποσοστό 
χαμηλόμισθων εργαζομένων έχουν 
ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις άνω του 70 %. Ομοίως, 
η πλειονότητα των κρατών μελών με 
υψηλά επίπεδα κατώτατων μισθών σε 
σχέση με τον διάμεσο μισθό έχει κάλυψη 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις άνω του 
70 %. Αν και όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να παροτρυνθούν να προωθούν τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, τα κράτη 
στα οποία δεν επιτυγχάνεται το εν λόγω 
επίπεδο κάλυψης θα πρέπει, σε 
διαβούλευση και/ή συμφωνία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, να θεσπίσουν, ή, αν 
διαθέτουν ήδη, να το ενισχύσουν, πλαίσιο 
διευκολυντικών διαδικασιών και θεσμικών 
ρυθμίσεων για την πλήρωση των 
αναγκαίων πρόσφορων όρων για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις. Το εν λόγω 
πλαίσιο θα πρέπει να καθοριστεί με νόμο ή 
με τριμερή συμφωνία.

(19) Σε ένα πλαίσιο φθίνουσας κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις, είναι 
ουσιαστικής σημασίας τα κράτη μέλη να 
προωθούν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, προκειμένου να 
ενισχυθεί η πρόσβαση των εργαζομένων 
στην προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από τις 
συλλογικές συμβάσεις. Αυτό ισχύει ιδίως 
για τα κράτη μέλη με χαμηλή κάλυψη από 
συλλογικές διαπραγματεύσεις. Τα κράτη 
μέλη με υψηλό ποσοστό κάλυψης από 
συλλογικές διαπραγματεύσεις τείνουν να 
έχουν χαμηλό ποσοστό χαμηλόμισθων 
εργαζομένων και υψηλούς κατώτατους 
μισθούς. Τα κράτη μέλη με μικρό ποσοστό 
χαμηλόμισθων εργαζομένων έχουν 
ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις άνω του 70 %. Ομοίως, 
η πλειονότητα των κρατών μελών με 
υψηλά επίπεδα κατώτατων μισθών σε 
σχέση με τον διάμεσο μισθό έχει κάλυψη 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις άνω του 
70 %. Αν και όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να παροτρυνθούν να προωθούν τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, τα κράτη 
στα οποία δεν επιτυγχάνεται το εν λόγω 
επίπεδο κάλυψης θα πρέπει, σε 
διαβούλευση και/ή συμφωνία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, να θεσπίσουν, ή, αν 
διαθέτουν ήδη, να το ενισχύσουν, πλαίσιο 
διευκολυντικών διαδικασιών και θεσμικών 
ρυθμίσεων για την πλήρωση των 
αναγκαίων πρόσφορων όρων για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις. Το εν λόγω 
πλαίσιο μπορεί να καθοριστεί με νόμο ή με 
τριμερή συμφωνία.
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(19) Σε ένα πλαίσιο φθίνουσας κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις, είναι 
ουσιαστικής σημασίας τα κράτη μέλη να 
προωθούν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, προκειμένου να 
ενισχυθεί η πρόσβαση των εργαζομένων 
στην προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από τις 
συλλογικές συμβάσεις. Τα κράτη μέλη με 
υψηλό ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις τείνουν να έχουν 
χαμηλό ποσοστό χαμηλόμισθων 
εργαζομένων και υψηλούς κατώτατους 
μισθούς. Τα κράτη μέλη με μικρό ποσοστό 
χαμηλόμισθων εργαζομένων έχουν 
ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις άνω του 70 %. Ομοίως, 
η πλειονότητα των κρατών μελών με 
υψηλά επίπεδα κατώτατων μισθών σε 
σχέση με τον διάμεσο μισθό έχει κάλυψη 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις άνω του 
70 %. Αν και όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να παροτρυνθούν να προωθούν τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, τα κράτη 
στα οποία δεν επιτυγχάνεται το εν λόγω 
επίπεδο κάλυψης θα πρέπει, σε 
διαβούλευση και/ή συμφωνία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, να θεσπίσουν, ή, αν 
διαθέτουν ήδη, να το ενισχύσουν, πλαίσιο 
διευκολυντικών διαδικασιών και θεσμικών 
ρυθμίσεων για την πλήρωση των 
αναγκαίων πρόσφορων όρων για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις. Το εν λόγω 
πλαίσιο θα πρέπει να καθοριστεί με νόμο ή 
με τριμερή συμφωνία.

(19) Σε ένα πλαίσιο φθίνουσας κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις, είναι 
ουσιαστικής σημασίας τα κράτη μέλη να 
προωθούν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, προκειμένου να 
ενισχυθεί η πρόσβαση των εργαζομένων 
στην προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από τις 
συλλογικές συμβάσεις. Τα κράτη μέλη με 
υψηλό ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις τείνουν να έχουν 
χαμηλό ποσοστό χαμηλόμισθων 
εργαζομένων και υψηλούς κατώτατους 
μισθούς. Τα κράτη μέλη με μικρό ποσοστό 
χαμηλόμισθων εργαζομένων έχουν 
ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις άνω του 70 %. Ομοίως, 
η πλειονότητα των κρατών μελών με 
υψηλά επίπεδα κατώτατων μισθών σε 
σχέση με τον διάμεσο μισθό έχει κάλυψη 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις άνω του 
70 %. Αν και όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να παροτρυνθούν να προωθούν τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, τα κράτη 
στα οποία δεν επιτυγχάνεται το εν λόγω 
επίπεδο κάλυψης θα πρέπει, σε 
διαβούλευση και συμφωνία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, να θεσπίσουν, ή, αν 
διαθέτουν ήδη, να το ενισχύσουν, πλαίσιο 
διευκολυντικών διαδικασιών και θεσμικών 
ρυθμίσεων για την πλήρωση των 
αναγκαίων πρόσφορων όρων για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις. Το εν λόγω 
πλαίσιο θα πρέπει να καθοριστεί σύμφωνα 
με τον νόμο κατόπιν διαβούλευσης με 
τους κοινωνικούς εταίρους ή με τριμερείς 
συμφωνίες. 
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(19) Σε ένα πλαίσιο φθίνουσας κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις, είναι 
ουσιαστικής σημασίας τα κράτη μέλη να 
προωθούν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, προκειμένου να 
ενισχυθεί η πρόσβαση των εργαζομένων 
στην προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από τις 
συλλογικές συμβάσεις. Τα κράτη μέλη με 
υψηλό ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις τείνουν να έχουν 
χαμηλό ποσοστό χαμηλόμισθων 
εργαζομένων και υψηλούς κατώτατους 
μισθούς. Τα κράτη μέλη με μικρό ποσοστό 
χαμηλόμισθων εργαζομένων έχουν 
ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις άνω του 70 %. Ομοίως, 
η πλειονότητα των κρατών μελών με 
υψηλά επίπεδα κατώτατων μισθών σε 
σχέση με τον διάμεσο μισθό έχει κάλυψη 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις άνω του 
70 %. Αν και όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να παροτρυνθούν να προωθούν τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, τα κράτη 
στα οποία δεν επιτυγχάνεται το εν λόγω 
επίπεδο κάλυψης θα πρέπει, σε 
διαβούλευση και/ή συμφωνία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, να θεσπίσουν, ή, αν 
διαθέτουν ήδη, να το ενισχύσουν, πλαίσιο 
διευκολυντικών διαδικασιών και θεσμικών 
ρυθμίσεων για την πλήρωση των 
αναγκαίων πρόσφορων όρων για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις. Το εν λόγω 
πλαίσιο θα πρέπει να καθοριστεί με νόμο ή 
με τριμερή συμφωνία.

(19) Σε ένα πλαίσιο φθίνουσας κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις, είναι 
ουσιαστικής σημασίας τα κράτη μέλη να 
προωθούν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, προκειμένου να 
ενισχυθεί η πρόσβαση των εργαζομένων 
στην προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από τις 
συλλογικές συμβάσεις. Τα κράτη μέλη με 
υψηλό ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις τείνουν να έχουν 
χαμηλό ποσοστό χαμηλόμισθων 
εργαζομένων και υψηλούς κατώτατους 
μισθούς. Τα κράτη μέλη με μικρό ποσοστό 
χαμηλόμισθων εργαζομένων έχουν 
ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις άνω του 70 %. Ομοίως, 
η πλειονότητα των κρατών μελών με 
υψηλά επίπεδα κατώτατων μισθών σε 
σχέση με τον διάμεσο μισθό έχει κάλυψη 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις άνω του 
70 %. Αν και όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να παροτρυνθούν να προωθούν την 
κάλυψη από τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις σε ποσοστό 
τουλάχιστον 90% έως το 2030, τα κράτη 
στα οποία δεν επιτυγχάνεται το εν λόγω 
επίπεδο κάλυψης θα πρέπει, σε 
διαβούλευση και συμφωνία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, να θεσπίσουν, ή, αν 
διαθέτουν ήδη, να το ενισχύσουν, πλαίσιο 
διευκολυντικών διαδικασιών και θεσμικών 
ρυθμίσεων για την πλήρωση των 
αναγκαίων πρόσφορων όρων για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις. Το εν λόγω 
πλαίσιο θα πρέπει να καθοριστεί με νόμο ή 
με τριμερή συμφωνία.
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(19) Σε ένα πλαίσιο φθίνουσας κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις, είναι 
ουσιαστικής σημασίας τα κράτη μέλη να 
προωθούν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, προκειμένου να 
ενισχυθεί η πρόσβαση των εργαζομένων 
στην προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από τις 
συλλογικές συμβάσεις. Τα κράτη μέλη με 
υψηλό ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις τείνουν να έχουν 
χαμηλό ποσοστό χαμηλόμισθων 
εργαζομένων και υψηλούς κατώτατους 
μισθούς. Τα κράτη μέλη με μικρό ποσοστό 
χαμηλόμισθων εργαζομένων έχουν 
ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις άνω του 70 %. Ομοίως, 
η πλειονότητα των κρατών μελών με 
υψηλά επίπεδα κατώτατων μισθών σε 
σχέση με τον διάμεσο μισθό έχει κάλυψη 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις άνω του 
70 %. Αν και όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να παροτρυνθούν να προωθούν τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, τα κράτη 
στα οποία δεν επιτυγχάνεται το εν λόγω 
επίπεδο κάλυψης θα πρέπει, σε 
διαβούλευση και/ή συμφωνία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, να θεσπίσουν, ή, αν 
διαθέτουν ήδη, να το ενισχύσουν, πλαίσιο 
διευκολυντικών διαδικασιών και θεσμικών 
ρυθμίσεων για την πλήρωση των 
αναγκαίων πρόσφορων όρων για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις. Το εν λόγω 
πλαίσιο θα πρέπει να καθοριστεί με νόμο ή 
με τριμερή συμφωνία.

(19) Σε ένα πλαίσιο φθίνουσας κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις, είναι 
ενδιαφέρον, αν το επιθυμούν, τα κράτη 
μέλη να προωθούν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, προκειμένου να 
ενισχυθεί η πρόσβαση των εργαζομένων 
στην προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από τις 
συλλογικές συμβάσεις. Τα κράτη μέλη με 
υψηλό ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις τείνουν να έχουν 
χαμηλό ποσοστό χαμηλόμισθων 
εργαζομένων και υψηλούς κατώτατους 
μισθούς. Τα κράτη μέλη με μικρό ποσοστό 
χαμηλόμισθων εργαζομένων έχουν 
ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις άνω του 70 %. Ομοίως, 
η πλειονότητα των κρατών μελών με 
υψηλά επίπεδα κατώτατων μισθών σε 
σχέση με τον διάμεσο μισθό έχει κάλυψη 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις άνω του 
70 %. Αν και όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να παροτρυνθούν να προωθούν τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, τα κράτη 
στα οποία δεν επιτυγχάνεται το εν λόγω 
επίπεδο κάλυψης θα πρέπει, σε 
διαβούλευση και/ή συμφωνία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, να θεσπίσουν, ή, αν 
διαθέτουν ήδη, να το ενισχύσουν, πλαίσιο 
διευκολυντικών διαδικασιών και θεσμικών 
ρυθμίσεων για την πλήρωση των 
αναγκαίων πρόσφορων όρων για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις. Το εν λόγω 
πλαίσιο θα πρέπει να καθοριστεί με νόμο ή 
με τριμερή συμφωνία.
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Τροπολογία 274
David Casa

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Σε ένα πλαίσιο φθίνουσας κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις, είναι 
ουσιαστικής σημασίας τα κράτη μέλη να 
προωθούν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, προκειμένου να 
ενισχυθεί η πρόσβαση των εργαζομένων 
στην προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από τις 
συλλογικές συμβάσεις. Τα κράτη μέλη με 
υψηλό ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις τείνουν να έχουν 
χαμηλό ποσοστό χαμηλόμισθων 
εργαζομένων και υψηλούς κατώτατους 
μισθούς. Τα κράτη μέλη με μικρό ποσοστό 
χαμηλόμισθων εργαζομένων έχουν 
ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις άνω του 70 %. Ομοίως, 
η πλειονότητα των κρατών μελών με 
υψηλά επίπεδα κατώτατων μισθών σε 
σχέση με τον διάμεσο μισθό έχει κάλυψη 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις άνω του 
70 %. Αν και όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να παροτρυνθούν να προωθούν τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, τα κράτη 
στα οποία δεν επιτυγχάνεται το εν λόγω 
επίπεδο κάλυψης θα πρέπει, σε 
διαβούλευση και/ή συμφωνία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, να θεσπίσουν, ή, αν 
διαθέτουν ήδη, να το ενισχύσουν, πλαίσιο 
διευκολυντικών διαδικασιών και θεσμικών 
ρυθμίσεων για την πλήρωση των 
αναγκαίων πρόσφορων όρων για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις. Το εν λόγω 
πλαίσιο θα πρέπει να καθοριστεί με νόμο ή 
με τριμερή συμφωνία.

(19) Σε ένα πλαίσιο φθίνουσας κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις, είναι 
ουσιαστικής σημασίας τα κράτη μέλη να 
προωθούν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, προκειμένου να 
ενισχυθεί η πρόσβαση των εργαζομένων 
στην προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από τις 
συλλογικές συμβάσεις. Τα κράτη μέλη με 
υψηλό ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις τείνουν να έχουν 
χαμηλό ποσοστό χαμηλόμισθων 
εργαζομένων και υψηλούς κατώτατους 
μισθούς. Τα κράτη μέλη με μικρό ποσοστό 
χαμηλόμισθων εργαζομένων έχουν 
ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις άνω του 70 %. Ομοίως, 
η πλειονότητα των κρατών μελών με 
υψηλά επίπεδα κατώτατων μισθών σε 
σχέση με τον διάμεσο μισθό έχει κάλυψη 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις άνω του 
70 %. Αν και όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να παροτρυνθούν να προωθούν τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, τα κράτη 
στα οποία δεν επιτυγχάνεται το εν λόγω 
επίπεδο κάλυψης θα πρέπει, σε 
διαβούλευση και συμφωνία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, να θεσπίσουν, ή, αν 
διαθέτουν ήδη, να το ενισχύσουν, πλαίσιο 
διευκολυντικών διαδικασιών και θεσμικών 
ρυθμίσεων για την πλήρωση των 
αναγκαίων πρόσφορων όρων για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις. Το πλαίσιο 
αυτό θα πρέπει να θεσπιστεί σύμφωνα με 
την εθνική νομοθεσία και πρακτική.
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Τροπολογία 275
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu 
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Loránt Vincze, Cristian-Silviu 
Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Σε ένα πλαίσιο φθίνουσας κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις, είναι 
ουσιαστικής σημασίας τα κράτη μέλη να 
προωθούν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, προκειμένου να 
ενισχυθεί η πρόσβαση των εργαζομένων 
στην προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από τις 
συλλογικές συμβάσεις. Τα κράτη μέλη με 
υψηλό ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις τείνουν να έχουν 
χαμηλό ποσοστό χαμηλόμισθων 
εργαζομένων και υψηλούς κατώτατους 
μισθούς. Τα κράτη μέλη με μικρό ποσοστό 
χαμηλόμισθων εργαζομένων έχουν 
ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις άνω του 70 %. Ομοίως, 
η πλειονότητα των κρατών μελών με 
υψηλά επίπεδα κατώτατων μισθών σε 
σχέση με τον διάμεσο μισθό έχει κάλυψη 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις άνω του 
70 %. Αν και όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να παροτρυνθούν να προωθούν τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, τα κράτη 
στα οποία δεν επιτυγχάνεται το εν λόγω 
επίπεδο κάλυψης θα πρέπει, σε 
διαβούλευση και/ή συμφωνία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, να θεσπίσουν, ή, αν 
διαθέτουν ήδη, να το ενισχύσουν, πλαίσιο 
διευκολυντικών διαδικασιών και θεσμικών 
ρυθμίσεων για την πλήρωση των 
αναγκαίων πρόσφορων όρων για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις. Το εν λόγω 
πλαίσιο θα πρέπει να καθοριστεί με νόμο ή 
με τριμερή συμφωνία.

(19) Σε ένα πλαίσιο φθίνουσας κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις, 
συνιστάται τα κράτη μέλη να προωθούν 
τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, 
προκειμένου να ενισχυθεί η πρόσβαση των 
εργαζομένων στην προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού η οποία παρέχεται από 
τις συλλογικές συμβάσεις. Τα κράτη μέλη 
με υψηλό ποσοστό κάλυψης από 
συλλογικές διαπραγματεύσεις τείνουν να 
έχουν χαμηλό ποσοστό χαμηλόμισθων 
εργαζομένων και υψηλούς κατώτατους 
μισθούς. Τα κράτη μέλη με μικρό ποσοστό 
χαμηλόμισθων εργαζομένων έχουν 
ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις άνω του 70 %. Ομοίως, 
η πλειονότητα των κρατών μελών με 
υψηλά επίπεδα κατώτατων μισθών σε 
σχέση με τον διάμεσο μισθό έχει κάλυψη 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις άνω του 
70 %. Αν και όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να παροτρυνθούν να προωθούν τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, 
προβαίνοντας σε διαβούλευση και/ή 
συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
να θεσπίσουν, ή, αν διαθέτουν ήδη, να το 
ενισχύσουν, πλαίσιο διευκολυντικών 
διαδικασιών και θεσμικών ρυθμίσεων για 
την πλήρωση των αναγκαίων πρόσφορων 
όρων για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. 
Το εν λόγω πλαίσιο θα πρέπει να 
καθοριστεί με νόμο ή με τριμερή 
συμφωνία.
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Τροπολογία 276
Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Σε ένα πλαίσιο φθίνουσας κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις, είναι 
ουσιαστικής σημασίας τα κράτη μέλη να 
προωθούν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, προκειμένου να 
ενισχυθεί η πρόσβαση των εργαζομένων 
στην προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από τις 
συλλογικές συμβάσεις. Τα κράτη μέλη με 
υψηλό ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις τείνουν να έχουν 
χαμηλό ποσοστό χαμηλόμισθων 
εργαζομένων και υψηλούς κατώτατους 
μισθούς. Τα κράτη μέλη με μικρό ποσοστό 
χαμηλόμισθων εργαζομένων έχουν 
ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις άνω του 70 %. Ομοίως, 
η πλειονότητα των κρατών μελών με 
υψηλά επίπεδα κατώτατων μισθών σε 
σχέση με τον διάμεσο μισθό έχει κάλυψη 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις άνω του 
70 %. Αν και όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να παροτρυνθούν να προωθούν τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, τα κράτη 
στα οποία δεν επιτυγχάνεται το εν λόγω 
επίπεδο κάλυψης θα πρέπει, σε 
διαβούλευση και/ή συμφωνία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, να θεσπίσουν, ή, αν 
διαθέτουν ήδη, να το ενισχύσουν, πλαίσιο 
διευκολυντικών διαδικασιών και θεσμικών 
ρυθμίσεων για την πλήρωση των 
αναγκαίων πρόσφορων όρων για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις.

(19) Σε ένα πλαίσιο φθίνουσας κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις, είναι 
ουσιαστικής σημασίας τα κράτη μέλη να 
προωθούν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, προκειμένου να 
ενισχυθεί η πρόσβαση των εργαζομένων 
στην προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από τις 
συλλογικές συμβάσεις. Τα κράτη μέλη με 
υψηλό ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις τείνουν να έχουν 
χαμηλό ποσοστό χαμηλόμισθων 
εργαζομένων και υψηλούς κατώτατους 
μισθούς. Τα κράτη μέλη με μικρό ποσοστό 
χαμηλόμισθων εργαζομένων έχουν 
ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις άνω του 70 %. Ομοίως, 
η πλειονότητα των κρατών μελών με 
υψηλά επίπεδα κατώτατων μισθών σε 
σχέση με τον διάμεσο μισθό έχει κάλυψη 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις άνω του 
70 %. Αν και όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να παροτρυνθούν να προωθούν τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, τα κράτη 
στα οποία δεν επιτυγχάνεται το εν λόγω 
επίπεδο κάλυψης θα πρέπει, σε 
διαβούλευση με τους κοινωνικούς 
εταίρους, να θεσπίσουν, ή, αν διαθέτουν 
ήδη, να το ενισχύσουν, πλαίσιο 
διευκολυντικών διαδικασιών και θεσμικών 
ρυθμίσεων για την πλήρωση των 
αναγκαίων πρόσφορων όρων για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία και πρακτική.
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Αν και η προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού μέσω συλλογικών 
διαπραγματεύσεων είναι εν γένει 
περισσότερο επωφελής τόσο για τους 
εργαζόμενους όσο και για τις επιχειρήσεις 
και έχει καίρια σημασία για την ένταξη 
διαφόρων άτυπων μορφών εργασίας, οι 
υφιστάμενες μορφές συλλογικών 
διαπραγματεύσεων έχουν μέχρι στιγμής 
αποδειχτεί αναποτελεσματικές για την 
κάλυψη των αναγκών των μικρών 
επιχειρήσεων και των εργοδοτών του 
τομέα της τεχνολογίας. Συνεπώς, θα 
πρέπει να ενθαρρυνθούν νέες μορφές 
συλλογικών διαπραγματεύσεων. 
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Τροπολογία 278
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu 
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Loránt Vincze, Cristian-Silviu 
Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Απαιτούνται καλά σχεδιασμένοι 
κανόνες, διαδικασίες και πρακτικές για τον 
καθορισμό και την επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, ώστε να 
επιτυγχάνονται επαρκείς κατώτατοι 
μισθοί, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζονται 
οι θέσεις εργασίας και η 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό 
περιλαμβάνεται σειρά στοιχείων για τη 
διατήρηση της επάρκειας των νόμιμων 
κατώτατων μισθών, 

(20) Απαιτούνται καλά σχεδιασμένοι 
κανόνες, διαδικασίες και πρακτικές για τον 
καθορισμό και την επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, ώστε να 
επιτυγχάνονται κατώτατοι μισθοί, ενώ 
παράλληλα θα διασφαλίζονται οι θέσεις 
εργασίας και η ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η έγκαιρη 
και ουσιαστική συνεργασία με τους 
κοινωνικούς εταίρους αποτελεί ακόμη ένα 
στοιχείο χρηστής διακυβέρνησης, το οποίο 
καθιστά δυνατή μια διαδικασία λήψης 
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συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων και 
δεικτών για την αξιολόγηση της 
επάρκειας, τακτικών και έγκαιρων 
επικαιροποιήσεων, της ύπαρξης 
συμβουλευτικών οργάνων και της 
συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων. Η 
έγκαιρη και ουσιαστική συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων αποτελεί ακόμη ένα 
στοιχείο χρηστής διακυβέρνησης, το οποίο 
καθιστά δυνατή μια διαδικασία λήψης 
αποφάσεων τεκμηριωμένη και χωρίς 
αποκλεισμούς.

αποφάσεων τεκμηριωμένη και χωρίς 
αποκλεισμούς.

Or. en

Τροπολογία 279
Radan Kanev

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Απαιτούνται καλά σχεδιασμένοι 
κανόνες, διαδικασίες και πρακτικές για τον 
καθορισμό και την επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, ώστε να 
επιτυγχάνονται επαρκείς κατώτατοι μισθοί, 
ενώ παράλληλα θα διασφαλίζονται οι 
θέσεις εργασίας και η ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στο 
πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται σειρά 
στοιχείων για τη διατήρηση της επάρκειας 
των νόμιμων κατώτατων μισθών, 
συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων και 
δεικτών για την αξιολόγηση της επάρκειας, 
τακτικών και έγκαιρων επικαιροποιήσεων, 
της ύπαρξης συμβουλευτικών οργάνων και 
της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων. 
Η έγκαιρη και ουσιαστική συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων αποτελεί ακόμη ένα 
στοιχείο χρηστής διακυβέρνησης, το οποίο 
καθιστά δυνατή μια διαδικασία λήψης 
αποφάσεων τεκμηριωμένη και χωρίς 
αποκλεισμούς.

(20) Απαιτούνται καλά σχεδιασμένοι 
κανόνες, διαδικασίες και πρακτικές για τον 
καθορισμό και την επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, ώστε να 
επιτυγχάνονται επαρκείς και δίκαιοι 
κατώτατοι μισθοί, ενώ παράλληλα θα 
διασφαλίζονται οι υφιστάμενες και θα 
δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, 
καθώς και ώστε να εξασφαλίζονται η 
ισότιμη μεταχείριση, οι ίσοι όροι 
ανταγωνισμού και η ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στο 
πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται σειρά 
στοιχείων για τη διατήρηση της επάρκειας 
των νόμιμων κατώτατων μισθών, 
συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων και 
δεικτών για την αξιολόγηση της επάρκειας, 
τακτικών και έγκαιρων επικαιροποιήσεων, 
της ύπαρξης συμβουλευτικών οργάνων και 
της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων. 
Η έγκαιρη, ολοκληρωμένη και ουσιαστική 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, 
μεταξύ άλλων στο πλαίσιο καινοτόμων 
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και ευέλικτων μορφών διαλόγου που θα 
αντικατοπτρίζουν τη νέα κοινωνική και 
οικονομική πραγματικότητα, αποτελεί 
ακόμη ένα στοιχείο χρηστής 
διακυβέρνησης, το οποίο καθιστά δυνατή 
μια διαδικασία λήψης αποφάσεων 
τεκμηριωμένη και χωρίς αποκλεισμούς. 

Or. en

Τροπολογία 280
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Απαιτούνται καλά σχεδιασμένοι 
κανόνες, διαδικασίες και πρακτικές για τον 
καθορισμό και την επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, ώστε να 
επιτυγχάνονται επαρκείς κατώτατοι μισθοί, 
ενώ παράλληλα θα διασφαλίζονται οι 
θέσεις εργασίας και η ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στο 
πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται σειρά 
στοιχείων για τη διατήρηση της επάρκειας 
των νόμιμων κατώτατων μισθών, 
συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων και 
δεικτών για την αξιολόγηση της επάρκειας, 
τακτικών και έγκαιρων επικαιροποιήσεων, 
της ύπαρξης συμβουλευτικών οργάνων και 
της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων. 
Η έγκαιρη και ουσιαστική συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων αποτελεί ακόμη ένα 
στοιχείο χρηστής διακυβέρνησης, το οποίο 
καθιστά δυνατή μια διαδικασία λήψης 
αποφάσεων τεκμηριωμένη και χωρίς 
αποκλεισμούς.

(20) Απαιτούνται καλά σχεδιασμένοι 
κανόνες, διαδικασίες και πρακτικές για τον 
καθορισμό και την επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, ώστε να 
επιτυγχάνονται επαρκείς και αξιοπρεπείς 
κατώτατοι μισθοί, ενώ παράλληλα θα 
διασφαλίζονται οι υφιστάμενες και θα 
δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, με 
εγγύηση της ίσης μεταχείρισης και των 
ίσων όρων ανταγωνισμού για τις 
επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο 
αυτό περιλαμβάνεται σειρά στοιχείων για 
τη διατήρηση της αξιοπρέπειας και της 
επάρκειας των νόμιμων κατώτατων 
μισθών, συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων 
και δεικτών για την αξιολόγηση της 
επάρκειας, τακτικών και έγκαιρων 
επικαιροποιήσεων, της ύπαρξης 
συμβουλευτικών οργάνων και της 
συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων. Η 
έγκαιρη, ολοκληρωμένη και ουσιαστική 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων 
αποτελεί ακόμη ένα στοιχείο χρηστής 
διακυβέρνησης, το οποίο καθιστά δυνατή 
μια διαδικασία λήψης αποφάσεων 
τεκμηριωμένη και χωρίς αποκλεισμούς.



AM\1231713EL.docx 157/500 PE692.765v02-00

EL

Or. en

Τροπολογία 281
Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Απαιτούνται καλά σχεδιασμένοι 
κανόνες, διαδικασίες και πρακτικές για τον 
καθορισμό και την επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, ώστε να 
επιτυγχάνονται επαρκείς κατώτατοι μισθοί, 
ενώ παράλληλα θα διασφαλίζονται οι 
θέσεις εργασίας και η ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στο 
πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται σειρά 
στοιχείων για τη διατήρηση της επάρκειας 
των νόμιμων κατώτατων μισθών, 
συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων και 
δεικτών για την αξιολόγηση της επάρκειας, 
τακτικών και έγκαιρων επικαιροποιήσεων, 
της ύπαρξης συμβουλευτικών οργάνων και 
της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων. 
Η έγκαιρη και ουσιαστική συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων αποτελεί ακόμη ένα 
στοιχείο χρηστής διακυβέρνησης, το οποίο 
καθιστά δυνατή μια διαδικασία λήψης 
αποφάσεων τεκμηριωμένη και χωρίς 
αποκλεισμούς.

(20) Απαιτούνται καλά σχεδιασμένοι 
κανόνες, διαδικασίες και πρακτικές για τον 
καθορισμό και την επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, μεταξύ 
άλλων μέσω αυτόματης τιμαριθμικής 
αναπροσαρμογής, ώστε να επιτυγχάνονται 
επαρκείς κατώτατοι μισθοί, ενώ 
παράλληλα θα διασφαλίζονται οι θέσεις 
εργασίας και η ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο 
αυτό περιλαμβάνεται σειρά στοιχείων για 
τη διατήρηση της επάρκειας των νόμιμων 
κατώτατων μισθών, 
συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων και 
δεικτών για την αξιολόγηση της επάρκειας, 
τακτικών και έγκαιρων επικαιροποιήσεων, 
της ύπαρξης συμβουλευτικών οργάνων και 
της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων, 
τόσο άμεσα όσο και έμμεσα. Η έγκαιρη 
και ουσιαστική συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων αποτελεί ακόμη ένα 
στοιχείο χρηστής διακυβέρνησης, το οποίο 
καθιστά δυνατή μια διαδικασία λήψης 
αποφάσεων τεκμηριωμένη και χωρίς 
αποκλεισμούς.

Or. en

Τροπολογία 282
Leila Chaibi, Manon Aubry, Manuel Bompard, Emmanuel Maurel, Younous Omarjee, 
Anne-Sophie Pelletier, Eugenia Rodríguez Palop, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Απαιτούνται καλά σχεδιασμένοι 
κανόνες, διαδικασίες και πρακτικές για τον 
καθορισμό και την επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, ώστε να 
επιτυγχάνονται επαρκείς κατώτατοι μισθοί, 
ενώ παράλληλα θα διασφαλίζονται οι 
θέσεις εργασίας και η ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στο 
πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται σειρά 
στοιχείων για τη διατήρηση της επάρκειας 
των νόμιμων κατώτατων μισθών, 
συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων και 
δεικτών για την αξιολόγηση της επάρκειας, 
τακτικών και έγκαιρων επικαιροποιήσεων, 
της ύπαρξης συμβουλευτικών οργάνων και 
της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων. 
Η έγκαιρη και ουσιαστική συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων αποτελεί ακόμη ένα 
στοιχείο χρηστής διακυβέρνησης, το οποίο 
καθιστά δυνατή μια διαδικασία λήψης 
αποφάσεων τεκμηριωμένη και χωρίς 
αποκλεισμούς.

(20) Απαιτούνται καλά σχεδιασμένοι 
κανόνες, διαδικασίες και πρακτικές για τον 
καθορισμό και την επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, ώστε να 
επιτυγχάνονται επαρκείς κατώτατοι μισθοί, 
ενώ παράλληλα θα διασφαλίζονται οι 
θέσεις εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό 
περιλαμβάνεται σειρά στοιχείων για τη 
διατήρηση της επάρκειας των νόμιμων 
κατώτατων μισθών, 
συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων και 
δεικτών για την αξιολόγηση της επάρκειας, 
τακτικών και έγκαιρων επικαιροποιήσεων, 
της ύπαρξης συμβουλευτικών οργάνων και 
της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων. 
Η έγκαιρη και ουσιαστική συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων αποτελεί ακόμη ένα 
στοιχείο χρηστής διακυβέρνησης, το οποίο 
καθιστά δυνατή μια διαδικασία λήψης 
αποφάσεων τεκμηριωμένη και χωρίς 
αποκλεισμούς.

Or. fr

Τροπολογία 283
Milan Brglez, Radka Maxová

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Απαιτούνται καλά σχεδιασμένοι 
κανόνες, διαδικασίες και πρακτικές για τον 
καθορισμό και την επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, ώστε να 
επιτυγχάνονται επαρκείς κατώτατοι μισθοί, 
ενώ παράλληλα θα διασφαλίζονται οι 
θέσεις εργασίας και η ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στο 
πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται σειρά 

(20) Απαιτούνται καλά σχεδιασμένοι 
κανόνες, διαδικασίες και πρακτικές για τον 
καθορισμό και την επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, μεταξύ 
άλλων μέσω αυτόματης τιμαριθμικής 
αναπροσαρμογής, ώστε να επιτυγχάνονται 
επαρκείς κατώτατοι μισθοί, ενώ 
παράλληλα θα διασφαλίζονται οι θέσεις 
εργασίας και η ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
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στοιχείων για τη διατήρηση της επάρκειας 
των νόμιμων κατώτατων μισθών, 
συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων και 
δεικτών για την αξιολόγηση της επάρκειας, 
τακτικών και έγκαιρων επικαιροποιήσεων, 
της ύπαρξης συμβουλευτικών οργάνων και 
της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων. 
Η έγκαιρη και ουσιαστική συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων αποτελεί ακόμη ένα 
στοιχείο χρηστής διακυβέρνησης, το οποίο 
καθιστά δυνατή μια διαδικασία λήψης 
αποφάσεων τεκμηριωμένη και χωρίς 
αποκλεισμούς.

μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο 
αυτό περιλαμβάνεται σειρά στοιχείων για 
τη διατήρηση της επάρκειας των νόμιμων 
κατώτατων μισθών, 
συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων και 
δεικτών για την αξιολόγηση της επάρκειας, 
τακτικών και έγκαιρων επικαιροποιήσεων, 
της ύπαρξης συμβουλευτικών οργάνων και 
της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων. 
Η έγκαιρη και ουσιαστική συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων αποτελεί ακόμη ένα 
στοιχείο χρηστής διακυβέρνησης, το οποίο 
καθιστά δυνατή μια διαδικασία λήψης 
αποφάσεων τεκμηριωμένη και χωρίς 
αποκλεισμούς.

Or. en

Τροπολογία 284
Sandra Pereira, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Απαιτούνται καλά σχεδιασμένοι 
κανόνες, διαδικασίες και πρακτικές για τον 
καθορισμό και την επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, ώστε να 
επιτυγχάνονται επαρκείς κατώτατοι 
μισθοί, ενώ παράλληλα θα 
διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας και η 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό 
περιλαμβάνεται σειρά στοιχείων για τη 
διατήρηση της επάρκειας των νόμιμων 
κατώτατων μισθών, 
συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων και 
δεικτών για την αξιολόγηση της επάρκειας, 
τακτικών και έγκαιρων επικαιροποιήσεων, 
της ύπαρξης συμβουλευτικών οργάνων και 
της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων. 
Η έγκαιρη και ουσιαστική συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων αποτελεί ακόμη ένα 
στοιχείο χρηστής διακυβέρνησης, το οποίο 

(20) Απαιτούνται καλά σχεδιασμένοι 
κανόνες, διαδικασίες και πρακτικές για τον 
καθορισμό και την επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, ώστε να 
επιτυγχάνονται αύξηση των μισθών και 
ενίσχυση της αξίας της εργασίας και των 
εργαζομένων. Στο πλαίσιο αυτό 
περιλαμβάνεται σειρά στοιχείων για τη 
διατήρηση της επάρκειας των νόμιμων 
κατώτατων μισθών, 
συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων και 
δεικτών για την αξιολόγηση της επάρκειας, 
τακτικών και έγκαιρων επικαιροποιήσεων, 
της ύπαρξης συμβουλευτικών οργάνων και 
της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων. 
Η έγκαιρη και ουσιαστική συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων αποτελεί ακόμη ένα 
στοιχείο χρηστής διακυβέρνησης, το οποίο 
καθιστά δυνατή μια διαδικασία λήψης 
αποφάσεων τεκμηριωμένη και χωρίς 



PE692.765v02-00 160/500 AM\1231713EL.docx

EL

καθιστά δυνατή μια διαδικασία λήψης 
αποφάσεων τεκμηριωμένη και χωρίς 
αποκλεισμούς.

αποκλεισμούς.

Or. pt

Τροπολογία 285
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Απαιτούνται καλά σχεδιασμένοι 
κανόνες, διαδικασίες και πρακτικές για τον 
καθορισμό και την επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, ώστε να 
επιτυγχάνονται επαρκείς κατώτατοι 
μισθοί, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζονται 
οι θέσεις εργασίας και η 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό 
περιλαμβάνεται σειρά στοιχείων για τη 
διατήρηση της επάρκειας των νόμιμων 
κατώτατων μισθών, 
συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων και 
δεικτών για την αξιολόγηση της επάρκειας, 
τακτικών και έγκαιρων επικαιροποιήσεων, 
της ύπαρξης συμβουλευτικών οργάνων και 
της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων. 
Η έγκαιρη και ουσιαστική συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων αποτελεί ακόμη ένα 
στοιχείο χρηστής διακυβέρνησης, το οποίο 
καθιστά δυνατή μια διαδικασία λήψης 
αποφάσεων τεκμηριωμένη και χωρίς 
αποκλεισμούς.

(20) Απαιτούνται καλά σχεδιασμένοι, 
σαφείς κανόνες, διαφανείς διαδικασίες και 
πρακτικές για τον καθορισμό και την 
επικαιροποίηση των νόμιμων κατώτατων 
μισθών, ώστε να προάγονται επαρκείς 
κατώτατοι μισθοί, ενώ παράλληλα θα 
διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας και η 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών 
και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στο 
πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται σειρά 
στοιχείων για την προαγωγή της επάρκειας 
των νόμιμων κατώτατων μισθών, 
συμπεριλαμβανομένων κατευθυντήριων 
κριτηρίων και δεικτών για την αξιολόγηση 
της επάρκειας, τακτικών και έγκαιρων 
επικαιροποιήσεων, της ύπαρξης 
συμβουλευτικών οργάνων και της 
συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων. Η 
έγκαιρη και ουσιαστική συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων αποτελεί ακόμη ένα 
στοιχείο χρηστής διακυβέρνησης, το οποίο 
καθιστά δυνατή μια διαδικασία λήψης 
αποφάσεων τεκμηριωμένη και χωρίς 
αποκλεισμούς.

Or. en

Τροπολογία 286
Klára Dobrev
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Απαιτούνται καλά σχεδιασμένοι 
κανόνες, διαδικασίες και πρακτικές για τον 
καθορισμό και την επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, ώστε να 
επιτυγχάνονται επαρκείς κατώτατοι μισθοί, 
ενώ παράλληλα θα διασφαλίζονται οι 
θέσεις εργασίας και η ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στο 
πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται σειρά 
στοιχείων για τη διατήρηση της επάρκειας 
των νόμιμων κατώτατων μισθών, 
συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων και 
δεικτών για την αξιολόγηση της επάρκειας, 
τακτικών και έγκαιρων επικαιροποιήσεων, 
της ύπαρξης συμβουλευτικών οργάνων και 
της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων. 
Η έγκαιρη και ουσιαστική συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων αποτελεί ακόμη ένα 
στοιχείο χρηστής διακυβέρνησης, το οποίο 
καθιστά δυνατή μια διαδικασία λήψης 
αποφάσεων τεκμηριωμένη και χωρίς 
αποκλεισμούς.

(20) Απαιτούνται καλά σχεδιασμένοι 
κανόνες, διαδικασίες και πρακτικές για τον 
καθορισμό και την επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, ώστε να 
επιτυγχάνονται επαρκείς κατώτατοι μισθοί, 
ενώ παράλληλα θα διασφαλίζονται οι 
θέσεις εργασίας και η ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στο 
πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται σειρά 
στοιχείων για τη διατήρηση της επάρκειας 
των νόμιμων κατώτατων μισθών, 
συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων και 
δεικτών για την αξιολόγηση της επάρκειας, 
τακτικών και έγκαιρων επικαιροποιήσεων, 
της ύπαρξης συμβουλευτικών οργάνων και 
της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων. 
Η έγκαιρη και ουσιαστική συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων συνιστά προϋπόθεση 
της χρηστής διακυβέρνησης, το οποίο 
καθιστά δυνατή μια διαδικασία λήψης 
αποφάσεων τεκμηριωμένη και χωρίς 
αποκλεισμούς.

Or. en

Τροπολογία 287
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Απαιτούνται καλά σχεδιασμένοι 
κανόνες, διαδικασίες και πρακτικές για τον 
καθορισμό και την επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, ώστε να 
επιτυγχάνονται επαρκείς κατώτατοι 
μισθοί, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζονται 
οι θέσεις εργασίας και η 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, 

(20) Απαιτούνται καλά σχεδιασμένοι 
κανόνες, διαδικασίες και πρακτικές για τον 
καθορισμό και την επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, ώστε να 
προάγονται επαρκείς κατώτατοι μισθοί, 
ενώ παράλληλα θα διασφαλίζονται οι 
θέσεις εργασίας και η ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
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συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό 
περιλαμβάνεται σειρά στοιχείων για τη 
διατήρηση της επάρκειας των νόμιμων 
κατώτατων μισθών, 
συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων και 
δεικτών για την αξιολόγηση της επάρκειας, 
τακτικών και έγκαιρων επικαιροποιήσεων, 
της ύπαρξης συμβουλευτικών οργάνων και 
της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων. 
Η έγκαιρη και ουσιαστική συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων αποτελεί ακόμη ένα 
στοιχείο χρηστής διακυβέρνησης, το οποίο 
καθιστά δυνατή μια διαδικασία λήψης 
αποφάσεων τεκμηριωμένη και χωρίς 
αποκλεισμούς.

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στο 
πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται σειρά 
στοιχείων για τη διατήρηση της επάρκειας 
των νόμιμων κατώτατων μισθών, 
συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων και 
δεικτών για την αξιολόγηση της επάρκειας, 
τακτικών και έγκαιρων επικαιροποιήσεων, 
της ύπαρξης συμβουλευτικών οργάνων και 
της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων. 
Η έγκαιρη και ουσιαστική συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων αποτελεί ακόμη ένα 
στοιχείο χρηστής διακυβέρνησης, το οποίο 
καθιστά δυνατή μια διαδικασία λήψης 
αποφάσεων τεκμηριωμένη και χωρίς 
αποκλεισμούς.

Or. en

Τροπολογία 288
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Απαιτούνται καλά σχεδιασμένοι 
κανόνες, διαδικασίες και πρακτικές για τον 
καθορισμό και την επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, ώστε να 
επιτυγχάνονται επαρκείς κατώτατοι μισθοί, 
ενώ παράλληλα θα διασφαλίζονται οι 
θέσεις εργασίας και η ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στο 
πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται σειρά 
στοιχείων για τη διατήρηση της επάρκειας 
των νόμιμων κατώτατων μισθών, 
συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων και 
δεικτών για την αξιολόγηση της επάρκειας, 
τακτικών και έγκαιρων επικαιροποιήσεων, 
της ύπαρξης συμβουλευτικών οργάνων 
και της συμμετοχής των κοινωνικών 
εταίρων. Η έγκαιρη και ουσιαστική 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων 
αποτελεί ακόμη ένα στοιχείο χρηστής 

(20) Απαιτούνται καλά σχεδιασμένοι 
κανόνες, διαδικασίες και πρακτικές για τον 
καθορισμό και την επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, ώστε να 
επιτυγχάνονται επαρκείς κατώτατοι μισθοί, 
ενώ παράλληλα θα διασφαλίζονται οι 
θέσεις εργασίας και η ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στο 
πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται σειρά 
στοιχείων για τη διατήρηση της επάρκειας 
των νόμιμων κατώτατων μισθών, 
συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων και 
δεικτών για την αξιολόγηση της επάρκειας, 
τακτικών και έγκαιρων επικαιροποιήσεων 
και της συμμετοχής των κοινωνικών 
εταίρων. Η έγκαιρη και ουσιαστική 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων 
αποτελεί ακόμη ένα στοιχείο χρηστής 
διακυβέρνησης, το οποίο καθιστά δυνατή 
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διακυβέρνησης, το οποίο καθιστά δυνατή 
μια διαδικασία λήψης αποφάσεων 
τεκμηριωμένη και χωρίς αποκλεισμούς.

μια διαδικασία λήψης αποφάσεων 
τεκμηριωμένη και χωρίς αποκλεισμούς.

Or. pl

Τροπολογία 289
Peter Lundgren

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι κατώτατοι μισθοί θεωρούνται 
επαρκείς αν είναι δίκαιοι σε σχέση με την 
κατανομή των μισθών στη χώρα και αν 
διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών κρίνεται 
λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της 
απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας 
και των περιφερειακών και κλαδικών 
εξελίξεων. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
αξιολογείται τουλάχιστον σε σχέση με την 
αγοραστική τους δύναμη, την εξέλιξη της 
παραγωγικότητας και τη σχέση τους με 
τα επίπεδα, την κατανομή και την 
αύξηση των ακαθάριστων μισθών. Η 
χρήση δεικτών που χρησιμοποιούνται 
ευρέως σε διεθνές επίπεδο, όπως το 60 % 
του ακαθάριστου διάμεσου μισθού και το 
50 % του ακαθάριστου μέσου μισθού, 
μπορεί να συμβάλει ως οδηγός για την 
αξιολόγηση της επάρκειας του 
κατώτατου μισθού σε σχέση με το γενικό 
επίπεδο των μισθών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 290
Sandra Pereira, José Gusmão
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι κατώτατοι μισθοί θεωρούνται 
επαρκείς αν είναι δίκαιοι σε σχέση με την 
κατανομή των μισθών στη χώρα και αν 
διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών κρίνεται 
λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της 
απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας 
και των περιφερειακών και κλαδικών 
εξελίξεων. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
αξιολογείται τουλάχιστον σε σχέση με την 
αγοραστική τους δύναμη, την εξέλιξη της 
παραγωγικότητας και τη σχέση τους με 
τα επίπεδα, την κατανομή και την 
αύξηση των ακαθάριστων μισθών. Η 
χρήση δεικτών που χρησιμοποιούνται 
ευρέως σε διεθνές επίπεδο, όπως το 60 % 
του ακαθάριστου διάμεσου μισθού και το 
50 % του ακαθάριστου μέσου μισθού, 
μπορεί να συμβάλει ως οδηγός για την 
αξιολόγηση της επάρκειας του 
κατώτατου μισθού σε σχέση με το γενικό 
επίπεδο των μισθών.

(21) Οι κατώτατοι μισθοί θεωρούνται 
επαρκείς αν είναι δίκαιοι και αν 
διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών θα πρέπει να κρίνεται 
λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των 
εργαζομένων, των αυξήσεων του κόστους 
διαβίωσης και των εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, και θα 
πρέπει να βασίζεται στη αρχή της ίσης 
αμοιβής για ίση εργασία.

Or. pt

Τροπολογία 291
Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι κατώτατοι μισθοί θεωρούνται 
επαρκείς αν είναι δίκαιοι σε σχέση με την 
κατανομή των μισθών στη χώρα και αν 
διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο 

(21) Οι κατώτατοι μισθοί θεωρούνται 
επαρκείς αν είναι δίκαιοι σε σχέση με την 
κατανομή των μισθών στη χώρα και αν 
διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο 
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διαβίωσης. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών κρίνεται 
λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της 
απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και 
των περιφερειακών και κλαδικών 
εξελίξεων. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
αξιολογείται τουλάχιστον σε σχέση με την 
αγοραστική τους δύναμη, την εξέλιξη της 
παραγωγικότητας και τη σχέση τους με τα 
επίπεδα, την κατανομή και την αύξηση των 
ακαθάριστων μισθών. Η χρήση δεικτών 
που χρησιμοποιούνται ευρέως σε διεθνές 
επίπεδο, όπως το 60 % του ακαθάριστου 
διάμεσου μισθού και το 50 % του 
ακαθάριστου μέσου μισθού, μπορεί να 
συμβάλει ως οδηγός για την αξιολόγηση 
της επάρκειας του κατώτατου μισθού σε 
σχέση με το γενικό επίπεδο των μισθών.

διαβίωσης. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών κρίνεται 
λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της 
απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και 
των περιφερειακών και κλαδικών 
εξελίξεων. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
αξιολογείται τουλάχιστον σε σχέση με την 
αγοραστική τους δύναμη, την εξέλιξη της 
παραγωγικότητας και τη σχέση τους με τα 
επίπεδα, την κατανομή και την αύξηση των 
ακαθάριστων μισθών. Η χρήση δεικτών 
που χρησιμοποιούνται ευρέως σε διεθνές 
επίπεδο, όπως το 60 % του ακαθάριστου 
διάμεσου μισθού και το 50 % του 
ακαθάριστου μέσου μισθού, μπορεί να 
συμβάλει ως οδηγός για την αξιολόγηση 
της επάρκειας του κατώτατου μισθού σε 
σχέση με το γενικό επίπεδο των μισθών. 
Για την επίτευξη κοινωνικής σύγκλισης 
και συνοχής μεταξύ των κρατών – μελών, 
μετά δύο έτη από την έναρξη ισχύος της 
οδηγίας, ο επαρκής κατώτατος μισθός θα 
πρέπει να προσδιορίζεται σε 60% του 
διάμεσου των χωρών της Ευρωζώνης. Σε 
κάθε περίπτωση ο κατώτατος μισθός δεν 
θα πρέπει να προσδιορίζεται σε ύψος 
μικρότερο εκείνου που είχε διαμορφωθεί 
σε κάθε χώρα οποτεδήποτε και θα πρέπει 
να αποκλείεται μείωσή του.

Or. el

Τροπολογία 292
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu Winkler, 
Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt Vincze, 
Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι κατώτατοι μισθοί θεωρούνται 
επαρκείς αν είναι δίκαιοι σε σχέση με την 

(21) Οι κατώτατοι μισθοί θεωρούνται 
δίκαιοι αν είναι αναλογικοί με την 
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κατανομή των μισθών στη χώρα και αν 
διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών κρίνεται 
λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της 
απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και 
των περιφερειακών και κλαδικών 
εξελίξεων. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
αξιολογείται τουλάχιστον σε σχέση με την 
αγοραστική τους δύναμη, την εξέλιξη της 
παραγωγικότητας και τη σχέση τους με 
τα επίπεδα, την κατανομή και την 
αύξηση των ακαθάριστων μισθών. Η 
χρήση δεικτών που χρησιμοποιούνται 
ευρέως σε διεθνές επίπεδο, όπως το 60 % 
του ακαθάριστου διάμεσου μισθού και το 
50 % του ακαθάριστου μέσου μισθού, 
μπορεί να συμβάλει ως οδηγός για την 
αξιολόγηση της επάρκειας του 
κατώτατου μισθού σε σχέση με το γενικό 
επίπεδο των μισθών.

κατανομή των μισθών στη χώρα και αν 
διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης. Τα επίπεδα των νόμιμων 
κατώτατων μισθών καθορίζονται 
λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της 
απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και 
των περιφερειακών και κλαδικών 
επιπέδων και εξελίξεων.

Or. en

Τροπολογία 293
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι κατώτατοι μισθοί θεωρούνται 
επαρκείς αν είναι δίκαιοι σε σχέση με την 
κατανομή των μισθών στη χώρα και αν 
διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών κρίνεται 
λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της 
απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και 
των περιφερειακών και κλαδικών 
εξελίξεων. Η επάρκεια των νόμιμων 

(21) Οι κατώτατοι μισθοί θεωρούνται 
επαρκείς αν είναι δίκαιοι σε σχέση με την 
κατανομή των μισθών στη χώρα και αν 
διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών μπορεί, εάν είναι 
αναγκαίο, να κρίνεται λαμβανομένων 
υπόψη των εθνικών κοινωνικοοικονομικών 
συνθηκών, συμπεριλαμβανομένων της 
αύξησης της απασχόλησης, της 
ανταγωνιστικότητας και των 
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κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
αξιολογείται τουλάχιστον σε σχέση με την 
αγοραστική τους δύναμη, την εξέλιξη της 
παραγωγικότητας και τη σχέση τους με 
τα επίπεδα, την κατανομή και την 
αύξηση των ακαθάριστων μισθών. Η 
χρήση δεικτών που χρησιμοποιούνται 
ευρέως σε διεθνές επίπεδο, όπως το 60 % 
του ακαθάριστου διάμεσου μισθού και το 
50 % του ακαθάριστου μέσου μισθού, 
μπορεί να συμβάλει ως οδηγός για την 
αξιολόγηση της επάρκειας του 
κατώτατου μισθού σε σχέση με το γενικό 
επίπεδο των μισθών.

περιφερειακών και κλαδικών εξελίξεων.

Or. en

Τροπολογία 294
Eugen Tomac, Marian-Jean Marinescu, Vasile Blaga, Daniel Buda, Siegfried Mureşan

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι κατώτατοι μισθοί θεωρούνται 
επαρκείς αν είναι δίκαιοι σε σχέση με την 
κατανομή των μισθών στη χώρα και αν 
διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών κρίνεται 
λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της 
απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και 
των περιφερειακών και κλαδικών 
εξελίξεων. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
αξιολογείται τουλάχιστον σε σχέση με την 
αγοραστική τους δύναμη, την εξέλιξη της 
παραγωγικότητας και τη σχέση τους με 
τα επίπεδα, την κατανομή και την 
αύξηση των ακαθάριστων μισθών. Η 
χρήση δεικτών που χρησιμοποιούνται 
ευρέως σε διεθνές επίπεδο, όπως το 60 % 
του ακαθάριστου διάμεσου μισθού και το 
50 % του ακαθάριστου μέσου μισθού, 

(21) Οι κατώτατοι μισθοί θεωρούνται 
δίκαιοι αναλογικά προς την κατανομή των 
μισθών στη χώρα και αν διασφαλίζουν 
αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Τα επίπεδα 
των νόμιμων κατώτατων μισθών 
καθορίζονται λαμβανομένων υπόψη των 
εθνικών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της 
απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και 
των περιφερειακών και κλαδικών 
εξελίξεων, σε συνεργασία με τους 
κοινωνικούς εταίρους.
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μπορεί να συμβάλει ως οδηγός για την 
αξιολόγηση της επάρκειας του 
κατώτατου μισθού σε σχέση με το γενικό 
επίπεδο των μισθών.

Or. en

Τροπολογία 295
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι κατώτατοι μισθοί θεωρούνται 
επαρκείς αν είναι δίκαιοι σε σχέση με την 
κατανομή των μισθών στη χώρα και αν 
διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών κρίνεται 
λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της 
απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και 
των περιφερειακών και κλαδικών 
εξελίξεων. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
αξιολογείται τουλάχιστον σε σχέση με την 
αγοραστική τους δύναμη, την εξέλιξη της 
παραγωγικότητας και τη σχέση τους με τα 
επίπεδα, την κατανομή και την αύξηση των 
ακαθάριστων μισθών. Η χρήση δεικτών 
που χρησιμοποιούνται ευρέως σε διεθνές 
επίπεδο, όπως το 60 % του ακαθάριστου 
διάμεσου μισθού και το 50 % του 
ακαθάριστου μέσου μισθού, μπορεί να 
συμβάλει ως οδηγός για την αξιολόγηση 
της επάρκειας του κατώτατου μισθού σε 
σχέση με το γενικό επίπεδο των μισθών.

(21) Οι κατώτατοι μισθοί μπορούν να 
θεωρούνται επαρκείς αν είναι δίκαιοι σε 
σχέση με την κατανομή των μισθών στη 
χώρα και αν διασφαλίζουν αξιοπρεπές 
επίπεδο διαβίωσης, λαμβάνοντας υπόψη 
τις γενικές οικονομικές συνθήκες που 
επικρατούν στη χώρα. Η επάρκεια των 
νόμιμων κατώτατων μισθών κρίνεται 
λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της 
απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και 
των περιφερειακών και κλαδικών 
εξελίξεων. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
αξιολογείται τουλάχιστον σε σχέση με την 
αγοραστική τους δύναμη, λαμβανομένων 
υπόψη του κόστους διαβίωσης και της 
επιρροής των φόρων και των κοινωνικών 
παροχών σε είδος ή σε χρήμα, τις 
απαιτήσεις οικονομικής εξέλιξης, τα 
εθνικά επίπεδα παραγωγικότητας της 
εργασίας, την επίτευξη και διατήρηση 
υψηλού επιπέδου απασχόλησης και τη 
σχέση τους με τα επίπεδα, την κατανομή 
και την αύξηση των ακαθάριστων μισθών. 
Η χρήση δεικτών που χρησιμοποιούνται 
ευρέως σε διεθνές επίπεδο, όπως το 60 % 
του ακαθάριστου διάμεσου μισθού και το 
50 % του ακαθάριστου μέσου μισθού, 
μπορεί να συμβάλει ως οδηγός για την 
αξιολόγηση της επάρκειας του κατώτατου 



AM\1231713EL.docx 169/500 PE692.765v02-00

EL

μισθού σε σχέση με το γενικό επίπεδο των 
μισθών.

Or. en

Τροπολογία 296
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι κατώτατοι μισθοί θεωρούνται 
επαρκείς αν είναι δίκαιοι σε σχέση με την 
κατανομή των μισθών στη χώρα και αν 
διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών κρίνεται 
λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της 
απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και 
των περιφερειακών και κλαδικών 
εξελίξεων. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
αξιολογείται τουλάχιστον σε σχέση με την 
αγοραστική τους δύναμη, την εξέλιξη της 
παραγωγικότητας και τη σχέση τους με τα 
επίπεδα, την κατανομή και την αύξηση των 
ακαθάριστων μισθών. Η χρήση δεικτών 
που χρησιμοποιούνται ευρέως σε διεθνές 
επίπεδο, όπως το 60 % του ακαθάριστου 
διάμεσου μισθού και το 50 % του 
ακαθάριστου μέσου μισθού, μπορεί να 
συμβάλει ως οδηγός για την αξιολόγηση 
της επάρκειας του κατώτατου μισθού σε 
σχέση με το γενικό επίπεδο των μισθών.

(21) Οι κατώτατοι μισθοί θεωρούνται 
επαρκείς αν είναι δίκαιοι σε σχέση με την 
κατανομή των μισθών στη χώρα και αν 
διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών κρίνεται 
λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της 
απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και 
των περιφερειακών και κλαδικών 
εξελίξεων. Με την παρούσα οδηγία 
παρέχεται σειρά ενδεικτικών κριτηρίων, 
τα οποία μπορούν να εφαρμόζονται από 
τα κράτη μέλη για την καθοδήγηση της 
αξιολόγησης της επάρκειας των νόμιμων 
κατώτατων μισθών σε συγκεκριμένο 
εθνικό πλαίσιο. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών μπορεί να 
αξιολογείται, μεταξύ άλλων, σε σχέση με 
την αγοραστική τους δύναμη, την εξέλιξη 
της παραγωγικότητας και τη σχέση τους με 
τα επίπεδα, την κατανομή και την αύξηση 
των ακαθάριστων μισθών. Η χρήση 
δεικτών που χρησιμοποιούνται ευρέως σε 
διεθνές επίπεδο, όπως το 60 % του 
ακαθάριστου διάμεσου μισθού και το 50 % 
του ακαθάριστου μέσου μισθού, μπορεί 
επίσης να συμβάλει ως οδηγός για την 
αξιολόγηση της επάρκειας του κατώτατου 
μισθού σε σχέση με το γενικό επίπεδο των 
μισθών.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Αν και η επάρκεια του νόμιμου κατώτατου μισθού αποτελεί σημαντικό στοιχείο του καθορισμού 
του κατώτατου μισθού, τα κριτήρια προς εφαρμογή θα πρέπει να αποφασίζονται από τα κράτη 
μέλη, με βάση το άρθρο 153 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ.

Τροπολογία 297
Anne Sander

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι κατώτατοι μισθοί θεωρούνται 
επαρκείς αν είναι δίκαιοι σε σχέση με την 
κατανομή των μισθών στη χώρα και αν 
διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών κρίνεται 
λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της 
απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και 
των περιφερειακών και κλαδικών 
εξελίξεων. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
αξιολογείται τουλάχιστον σε σχέση με την 
αγοραστική τους δύναμη, την εξέλιξη της 
παραγωγικότητας και τη σχέση τους με τα 
επίπεδα, την κατανομή και την αύξηση των 
ακαθάριστων μισθών. Η χρήση δεικτών 
που χρησιμοποιούνται ευρέως σε διεθνές 
επίπεδο, όπως το 60 % του ακαθάριστου 
διάμεσου μισθού και το 50 % του 
ακαθάριστου μέσου μισθού, μπορεί να 
συμβάλει ως οδηγός για την αξιολόγηση 
της επάρκειας του κατώτατου μισθού σε 
σχέση με το γενικό επίπεδο των μισθών.

(21) Οι κατώτατοι μισθοί θεωρούνται 
επαρκείς αν είναι δίκαιοι σε σχέση με την 
κατανομή των μισθών στη χώρα και αν 
διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών κρίνεται 
λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της 
απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και 
των περιφερειακών και κλαδικών 
εξελίξεων. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών είναι δυνατόν να 
αξιολογείται, όπου αρμόζει, σε σχέση με 
την αγοραστική τους δύναμη, την εξέλιξη 
της παραγωγικότητας και τη σχέση τους με 
τα επίπεδα, την κατανομή και την αύξηση 
των ακαθάριστων μισθών.

Or. fr
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Τροπολογία 298
Maria Walsh, Seán Kelly, Jeroen Lenaers

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι κατώτατοι μισθοί θεωρούνται 
επαρκείς αν είναι δίκαιοι σε σχέση με την 
κατανομή των μισθών στη χώρα και αν 
διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών κρίνεται 
λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της 
απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και 
των περιφερειακών και κλαδικών 
εξελίξεων. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
αξιολογείται τουλάχιστον σε σχέση με την 
αγοραστική τους δύναμη, την εξέλιξη της 
παραγωγικότητας και τη σχέση τους με τα 
επίπεδα, την κατανομή και την αύξηση των 
ακαθάριστων μισθών. Η χρήση δεικτών 
που χρησιμοποιούνται ευρέως σε διεθνές 
επίπεδο, όπως το 60 % του ακαθάριστου 
διάμεσου μισθού και το 50 % του 
ακαθάριστου μέσου μισθού, μπορεί να 
συμβάλει ως οδηγός για την αξιολόγηση 
της επάρκειας του κατώτατου μισθού σε 
σχέση με το γενικό επίπεδο των μισθών.

(21) Οι κατώτατοι μισθοί θεωρούνται 
επαρκείς αν είναι δίκαιοι σε σχέση με την 
κατανομή των μισθών στη χώρα και αν 
διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών κρίνεται 
λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της 
απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και 
των περιφερειακών και κλαδικών 
εξελίξεων. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
αξιολογείται τουλάχιστον σε σχέση με την 
αγοραστική τους δύναμη, την εξέλιξη της 
παραγωγικότητας και τη σχέση τους με τα 
επίπεδα, την κατανομή και την αύξηση των 
ακαθάριστων μισθών.

Or. en

Τροπολογία 299
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda, Sara Skyttedal, Romana Tomc, Jeroen Lenaers, 
Radan Kanev

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι κατώτατοι μισθοί θεωρούνται 
επαρκείς αν είναι δίκαιοι σε σχέση με την 

(21) Οι κατώτατοι μισθοί θεωρούνται 
επαρκείς αν είναι δίκαιοι σε σχέση με την 
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κατανομή των μισθών στη χώρα και αν 
διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών κρίνεται 
λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της 
απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και 
των περιφερειακών και κλαδικών 
εξελίξεων. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
αξιολογείται τουλάχιστον σε σχέση με την 
αγοραστική τους δύναμη, την εξέλιξη της 
παραγωγικότητας και τη σχέση τους με τα 
επίπεδα, την κατανομή και την αύξηση των 
ακαθάριστων μισθών. Η χρήση δεικτών 
που χρησιμοποιούνται ευρέως σε διεθνές 
επίπεδο, όπως το 60 % του ακαθάριστου 
διάμεσου μισθού και το 50 % του 
ακαθάριστου μέσου μισθού, μπορεί να 
συμβάλει ως οδηγός για την αξιολόγηση 
της επάρκειας του κατώτατου μισθού σε 
σχέση με το γενικό επίπεδο των μισθών.

κατανομή των μισθών στη χώρα και αν 
διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών κρίνεται 
λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της 
απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και 
των περιφερειακών και κλαδικών 
εξελίξεων. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
αξιολογείται τουλάχιστον σε σχέση με την 
αγοραστική τους δύναμη, την εξέλιξη της 
παραγωγικότητας και τη σχέση τους με τα 
επίπεδα, την κατανομή και την αύξηση των 
ακαθάριστων μισθών.

Or. en

Τροπολογία 300
Stefan Berger, Ralf Seekatz, Markus Ferber, Sven Schulze, Jens Gieseke, Markus 
Pieper, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Axel Voss, Tomáš 
Zdechovský

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι κατώτατοι μισθοί θεωρούνται 
επαρκείς αν είναι δίκαιοι σε σχέση με την 
κατανομή των μισθών στη χώρα και αν 
διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών κρίνεται 
λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της 
απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και 
των περιφερειακών και κλαδικών 

(21) Οι κατώτατοι μισθοί θεωρούνται 
επαρκείς αν είναι δίκαιοι σε σχέση με την 
κατανομή των μισθών στη χώρα και αν 
διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών κρίνεται 
λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της 
απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και 
των περιφερειακών και κλαδικών 
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εξελίξεων. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
αξιολογείται τουλάχιστον σε σχέση με την 
αγοραστική τους δύναμη, την εξέλιξη της 
παραγωγικότητας και τη σχέση τους με τα 
επίπεδα, την κατανομή και την αύξηση των 
ακαθάριστων μισθών. Η χρήση δεικτών 
που χρησιμοποιούνται ευρέως σε διεθνές 
επίπεδο, όπως το 60 % του ακαθάριστου 
διάμεσου μισθού και το 50 % του 
ακαθάριστου μέσου μισθού, μπορεί να 
συμβάλει ως οδηγός για την αξιολόγηση 
της επάρκειας του κατώτατου μισθού σε 
σχέση με το γενικό επίπεδο των μισθών.

εξελίξεων. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
αξιολογείται τουλάχιστον σε σχέση με την 
αγοραστική τους δύναμη, την εξέλιξη της 
παραγωγικότητας και τη σχέση τους με τα 
επίπεδα, την κατανομή και την αύξηση των 
ακαθάριστων μισθών.

Or. en

Τροπολογία 301
Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι κατώτατοι μισθοί θεωρούνται 
επαρκείς αν είναι δίκαιοι σε σχέση με την 
κατανομή των μισθών στη χώρα και αν 
διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών κρίνεται 
λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της 
απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και 
των περιφερειακών και κλαδικών 
εξελίξεων. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
αξιολογείται τουλάχιστον σε σχέση με την 
αγοραστική τους δύναμη, την εξέλιξη της 
παραγωγικότητας και τη σχέση τους με τα 
επίπεδα, την κατανομή και την αύξηση των 
ακαθάριστων μισθών. Η χρήση δεικτών 
που χρησιμοποιούνται ευρέως σε διεθνές 
επίπεδο, όπως το 60 % του ακαθάριστου 
διάμεσου μισθού και το 50 % του 
ακαθάριστου μέσου μισθού, μπορεί να 

(21) Οι κατώτατοι μισθοί θεωρούνται 
ότι είναι επαρκείς και δίκαιοι αν είναι 
δίκαιοι σε σχέση με την κατανομή των 
μισθών στη χώρα και αν διασφαλίζουν 
αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για τους 
εργαζομένους και τις οικογένειές τους 
βάσει συμβολαίου πλήρους απασχόλησης. 
Η επάρκεια των νόμιμων κατώτατων 
μισθών κρίνεται λαμβανομένων υπόψη των 
εθνικών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της 
απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και 
των περιφερειακών και κλαδικών 
εξελίξεων. Μπορεί να αξιολογείται εάν 
είναι απαραίτητο σε σχέση με την 
αγοραστική δύναμη των νόμιμων 
κατώτατων μισθών και τη σχέση τους με 
τα επίπεδα, την κατανομή και την αύξηση 
των ακαθάριστων μισθών.
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συμβάλει ως οδηγός για την αξιολόγηση 
της επάρκειας του κατώτατου μισθού σε 
σχέση με το γενικό επίπεδο των μισθών.

Or. it

Τροπολογία 302
Radan Kanev

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι κατώτατοι μισθοί θεωρούνται 
επαρκείς αν είναι δίκαιοι σε σχέση με την 
κατανομή των μισθών στη χώρα και αν 
διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών κρίνεται 
λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της 
απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και 
των περιφερειακών και κλαδικών 
εξελίξεων. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
αξιολογείται τουλάχιστον σε σχέση με την 
αγοραστική τους δύναμη, την εξέλιξη της 
παραγωγικότητας και τη σχέση τους με τα 
επίπεδα, την κατανομή και την αύξηση των 
ακαθάριστων μισθών. Η χρήση δεικτών 
που χρησιμοποιούνται ευρέως σε διεθνές 
επίπεδο, όπως το 60 % του ακαθάριστου 
διάμεσου μισθού και το 50 % του 
ακαθάριστου μέσου μισθού, μπορεί να 
συμβάλει ως οδηγός για την αξιολόγηση 
της επάρκειας του κατώτατου μισθού σε 
σχέση με το γενικό επίπεδο των μισθών.

(21) Οι κατώτατοι μισθοί θεωρείται ότι 
είναι επαρκείς και δίκαιοι αν βελτιώνουν 
την κατανομή των μισθών στη χώρα και αν 
διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης για τους εργαζομένους και τις 
οικογένειές τους. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών κρίνεται 
λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της 
απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και 
των περιφερειακών και κλαδικών 
εξελίξεων. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
αξιολογείται τουλάχιστον σε σχέση με την 
αγοραστική τους δύναμη και τη σχέση 
τους με τα επίπεδα, την κατανομή και την 
αύξηση των ακαθάριστων μισθών. Το 
διεθνώς αναγνωρισμένο επίπεδο του 60% 
του ακαθάριστου διάμεσου μισθού και του 
50% του ακαθάριστου μέσου μισθού 
μπορεί να συμβάλει ως οδηγός για την 
αξιολόγηση της επάρκειας του κατώτατου 
μισθού σε σχέση με το γενικό επίπεδο των 
μισθών, μεταξύ άλλων σε περιφερειακή 
και κλαδική βάση. Κανένα σχεδόν από τα 
κράτη μέλη που διαθέτουν νόμιμο 
κατώτατο μισθό δεν καλύπτει αυτό το 
όριο αξιοπρέπειας και θα πρέπει να 
προσαρμόσουν το επίπεδο κατάλληλα, 
μεταξύ άλλων σε περιφερειακό και 
κλαδικό επίπεδο.
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Or. en

Τροπολογία 303
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι κατώτατοι μισθοί θεωρούνται 
επαρκείς αν είναι δίκαιοι σε σχέση με την 
κατανομή των μισθών στη χώρα και αν 
διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών κρίνεται 
λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της 
απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας 
και των περιφερειακών και κλαδικών 
εξελίξεων. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
αξιολογείται τουλάχιστον σε σχέση με την 
αγοραστική τους δύναμη, την εξέλιξη της 
παραγωγικότητας και τη σχέση τους με τα 
επίπεδα, την κατανομή και την αύξηση των 
ακαθάριστων μισθών. Η χρήση δεικτών 
που χρησιμοποιούνται ευρέως σε διεθνές 
επίπεδο, όπως το 60 % του ακαθάριστου 
διάμεσου μισθού και το 50 % του 
ακαθάριστου μέσου μισθού, μπορεί να 
συμβάλει ως οδηγός για την αξιολόγηση 
της επάρκειας του κατώτατου μισθού σε 
σχέση με το γενικό επίπεδο των μισθών.

(21) Οι κατώτατοι μισθοί θεωρούνται 
επαρκείς και δίκαιοι αν βελτιώνουν την 
κατανομή των μισθών στη χώρα και αν 
διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης για τους εργαζομένους και τις 
οικογένειές τους βάσει συμβολαίου 
πλήρους απασχόλησης. Η επάρκεια των 
νόμιμων κατώτατων μισθών κρίνεται 
λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών και σε 
κάθε περίπτωση ποτέ κάτω από το όριο 
της σχετικής φτώχειας. Η επάρκεια των 
νόμιμων κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
αξιολογείται τουλάχιστον σε σχέση με την 
αγοραστική τους δύναμη, τη σχέση τους με 
τα επίπεδα, την κατανομή και την αύξηση 
των ακαθάριστων μισθών. Το διεθνώς 
αναγνωρισμένο επίπεδο του 60 % του 
ακαθάριστου διάμεσου μισθού και του 
50 % του ακαθάριστου μέσου μισθού, 
μπορεί να συμβάλει ως οδηγός για την 
αξιολόγηση της επάρκειας του κατώτατου 
μισθού σε σχέση με το γενικό επίπεδο των 
μισθών. Σχεδόν όλα τα κράτη μέλη με 
νόμιμο κατώτατο μισθό υπολείπονται 
αυτού του ορίου αξιοπρεπούς διαβίωσης 
και θα πρέπει να προσαρμόσουν 
αναλόγως το εν λόγω επίπεδο.

Or. it

Τροπολογία 304
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι κατώτατοι μισθοί θεωρούνται 
επαρκείς αν είναι δίκαιοι σε σχέση με την 
κατανομή των μισθών στη χώρα και αν 
διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών κρίνεται 
λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της 
απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας 
και των περιφερειακών και κλαδικών 
εξελίξεων. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
αξιολογείται τουλάχιστον σε σχέση με την 
αγοραστική τους δύναμη, την εξέλιξη της 
παραγωγικότητας και τη σχέση τους με τα 
επίπεδα, την κατανομή και την αύξηση 
των ακαθάριστων μισθών. Η χρήση 
δεικτών που χρησιμοποιούνται ευρέως σε 
διεθνές επίπεδο, όπως το 60 % του 
ακαθάριστου διάμεσου μισθού και το 50 % 
του ακαθάριστου μέσου μισθού, μπορεί να 
συμβάλει ως οδηγός για την αξιολόγηση 
της επάρκειας του κατώτατου μισθού σε 
σχέση με το γενικό επίπεδο των μισθών.

(21) Οι κατώτατοι μισθοί είναι επαρκείς 
αν βελτιώνουν την κατανομή των μισθών 
στη χώρα και αν διασφαλίζουν αξιοπρεπές 
επίπεδο διαβίωσης. Η επάρκεια των 
νόμιμων κατώτατων μισθών κρίνεται 
λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών. Η 
επάρκεια των νόμιμων κατώτατων μισθών 
θα πρέπει να αξιολογείται τουλάχιστον σε 
σχέση με την αγοραστική τους δύναμη, τη 
σχέση τους με τα επίπεδα, την κατανομή, 
την αύξηση των ακαθάριστων μισθών, το 
ποσοστό κινδύνου φτώχειας πριν από τις 
κοινωνικές παροχές, το μισθολογικό 
χάσμα μεταξύ των φύλων και τις 
περιφερειακές ανισότητες. Η επάρκεια 
του κατώτατου μισθού που 
αναγνωρίζεται σε διεθνές επίπεδο 
ανέρχεται στο 60 % του ακαθάριστου 
διάμεσου μισθού και το 50 % του 
ακαθάριστου μέσου μισθού και σε ένα 
καλάθι αγαθών που περιλαμβάνουν 
μεταξύ άλλων τα έξοδα κατάλληλης 
στέγης, υγιεινής τροφής, ρουχισμού, 
μεταφοράς, υγειονομικής περίθαλψης και 
ιατρικών εφοδίων, καθώς και πόρους 
απαραίτητους για τη συμμετοχή σε 
πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και 
κοινωνικές δραστηριότητες και ασφάλιση 
κατά απρόβλεπτων περιστάσεων·

Or. en

Τροπολογία 305
Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι κατώτατοι μισθοί θεωρούνται (21) Οι κατώτατοι μισθοί θεωρούνται 
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επαρκείς αν είναι δίκαιοι σε σχέση με την 
κατανομή των μισθών στη χώρα και αν 
διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών κρίνεται 
λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της 
απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και 
των περιφερειακών και κλαδικών 
εξελίξεων. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
αξιολογείται τουλάχιστον σε σχέση με την 
αγοραστική τους δύναμη, την εξέλιξη της 
παραγωγικότητας και τη σχέση τους με τα 
επίπεδα, την κατανομή και την αύξηση των 
ακαθάριστων μισθών. Η χρήση δεικτών 
που χρησιμοποιούνται ευρέως σε διεθνές 
επίπεδο, όπως το 60 % του ακαθάριστου 
διάμεσου μισθού και το 50 % του 
ακαθάριστου μέσου μισθού, μπορεί να 
συμβάλει ως οδηγός για την αξιολόγηση 
της επάρκειας του κατώτατου μισθού σε 
σχέση με το γενικό επίπεδο των μισθών.

επαρκείς αν είναι δίκαιοι σε σχέση με την 
κατανομή των μισθών στη χώρα και αν 
διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών κρίνεται 
λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της 
απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας, 
των εθνικών συστημάτων φορολογίας και 
παροχών και των περιφερειακών και 
κλαδικών εξελίξεων. Η επάρκεια των 
νόμιμων κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
αξιολογείται τουλάχιστον σε σχέση με την 
αγοραστική τους δύναμη, και τη σχέση 
τους με τα επίπεδα, την κατανομή και την 
αύξηση των ακαθάριστων μισθών. Η 
χρήση δεικτών που χρησιμοποιούνται 
ευρέως σε διεθνές επίπεδο, μπορεί να 
συμβάλει ως οδηγός για την αξιολόγηση 
της επάρκειας του κατώτατου μισθού σε 
σχέση με το γενικό επίπεδο των μισθών.

Or. en

Τροπολογία 306
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι κατώτατοι μισθοί θεωρούνται 
επαρκείς αν είναι δίκαιοι σε σχέση με την 
κατανομή των μισθών στη χώρα και αν 
διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών κρίνεται 
λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της 
απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και 
των περιφερειακών και κλαδικών 
εξελίξεων. Η επάρκεια των νόμιμων 

(21) Οι κατώτατοι μισθοί θεωρούνται 
επαρκείς αν είναι δίκαιοι σε σχέση με την 
κατανομή των μισθών στη χώρα και αν 
διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης για τους εργαζόμενους και τις 
οικογένειές τους. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών κρίνεται 
λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της 
απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και 
των περιφερειακών και κλαδικών 
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κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
αξιολογείται τουλάχιστον σε σχέση με την 
αγοραστική τους δύναμη, την εξέλιξη της 
παραγωγικότητας και τη σχέση τους με τα 
επίπεδα, την κατανομή και την αύξηση των 
ακαθάριστων μισθών. Η χρήση δεικτών 
που χρησιμοποιούνται ευρέως σε διεθνές 
επίπεδο, όπως το 60 % του ακαθάριστου 
διάμεσου μισθού και το 50 % του 
ακαθάριστου μέσου μισθού, μπορεί να 
συμβάλει ως οδηγός για την αξιολόγηση 
της επάρκειας του κατώτατου μισθού σε 
σχέση με το γενικό επίπεδο των μισθών.

εξελίξεων. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
αξιολογείται τουλάχιστον σε σχέση με την 
αγοραστική τους δύναμη, την εξέλιξη της 
παραγωγικότητας και τη σχέση τους με τα 
επίπεδα, την κατανομή και την αύξηση των 
ακαθάριστων μισθών. Η χρήση δεικτών 
που χρησιμοποιούνται ευρέως σε διεθνές 
επίπεδο, όπως το 60 % του ακαθάριστου 
διάμεσου μισθού και το 50 % του 
ακαθάριστου μέσου μισθού, μπορεί να 
συμβάλει ως οδηγός για την αξιολόγηση 
της επάρκειας του κατώτατου μισθού σε 
σχέση με το γενικό επίπεδο των μισθών.

Or. lt

Τροπολογία 307
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι κατώτατοι μισθοί θεωρούνται 
επαρκείς αν είναι δίκαιοι σε σχέση με την 
κατανομή των μισθών στη χώρα και αν 
διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών κρίνεται 
λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της 
απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας 
και των περιφερειακών και κλαδικών 
εξελίξεων. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
αξιολογείται τουλάχιστον σε σχέση με την 
αγοραστική τους δύναμη, την εξέλιξη της 
παραγωγικότητας και τη σχέση τους με 
τα επίπεδα, την κατανομή και την 
αύξηση των ακαθάριστων μισθών. Η 
χρήση δεικτών που χρησιμοποιούνται 
ευρέως σε διεθνές επίπεδο, όπως το 60 % 
του ακαθάριστου διάμεσου μισθού και το 
50 % του ακαθάριστου μέσου μισθού, 

(21) Οι κατώτατοι μισθοί θεωρείται ότι 
είναι επαρκείς και δίκαιοι αν βελτιώνουν 
την κατανομή των μισθών στη χώρα και αν 
διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης για τους εργαζομένους και τις 
οικογένειές τους βάσει σύμβασης πλήρους 
απασχόλησης. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών κρίνεται 
λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών. Η 
επάρκεια των νόμιμων κατώτατων μισθών 
θα πρέπει να αξιολογείται τουλάχιστον σε 
σχέση με την αγοραστική τους δύναμη. Το 
διεθνώς αναγνωρισμένο επίπεδο 
αξιοπρέπειας που ανέρχεται στο 60 % του 
ακαθάριστου διάμεσου μισθού και το 50 % 
του ακαθάριστου μέσου μισθού, μπορεί να 
συμβάλει ως οδηγός για την αξιολόγηση 
της επάρκειας του κατώτατου μισθού σε 
σχέση με το γενικό επίπεδο των μισθών. 
Το επίπεδο αξιοπρέπειας δεν έχει ακόμα 
επιτευχθεί σε πολλά κράτη μέλη. Τα 
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μπορεί να συμβάλει ως οδηγός για την 
αξιολόγηση της επάρκειας του κατώτατου 
μισθού σε σχέση με το γενικό επίπεδο των 
μισθών.

κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν 
ότι δεν καταβάλλονται νόμιμοι κατώτατοι 
μισθοί κάτω από τα επίπεδα αυτά.

Or. en

Τροπολογία 308
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι κατώτατοι μισθοί θεωρούνται 
επαρκείς αν είναι δίκαιοι σε σχέση με την 
κατανομή των μισθών στη χώρα και αν 
διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών κρίνεται 
λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της 
απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και 
των περιφερειακών και κλαδικών 
εξελίξεων. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
αξιολογείται τουλάχιστον σε σχέση με την 
αγοραστική τους δύναμη, την εξέλιξη της 
παραγωγικότητας και τη σχέση τους με τα 
επίπεδα, την κατανομή και την αύξηση των 
ακαθάριστων μισθών. Η χρήση δεικτών 
που χρησιμοποιούνται ευρέως σε διεθνές 
επίπεδο, όπως το 60 % του ακαθάριστου 
διάμεσου μισθού και το 50 % του 
ακαθάριστου μέσου μισθού, μπορεί να 
συμβάλει ως οδηγός για την αξιολόγηση 
της επάρκειας του κατώτατου μισθού σε 
σχέση με το γενικό επίπεδο των μισθών.

(21) Οι νόμιμοι κατώτατοι μισθοί 
θεωρούνται επαρκείς αν είναι δίκαιοι σε 
σχέση με την κατανομή των μισθών στη 
χώρα και αν διασφαλίζουν αξιοπρεπές 
επίπεδο διαβίωσης. Η επάρκεια των 
νόμιμων κατώτατων μισθών κρίνεται 
λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της 
απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και 
των περιφερειακών και κλαδικών 
εξελίξεων. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
αξιολογείται τουλάχιστον σε σχέση με την 
αγοραστική τους δύναμη, την εξέλιξη της 
παραγωγικότητας και τη σχέση τους με τα 
επίπεδα, την κατανομή και την αύξηση των 
ακαθάριστων μισθών. Η χρήση δεικτών 
που χρησιμοποιούνται ευρέως σε διεθνές 
επίπεδο, όπως το 60 % του ακαθάριστου 
διάμεσου μισθού και το 50 % του 
ακαθάριστου μέσου μισθού, μπορεί να 
συμβάλει ως οδηγός για την αξιολόγηση 
της επάρκειας του κατώτατου μισθού σε 
σχέση με το γενικό επίπεδο των μισθών.

Or. en

Τροπολογία 309
Leila Chaibi, Manon Aubry, Manuel Bompard, Emmanuel Maurel, Younous Omarjee, 
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Anne-Sophie Pelletier, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι κατώτατοι μισθοί θεωρούνται 
επαρκείς αν είναι δίκαιοι σε σχέση με την 
κατανομή των μισθών στη χώρα και αν 
διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών κρίνεται 
λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της 
απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας 
και των περιφερειακών και κλαδικών 
εξελίξεων. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
αξιολογείται τουλάχιστον σε σχέση με την 
αγοραστική τους δύναμη, την εξέλιξη της 
παραγωγικότητας και τη σχέση τους με τα 
επίπεδα, την κατανομή και την αύξηση των 
ακαθάριστων μισθών. Η χρήση δεικτών 
που χρησιμοποιούνται ευρέως σε διεθνές 
επίπεδο, όπως το 60 % του ακαθάριστου 
διάμεσου μισθού και το 50 % του 
ακαθάριστου μέσου μισθού, μπορεί να 
συμβάλει ως οδηγός για την αξιολόγηση 
της επάρκειας του κατώτατου μισθού σε 
σχέση με το γενικό επίπεδο των μισθών.

(21) Οι κατώτατοι μισθοί θεωρούνται 
επαρκείς αν είναι δίκαιοι σε σχέση με την 
κατανομή των μισθών στη χώρα και αν 
διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών κρίνεται 
λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της 
απασχόλησης και των περιφερειακών και 
κλαδικών εξελίξεων. Η επάρκεια των 
νόμιμων κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
αξιολογείται τουλάχιστον σε σχέση με την 
αγοραστική τους δύναμη, την εξέλιξη της 
παραγωγικότητας και τη σχέση τους με τα 
επίπεδα, την κατανομή και την αύξηση των 
ακαθάριστων μισθών. Ο ελάχιστος μισθός 
σε κάθε κράτος μέλος πρέπει να ορίζεται 
στο 75% τουλάχιστον του ακαθάριστου 
εθνικού διάμεσου μισθού. Χαμηλότερες 
οριοθετήσεις, που θα βασίζονται για 
παράδειγμα στο όριο της φτώχειας, δεν 
μπορούν να αποτελούν κατάλληλη 
αναφορά για τον καθορισμό των μισθών.

Or. fr

Τροπολογία 310
David Casa

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι κατώτατοι μισθοί θεωρούνται 
επαρκείς αν είναι δίκαιοι σε σχέση με την 
κατανομή των μισθών στη χώρα και αν 
διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο 

(21) Οι κατώτατοι μισθοί θεωρείται ότι 
είναι επαρκείς και δίκαιοι αν βελτιώνουν 
την κατανομή των μισθών στη χώρα και αν 
διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο 
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διαβίωσης. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών κρίνεται 
λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της 
απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και 
των περιφερειακών και κλαδικών 
εξελίξεων. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
αξιολογείται τουλάχιστον σε σχέση με την 
αγοραστική τους δύναμη, την εξέλιξη της 
παραγωγικότητας και τη σχέση τους με τα 
επίπεδα, την κατανομή και την αύξηση των 
ακαθάριστων μισθών. Η χρήση δεικτών 
που χρησιμοποιούνται ευρέως σε διεθνές 
επίπεδο, όπως το 60 % του ακαθάριστου 
διάμεσου μισθού και το 50 % του 
ακαθάριστου μέσου μισθού, μπορεί να 
συμβάλει ως οδηγός για την αξιολόγηση 
της επάρκειας του κατώτατου μισθού σε 
σχέση με το γενικό επίπεδο των μισθών.

διαβίωσης για τους εργαζομένους και τις 
οικογένειές τους βάσει σύμβασης πλήρους 
απασχόλησης. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών κρίνεται 
λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της 
απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και 
των περιφερειακών και κλαδικών 
εξελίξεων. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
αξιολογείται τουλάχιστον σε σχέση με την 
αγοραστική τους δύναμη και τη σχέση 
τους με τα επίπεδα, την κατανομή και την 
αύξηση των ακαθάριστων μισθών. Το 
διεθνώς αναγνωρισμένο επίπεδο του 60 % 
του ακαθάριστου διάμεσου μισθού και του 
50 % του ακαθάριστου μέσου μισθού, 
μπορεί να συμβάλει ως οδηγός για την 
αξιολόγηση της επάρκειας του κατώτατου 
μισθού σε σχέση με το γενικό επίπεδο των 
μισθών.

Or. en

Τροπολογία 311
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι κατώτατοι μισθοί θεωρούνται 
επαρκείς αν είναι δίκαιοι σε σχέση με την 
κατανομή των μισθών στη χώρα και αν 
διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών κρίνεται 
λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της 
απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και 
των περιφερειακών και κλαδικών 
εξελίξεων. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών θα πρέπει να 

(21) Οι κατώτατοι μισθοί θεωρούνται 
επαρκείς αν είναι δίκαιοι σε σχέση με την 
κατανομή των μισθών στη χώρα και αν 
διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών κρίνεται 
λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της 
απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και 
των περιφερειακών και κλαδικών 
εξελίξεων. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
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αξιολογείται τουλάχιστον σε σχέση με την 
αγοραστική τους δύναμη, την εξέλιξη της 
παραγωγικότητας και τη σχέση τους με τα 
επίπεδα, την κατανομή και την αύξηση των 
ακαθάριστων μισθών. Η χρήση δεικτών 
που χρησιμοποιούνται ευρέως σε διεθνές 
επίπεδο, όπως το 60 % του ακαθάριστου 
διάμεσου μισθού και το 50 % του 
ακαθάριστου μέσου μισθού, μπορεί να 
συμβάλει ως οδηγός για την αξιολόγηση 
της επάρκειας του κατώτατου μισθού σε 
σχέση με το γενικό επίπεδο των μισθών.

αξιολογείται τουλάχιστον σε σχέση με την 
αγοραστική τους δύναμη και την κατανομή 
και την αύξηση των ακαθάριστων μισθών. 
Η χρήση δεικτών που χρησιμοποιούνται 
ευρέως σε διεθνές επίπεδο, όπως το 60 % 
του ακαθάριστου διάμεσου μισθού και το 
50 % του ακαθάριστου μέσου μισθού, 
μπορεί να συμβάλει ως οδηγός για την 
αξιολόγηση της επάρκειας του κατώτατου 
μισθού σε σχέση με το γενικό επίπεδο των 
μισθών.

Or. en

Τροπολογία 312
Jessica Polfjärd, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Jörgen Warborn, Arba Kokalari, David 
Lega

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι κατώτατοι μισθοί θεωρούνται 
επαρκείς αν είναι δίκαιοι σε σχέση με την 
κατανομή των μισθών στη χώρα και αν 
διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών κρίνεται 
λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της 
απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και 
των περιφερειακών και κλαδικών 
εξελίξεων. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
αξιολογείται τουλάχιστον σε σχέση με την 
αγοραστική τους δύναμη, την εξέλιξη της 
παραγωγικότητας και τη σχέση τους με τα 
επίπεδα, την κατανομή και την αύξηση των 
ακαθάριστων μισθών. Η χρήση δεικτών 
που χρησιμοποιούνται ευρέως σε διεθνές 
επίπεδο, όπως το 60 % του ακαθάριστου 
διάμεσου μισθού και το 50 % του 
ακαθάριστου μέσου μισθού, μπορεί να 
συμβάλει ως οδηγός για την αξιολόγηση 

(21) Οι κατώτατοι μισθοί θεωρούνται 
επαρκείς αν είναι δίκαιοι σε σχέση με την 
κατανομή των μισθών στη χώρα και αν 
διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών κρίνεται 
λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της 
απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και 
των περιφερειακών και κλαδικών 
εξελίξεων. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
αξιολογείται τουλάχιστον σε σχέση με την 
αγοραστική τους δύναμη, την εξέλιξη της 
παραγωγικότητας και τη σχέση τους με τα 
επίπεδα, την κατανομή και την αύξηση των 
ακαθάριστων μισθών. Η χρήση δεικτών 
που χρησιμοποιούνται ευρέως σε κάθε 
κράτος μέλος και συνάδουν με τους 
οικείους εθνικούς νόμους και τις 
πρακτικές μπορεί να συμβάλει ως οδηγός 
για την αξιολόγηση της επάρκειας του 
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της επάρκειας του κατώτατου μισθού σε 
σχέση με το γενικό επίπεδο των μισθών.

κατώτατου μισθού σε σχέση με το γενικό 
επίπεδο των μισθών.

Or. en

Τροπολογία 313
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão, 
Leila Chaibi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Το επίπεδο αξιοπρέπειας δεν έχει 
επιτευχθεί ακόμα σε πολλά κράτη μέλη. 
Σε ορισμένα κράτη μέλη, το διεθνές 
επίπεδο αξιοπρέπειας παραμένει 
υπερβολικά χαμηλό για μια αξιοπρεπή 
διαβίωση, επειδή το κόστος διαβίωσης 
είναι υψηλότερο. Εξαιτίας αυτού, το 
επίπεδο αξιοπρέπειας θα πρέπει να 
συνδυαστεί με έναν έλεγχο της επάρκειας 
των νόμιμων κατώτατων μισθών βάσει 
«καλαθιού αγαθών και υπηρεσιών» με 
σκοπό τον καθορισμό ενός αξιοπρεπούς 
επιπέδου διαβίωσης. Σε πολλά κράτη 
μέλη, το αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης 
καθορίζεται από ένα «καλάθι αγαθών και 
υπηρεσιών» που χρειάζεται ένα άτομο. 
Επειδή οι τιμές εκτιμώνται συχνά σε 
υπερβολικά χαμηλό επίπεδο ή επειδή δεν 
καλύπτονται όλα τα αγαθά και οι 
υπηρεσίες, το κόστος διαβίωσης θα 
πρέπει να επικαιροποιείται τακτικά και η 
αγοραστική δύναμη να εκτιμάται σε 
ρεαλιστικό επίπεδο και θα πρέπει να 
αναμένονται εξελίξεις στο εγγύς μέλλον, 
π.χ. αύξηση των στεγαστικών δαπανών. 
Ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης θα 
πρέπει να μην καλύπτει μόνο την απλή 
επιβίωση αλλά να επιτρέπει την 
ουσιαστική συμμετοχή στην κοινωνία και 
να εγγυάται ασφάλεια έναντι 
απρόβλεπτων κλυδωνισμών. Το καλάθι 
θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τις 
ακόλουθες κατηγορίες, κατόπιν 
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διαβούλευσης με τους εθνικούς 
κοινωνικούς εταίρους: τρόφιμα, 
ρουχισμός, προσωπική φροντίδα, υγεία, 
οικιακά αγαθά και υπηρεσίες, μέσα 
επικοινωνίας και κόστος 
τηλεπικοινωνιών, κοινωνική ένταξη και 
συμμετοχή, πολιτισμός, αθλητισμός, 
εκπαίδευση, φροντίδα των παιδιών, 
μεταφορές, εστίαση 
(συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας και 
του δημοτικού φόρου), ασφάλειες (οικίας, 
υγείας, ανάλογα με τις συνθήκες 
αυτοκινήτου), φόρος εισοδήματος που 
καταβάλλεται επί του μισθού, 
αποταμίευση και απρόβλεπτες 
περιστάσεις.

Or. en

Τροπολογία 314
Radan Kanev

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Με δεδομένες τις σημαντικές 
διαφορές στα οικονομικά πρότυπα και 
στο κόστος διαβίωσης, καθώς και τις 
ανισότητες όσον αφορά τους 
ακαθάριστους μισθούς μεταξύ 
περιφερειών σε ορισμένα κράτη μέλη, 
πρέπει να ληφθούν υπόψη τα 
περιφερειακά επίπεδα του νόμιμου 
κατώτατου μισθού, στις περιπτώσεις που 
δεν ισχύουν περιφερειακές συλλογικές 
συμβάσεις.

Or. en

Τροπολογία 315
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão, 
Leila Chaibi
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21β) Στόχος του πιλοτικού έργου για το 
ευρωπαϊκό δίκτυο προϋπολογισμών 
αναφοράς είναι η ανάπτυξη κοινής 
μεθοδολογίας για την κατάρτιση υψηλής 
ποιότητας και συγκρίσιμων 
προϋπολογισμών αναφοράς σε όλα τα 
κράτη μέλη, και η συγκρότηση δικτύου 
εμπειρογνωμόνων για τον σχεδιασμό και 
την ανάπτυξη ολοκληρωμένων 
προϋπολογισμών αναφοράς σε όλα τα 
κράτη μέλη. Μια τέτοια κοινή 
μεθοδολογία θα μπορούσε να παράσχει 
στήριξη για την ανάπτυξη συγκρίσιμων 
προτύπων 1α. 
__________________
1α 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId
=1092&intPageId=2312&langId=en 

Or. en

Τροπολογία 316
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Για την προώθηση της επάρκειας 
των κατώτατων μισθών για όλες τις 
ομάδες εργαζομένων, οι διαφοροποιήσεις 
και οι κρατήσεις από τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς θα πρέπει να 
περιορίζονται στο ελάχιστο, ενώ 
παράλληλα θα πρέπει να διασφαλίζεται η 
δέουσα διαβούλευση με τους κοινωνικούς 
εταίρους κατά τον καθορισμό τους. 
Ορισμένες κρατήσεις από τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς μπορεί να 
δικαιολογούνται από θεμιτό στόχο, 

διαγράφεται
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συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 
καταβολής ποσών που υπερεκτιμήθηκαν 
ή κρατήσεων που διατάχθηκαν από 
δικαστική αρχή. Άλλες, όπως οι 
κρατήσεις που σχετίζονται με τον 
εξοπλισμό που απαιτείται για την 
εκτέλεση της εργασίας ή οι κρατήσεις για 
παροχές σε είδος, όπως η στέγαση, 
μπορεί να είναι αδικαιολόγητες ή 
δυσανάλογες.

Or. en

Τροπολογία 317
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Sandra Pereira, 
José Gusmão, Leila Chaibi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Για την προώθηση της επάρκειας 
των κατώτατων μισθών για όλες τις 
ομάδες εργαζομένων, οι διαφοροποιήσεις 
και οι κρατήσεις από τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς θα πρέπει να 
περιορίζονται στο ελάχιστο, ενώ 
παράλληλα θα πρέπει να διασφαλίζεται η 
δέουσα διαβούλευση με τους κοινωνικούς 
εταίρους κατά τον καθορισμό τους. 
Ορισμένες κρατήσεις από τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς μπορεί να 
δικαιολογούνται από θεμιτό στόχο, 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 
καταβολής ποσών που υπερεκτιμήθηκαν 
ή κρατήσεων που διατάχθηκαν από 
δικαστική αρχή. Άλλες, όπως οι 
κρατήσεις που σχετίζονται με τον 
εξοπλισμό που απαιτείται για την 
εκτέλεση της εργασίας ή οι κρατήσεις για 
παροχές σε είδος, όπως η στέγαση, 
μπορεί να είναι αδικαιολόγητες ή 
δυσανάλογες.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 318
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Για την προώθηση της επάρκειας 
των κατώτατων μισθών για όλες τις ομάδες 
εργαζομένων, οι διαφοροποιήσεις και οι 
κρατήσεις από τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς θα πρέπει να 
περιορίζονται στο ελάχιστο, ενώ 
παράλληλα θα πρέπει να διασφαλίζεται η 
δέουσα διαβούλευση με τους κοινωνικούς 
εταίρους κατά τον καθορισμό τους. 
Ορισμένες κρατήσεις από τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς μπορεί να 
δικαιολογούνται από θεμιτό στόχο, 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 
καταβολής ποσών που υπερεκτιμήθηκαν 
ή κρατήσεων που διατάχθηκαν από 
δικαστική αρχή. Άλλες, όπως οι 
κρατήσεις που σχετίζονται με τον 
εξοπλισμό που απαιτείται για την 
εκτέλεση της εργασίας ή οι κρατήσεις για 
παροχές σε είδος, όπως η στέγαση, μπορεί 
να είναι αδικαιολόγητες ή δυσανάλογες.

(22) Για την προώθηση και τη 
διασφάλιση της επάρκειας και της 
δικαιοσύνης των κατώτατων μισθών για 
όλες τις ομάδες εργαζομένων, είναι 
απαραίτητο να εφαρμοστεί η αρχή της 
ίσης μεταχείρισης και ο καθορισμός του 
ελάχιστου μισθού πάνω από το όριο της 
σχετικής φτώχειας, ώστε να διασφαλιστεί 
σε κάθε εργαζόμενο και στην οικογένειά 
του ένα επαρκές βιοτικό επίπεδο, 
πρόσβαση σε βασικά αγαθά και 
υπηρεσίες, προστασία από τυχόν 
απροσδόκητα σοκ, εξασφαλίζοντας έτσι 
πλήρη συμμετοχή στην οικονομική και 
κοινωνική ζωή. Δεν μπορεί να 
δικαιολογηθεί ο αποκλεισμός οιουδήποτε 
εργαζομένου από την προστασία νόμιμου 
κατώτατου μισθού. Οι διαφοροποιήσεις 
των νόμιμων κατώτατων μισθών καθώς 
και οι κρατήσεις που έχουν ως 
αποτέλεσμα επίπεδα μισθών χαμηλότερα 
από τον νόμιμο κατώτατο μισθό 
υπονομεύουν την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης των εργαζομένων και τον 
στόχο της παρούσας οδηγίας. Συνεπώς, οι 
δαπάνες που σχετίζονται με την εργασία, 
όπως ο εξοπλισμός που απαιτείται για την 
εκτέλεση της εργασίας, ή οι παροχές σε 
είδος, όπως η στέγαση, δεν θα πρέπει να 
αφαιρούνται από τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς. Στον υπολογισμό 
των νόμιμων κατώτατων μισθών δεν θα 
πρέπει να περιλαμβάνονται πρόσθετες 
πληρωμές, όπως τα φιλοδωρήματα, οι 
υπερωρίες, τα επιδόματα στα τέλη του 
έτους, τα επιδόματα διακοπών, καθώς 
και τα επιμίσθια.

Or. it
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Τροπολογία 319
Radan Kanev

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Για την προώθηση της επάρκειας 
των κατώτατων μισθών για όλες τις ομάδες 
εργαζομένων, οι διαφοροποιήσεις και οι 
κρατήσεις από τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς θα πρέπει να 
περιορίζονται στο ελάχιστο, ενώ 
παράλληλα θα πρέπει να διασφαλίζεται η 
δέουσα διαβούλευση με τους κοινωνικούς 
εταίρους κατά τον καθορισμό τους. 
Ορισμένες κρατήσεις από τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς μπορεί να 
δικαιολογούνται από θεμιτό στόχο, 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 
καταβολής ποσών που υπερεκτιμήθηκαν 
ή κρατήσεων που διατάχθηκαν από 
δικαστική αρχή. Άλλες, όπως οι 
κρατήσεις που σχετίζονται με τον 
εξοπλισμό που απαιτείται για την εκτέλεση 
της εργασίας ή οι κρατήσεις για παροχές 
σε είδος, όπως η στέγαση, μπορεί να είναι 
αδικαιολόγητες ή δυσανάλογες.

(22) Για την προώθηση και τη 
διασφάλιση της επάρκειας και του δίκαιου 
χαρακτήρα των κατώτατων μισθών για 
όλες τις ομάδες εργαζομένων, είναι 
αναγκαία η εφαρμογή της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης. Δεν μπορεί να 
δικαιολογηθεί ο αποκλεισμός οιουδήποτε 
εργαζομένου από την προστασία νόμιμου 
κατώτατου μισθού. Οι διαφοροποιήσεις 
των νόμιμων κατώτατων μισθών καθώς 
και οι κρατήσεις που έχουν ως 
αποτέλεσμα επίπεδα μισθών χαμηλότερα 
από τον νόμιμο κατώτατο μισθό 
υπονομεύουν την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης των εργαζομένων και τον 
στόχο της παρούσας οδηγίας. Συνεπώς, 
οι δαπάνες που σχετίζονται με την 
εργασία, όπως ο εξοπλισμός που 
απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας, 
ή οι παροχές σε είδος, όπως η στέγαση, δεν 
θα πρέπει να αφαιρούνται από τους 
νόμιμους κατώτατους μισθούς. Στον 
υπολογισμό των νόμιμων κατώτατων 
μισθών δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
πρόσθετες πληρωμές, όπως 
φιλοδωρήματα, υπερωρίες και επιδόματα 
στα τέλη του έτους και επιδόματα 
διακοπών, εκτός εάν αυτό γίνεται βάσει 
συλλογικής σύμβασης σε κλαδικό 
επίπεδο. 

Or. en

Τροπολογία 320
Klára Dobrev
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Για την προώθηση της επάρκειας 
των κατώτατων μισθών για όλες τις ομάδες 
εργαζομένων, οι διαφοροποιήσεις και οι 
κρατήσεις από τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς θα πρέπει να 
περιορίζονται στο ελάχιστο, ενώ 
παράλληλα θα πρέπει να διασφαλίζεται η 
δέουσα διαβούλευση με τους κοινωνικούς 
εταίρους κατά τον καθορισμό τους. 
Ορισμένες κρατήσεις από τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς μπορεί να 
δικαιολογούνται από θεμιτό στόχο, 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 
καταβολής ποσών που υπερεκτιμήθηκαν 
ή κρατήσεων που διατάχθηκαν από 
δικαστική αρχή. Άλλες, όπως οι 
κρατήσεις που σχετίζονται με τον 
εξοπλισμό που απαιτείται για την εκτέλεση 
της εργασίας ή οι κρατήσεις για παροχές 
σε είδος, όπως η στέγαση, μπορεί να είναι 
αδικαιολόγητες ή δυσανάλογες.

(22) Για τη διασφάλιση της επάρκειας 
και του δίκαιου χαρακτήρα των 
κατώτατων μισθών για όλες τις ομάδες 
εργαζομένων, είναι ανάγκη να 
εφαρμόζεται η αρχή της ίσης 
μεταχείρισης. Δεν μπορεί να 
δικαιολογηθεί ο αποκλεισμός οιουδήποτε 
εργαζομένου από την προστασία νόμιμου 
κατώτατου μισθού. Ειδικά καθεστώτα 
εργασίας με αμοιβή κάτω από το νόμιμο 
επίπεδο, διαφοροποιήσεις των νόμιμων 
κατώτατων μισθών καθώς και κρατήσεις 
που οδηγούν σε μισθολογικά επίπεδα 
κάτω από τον νόμιμο κατώτατο μισθό 
υποβαθμίζουν την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης των εργαζομένων και τον 
στόχο της παρούσας οδηγίας. Συνεπώς, 
οι δαπάνες που σχετίζονται με την 
εργασία, όπως ο εξοπλισμός που 
απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας ή 
οι παροχές σε είδος, όπως η στέγαση, δεν 
θα πρέπει να αφαιρούνται από τους 
νόμιμους κατώτατους μισθούς. Στον 
υπολογισμό των νόμιμων κατώτατων 
μισθών δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
πρόσθετες πληρωμές, όπως τα 
φιλοδωρήματα, οι υπερωρίες, τα 
επιδόματα στα τέλη του έτους, τα 
επιδόματα διακοπών, καθώς και τα 
επιμίσθια.

Or. en

Τροπολογία 321
Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Για την προώθηση της επάρκειας (22) Για την προώθηση και τη 
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των κατώτατων μισθών για όλες τις ομάδες 
εργαζομένων, οι διαφοροποιήσεις και οι 
κρατήσεις από τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς θα πρέπει να 
περιορίζονται στο ελάχιστο, ενώ 
παράλληλα θα πρέπει να διασφαλίζεται η 
δέουσα διαβούλευση με τους κοινωνικούς 
εταίρους κατά τον καθορισμό τους. 
Ορισμένες κρατήσεις από τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς μπορεί να 
δικαιολογούνται από θεμιτό στόχο, 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 
καταβολής ποσών που υπερεκτιμήθηκαν 
ή κρατήσεων που διατάχθηκαν από 
δικαστική αρχή. Άλλες, όπως οι 
κρατήσεις που σχετίζονται με τον 
εξοπλισμό που απαιτείται για την εκτέλεση 
της εργασίας ή οι κρατήσεις για παροχές 
σε είδος, όπως η στέγαση, μπορεί να είναι 
αδικαιολόγητες ή δυσανάλογες.

διασφάλιση της επάρκειας και του δίκαιου 
χαρακτήρα των κατώτατων μισθών για 
όλες τις ομάδες εργαζομένων, είναι 
αναγκαία η εφαρμογή της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης. Δεν μπορεί να 
δικαιολογηθεί ο αποκλεισμός οιουδήποτε 
εργαζομένου από την προστασία νόμιμου 
κατώτατου μισθού. Οι διαφοροποιήσεις 
των νόμιμων κατώτατων μισθών καθώς 
και οι κρατήσεις που έχουν ως 
αποτέλεσμα επίπεδα μισθών χαμηλότερα 
από τον νόμιμο κατώτατο μισθό 
υπονομεύουν την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης των εργαζομένων και τον 
στόχο της παρούσας οδηγίας. Συνεπώς, 
οι δαπάνες που σχετίζονται με την 
εργασία, όπως ο εξοπλισμός που 
απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας, 
ή οι παροχές σε είδος, όπως η στέγαση, δεν 
θα πρέπει να αφαιρούνται από τους 
νόμιμους κατώτατους μισθούς. Στον 
υπολογισμό των νόμιμων κατώτατων 
μισθών δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
επιμίσθια και πρόσθετες πληρωμές, όπως 
τα φιλοδωρήματα, οι υπερωρίες, τα 
επιδόματα στα τέλη του έτους, τα 
επιδόματα διακοπών.

Or. en

Τροπολογία 322
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Για την προώθηση της επάρκειας 
των κατώτατων μισθών για όλες τις ομάδες 
εργαζομένων, οι διαφοροποιήσεις και οι 
κρατήσεις από τους νόμιμους κατώτατους 
μισθούς θα πρέπει να περιορίζονται στο 
ελάχιστο, ενώ παράλληλα θα πρέπει να 
διασφαλίζεται η δέουσα διαβούλευση με 
τους κοινωνικούς εταίρους κατά τον 
καθορισμό τους. Ορισμένες κρατήσεις από 

(22) Για την προώθηση της επάρκειας 
των κατώτατων μισθών για όλες τις ομάδες 
εργαζομένων, οι διαφοροποιήσεις και οι 
κρατήσεις από τους νόμιμους κατώτατους 
μισθούς θα πρέπει να ορίζονται από τον 
νόμο και να περιορίζονται αυστηρά στο 
ελάχιστο, ενώ παράλληλα θα πρέπει να 
διασφαλίζεται η δέουσα διαβούλευση με 
τους κοινωνικούς εταίρους κατά τον 
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τους νόμιμους κατώτατους μισθούς μπορεί 
να δικαιολογούνται από θεμιτό στόχο, 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 
καταβολής ποσών που υπερεκτιμήθηκαν ή 
κρατήσεων που διατάχθηκαν από 
δικαστική αρχή. Άλλες, όπως οι κρατήσεις 
που σχετίζονται με τον εξοπλισμό που 
απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας ή 
οι κρατήσεις για παροχές σε είδος, όπως η 
στέγαση, μπορεί να είναι αδικαιολόγητες ή 
δυσανάλογες.

καθορισμό τους και η διαρκής αξιολόγησή 
τους. Ορισμένες κρατήσεις από τους 
νόμιμους κατώτατους μισθούς μπορεί να 
δικαιολογούνται από θεμιτό στόχο, 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 
καταβολής ποσών που υπερεκτιμήθηκαν ή 
κρατήσεων που διατάχθηκαν από 
δικαστική αρχή. Άλλες, όπως οι κρατήσεις 
που σχετίζονται με τον εξοπλισμό που 
απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας ή 
οι κρατήσεις για παροχές σε είδος, όπως η 
στέγαση, είναι αδικαιολόγητες και 
δυσανάλογες και θα πρέπει να 
απαγορεύονται.

Or. en

Τροπολογία 323
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Για την προώθηση της επάρκειας 
των κατώτατων μισθών για όλες τις ομάδες 
εργαζομένων, οι διαφοροποιήσεις και οι 
κρατήσεις από τους νόμιμους κατώτατους 
μισθούς θα πρέπει να περιορίζονται στο 
ελάχιστο, ενώ παράλληλα θα πρέπει να 
διασφαλίζεται η δέουσα διαβούλευση με 
τους κοινωνικούς εταίρους κατά τον 
καθορισμό τους. Ορισμένες κρατήσεις από 
τους νόμιμους κατώτατους μισθούς μπορεί 
να δικαιολογούνται από θεμιτό στόχο, 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 
καταβολής ποσών που υπερεκτιμήθηκαν ή 
κρατήσεων που διατάχθηκαν από 
δικαστική αρχή. Άλλες, όπως οι κρατήσεις 
που σχετίζονται με τον εξοπλισμό που 
απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας ή 
οι κρατήσεις για παροχές σε είδος, όπως η 
στέγαση, μπορεί να είναι αδικαιολόγητες ή 
δυσανάλογες.

(22) Για την προώθηση της επάρκειας 
των κατώτατων μισθών για όλες τις ομάδες 
εργαζομένων, οι διαφοροποιήσεις και οι 
κρατήσεις από τους νόμιμους κατώτατους 
μισθούς θα πρέπει να περιορίζονται στο 
ελάχιστο, ενώ παράλληλα θα πρέπει να 
διασφαλίζεται η δέουσα διαβούλευση με 
τους κοινωνικούς εταίρους τόσο κατά τον 
καθορισμό τους όσο και κατά τη 
διασφάλιση της μη εισαγωγής 
διακρίσεων μέσω των διαφοροποιήσεων. 
Ορισμένες κρατήσεις από τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς μπορεί να 
δικαιολογούνται από θεμιτό στόχο, 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 
καταβολής ποσών που υπερεκτιμήθηκαν ή 
κρατήσεων που διατάχθηκαν από 
δικαστική αρχή. Άλλες, όπως οι κρατήσεις 
που σχετίζονται με τον εξοπλισμό που 
απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας ή 
οι κρατήσεις για παροχές σε είδος, όπως η 
στέγαση, μπορεί να είναι αδικαιολόγητες ή 
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δυσανάλογες.

Or. en

Τροπολογία 324
Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Για την προώθηση της επάρκειας 
των κατώτατων μισθών για όλες τις ομάδες 
εργαζομένων, οι διαφοροποιήσεις και οι 
κρατήσεις από τους νόμιμους κατώτατους 
μισθούς θα πρέπει να περιορίζονται στο 
ελάχιστο, ενώ παράλληλα θα πρέπει να 
διασφαλίζεται η δέουσα διαβούλευση με 
τους κοινωνικούς εταίρους κατά τον 
καθορισμό τους. Ορισμένες κρατήσεις από 
τους νόμιμους κατώτατους μισθούς μπορεί 
να δικαιολογούνται από θεμιτό στόχο, 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 
καταβολής ποσών που υπερεκτιμήθηκαν ή 
κρατήσεων που διατάχθηκαν από 
δικαστική αρχή. Άλλες, όπως οι κρατήσεις 
που σχετίζονται με τον εξοπλισμό που 
απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας ή 
οι κρατήσεις για παροχές σε είδος, όπως η 
στέγαση, μπορεί να είναι αδικαιολόγητες ή 
δυσανάλογες.

(22) Για την προώθηση της επάρκειας 
των κατώτατων μισθών για όλες τις ομάδες 
εργαζομένων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι οι διαφοροποιήσεις και 
οι κρατήσεις από τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς δεν εισάγουν 
διακρίσεις, είναι αναλογικές και 
αιτιολογημένες, ενώ παράλληλα θα πρέπει 
να διασφαλίζεται η δέουσα διαβούλευση 
με τους κοινωνικούς εταίρους κατά τον 
καθορισμό τους. Ορισμένες κρατήσεις από 
τους νόμιμους κατώτατους μισθούς μπορεί 
να δικαιολογούνται από θεμιτό στόχο, 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 
καταβολής ποσών που υπερεκτιμήθηκαν ή 
κρατήσεων που διατάχθηκαν από 
δικαστική αρχή. Άλλες, όπως οι κρατήσεις 
που σχετίζονται με τον εξοπλισμό που 
απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας ή 
οι κρατήσεις για παροχές σε είδος, όπως η 
στέγαση, μπορεί να είναι αδικαιολόγητες ή 
δυσανάλογες.

Or. en

Τροπολογία 325
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Για την προώθηση της επάρκειας 
των κατώτατων μισθών για όλες τις ομάδες 
εργαζομένων, οι διαφοροποιήσεις και οι 
κρατήσεις από τους νόμιμους κατώτατους 
μισθούς θα πρέπει να περιορίζονται στο 
ελάχιστο, ενώ παράλληλα θα πρέπει να 
διασφαλίζεται η δέουσα διαβούλευση με 
τους κοινωνικούς εταίρους κατά τον 
καθορισμό τους. Ορισμένες κρατήσεις 
από τους νόμιμους κατώτατους μισθούς 
μπορεί να δικαιολογούνται από θεμιτό 
στόχο, συμπεριλαμβανομένων των 
περιπτώσεων καταβολής ποσών που 
υπερεκτιμήθηκαν ή κρατήσεων που 
διατάχθηκαν από δικαστική αρχή. Άλλες, 
όπως οι κρατήσεις που σχετίζονται με τον 
εξοπλισμό που απαιτείται για την εκτέλεση 
της εργασίας ή οι κρατήσεις για παροχές 
σε είδος, όπως η στέγαση, μπορεί να είναι 
αδικαιολόγητες ή δυσανάλογες.

(22) Για την προώθηση των κατώτατων 
μισθών που εξασφαλίζουν αξιοπρεπές 
επίπεδο διαβίωσης για όλες τις ομάδες 
εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των 
νέων, των ατόμων με αναπηρίες, των 
μεταναστών ή των ατόμων με φυλετικό ή 
εθνοτικό υπόβαθρο, και των γυναικών, οι 
διαφοροποιήσεις και οι κρατήσεις από τους 
νόμιμους κατώτατους μισθούς θα πρέπει 
να απαγορευτούν, ενώ παράλληλα θα 
πρέπει να διασφαλίζεται η δέουσα 
διαβούλευση με τους κοινωνικούς 
εταίρους κατά τον καθορισμό τους. Καμία 
κράτηση από τους νόμιμους κατώτατους 
μισθούς δεν δικαιολογείται. Οι κρατήσεις 
που σχετίζονται με τον εξοπλισμό που 
απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας ή 
οι κρατήσεις για παροχές σε είδος, όπως η 
στέγαση, είναι ιδιαίτερα αδικαιολόγητες 
και δυσανάλογες.

Or. en

Τροπολογία 326
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu 
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt Vincze, Cristian-Silviu 
Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Για την προώθηση της επάρκειας 
των κατώτατων μισθών για όλες τις 
ομάδες εργαζομένων, οι διαφοροποιήσεις 
και οι κρατήσεις από τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς θα πρέπει να 
περιορίζονται στο ελάχιστο, ενώ 
παράλληλα θα πρέπει να διασφαλίζεται η 
δέουσα διαβούλευση με τους κοινωνικούς 
εταίρους κατά τον καθορισμό τους. 
Ορισμένες κρατήσεις από τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς μπορεί να 

(22) Για την προώθηση ενός πλαισίου 
για τους νόμιμους κατώτατους μισθούς 
για όλες τις ομάδες εργαζομένων, οι 
διαφοροποιήσεις και οι κρατήσεις από τους 
νόμιμους κατώτατους μισθούς θα πρέπει 
να μην εισάγουν διακρίσεις και να είναι 
αναλογικές, ενώ παράλληλα θα πρέπει να 
διασφαλίζεται η δέουσα διαβούλευση με 
τους κοινωνικούς εταίρους κατά τον 
καθορισμό τους. Ορισμένες κρατήσεις από 
τους νόμιμους κατώτατους μισθούς 
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δικαιολογούνται από θεμιτό στόχο, 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 
καταβολής ποσών που υπερεκτιμήθηκαν ή 
κρατήσεων που διατάχθηκαν από 
δικαστική αρχή. Άλλες, όπως οι κρατήσεις 
που σχετίζονται με τον εξοπλισμό που 
απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας ή 
οι κρατήσεις για παροχές σε είδος, όπως η 
στέγαση, μπορεί να είναι αδικαιολόγητες ή 
δυσανάλογες.

δικαιολογούνται από θεμιτό στόχο, 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 
καταβολής ποσών που υπερεκτιμήθηκαν ή 
κρατήσεων που διατάχθηκαν από 
δικαστική αρχή. Άλλες, όπως οι κρατήσεις 
που σχετίζονται με τον εξοπλισμό που 
απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας ή 
οι κρατήσεις για παροχές σε είδος, όπως η 
στέγαση, μπορεί να είναι αδικαιολόγητες ή 
δυσανάλογες.

Or. en

Τροπολογία 327
Eugen Tomac, Marian-Jean Marinescu, Vasile Blaga, Daniel Buda, Siegfried Mureşan

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Για την προώθηση της επάρκειας 
των κατώτατων μισθών για όλες τις ομάδες 
εργαζομένων, οι διαφοροποιήσεις και οι 
κρατήσεις από τους νόμιμους κατώτατους 
μισθούς θα πρέπει να περιορίζονται στο 
ελάχιστο, ενώ παράλληλα θα πρέπει να 
διασφαλίζεται η δέουσα διαβούλευση με 
τους κοινωνικούς εταίρους κατά τον 
καθορισμό τους. Ορισμένες κρατήσεις από 
τους νόμιμους κατώτατους μισθούς μπορεί 
να δικαιολογούνται από θεμιτό στόχο, 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 
καταβολής ποσών που υπερεκτιμήθηκαν ή 
κρατήσεων που διατάχθηκαν από 
δικαστική αρχή. Άλλες, όπως οι κρατήσεις 
που σχετίζονται με τον εξοπλισμό που 
απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας ή 
οι κρατήσεις για παροχές σε είδος, όπως η 
στέγαση, μπορεί να είναι αδικαιολόγητες ή 
δυσανάλογες.

(22) Για την προώθηση των κατώτατων 
μισθών για όλες τις ομάδες εργαζομένων, 
οι διαφοροποιήσεις και οι κρατήσεις από 
τους νόμιμους κατώτατους μισθούς θα 
πρέπει να καθορίζονται διασφαλίζοντας 
τη δέουσα διαβούλευση με τους 
κοινωνικούς εταίρους κατά τον καθορισμό 
τους. Ορισμένες κρατήσεις από τους 
νόμιμους κατώτατους μισθούς μπορεί να 
δικαιολογούνται από θεμιτό στόχο, 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 
καταβολής ποσών που υπερεκτιμήθηκαν ή 
κρατήσεων που διατάχθηκαν από 
δικαστική αρχή. Άλλες, όπως οι κρατήσεις 
που σχετίζονται με τον εξοπλισμό που 
απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας ή 
οι κρατήσεις για παροχές σε είδος, όπως η 
στέγαση, μπορεί να είναι αδικαιολόγητες ή 
δυσανάλογες.

Or. en
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Τροπολογία 328
Anne Sander

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Για την προώθηση της επάρκειας 
των κατώτατων μισθών για όλες τις ομάδες 
εργαζομένων, οι διαφοροποιήσεις και οι 
κρατήσεις από τους νόμιμους κατώτατους 
μισθούς θα πρέπει να περιορίζονται στο 
ελάχιστο, ενώ παράλληλα θα πρέπει να 
διασφαλίζεται η δέουσα διαβούλευση με 
τους κοινωνικούς εταίρους κατά τον 
καθορισμό τους. Ορισμένες κρατήσεις από 
τους νόμιμους κατώτατους μισθούς μπορεί 
να δικαιολογούνται από θεμιτό στόχο, 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 
καταβολής ποσών που υπερεκτιμήθηκαν ή 
κρατήσεων που διατάχθηκαν από 
δικαστική αρχή. Άλλες, όπως οι κρατήσεις 
που σχετίζονται με τον εξοπλισμό που 
απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας 
ή οι κρατήσεις για παροχές σε είδος, 
όπως η στέγαση, μπορεί να είναι 
αδικαιολόγητες ή δυσανάλογες.

(22) Για την προώθηση της επάρκειας 
των κατώτατων μισθών για όλες τις ομάδες 
εργαζομένων, οι διαφοροποιήσεις και οι 
κρατήσεις από τους νόμιμους κατώτατους 
μισθούς θα πρέπει να περιορίζονται στο 
ελάχιστο, ενώ παράλληλα θα πρέπει να 
διασφαλίζεται η δέουσα διαβούλευση με 
τους κοινωνικούς εταίρους κατά τον 
καθορισμό τους. Ωστόσο, πρέπει να 
διατηρείται η δυνατότητα ενεργοποίησης 
των διαφοροποιήσεων και των 
κρατήσεων. Πράγματι, ορισμένες 
κρατήσεις από τους νόμιμους κατώτατους 
μισθούς μπορεί να δικαιολογούνται από 
θεμιτό στόχο, συμπεριλαμβανομένων των 
περιπτώσεων καταβολής ποσών που 
υπερεκτιμήθηκαν ή κρατήσεων που 
διατάχθηκαν από δικαστική αρχή. 
Ορισμένες διαφοροποιήσεις, ιδίως όσον 
αφορά τη μαθητεία ή την ένταξη των 
νέων εργαζομένων, μπορούν επίσης να 
είναι δικαιολογημένες.

Or. fr

Τροπολογία 329
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Για την προώθηση και τη 
διασφάλιση της επάρκειας και του 
αξιοπρεπούς χαρακτήρα των κατώτατων 
μισθών για όλες τις ομάδες εργαζομένων, 
είναι αναγκαία η εφαρμογή της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης και η καταπολέμηση 
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των διακρίσεων. Δεν μπορεί να 
δικαιολογηθεί ο αποκλεισμός οιουδήποτε 
εργαζομένου από την προστασία νόμιμου 
κατώτατου μισθού. Οι διαφοροποιήσεις 
των νόμιμων κατώτατων μισθών καθώς 
και οι κρατήσεις που έχουν ως 
αποτέλεσμα επίπεδα μισθών χαμηλότερα 
από τον νόμιμο κατώτατο μισθό 
υπονομεύουν την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης των εργαζομένων και τον 
στόχο της παρούσας οδηγίας. Συνεπώς, 
οι δαπάνες που σχετίζονται με την 
εργασίες, όπως ο εξοπλισμός που 
απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας, 
ή οι παροχές σε είδος, όπως η στέγαση, 
δεν θα πρέπει να αφαιρούνται από τους 
νόμιμους κατώτατους μισθούς και θα 
πρέπει να καταβάλλονται από τον 
εργοδότη. Στον υπολογισμό των νόμιμων 
κατώτατων μισθών δεν θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται πρόσθετες πληρωμές, 
όπως τα φιλοδωρήματα, οι υπερωρίες, τα 
επιδόματα στα τέλη του έτους, τα 
επιδόματα διακοπών, καθώς και τα 
επιμίσθια.

Or. en

Τροπολογία 330
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Δεδομένης της 
υπερεκπροσώπησης των γυναικών σε 
χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, ο 
καθορισμός κατώτατων μισθών μπορεί 
να συμβάλει σημαντικά στη μείωση του 
υφιστάμενου μισθολογικού χάσματος 
μεταξύ των φύλων, υπό την προϋπόθεση 
ότι καθορίζονται σε επίπεδα που 
προωθούν ίσες ευκαιρίες για την είσοδο 
και την παραμονή των γυναικών στην 
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αγορά εργασίας και ότι δεν υφίστανται 
διακρίσεις μεταξύ των εργαζομένων ή 
εξαιρέσεις που θα μπορούσαν να 
διαιωνίσουν τις μισθολογικές διαφορές 
μεταξύ των φύλων και την υποτίμηση της 
εργασίας των γυναικών, οι οποίες είναι 
ενσωματωμένες στις παραδοσιακές 
διαφορές μεταξύ κλάδων και 
επαγγελμάτων.

Or. en

Τροπολογία 331
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, 
Sylvie Brunet

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Ένα αποτελεσματικό σύστημα 
επιβολής των κανόνων, το οποίο θα 
συμπεριλαμβάνει ελέγχους και επιτόπιες 
επιθεωρήσεις, είναι απαραίτητο για τη 
διασφάλιση της λειτουργίας των εθνικών 
πλαισίων για τους νόμιμους κατώτατους 
μισθούς. Για να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα των αρχών επιβολής, 
απαιτείται επίσης στενή συνεργασία με 
τους κοινωνικούς εταίρους, μεταξύ άλλων 
για την αντιμετώπιση κρίσιμων 
προκλήσεων, όπως αυτές που σχετίζονται 
με την υπεργολαβία, την 
ψευδοαυτοαπασχόληση ή τις μη 
καταγεγραμμένες υπερωρίες. Επιπλέον, οι 
εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν εύκολη 
πρόσβαση σε κατάλληλες πληροφορίες 
σχετικά με τους ισχύοντες νόμιμους 
κατώτατους μισθούς, ώστε να 
διασφαλίζεται επαρκής βαθμός διαφάνειας 
και προβλεψιμότητας όσον αφορά τις 
συνθήκες εργασίας τους.

(23) Ένα αποτελεσματικό σύστημα 
επιβολής των κανόνων, το οποίο θα 
συμπεριλαμβάνει ενισχυμένους ελέγχους 
και επιτόπιες επιθεωρήσεις, είναι 
απαραίτητο για τη διασφάλιση και τη 
συμμόρφωση της λειτουργίας των εθνικών 
πλαισίων για τους νόμιμους κατώτατους 
μισθούς, ιδίως στους τομείς όπου υπάρχει 
κίνδυνος. Για να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα των αρχών επιβολής, 
απαιτείται επίσης στενή συνεργασία με 
τους κοινωνικούς εταίρους, μεταξύ άλλων 
για την αντιμετώπιση κρίσιμων 
προκλήσεων, όπως αυτές που σχετίζονται 
με την καταχρηστική υπεργολαβία, την 
ψευδοαυτοαπασχόληση ή τις μη 
καταγεγραμμένες υπερωρίες. Επιπλέον, οι 
εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να 
έχουν εύκολη πρόσβαση σε κατάλληλες 
πληροφορίες σχετικά με τους ισχύοντες 
νόμιμους κατώτατους μισθούς, ώστε να 
διασφαλίζεται επαρκής βαθμός διαφάνειας 
και προβλεψιμότητας όσον αφορά τις 
συνθήκες εργασίας τους και την επιβολή 
των δικαιωμάτων τους. Αυτό θα πρέπει 
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να εξασφαλίζεται από τα κράτη μέλη, 
μεταξύ άλλων μέσω της κατάρτισης 
ειδικών δημόσιων δικτυακών τόπων και 
εκστρατειών ευαισθητοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 332
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Sandra Pereira, 
José Gusmão, Leila Chaibi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Ένα αποτελεσματικό σύστημα 
επιβολής των κανόνων, το οποίο θα 
συμπεριλαμβάνει ελέγχους και επιτόπιες 
επιθεωρήσεις, είναι απαραίτητο για τη 
διασφάλιση της λειτουργίας των εθνικών 
πλαισίων για τους νόμιμους κατώτατους 
μισθούς. Για να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα των αρχών επιβολής, 
απαιτείται επίσης στενή συνεργασία με 
τους κοινωνικούς εταίρους, μεταξύ άλλων 
για την αντιμετώπιση κρίσιμων 
προκλήσεων, όπως αυτές που σχετίζονται 
με την υπεργολαβία, την 
ψευδοαυτοαπασχόληση ή τις μη 
καταγεγραμμένες υπερωρίες. Επιπλέον, οι 
εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν εύκολη 
πρόσβαση σε κατάλληλες πληροφορίες 
σχετικά με τους ισχύοντες νόμιμους 
κατώτατους μισθούς, ώστε να 
διασφαλίζεται επαρκής βαθμός διαφάνειας 
και προβλεψιμότητας όσον αφορά τις 
συνθήκες εργασίας τους.

(23) Ένα αποτελεσματικό σύστημα 
επιβολής των κανόνων, το οποίο θα 
συμπεριλαμβάνει ελέγχους και επιτόπιες 
επιθεωρήσεις, είναι απαραίτητο για τη 
διασφάλιση της λειτουργίας των εθνικών 
πλαισίων για τους νόμιμους κατώτατους 
μισθούς. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
δυνατότητα αποτελεσματική εκτέλεσης 
των επιθεωρήσεων εργασίας, κάθε 
επιθεωρητής εργασίας θα πρέπει να είναι 
υπεύθυνος για την επιθεώρηση έως 
10 000 εργαζομένων. Για να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα των αρχών επιβολής, 
απαιτείται επίσης στενή συνεργασία με 
τους κοινωνικούς εταίρους, μεταξύ άλλων 
για την αντιμετώπιση κρίσιμων 
προκλήσεων, όπως αυτές που σχετίζονται 
με την υπεργολαβία, την 
ψευδοαυτοαπασχόληση ή τις μη 
καταγεγραμμένες υπερωρίες. Επιπλέον, οι 
εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν εύκολη 
πρόσβαση σε κατάλληλες πληροφορίες 
σχετικά με τους ισχύοντες νόμιμους 
κατώτατους μισθούς, ώστε να 
διασφαλίζεται επαρκής βαθμός διαφάνειας 
και προβλεψιμότητας όσον αφορά τις 
συνθήκες εργασίας τους.

Or. en

(https://ilostat.ilo.org/resources/concepts-and-definitions/description-labour-inspection/)
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Τροπολογία 333
Eugen Tomac, Marian-Jean Marinescu, Vasile Blaga, Daniel Buda, Siegfried Mureşan

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Ένα αποτελεσματικό σύστημα 
επιβολής των κανόνων, το οποίο θα 
συμπεριλαμβάνει ελέγχους και επιτόπιες 
επιθεωρήσεις, είναι απαραίτητο για τη 
διασφάλιση της λειτουργίας των εθνικών 
πλαισίων για τους νόμιμους κατώτατους 
μισθούς. Για να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα των αρχών επιβολής, 
απαιτείται επίσης στενή συνεργασία με 
τους κοινωνικούς εταίρους, μεταξύ άλλων 
για την αντιμετώπιση κρίσιμων 
προκλήσεων, όπως αυτές που σχετίζονται 
με την υπεργολαβία, την 
ψευδοαυτοαπασχόληση ή τις μη 
καταγεγραμμένες υπερωρίες. Επιπλέον, οι 
εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν εύκολη 
πρόσβαση σε κατάλληλες πληροφορίες 
σχετικά με τους ισχύοντες νόμιμους 
κατώτατους μισθούς, ώστε να 
διασφαλίζεται επαρκής βαθμός διαφάνειας 
και προβλεψιμότητας όσον αφορά τις 
συνθήκες εργασίας τους.

(23) Ένα αποτελεσματικό σύστημα 
επιβολής των κανόνων, το οποίο θα 
συμπεριλαμβάνει ενισχυμένους ελέγχους 
και επιτόπιες επιθεωρήσεις, είναι 
απαραίτητο για τη διασφάλιση της 
λειτουργίας των εθνικών πλαισίων για τους 
νόμιμους κατώτατους μισθούς και του 
σεβασμού των εργασιακών προτύπων για 
όλους τους εργαζόμενους. Για να 
ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των 
αρχών επιβολής, απαιτείται επίσης στενή 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
μεταξύ άλλων για την αντιμετώπιση 
κρίσιμων προκλήσεων, όπως αυτές που 
σχετίζονται με την υπεργολαβία, την 
ψευδοαυτοαπασχόληση ή τις μη 
καταγεγραμμένες υπερωρίες. Επιπλέον, οι 
εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν εύκολη 
πρόσβαση σε κατάλληλες πληροφορίες 
σχετικά με τους ισχύοντες νόμιμους 
κατώτατους μισθούς, ώστε να 
διασφαλίζεται επαρκής βαθμός διαφάνειας 
και προβλεψιμότητας όσον αφορά τις 
συνθήκες εργασίας τους, καθώς και 
πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με 
τους μηχανισμούς υποβολής καταγγελιών.

Or. en

Τροπολογία 334
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda, Romana Tomc, Radan Kanev

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Ένα αποτελεσματικό σύστημα 
επιβολής των κανόνων, το οποίο θα 
συμπεριλαμβάνει ελέγχους και επιτόπιες 
επιθεωρήσεις, είναι απαραίτητο για τη 
διασφάλιση της λειτουργίας των εθνικών 
πλαισίων για τους νόμιμους κατώτατους 
μισθούς. Για να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα των αρχών επιβολής, 
απαιτείται επίσης στενή συνεργασία με 
τους κοινωνικούς εταίρους, μεταξύ άλλων 
για την αντιμετώπιση κρίσιμων 
προκλήσεων, όπως αυτές που σχετίζονται 
με την υπεργολαβία, την 
ψευδοαυτοαπασχόληση ή τις μη 
καταγεγραμμένες υπερωρίες. Επιπλέον, οι 
εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν εύκολη 
πρόσβαση σε κατάλληλες πληροφορίες 
σχετικά με τους ισχύοντες νόμιμους 
κατώτατους μισθούς, ώστε να 
διασφαλίζεται επαρκής βαθμός διαφάνειας 
και προβλεψιμότητας όσον αφορά τις 
συνθήκες εργασίας τους.

(23) Ένα αποτελεσματικό σύστημα 
επιβολής των κανόνων, το οποίο θα 
συμπεριλαμβάνει ελέγχους και επιτόπιες 
επιθεωρήσεις, είναι απαραίτητο για τη 
διασφάλιση της λειτουργίας των εθνικών 
πλαισίων για τους νόμιμους κατώτατους 
μισθούς. Για να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα των αρχών επιβολής, 
απαιτείται επίσης στενή συνεργασία με 
τους κοινωνικούς εταίρους, μεταξύ άλλων 
για την αντιμετώπιση κρίσιμων 
προκλήσεων, όπως αυτές που σχετίζονται 
με την υπεργολαβία, την 
ψευδοαυτοαπασχόληση ή τις μη 
καταγεγραμμένες υπερωρίες. Επιπλέον, οι 
εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν εύκολη 
πρόσβαση σε κατάλληλες πληροφορίες 
σχετικά με τους ισχύοντες νόμιμους 
κατώτατους μισθούς, μεταξύ άλλων και σε 
μορφές προσβάσιμες από άτομα με 
διάφορα είδη αναπηρίας, ώστε να 
διασφαλίζεται επαρκής βαθμός διαφάνειας 
και προβλεψιμότητας όσον αφορά τις 
συνθήκες εργασίας τους.

Or. en

Τροπολογία 335
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Ένα αποτελεσματικό σύστημα 
επιβολής των κανόνων, το οποίο θα 
συμπεριλαμβάνει ελέγχους και επιτόπιες 
επιθεωρήσεις, είναι απαραίτητο για τη 
διασφάλιση της λειτουργίας των εθνικών 
πλαισίων για τους νόμιμους κατώτατους 
μισθούς. Για να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα των αρχών επιβολής, 

(23) Ένα αποτελεσματικό σύστημα 
επιβολής των κανόνων, το οποίο θα 
συμπεριλαμβάνει ελέγχους και επιτόπιες 
επιθεωρήσεις, είναι απαραίτητο για τη 
διασφάλιση της λειτουργίας των εθνικών 
πλαισίων για τους νόμιμους κατώτατους 
μισθούς. Για να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα των αρχών επιβολής, 
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απαιτείται επίσης στενή συνεργασία με 
τους κοινωνικούς εταίρους, μεταξύ άλλων 
για την αντιμετώπιση κρίσιμων 
προκλήσεων, όπως αυτές που σχετίζονται 
με την υπεργολαβία, την 
ψευδοαυτοαπασχόληση ή τις μη 
καταγεγραμμένες υπερωρίες. Επιπλέον, οι 
εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν εύκολη 
πρόσβαση σε κατάλληλες πληροφορίες 
σχετικά με τους ισχύοντες νόμιμους 
κατώτατους μισθούς, ώστε να 
διασφαλίζεται επαρκής βαθμός διαφάνειας 
και προβλεψιμότητας όσον αφορά τις 
συνθήκες εργασίας τους.

τα κράτη μέλη θα διενεργούν ελάχιστο 
αριθμό ελέγχων ανά εργαζόμενο ετησίως 
και θα μεριμνούν για τη στενή συνεργασία 
με τους κοινωνικούς εταίρους, μεταξύ 
άλλων για την αντιμετώπιση κρίσιμων 
προκλήσεων, όπως αυτές που σχετίζονται 
με την υπεργολαβία, την 
ψευδοαυτοαπασχόληση ή τις μη 
καταγεγραμμένες υπερωρίες. Επιπλέον, οι 
εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν εύκολη 
πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους 
ισχύοντες νόμιμους κατώτατους μισθούς, 
ώστε να διασφαλίζεται επαρκής βαθμός 
διαφάνειας και προβλεψιμότητας όσον 
αφορά τις συνθήκες εργασίας τους.

Or. en

Τροπολογία 336
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Ένα αποτελεσματικό σύστημα 
επιβολής των κανόνων, το οποίο θα 
συμπεριλαμβάνει ελέγχους και επιτόπιες 
επιθεωρήσεις, είναι απαραίτητο για τη 
διασφάλιση της λειτουργίας των εθνικών 
πλαισίων για τους νόμιμους κατώτατους 
μισθούς. Για να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα των αρχών επιβολής, 
απαιτείται επίσης στενή συνεργασία με 
τους κοινωνικούς εταίρους, μεταξύ άλλων 
για την αντιμετώπιση κρίσιμων 
προκλήσεων, όπως αυτές που σχετίζονται 
με την υπεργολαβία, την 
ψευδοαυτοαπασχόληση ή τις μη 
καταγεγραμμένες υπερωρίες. Επιπλέον, οι 
εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν εύκολη 
πρόσβαση σε κατάλληλες πληροφορίες 
σχετικά με τους ισχύοντες νόμιμους 
κατώτατους μισθούς, ώστε να 
διασφαλίζεται επαρκής βαθμός διαφάνειας 
και προβλεψιμότητας όσον αφορά τις 

(23) Ένα αποτελεσματικό σύστημα 
επιβολής των κανόνων, το οποίο θα 
συμπεριλαμβάνει ελέγχους και επιτόπιες 
επιθεωρήσεις, σύμφωνα με τα εθνικά 
έθιμα και νόμους, είναι απαραίτητο για τη 
διασφάλιση της λειτουργίας των εθνικών 
πλαισίων για τους νόμιμους κατώτατους 
μισθούς. Για να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα των αρχών επιβολής, 
απαιτείται επίσης στενή συνεργασία με 
τους κοινωνικούς εταίρους, μεταξύ άλλων 
για την αντιμετώπιση κρίσιμων 
προκλήσεων, όπως αυτές που σχετίζονται 
με την υπεργολαβία, την 
ψευδοαυτοαπασχόληση ή τις μη 
καταγεγραμμένες υπερωρίες. Επιπλέον, οι 
εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν εύκολη 
πρόσβαση σε κατάλληλες πληροφορίες 
σχετικά με τους ισχύοντες νόμιμους 
κατώτατους μισθούς, ώστε να 
διασφαλίζεται επαρκής βαθμός διαφάνειας 
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συνθήκες εργασίας τους. και προβλεψιμότητας όσον αφορά τις 
συνθήκες εργασίας τους.

Or. en

Τροπολογία 337
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu Winkler, 
Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt Vincze, 
Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Ένα αποτελεσματικό σύστημα 
επιβολής των κανόνων, το οποίο θα 
συμπεριλαμβάνει ελέγχους και επιτόπιες 
επιθεωρήσεις, είναι απαραίτητο για τη 
διασφάλιση της λειτουργίας των εθνικών 
πλαισίων για τους νόμιμους κατώτατους 
μισθούς. Για να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα των αρχών επιβολής, 
απαιτείται επίσης στενή συνεργασία με 
τους κοινωνικούς εταίρους, μεταξύ άλλων 
για την αντιμετώπιση κρίσιμων 
προκλήσεων, όπως αυτές που σχετίζονται 
με την υπεργολαβία, την 
ψευδοαυτοαπασχόληση ή τις μη 
καταγεγραμμένες υπερωρίες. Επιπλέον, οι 
εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν εύκολη 
πρόσβαση σε κατάλληλες πληροφορίες 
σχετικά με τους ισχύοντες νόμιμους 
κατώτατους μισθούς, ώστε να 
διασφαλίζεται επαρκής βαθμός διαφάνειας 
και προβλεψιμότητας όσον αφορά τις 
συνθήκες εργασίας τους.

(23) Ένα αποτελεσματικό σύστημα 
επιβολής των κανόνων, το οποίο θα 
συμπεριλαμβάνει ελέγχους και επιτόπιες 
επιθεωρήσεις, είναι απαραίτητο για τη 
διασφάλιση της λειτουργίας των εθνικών 
πλαισίων για τους νόμιμους κατώτατους 
μισθούς. Για να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα των αρχών επιβολής, 
συνιστάται επίσης στενή συνεργασία με 
τους κοινωνικούς εταίρους, μεταξύ άλλων 
για την αντιμετώπιση κρίσιμων 
προκλήσεων, όπως αυτές που σχετίζονται 
με την υπεργολαβία, την 
ψευδοαυτοαπασχόληση ή τις μη 
καταγεγραμμένες υπερωρίες. Επιπλέον, οι 
εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν εύκολη 
πρόσβαση σε κατάλληλες πληροφορίες 
σχετικά με τους ισχύοντες νόμιμους 
κατώτατους μισθούς, ώστε να 
διασφαλίζεται υψηλός βαθμός διαφάνειας 
και προβλεψιμότητας όσον αφορά τις 
συνθήκες εργασίας τους.

Or. en

Τροπολογία 338
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η αποτελεσματική εφαρμογή της 
προστασίας με τη μορφή κατώτατου 
μισθού που διασφαλίζεται με νομικές 
διατάξεις ή παρέχεται από συλλογικές 
συμβάσεις είναι ουσιαστικής σημασίας 
κατά την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και των συμβάσεων 
παραχώρησης. Πράγματι, κατά την 
εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων ή στην 
αλυσίδα υπεργολαβίας που ακολουθεί, 
ενδέχεται να υπάρξουν φαινόμενα μη 
τήρησης των συλλογικών συμβάσεων που 
παρέχουν προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού σε ορισμένο κλάδο, με 
αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να αμείβονται 
με αμοιβές χαμηλότερες από τους 
μισθούς που έχουν συμφωνηθεί στις 
οικείες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις. 
Για να αποτρέπονται τέτοιες 
καταστάσεις, οι οικονομικοί φορείς 
πρέπει να εφαρμόζουν ως προς τους 
εργαζομένους τους τους μισθούς που 
καθορίζονται από τις συλλογικές 
συμβάσεις για τον σχετικό κλάδο και 
γεωγραφική περιοχή, προκειμένου να 
συμμορφώνονται με τις ισχύουσες 
υποχρεώσεις τους στον τομέα του 
εργατικού δικαίου, σύμφωνα με το άρθρο 
18 παράγραφος 2 και το άρθρο 71 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων40, το 
άρθρο 36 παράγραφος 2 και το άρθρο 88 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων φορέων που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών 
και των ταχυδρομικών υπηρεσιών41, 
καθώς και το άρθρο 30 παράγραφος 3 και 
το άρθρο 42 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων 

διαγράφεται
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παραχώρησης42.
__________________
40 Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων και την κατάργηση της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 
28.3.2014, σ. 65).
41 Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων φορέων 
που δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών 
και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και 
την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ 
(ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243).
42 Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την 
ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ 
L 94 της 28.3.2014, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 339
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η αποτελεσματική εφαρμογή της 
προστασίας με τη μορφή κατώτατου 
μισθού που διασφαλίζεται με νομικές 
διατάξεις ή παρέχεται από συλλογικές 
συμβάσεις είναι ουσιαστικής σημασίας 
κατά την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και των συμβάσεων 
παραχώρησης. Πράγματι, κατά την 
εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων ή στην 
αλυσίδα υπεργολαβίας που ακολουθεί, 
ενδέχεται να υπάρξουν φαινόμενα μη 

(24) Η αποτελεσματική εφαρμογή της 
προστασίας με τη μορφή κατώτατου 
μισθού που διασφαλίζεται με νομικές 
διατάξεις ή παρέχεται από συλλογικές 
συμβάσεις είναι ουσιαστικής σημασίας 
κατά την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και των συμβάσεων 
παραχώρησης. Πράγματι, κατά την 
εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων ή στην 
αλυσίδα υπεργολαβίας που ακολουθεί, 
ενδέχεται να υπάρξουν φαινόμενα μη 
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τήρησης των συλλογικών συμβάσεων που 
παρέχουν προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού σε ορισμένο κλάδο, με 
αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να αμείβονται 
με αμοιβές χαμηλότερες από τους μισθούς 
που έχουν συμφωνηθεί στις οικείες 
κλαδικές συλλογικές συμβάσεις. Για να 
αποτρέπονται τέτοιες καταστάσεις, οι 
οικονομικοί φορείς πρέπει να εφαρμόζουν 
ως προς τους εργαζομένους τους τους 
μισθούς που καθορίζονται από τις 
συλλογικές συμβάσεις για τον σχετικό 
κλάδο και γεωγραφική περιοχή, 
προκειμένου να συμμορφώνονται με τις 
ισχύουσες υποχρεώσεις τους στον τομέα 
του εργατικού δικαίου, σύμφωνα με το 
άρθρο 18 παράγραφος 2 και το άρθρο 71 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων40, το 
άρθρο 36 παράγραφος 2 και το άρθρο 88 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων φορέων που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και 
των ταχυδρομικών υπηρεσιών41, καθώς και 
το άρθρο 30 παράγραφος 3 και το άρθρο 
42 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/23/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης42.

αναγνώρισης των συνδικαλιστικών 
ενώσεων ή μη τήρησης των συλλογικών 
συμβάσεων που παρέχουν προστασία με τη 
μορφή κατώτατου μισθού σε ορισμένο 
κλάδο, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να 
αμείβονται με αμοιβές χαμηλότερες από 
τους μισθούς που έχουν συμφωνηθεί στις 
οικείες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις. 
Για να αποτρέπονται τέτοιες καταστάσεις, 
οι οικονομικοί φορείς πρέπει να 
ενημερώνονται για την εφαρμογή της 
προστασίας με τη μορφή κατώτατου 
μισθού και να είναι ανοιχτοί για 
διαπραγματεύσεις με τις συνδικαλιστικές 
ενώσεις, για αλληλεπίδραση και 
συνεργασία μαζί τους, καθώς και να την 
εφαρμόζουν ως προς τους εργαζομένους 
τους τους μισθούς που καθορίζονται από 
τις συλλογικές συμβάσεις για τον σχετικό 
κλάδο και γεωγραφική περιοχή, 
προκειμένου να συμμορφώνονται με τις 
ισχύουσες υποχρεώσεις τους στον τομέα 
του εργατικού δικαίου, σύμφωνα με το 
άρθρο 18 παράγραφος 2 και το άρθρο 71 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων40, το 
άρθρο 36 παράγραφος 2 και το άρθρο 88 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου41 σχετικά με τις διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων φορέων που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και 
των ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς και 
το άρθρο 30 παράγραφος 3 και το άρθρο 
42 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/23/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου42 σχετικά με την ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης. Το άρθρο 9 
παράγραφος 1 συνάδει και πρέπει να 
ερμηνεύεται σε συνδυασμό ιδίως με το 
άρθρο 18 παράγραφος 2 και το 
παράρτημα 10 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ 
καθώς και τη νομολογία του ΔΕΕ που 
επιβεβαίωσε τον υποχρεωτικό χαρακτήρα 
του άρθρου 18 παράγραφος 2.



PE692.765v02-00 206/500 AM\1231713EL.docx

EL

__________________ __________________
40 Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων και την κατάργηση της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 
28.3.2014, σ. 65).

40 Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων και την κατάργηση της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 
28.3.2014, σ. 65).

41 Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων φορέων 
που δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και 
των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την 
κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 
94 της 28.3.2014, σ. 243).

41 Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων φορέων 
που δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και 
των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την 
κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 
94 της 28.3.2014, σ. 243).

42 Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την 
ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 
94 της 28.3.2014, σ. 1).

42 Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την 
ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 
94 της 28.3.2014, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 340
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η αποτελεσματική εφαρμογή της 
προστασίας με τη μορφή κατώτατου 
μισθού που διασφαλίζεται με νομικές 
διατάξεις ή παρέχεται από συλλογικές 
συμβάσεις είναι ουσιαστικής σημασίας 
κατά την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και των συμβάσεων 
παραχώρησης. Πράγματι, κατά την 
εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων ή στην 
αλυσίδα υπεργολαβίας που ακολουθεί, 
ενδέχεται να υπάρξουν φαινόμενα μη 
τήρησης των συλλογικών συμβάσεων που 

(24) Η αποτελεσματική εφαρμογή της 
προστασίας με τη μορφή κατώτατου 
μισθού που διασφαλίζεται με νομικές 
διατάξεις ή παρέχεται από συλλογικές 
συμβάσεις είναι ουσιαστικής σημασίας 
κατά την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και των συμβάσεων 
παραχώρησης. Πράγματι, κατά την 
εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων ή στην 
αλυσίδα υπεργολαβίας που ακολουθεί, 
ενδέχεται να υπάρξουν φαινόμενα μη 
αναγνώρισης των συνδικαλιστικών 
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παρέχουν προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού σε ορισμένο κλάδο, με 
αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να αμείβονται 
με αμοιβές χαμηλότερες από τους μισθούς 
που έχουν συμφωνηθεί στις οικείες 
κλαδικές συλλογικές συμβάσεις. Για να 
αποτρέπονται τέτοιες καταστάσεις, οι 
οικονομικοί φορείς πρέπει να εφαρμόζουν 
ως προς τους εργαζομένους τους τους 
μισθούς που καθορίζονται από τις 
συλλογικές συμβάσεις για τον σχετικό 
κλάδο και γεωγραφική περιοχή, 
προκειμένου να συμμορφώνονται με τις 
ισχύουσες υποχρεώσεις τους στον τομέα 
του εργατικού δικαίου, σύμφωνα με το 
άρθρο 18 παράγραφος 2 και το άρθρο 71 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων40, το 
άρθρο 36 παράγραφος 2 και το άρθρο 88 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων φορέων που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και 
των ταχυδρομικών υπηρεσιών41, καθώς και 
το άρθρο 30 παράγραφος 3 και το άρθρο 
42 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/23/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης42.

οργανώσεων ή μη τήρησης των 
συλλογικών συμβάσεων που παρέχουν 
προστασία με τη μορφή κατώτατου μισθού 
σε ορισμένο κλάδο, με αποτέλεσμα οι 
εργαζόμενοι να αμείβονται με αμοιβές 
χαμηλότερες από τους μισθούς που έχουν 
συμφωνηθεί στις οικείες κλαδικές 
συλλογικές συμβάσεις. Για να 
αποτρέπονται τέτοιες καταστάσεις, οι 
οικονομικοί φορείς πρέπει να 
ενημερώνονται για την εφαρμογή της 
προστασίας που εγγυάται ο ελάχιστος 
μισθός, να είναι ανοιχτές σε 
διαπραγματεύσεις με συνδικάτα για τη 
δημιουργία ενός αξιόπιστου και σταθερού 
συστήματος εργασιακών σχέσεων και να 
εφαρμόζουν ως προς τους εργαζομένους 
τους τους μισθούς που καθορίζονται από 
τις συλλογικές συμβάσεις για τον σχετικό 
κλάδο και γεωγραφική περιοχή, 
προκειμένου να συμμορφώνονται με τις 
ισχύουσες υποχρεώσεις τους στον τομέα 
του εργατικού δικαίου, σύμφωνα με το 
άρθρο 18 παράγραφος 2 και το άρθρο 71 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων40, το 
άρθρο 36 παράγραφος 2 και το άρθρο 88 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων φορέων που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και 
των ταχυδρομικών υπηρεσιών41, καθώς και 
το άρθρο 30 παράγραφος 3 και το άρθρο 
42 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/23/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης42.

__________________ __________________
40 Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων και την κατάργηση της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 

40 Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων και την κατάργηση της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 
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28.3.2014, σ. 65). 28.3.2014, σ. 65).
41 Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων φορέων 
που δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και 
των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την 
κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 
94 της 28.3.2014, σ. 243).

41 Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων φορέων 
που δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και 
των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την 
κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 
94 της 28.3.2014, σ. 243).

42 Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την 
ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 
94 της 28.3.2014, σ. 1).

42 Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την 
ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 
94 της 28.3.2014, σ. 1).

Or. it

Τροπολογία 341
Monica Semedo, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, 
Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η αποτελεσματική εφαρμογή της 
προστασίας με τη μορφή κατώτατου 
μισθού που διασφαλίζεται με νομικές 
διατάξεις ή παρέχεται από συλλογικές 
συμβάσεις είναι ουσιαστικής σημασίας 
κατά την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και των συμβάσεων 
παραχώρησης. Πράγματι, κατά την 
εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων ή στην 
αλυσίδα υπεργολαβίας που ακολουθεί, 
ενδέχεται να υπάρξουν φαινόμενα μη 
τήρησης των συλλογικών συμβάσεων που 
παρέχουν προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού σε ορισμένο κλάδο, με 
αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να αμείβονται 
με αμοιβές χαμηλότερες από τους μισθούς 
που έχουν συμφωνηθεί στις οικείες 
κλαδικές συλλογικές συμβάσεις. Για να 
αποτρέπονται τέτοιες καταστάσεις, οι 

(24) Η αποτελεσματική εφαρμογή της 
προστασίας με τη μορφή κατώτατου 
μισθού που διασφαλίζεται με νομικές 
διατάξεις ή παρέχεται από συλλογικές 
συμβάσεις είναι ουσιαστικής σημασίας 
κατά την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και των συμβάσεων 
παραχώρησης. Πράγματι, κατά την 
εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων ή στην 
αλυσίδα υπεργολαβίας που ακολουθεί, 
ενδέχεται να υπάρξουν φαινόμενα μη 
τήρησης των συλλογικών συμβάσεων που 
παρέχουν προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού σε ορισμένο κλάδο, με 
αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να αμείβονται 
με αμοιβές χαμηλότερες από τους μισθούς 
που έχουν συμφωνηθεί στις οικείες 
κλαδικές συλλογικές συμβάσεις. Για να 
αποτρέπονται τέτοιες καταστάσεις, οι 
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οικονομικοί φορείς πρέπει να εφαρμόζουν 
ως προς τους εργαζομένους τους τους 
μισθούς που καθορίζονται από τις 
συλλογικές συμβάσεις για τον σχετικό 
κλάδο και γεωγραφική περιοχή, 
προκειμένου να συμμορφώνονται με τις 
ισχύουσες υποχρεώσεις τους στον τομέα 
του εργατικού δικαίου, σύμφωνα με το 
άρθρο 18 παράγραφος 2 και το άρθρο 71 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων40, το 
άρθρο 36 παράγραφος 2 και το άρθρο 88 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου41 σχετικά με τις διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων φορέων που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και 
των ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς και 
το άρθρο 30 παράγραφος 3 και το άρθρο 
42 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/23/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου42 σχετικά με την ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης.

οικονομικοί φορείς και οι υπεργολάβοι 
τους πρέπει να εφαρμόζουν ως προς τους 
εργαζομένους τους τις εφαρμοστέες 
υποχρεώσεις στους τομείς του 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου που 
αφορούν τους μισθούς και τις συνθήκες 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος στην οργάνωση και σε 
συλλογικές διαπραγματεύσεις που 
καθορίζονται από το ενωσιακό και το 
εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις 
μεταξύ άλλων για τον σχετικό κλάδο και 
γεωγραφική περιοχή ή από τις σχετικές 
διατάξεις του διεθνούς κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου που παρατίθενται στα 
οικεία παραρτήματα, σύμφωνα με το 
άρθρο 18 παράγραφος 2 και το άρθρο 71 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων, το άρθρο 
36 παράγραφος 2 και το άρθρο 88 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων φορέων που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και 
των ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς και 
το άρθρο 30 παράγραφος 3 και το άρθρο 
42 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/23/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης.

__________________ __________________
40 Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων και την κατάργηση της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 
28.3.2014, σ. 65).
41 Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων φορέων 
που δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
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ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών 
και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και 
την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ 
(ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243).
42 Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την 
ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ 
L 94 της 28.3.2014, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 342
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η αποτελεσματική εφαρμογή της 
προστασίας με τη μορφή κατώτατου 
μισθού που διασφαλίζεται με νομικές 
διατάξεις ή παρέχεται από συλλογικές 
συμβάσεις είναι ουσιαστικής σημασίας 
κατά την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και των συμβάσεων 
παραχώρησης. Πράγματι, κατά την 
εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων ή στην 
αλυσίδα υπεργολαβίας που ακολουθεί, 
ενδέχεται να υπάρξουν φαινόμενα μη 
τήρησης των συλλογικών συμβάσεων που 
παρέχουν προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού σε ορισμένο κλάδο, με 
αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να αμείβονται 
με αμοιβές χαμηλότερες από τους μισθούς 
που έχουν συμφωνηθεί στις οικείες 
κλαδικές συλλογικές συμβάσεις. Για να 
αποτρέπονται τέτοιες καταστάσεις, οι 
οικονομικοί φορείς πρέπει να εφαρμόζουν 
ως προς τους εργαζομένους τους τους 
μισθούς που καθορίζονται από τις 
συλλογικές συμβάσεις για τον σχετικό 
κλάδο και γεωγραφική περιοχή, 
προκειμένου να συμμορφώνονται με τις 

(24) Η αποτελεσματική εφαρμογή της 
προστασίας με τη μορφή κατώτατου 
μισθού που διασφαλίζεται με νομικές 
διατάξεις ή παρέχεται από συλλογικές 
συμβάσεις είναι ουσιαστικής σημασίας 
κατά την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και των συμβάσεων 
παραχώρησης. Πράγματι, κατά την 
εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων ή στην 
αλυσίδα υπεργολαβίας που ακολουθεί, 
ενδέχεται να υπάρξουν φαινόμενα μη 
αναγνώρισης των συνδικαλιστικών 
ενώσεων, του δικαιώματος των 
εργαζομένων στην ελεύθερη οργάνωση 
και στη συμμετοχή σε συλλογικές 
διαπραγματεύσεις και μη συμμόρφωσης 
με τους όρους εργασίας που καθορίζονται 
στις συλλογικές συμβάσεις που παρέχουν 
προστασία με τη μορφή κατώτατου μισθού 
σε ορισμένο κλάδο, με αποτέλεσμα οι 
εργαζόμενοι να αμείβονται με αμοιβές 
χαμηλότερες από τους μισθούς που έχουν 
συμφωνηθεί στις οικείες κλαδικές 
συλλογικές συμβάσεις. Για να 
αποτρέπονται τέτοιες καταστάσεις, οι 
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ισχύουσες υποχρεώσεις τους στον τομέα 
του εργατικού δικαίου, σύμφωνα με το 
άρθρο 18 παράγραφος 2 και το άρθρο 71 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων40, το 
άρθρο 36 παράγραφος 2 και το άρθρο 88 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων φορέων που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και 
των ταχυδρομικών υπηρεσιών41, καθώς και 
το άρθρο 30 παράγραφος 3 και το άρθρο 
42 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/23/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης42.

οικονομικοί φορείς πρέπει να εφαρμόζουν 
ως προς τους εργαζομένους τους τους 
μισθούς που καθορίζονται από τις 
συλλογικές συμβάσεις για τον σχετικό 
κλάδο και γεωγραφική περιοχή, 
προκειμένου να συμμορφώνονται με τις 
ισχύουσες υποχρεώσεις τους στον τομέα 
του εργατικού δικαίου, σύμφωνα με το 
άρθρο 18 παράγραφος 2 και το άρθρο 71 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων, το άρθρο 
36 παράγραφος 2 και το άρθρο 88 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων φορέων που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και 
των ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς και 
το άρθρο 30 παράγραφος 3 και το άρθρο 
42 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/23/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης.

__________________ __________________
40 Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων και την κατάργηση της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 
28.3.2014, σ. 65).
41 Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων φορέων 
που δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών 
και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και 
την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ 
(ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243).
42 Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την 
ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ 
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L 94 της 28.3.2014, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 343
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda, Sara Skyttedal, Romana Tomc, Radan Kanev

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η αποτελεσματική εφαρμογή της 
προστασίας με τη μορφή κατώτατου 
μισθού που διασφαλίζεται με νομικές 
διατάξεις ή παρέχεται από συλλογικές 
συμβάσεις είναι ουσιαστικής σημασίας 
κατά την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και των συμβάσεων 
παραχώρησης. Πράγματι, κατά την 
εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων ή στην 
αλυσίδα υπεργολαβίας που ακολουθεί, 
ενδέχεται να υπάρξουν φαινόμενα μη 
τήρησης των συλλογικών συμβάσεων που 
παρέχουν προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού σε ορισμένο κλάδο, με 
αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να αμείβονται 
με αμοιβές χαμηλότερες από τους μισθούς 
που έχουν συμφωνηθεί στις οικείες 
κλαδικές συλλογικές συμβάσεις. Για να 
αποτρέπονται τέτοιες καταστάσεις, οι 
οικονομικοί φορείς πρέπει να εφαρμόζουν 
ως προς τους εργαζομένους τους τους 
μισθούς που καθορίζονται από τις 
συλλογικές συμβάσεις για τον σχετικό 
κλάδο και γεωγραφική περιοχή, 
προκειμένου να συμμορφώνονται με τις 
ισχύουσες υποχρεώσεις τους στον τομέα 
του εργατικού δικαίου, σύμφωνα με το 
άρθρο 18 παράγραφος 2 και το άρθρο 71 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων40, το 
άρθρο 36 παράγραφος 2 και το άρθρο 88 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

(24) Η αποτελεσματική εφαρμογή της 
προστασίας με τη μορφή κατώτατου 
μισθού που διασφαλίζεται με νομικές 
διατάξεις ή παρέχεται από συλλογικές 
συμβάσεις είναι ουσιαστικής σημασίας 
κατά την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και των συμβάσεων 
παραχώρησης. Πράγματι, κατά την 
εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων ή στην 
αλυσίδα υπεργολαβίας που ακολουθεί, 
ενδέχεται να υπάρξουν φαινόμενα μη 
τήρησης των συλλογικών συμβάσεων που 
παρέχουν προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού, με αποτέλεσμα οι 
εργαζόμενοι να αμείβονται με αμοιβές 
χαμηλότερες από τους μισθούς που έχουν 
συμφωνηθεί στις οικείες κλαδικές 
συλλογικές συμβάσεις. Για να 
αποτρέπονται τέτοιες καταστάσεις, οι 
οικονομικοί φορείς πρέπει να εφαρμόζουν 
ως προς τους εργαζομένους τους τους 
μισθούς που καθορίζονται από τις 
συλλογικές συμβάσεις για τον σχετικό 
κλάδο και γεωγραφική περιοχή, 
προκειμένου να συμμορφώνονται με τις 
ισχύουσες υποχρεώσεις τους στον τομέα 
του εργατικού δικαίου, σύμφωνα με το 
άρθρο 18 παράγραφος 2 και το άρθρο 71 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων40, το 
άρθρο 36 παράγραφος 2 και το άρθρο 88 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου σχετικά με τις διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων φορέων που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και 
των ταχυδρομικών υπηρεσιών41, καθώς και 
το άρθρο 30 παράγραφος 3 και το άρθρο 
42 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/23/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης42.

Συμβουλίου σχετικά με τις διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων φορέων που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και 
των ταχυδρομικών υπηρεσιών41, καθώς και 
το άρθρο 30 παράγραφος 3 και το άρθρο 
42 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/23/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης42.

__________________ __________________
40 Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων και την κατάργηση της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 
28.3.2014, σ. 65).

40 Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων και την κατάργηση της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 
28.3.2014, σ. 65).

41 Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων φορέων 
που δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και 
των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την 
κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 
94 της 28.3.2014, σ. 243).

41 Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων φορέων 
που δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και 
των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την 
κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 
94 της 28.3.2014, σ. 243).

42 Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την 
ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 
94 της 28.3.2014, σ. 1).

42 Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την 
ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 
94 της 28.3.2014, σ. 1).

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν προβλέπουν όλοι οι εθνικοί κανονισμοί συλλογικές συμβάσεις σε κλαδικό επίπεδο. Σε 
ορισμένες χώρες, η σύμβαση συνάπτεται σε επίπεδο ενός ή περισσότερων εργοδοτών ή 
εταιρειών και οι διατάξεις της δεν είναι δεσμευτικές για τους εργοδότες σε έναν δεδομένο κλάδο 
ή τομέα της οικονομίας.

Τροπολογία 344
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) Για τους αιτούντες χρηματοδοτική 
στήριξη μέσω των ταμείων και των 
προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, οι κανόνες για τις δημόσιες 
συμβάσεις και παραχωρήσεις θα πρέπει 
να εφαρμόζονται δεόντως σε σχέση με 
την εφαρμογή των συλλογικών 
συμβάσεων και των κατώτατων μισθών, 
όπου ισχύουν. 

Or. en

Τροπολογία 345
Dominique Bilde

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η αξιόπιστη παρακολούθηση και 
συλλογή δεδομένων είναι καίριας 
σημασίας για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής προστασίας μέσω των 
κατώτατων μισθών. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να υποβάλλει ετησίως στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εκ 
μέρους της αξιολόγηση των εξελίξεων 
όσον αφορά την επάρκεια των 
κατώτατων μισθών και την κάλυψη από 
κατώτατους μισθούς, βάσει ετήσιων 
δεδομένων και πληροφοριών που θα 
παρέχουν τα κράτη μέλη. Επιπλέον, η 
πρόοδος θα πρέπει να παρακολουθείται 
στο πλαίσιο της διαδικασίας συντονισμού 
της οικονομικής πολιτικής και της 
πολιτικής απασχόλησης σε επίπεδο 
Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή 
Απασχόλησης θα πρέπει να εξετάζει κάθε 
χρόνο την κατάσταση στα κράτη μέλη με 
βάση τις εκθέσεις που θα εκπονεί η 

διαγράφεται
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Επιτροπή και άλλα μέσα πολυμερούς 
εποπτείας, όπως η συγκριτική 
αξιολόγηση.

Or. fr

Τροπολογία 346
Sandra Pereira, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η αξιόπιστη παρακολούθηση και 
συλλογή δεδομένων είναι καίριας 
σημασίας για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής προστασίας μέσω των 
κατώτατων μισθών. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να υποβάλλει ετησίως στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εκ 
μέρους της αξιολόγηση των εξελίξεων 
όσον αφορά την επάρκεια των 
κατώτατων μισθών και την κάλυψη από 
κατώτατους μισθούς, βάσει ετήσιων 
δεδομένων και πληροφοριών που θα 
παρέχουν τα κράτη μέλη. Επιπλέον, η 
πρόοδος θα πρέπει να παρακολουθείται 
στο πλαίσιο της διαδικασίας συντονισμού 
της οικονομικής πολιτικής και της 
πολιτικής απασχόλησης σε επίπεδο 
Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή 
Απασχόλησης θα πρέπει να εξετάζει κάθε 
χρόνο την κατάσταση στα κράτη μέλη με 
βάση τις εκθέσεις που θα εκπονεί η 
Επιτροπή και άλλα μέσα πολυμερούς 
εποπτείας, όπως η συγκριτική 
αξιολόγηση.

(25) Η αξιόπιστη παρακολούθηση και 
συλλογή δεδομένων είναι καίριας 
σημασίας για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής προστασίας μέσω των 
κατώτατων μισθών.

Or. pt

Τροπολογία 347
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma



PE692.765v02-00 216/500 AM\1231713EL.docx

EL

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η αξιόπιστη παρακολούθηση και 
συλλογή δεδομένων είναι καίριας 
σημασίας για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής προστασίας μέσω των 
κατώτατων μισθών. Η Επιτροπή θα πρέπει 
να υποβάλλει ετησίως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 
σχετικά με την εκ μέρους της αξιολόγηση 
των εξελίξεων όσον αφορά την επάρκεια 
των κατώτατων μισθών και την κάλυψη 
από κατώτατους μισθούς, βάσει ετήσιων 
δεδομένων και πληροφοριών που θα 
παρέχουν τα κράτη μέλη. Επιπλέον, η 
πρόοδος θα πρέπει να παρακολουθείται 
στο πλαίσιο της διαδικασίας συντονισμού 
της οικονομικής πολιτικής και της 
πολιτικής απασχόλησης σε επίπεδο 
Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή 
Απασχόλησης θα πρέπει να εξετάζει κάθε 
χρόνο την κατάσταση στα κράτη μέλη με 
βάση τις εκθέσεις που θα εκπονεί η 
Επιτροπή και άλλα μέσα πολυμερούς 
εποπτείας, όπως η συγκριτική αξιολόγηση.

(25) Η αξιόπιστη παρακολούθηση και 
συλλογή δεδομένων είναι καίριας 
σημασίας για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής προστασίας μέσω των 
κατώτατων μισθών. Η Επιτροπή θα πρέπει 
να υποβάλλει ετησίως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 
σχετικά με την εκ μέρους της αξιολόγηση 
των εξελίξεων όσον αφορά την επάρκεια 
των κατώτατων μισθών και την κάλυψη 
από κατώτατους μισθούς, βάσει ετήσιων 
δεδομένων και πληροφοριών που θα 
παρέχουν τα κράτη μέλη. Επιπλέον, η 
πρόοδος θα πρέπει να παρακολουθείται 
στο πλαίσιο της διαδικασίας συντονισμού 
της οικονομικής πολιτικής και της 
πολιτικής απασχόλησης σε επίπεδο 
Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, μια ειδική 
τριμερής επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει 
την κατάσταση στα κράτη μέλη κάθε 
χρόνο βάσει εκθέσεων που συντάσσει η 
Επιτροπή και άλλων πολυμερών 
εργαλείων εποπτείας, όπως η συγκριτική 
αξιολόγηση που λαμβάνει υπόψη τις 
επιπτώσεις των μισθολογικών εξελίξεων 
στην εσωτερική αγορά, επαλήθευση της 
πλήρους συμμόρφωσης με την αρχή των 
ίσων όρων και του θεμιτού 
ανταγωνισμού, την πρόληψη και την 
καταπολέμηση του φαινομένου του 
ντάμπινγκ μισθών.

Or. it

Τροπολογία 348
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu 
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt 
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η αξιόπιστη παρακολούθηση και 
συλλογή δεδομένων είναι καίριας 
σημασίας για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής προστασίας μέσω των 
κατώτατων μισθών. Η Επιτροπή θα πρέπει 
να υποβάλλει ετησίως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 
σχετικά με την εκ μέρους της αξιολόγηση 
των εξελίξεων όσον αφορά την επάρκεια 
των κατώτατων μισθών και την κάλυψη 
από κατώτατους μισθούς, βάσει ετήσιων 
δεδομένων και πληροφοριών που θα 
παρέχουν τα κράτη μέλη. Επιπλέον, η 
πρόοδος θα πρέπει να παρακολουθείται 
στο πλαίσιο της διαδικασίας συντονισμού 
της οικονομικής πολιτικής και της 
πολιτικής απασχόλησης σε επίπεδο 
Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή 
Απασχόλησης θα πρέπει να εξετάζει κάθε 
χρόνο την κατάσταση στα κράτη μέλη με 
βάση τις εκθέσεις που θα εκπονεί η 
Επιτροπή και άλλα μέσα πολυμερούς 
εποπτείας, όπως η συγκριτική 
αξιολόγηση.

(25) Η αξιόπιστη παρακολούθηση και 
συλλογή δεδομένων είναι σημαντική για 
τη διασφάλιση της αποτελεσματικής 
προστασίας μέσω των κατώτατων μισθών. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει 
ετησίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εκ 
μέρους της αξιολόγηση των επιπέδων και 
των εξελίξεων όσον αφορά την κάλυψη 
από κατώτατους μισθούς, βάσει ετήσιων 
δεδομένων και πληροφοριών που θα 
παρέχουν τα κράτη μέλη. Επιπλέον, η 
πρόοδος θα πρέπει να παρακολουθείται 
στο πλαίσιο της διαδικασίας συντονισμού 
της οικονομικής πολιτικής και της 
πολιτικής απασχόλησης σε επίπεδο 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 349
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, 
Sylvie Brunet

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η αξιόπιστη παρακολούθηση και 
συλλογή δεδομένων είναι καίριας 
σημασίας για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής προστασίας μέσω των 
κατώτατων μισθών. Η Επιτροπή θα πρέπει 
να υποβάλλει ετησίως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 

(25) Η αξιόπιστη παρακολούθηση και 
συλλογή δεδομένων είναι καίριας 
σημασίας για τη διασφάλιση 
αποτελεσματικής προστασίας μέσω των 
κατώτατων μισθών. Η Επιτροπή θα πρέπει 
να υποβάλλει ετησίως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 
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σχετικά με την εκ μέρους της αξιολόγηση 
των εξελίξεων όσον αφορά την επάρκεια 
των κατώτατων μισθών και την κάλυψη 
από κατώτατους μισθούς, βάσει ετήσιων 
δεδομένων και πληροφοριών που θα 
παρέχουν τα κράτη μέλη. Επιπλέον, η 
πρόοδος θα πρέπει να παρακολουθείται 
στο πλαίσιο της διαδικασίας συντονισμού 
της οικονομικής πολιτικής και της 
πολιτικής απασχόλησης σε επίπεδο 
Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή 
Απασχόλησης θα πρέπει να εξετάζει κάθε 
χρόνο την κατάσταση στα κράτη μέλη με 
βάση τις εκθέσεις που θα εκπονεί η 
Επιτροπή και άλλα μέσα πολυμερούς 
εποπτείας, όπως η συγκριτική αξιολόγηση.

σχετικά με την εκ μέρους της αξιολόγηση 
των εξελίξεων όσον αφορά την επάρκεια 
των κατώτατων μισθών και την κάλυψη 
από κατώτατους μισθούς, καθώς και την 
κάλυψη από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, βάσει ετήσιων 
δεδομένων και πληροφοριών που θα 
παρέχουν τα κράτη μέλη κατόπιν 
διαβούλευσης με τους κοινωνικούς 
εταίρους. Επιπλέον, η πρόοδος θα πρέπει 
να παρακολουθείται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας συντονισμού της οικονομικής 
πολιτικής και της πολιτικής απασχόλησης 
σε επίπεδο Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η 
Επιτροπή Απασχόλησης θα πρέπει να 
εξετάζει κάθε χρόνο την κατάσταση στα 
κράτη μέλη με βάση τις εκθέσεις που θα 
εκπονεί η Επιτροπή και το Eurofound 
καθώς και άλλα μέσα πολυμερούς 
εποπτείας, όπως η συγκριτική αξιολόγηση.

Or. en

Τροπολογία 350
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η αξιόπιστη παρακολούθηση και 
συλλογή δεδομένων είναι καίριας 
σημασίας για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής προστασίας μέσω των 
κατώτατων μισθών. Η Επιτροπή θα πρέπει 
να υποβάλλει ετησίως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 
σχετικά με την εκ μέρους της αξιολόγηση 
των εξελίξεων όσον αφορά την επάρκεια 
των κατώτατων μισθών και την κάλυψη 
από κατώτατους μισθούς, βάσει ετήσιων 
δεδομένων και πληροφοριών που θα 
παρέχουν τα κράτη μέλη. Επιπλέον, η 
πρόοδος θα πρέπει να παρακολουθείται 
στο πλαίσιο της διαδικασίας συντονισμού 
της οικονομικής πολιτικής και της 

(25) Η αξιόπιστη παρακολούθηση και 
συλλογή δεδομένων είναι καίριας 
σημασίας για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής προστασίας μέσω των 
κατώτατων μισθών. Η Επιτροπή θα πρέπει 
να υποβάλλει τακτικά, ανά τριετία, στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εκ 
μέρους της αξιολόγηση των εξελίξεων 
όσον αφορά την επάρκεια των κατώτατων 
μισθών και την κάλυψη από κατώτατους 
μισθούς, βάσει δεδομένων και 
πληροφοριών που θα παρέχουν τα κράτη 
μέλη ανά τριετία. Επιπλέον, η πρόοδος θα 
πρέπει να παρακολουθείται στο πλαίσιο 
της διαδικασίας συντονισμού της 
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πολιτικής απασχόλησης σε επίπεδο 
Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή 
Απασχόλησης θα πρέπει να εξετάζει κάθε 
χρόνο την κατάσταση στα κράτη μέλη με 
βάση τις εκθέσεις που θα εκπονεί η 
Επιτροπή και άλλα μέσα πολυμερούς 
εποπτείας, όπως η συγκριτική 
αξιολόγηση.

οικονομικής πολιτικής και της πολιτικής 
απασχόλησης σε επίπεδο Ένωσης. Στο 
πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Απασχόλησης 
θα πρέπει να εξετάζει την κατάσταση στα 
κράτη μέλη με βάση τις εκθέσεις που θα 
εκπονεί η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη 
τις πληροφορίες που θα παρέχουν τα 
κράτη μέλη και τις συστάσεις που θα 
υποβάλλει η Επιτροπή Απασχόλησης στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Or. pl

Τροπολογία 351
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η αξιόπιστη παρακολούθηση και 
συλλογή δεδομένων είναι καίριας 
σημασίας για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής προστασίας μέσω των 
κατώτατων μισθών. Η Επιτροπή θα πρέπει 
να υποβάλλει ετησίως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 
σχετικά με την εκ μέρους της αξιολόγηση 
των εξελίξεων όσον αφορά την επάρκεια 
των κατώτατων μισθών και την κάλυψη 
από κατώτατους μισθούς, βάσει ετήσιων 
δεδομένων και πληροφοριών που θα 
παρέχουν τα κράτη μέλη. Επιπλέον, η 
πρόοδος θα πρέπει να παρακολουθείται 
στο πλαίσιο της διαδικασίας συντονισμού 
της οικονομικής πολιτικής και της 
πολιτικής απασχόλησης σε επίπεδο 
Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή 
Απασχόλησης θα πρέπει να εξετάζει κάθε 
χρόνο την κατάσταση στα κράτη μέλη με 
βάση τις εκθέσεις που θα εκπονεί η 
Επιτροπή και άλλα μέσα πολυμερούς 
εποπτείας, όπως η συγκριτική αξιολόγηση.

(25) Η αξιόπιστη παρακολούθηση και 
συλλογή δεδομένων είναι καίριας 
σημασίας για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής προστασίας μέσω των 
κατώτατων μισθών. Η Επιτροπή θα πρέπει 
να υποβάλλει ετησίως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 
σχετικά με την εκ μέρους της αξιολόγηση 
των εξελίξεων όσον αφορά την επάρκεια 
των κατώτατων μισθών και την κάλυψη 
από κατώτατους μισθούς που δεν εισάγουν 
διακρίσεις, βάσει ετήσιων δεδομένων και 
πληροφοριών που θα παρέχουν τα κράτη 
μέλη. Επιπλέον, η πρόοδος θα πρέπει να 
παρακολουθείται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας συντονισμού της οικονομικής 
πολιτικής και της πολιτικής απασχόλησης 
σε επίπεδο Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η 
Επιτροπή Απασχόλησης θα πρέπει να 
εξετάζει κάθε χρόνο την κατάσταση στα 
κράτη μέλη με βάση τις εκθέσεις που θα 
εκπονεί η Επιτροπή και άλλα μέσα 
πολυμερούς εποπτείας, όπως η συγκριτική 
αξιολόγηση.
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Τροπολογία 352
Radan Kanev

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι 
σε θέση να ασκούν το δικαίωμα άμυνάς 
τους όταν προσβάλλονται τα δικαιώματά 
τους που απορρέουν από ισχύουσα 
προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού. Τα κράτη μέλη, προκειμένου οι 
εργαζόμενοι να μην στερούνται τα 
δικαιώματά τους, και χωρίς να θίγονται 
ειδικές μορφές επανόρθωσης και επίλυσης 
διαφορών που προβλέπονται σε 
συλλογικές συμβάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 
συλλογικής επίλυσης διαφορών, θα πρέπει 
να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να 
διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι έχουν 
πρόσβαση σε αποτελεσματικό και 
αμερόληπτο μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών και δικαίωμα σε επανόρθωση, 
συμπεριλαμβανομένης επαρκούς 
αποζημίωσης, καθώς και αποτελεσματική 
προστασία από κάθε μορφή βλάβης σε 
περίπτωση που αποφασίσουν να 
ασκήσουν το δικαίωμα άμυνάς τους.

(26) Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι 
ενημερωμένοι και να είναι σε θέση να 
ασκούν το δικαίωμα άμυνάς τους όταν 
προσβάλλονται τα δικαιώματά τους που 
απορρέουν από ισχύουσα προστασία με τη 
μορφή κατώτατου μισθού, 
συμπεριλαμβανομένου του κατώτατου 
ωρομισθίου. Τα κράτη μέλη, προκειμένου 
οι εργαζόμενοι να μην στερούνται τα 
δικαιώματά τους, και χωρίς να θίγονται 
ειδικές μορφές επανόρθωσης και επίλυσης 
διαφορών που προβλέπονται σε 
συλλογικές συμβάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 
συλλογικής επίλυσης διαφορών, όπως η 
εθελοντική προσφυγή στη 
διαμεσολάβηση, θα πρέπει να λαμβάνουν 
τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι 
οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε 
αποτελεσματικό και αμερόληπτο 
μηχανισμό επίλυσης διαφορών και 
δικαίωμα σε επανόρθωση, 
συμπεριλαμβανομένης επαρκούς 
αποζημίωσης, καθώς και αποτελεσματική 
προστασία από κάθε μορφή βλάβης αν 
αποφασίσουν να ασκήσουν το δικαίωμα 
άμυνάς τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
αξιολογήσουν τον τρόπο με τον οποίο 
μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω η 
αμερόληπτη επίλυση διαφορών σε 
συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν την αποτελεσματική, 
έγκαιρη, αναλογική και αποτρεπτική 
επιβολή της παρούσας οδηγίας σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία και πρακτική. 
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Τροπολογία 353
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι 
σε θέση να ασκούν το δικαίωμα άμυνάς 
τους όταν προσβάλλονται τα δικαιώματά 
τους που απορρέουν από ισχύουσα 
προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού. Τα κράτη μέλη, προκειμένου οι 
εργαζόμενοι να μην στερούνται τα 
δικαιώματά τους, και χωρίς να θίγονται 
ειδικές μορφές επανόρθωσης και επίλυσης 
διαφορών που προβλέπονται σε 
συλλογικές συμβάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 
συλλογικής επίλυσης διαφορών, θα πρέπει 
να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να 
διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι έχουν 
πρόσβαση σε αποτελεσματικό και 
αμερόληπτο μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών και δικαίωμα σε επανόρθωση, 
συμπεριλαμβανομένης επαρκούς 
αποζημίωσης, καθώς και αποτελεσματική 
προστασία από κάθε μορφή βλάβης σε 
περίπτωση που αποφασίσουν να ασκήσουν 
το δικαίωμα άμυνάς τους.

(26) Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι 
ενημερωμένοι και να είναι σε θέση να 
ασκούν το δικαίωμα άμυνάς τους όταν 
προσβάλλονται τα δικαιώματά τους που 
απορρέουν από ισχύουσα προστασία με τη 
μορφή κατώτατου μισθού. Τα κράτη μέλη, 
προκειμένου οι εργαζόμενοι να μην 
στερούνται τα δικαιώματά τους, και χωρίς 
να θίγονται ειδικές μορφές επανόρθωσης 
και επίλυσης διαφορών που προβλέπονται 
σε συλλογικές συμβάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 
συλλογικής επίλυσης διαφορών, θα πρέπει 
να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να 
διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι έχουν 
πρόσβαση σε αποτελεσματικό και 
αμερόληπτο μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών και δικαίωμα σε επανόρθωση, 
συμπεριλαμβανομένης επαρκούς 
αποζημίωσης, καθώς και αποτελεσματική 
προστασία από κάθε μορφή βλάβης σε 
περίπτωση που αποφασίσουν να ασκήσουν 
το δικαίωμα άμυνάς τους. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να αξιολογούν κατά πόσον 
μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω η 
αμερόληπτη επίλυση των διαφορών σε 
συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
χωρίς να μειωθούν τα υφιστάμενα νομικά 
και μη νομικά μέτρα επίλυσης των 
διαφορών ή να προσαρμόζουν τα 
υφιστάμενα συστήματα και μέτρα σε 
σχέση με την παρούσα οδηγία.

Or. en
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Τροπολογία 354
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι 
σε θέση να ασκούν το δικαίωμα άμυνάς 
τους όταν προσβάλλονται τα δικαιώματά 
τους που απορρέουν από ισχύουσα 
προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού. Τα κράτη μέλη, προκειμένου οι 
εργαζόμενοι να μην στερούνται τα 
δικαιώματά τους, και χωρίς να θίγονται 
ειδικές μορφές επανόρθωσης και επίλυσης 
διαφορών που προβλέπονται σε 
συλλογικές συμβάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 
συλλογικής επίλυσης διαφορών, θα πρέπει 
να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να 
διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι έχουν 
πρόσβαση σε αποτελεσματικό και 
αμερόληπτο μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών και δικαίωμα σε επανόρθωση, 
συμπεριλαμβανομένης επαρκούς 
αποζημίωσης, καθώς και αποτελεσματική 
προστασία από κάθε μορφή βλάβης σε 
περίπτωση που αποφασίσουν να ασκήσουν 
το δικαίωμα άμυνάς τους.

(26) Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι 
σε θέση να ασκούν το δικαίωμα άμυνάς 
τους όταν προσβάλλονται τα δικαιώματά 
τους που απορρέουν από ισχύουσα 
προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού. Τα κράτη μέλη, προκειμένου οι 
εργαζόμενοι να μην στερούνται τα 
δικαιώματά τους, και χωρίς να θίγονται 
ειδικές μορφές επανόρθωσης και επίλυσης 
διαφορών που προβλέπονται σε 
συλλογικές συμβάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 
συλλογικής επίλυσης διαφορών, θα πρέπει 
να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να 
διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι έχουν 
πρόσβαση σε αποτελεσματικό, οικονομικά 
προσιτό, χρονικά αποδοτικό και 
αμερόληπτο μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών που δεν εισάγει διακρίσεις και 
δικαίωμα σε επανόρθωση, 
συμπεριλαμβανομένης επαρκούς 
αποζημίωσης, καθώς και αποτελεσματική 
προστασία από κάθε μορφή βλάβης σε 
περίπτωση που αποφασίσουν να ασκήσουν 
το δικαίωμα άμυνάς τους.

Or. en

Τροπολογία 355
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, 
Sylvie Brunet

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι 
σε θέση να ασκούν το δικαίωμα άμυνάς 
τους όταν προσβάλλονται τα δικαιώματά 
τους που απορρέουν από ισχύουσα 
προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού. Τα κράτη μέλη, προκειμένου οι 
εργαζόμενοι να μην στερούνται τα 
δικαιώματά τους, και χωρίς να θίγονται 
ειδικές μορφές επανόρθωσης και επίλυσης 
διαφορών που προβλέπονται σε 
συλλογικές συμβάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 
συλλογικής επίλυσης διαφορών, θα πρέπει 
να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να 
διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι έχουν 
πρόσβαση σε αποτελεσματικό και 
αμερόληπτο μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών και δικαίωμα σε επανόρθωση, 
συμπεριλαμβανομένης επαρκούς 
αποζημίωσης, καθώς και αποτελεσματική 
προστασία από κάθε μορφή βλάβης σε 
περίπτωση που αποφασίσουν να ασκήσουν 
το δικαίωμα άμυνάς τους.

(26) Οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποί 
τους, καθώς και τα μέλη των 
συνδικαλιστικών ενώσεων θα πρέπει να 
είναι σε θέση να ασκούν το δικαίωμα 
άμυνάς τους όταν προσβάλλονται τα 
δικαιώματά τους που απορρέουν από 
ισχύουσα προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού. Τα κράτη μέλη, 
προκειμένου οι εργαζόμενοι να μην 
στερούνται τα δικαιώματά τους, και χωρίς 
να θίγονται ειδικές μορφές επανόρθωσης 
και επίλυσης διαφορών που προβλέπονται 
σε συλλογικές συμβάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 
συλλογικής επίλυσης διαφορών, θα πρέπει 
να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να 
διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι έχουν 
πρόσβαση σε αποτελεσματικό και 
αμερόληπτο μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών και δικαίωμα σε επανόρθωση, 
συμπεριλαμβανομένης επαρκούς 
αποζημίωσης, καθώς και αποτελεσματική 
προστασία από κάθε μορφή βλάβης σε 
περίπτωση που αποφασίσουν να ασκήσουν 
το δικαίωμα άμυνάς τους.

Or. en

Τροπολογία 356
Sandra Pereira, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι 
σε θέση να ασκούν το δικαίωμα άμυνάς 
τους όταν προσβάλλονται τα δικαιώματά 
τους που απορρέουν από ισχύουσα 
προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού. Τα κράτη μέλη, προκειμένου οι 
εργαζόμενοι να μην στερούνται τα 
δικαιώματά τους, και χωρίς να θίγονται 

(26) Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι 
σε θέση να υπερασπίζονται τα δικαιώματά 
τους. Τα κράτη μέλη, προκειμένου οι 
εργαζόμενοι να μην στερούνται τα 
δικαιώματά τους, και χωρίς να θίγονται 
ειδικές μορφές επανόρθωσης και επίλυσης 
διαφορών που προβλέπονται σε 
συλλογικές συμβάσεις, 
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ειδικές μορφές επανόρθωσης και επίλυσης 
διαφορών που προβλέπονται σε 
συλλογικές συμβάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 
συλλογικής επίλυσης διαφορών, θα πρέπει 
να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να 
διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι έχουν 
πρόσβαση σε αποτελεσματικό και 
αμερόληπτο μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών και δικαίωμα σε επανόρθωση, 
συμπεριλαμβανομένης επαρκούς 
αποζημίωσης, καθώς και αποτελεσματική 
προστασία από κάθε μορφή βλάβης σε 
περίπτωση που αποφασίσουν να ασκήσουν 
το δικαίωμα άμυνάς τους.

συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 
συλλογικής επίλυσης διαφορών, θα πρέπει 
να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να 
διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι έχουν 
πρόσβαση σε αποτελεσματικό και 
αμερόληπτο μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών και δικαίωμα σε επανόρθωση, 
συμπεριλαμβανομένης επαρκούς 
αποζημίωσης, ιδίως μέσω της απαλλαγής 
τους από έξοδα δίκης, καθώς και 
αποτελεσματική προστασία από κάθε 
μορφή βλάβης σε περίπτωση που 
αποφασίσουν να ασκήσουν το δικαίωμα 
άμυνάς τους.

Or. pt

Τροπολογία 357
Peter Lundgren

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Οι μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα 
που θεσπίστηκαν από τα κράτη μέλη για 
την προώθηση της προστασίας των 
εργαζομένων από επαρκείς κατώτατους 
μισθούς, αν και ήταν βήματα προς τη 
σωστή κατεύθυνση, δεν υπήρξαν 
ολοκληρωμένα και συστηματικά. 
Επιπλέον, οι επιμέρους χώρες ενδέχεται 
να είναι απρόθυμες να βελτιώσουν την 
επάρκεια των κατώτατων μισθών και την 
κάλυψη από κατώτατους μισθούς, λόγω 
της αντίληψης ότι αυτό θα μπορούσε να 
επηρεάσει αρνητικά την εξωτερική 
ανταγωνιστικότητα κόστους τους. 
Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας 
οδηγίας δεν μπορούν να επιτευχθούν 
επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν 
όμως, λόγω της κλίμακας και των 
αποτελεσμάτων τους, να επιτευχθούν 
καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η 
Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα 

διαγράφεται
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με την αρχή της επικουρικότητας του 
άρθρου 5 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας, που 
διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα 
οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για 
την επίτευξη αυτών των στόχων.

Or. en

Τροπολογία 358
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Οι μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα 
που θεσπίστηκαν από τα κράτη μέλη για 
την προώθηση της προστασίας των 
εργαζομένων από επαρκείς κατώτατους 
μισθούς, αν και ήταν βήματα προς τη 
σωστή κατεύθυνση, δεν υπήρξαν 
ολοκληρωμένα και συστηματικά. 
Επιπλέον, οι επιμέρους χώρες ενδέχεται 
να είναι απρόθυμες να βελτιώσουν την 
επάρκεια των κατώτατων μισθών και την 
κάλυψη από κατώτατους μισθούς, λόγω 
της αντίληψης ότι αυτό θα μπορούσε να 
επηρεάσει αρνητικά την εξωτερική 
ανταγωνιστικότητα κόστους τους. 
Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας 
οδηγίας δεν μπορούν να επιτευχθούν 
επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν 
όμως, λόγω της κλίμακας και των 
αποτελεσμάτων τους, να επιτευχθούν 
καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η 
Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα 
με την αρχή της επικουρικότητας του 
άρθρου 5 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας, που 
διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα 
οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για 
την επίτευξη αυτών των στόχων.

(28) Οι μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα 
που θεσπίστηκαν από τα κράτη μέλη για 
την προώθηση της προστασίας των 
εργαζομένων από επαρκείς κατώτατους 
μισθούς ήταν βήματα προς τη σωστή 
κατεύθυνση. Με την επιφύλαξη της 
αρμοδιότητας της Ένωσης να νομοθετεί 
επί του θέματος, η αρχή της 
επικουρικότητας του άρθρου 5 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
ορίζει ότι η οδηγία πρέπει να ρυθμίζει 
μόνον όσα δεν μπορούν, λόγω της 
κλίμακας και των αποτελεσμάτων τους, 
να επιτευχθούν από τα κράτη μέλη προς 
την ίδια κατεύθυνση.
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Or. es

Τροπολογία 359
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu 
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt 
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Οι μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα 
που θεσπίστηκαν από τα κράτη μέλη για 
την προώθηση της προστασίας των 
εργαζομένων από επαρκείς κατώτατους 
μισθούς, αν και ήταν βήματα προς τη 
σωστή κατεύθυνση, δεν υπήρξαν 
ολοκληρωμένα και συστηματικά. 
Επιπλέον, οι επιμέρους χώρες ενδέχεται να 
είναι απρόθυμες να βελτιώσουν την 
επάρκεια των κατώτατων μισθών και την 
κάλυψη από κατώτατους μισθούς, λόγω 
της αντίληψης ότι αυτό θα μπορούσε να 
επηρεάσει αρνητικά την εξωτερική 
ανταγωνιστικότητα κόστους τους. 
Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας 
οδηγίας δεν μπορούν να επιτευχθούν 
επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν 
όμως, λόγω της κλίμακας και των 
αποτελεσμάτων τους, να επιτευχθούν 
καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η 
Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα 
με την αρχή της επικουρικότητας του 
άρθρου 5 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας, που 
διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα 
οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την 
επίτευξη αυτών των στόχων.

(28) Οι μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα 
που θεσπίστηκαν από τα κράτη μέλη για 
την προώθηση της προστασίας των 
εργαζομένων από κατώτατους μισθούς, αν 
και ήταν βήματα προς τη σωστή 
κατεύθυνση, δεν υπήρξαν ολοκληρωμένα 
και συστηματικά. Επιπλέον, οι επιμέρους 
χώρες ενδέχεται να είναι απρόθυμες να 
βελτιώσουν την κάλυψη από κατώτατους 
μισθούς, λόγω της αντίληψης ότι αυτό θα 
μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την 
εξωτερική ανταγωνιστικότητα κόστους 
τους. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο 
ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 
αυτών των στόχων.

Or. en

Τροπολογία 360
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Οι μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα 
που θεσπίστηκαν από τα κράτη μέλη για 
την προώθηση της προστασίας των 
εργαζομένων από επαρκείς κατώτατους 
μισθούς, αν και ήταν βήματα προς τη 
σωστή κατεύθυνση, δεν υπήρξαν 
ολοκληρωμένα και συστηματικά. 
Επιπλέον, οι επιμέρους χώρες ενδέχεται 
να είναι απρόθυμες να βελτιώσουν την 
επάρκεια των κατώτατων μισθών και την 
κάλυψη από κατώτατους μισθούς, λόγω 
της αντίληψης ότι αυτό θα μπορούσε να 
επηρεάσει αρνητικά την εξωτερική 
ανταγωνιστικότητα κόστους τους. 
Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας 
οδηγίας δεν μπορούν να επιτευχθούν 
επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν 
όμως, λόγω της κλίμακας και των 
αποτελεσμάτων τους, να επιτευχθούν 
καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η 
Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα 
με την αρχή της επικουρικότητας του 
άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο 
ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 
αυτών των στόχων.

(28) Οι μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα 
που θεσπίστηκαν από τα κράτη μέλη για 
την προώθηση της προστασίας των 
εργαζομένων από επαρκείς κατώτατους 
μισθούς, αν και ήταν βήματα προς τη 
σωστή κατεύθυνση, δεν υπήρξαν 
ολοκληρωμένα και συστηματικά. 
Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας 
οδηγίας δεν μπορούν να επιτευχθούν 
επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν 
όμως, λόγω της κλίμακας και των 
αποτελεσμάτων τους, να επιτευχθούν 
καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η 
Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα 
με την αρχή της επικουρικότητας του 
άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο 
ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 
αυτών των στόχων.

Or. pl

Τροπολογία 361
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Οι μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα 
που θεσπίστηκαν από τα κράτη μέλη για 

(28) Οι μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα 
που θεσπίστηκαν από τα κράτη μέλη για 
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την προώθηση της προστασίας των 
εργαζομένων από επαρκείς κατώτατους 
μισθούς, αν και ήταν βήματα προς τη 
σωστή κατεύθυνση, δεν υπήρξαν 
ολοκληρωμένα και συστηματικά. 
Επιπλέον, οι επιμέρους χώρες ενδέχεται 
να είναι απρόθυμες να βελτιώσουν την 
επάρκεια των κατώτατων μισθών και την 
κάλυψη από κατώτατους μισθούς, λόγω 
της αντίληψης ότι αυτό θα μπορούσε να 
επηρεάσει αρνητικά την εξωτερική 
ανταγωνιστικότητα κόστους τους. 
Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας 
οδηγίας δεν μπορούν να επιτευχθούν 
επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν 
όμως, λόγω της κλίμακας και των 
αποτελεσμάτων τους, να επιτευχθούν 
καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η 
Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα 
με την αρχή της επικουρικότητας του 
άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο 
ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 
αυτών των στόχων.

την προώθηση της προστασίας των 
εργαζομένων από επαρκείς κατώτατους 
μισθούς, αν και ήταν βήματα προς τη 
σωστή κατεύθυνση, δεν υπήρξαν 
ολοκληρωμένα και συστηματικά. 
Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας 
οδηγίας δεν μπορούν να επιτευχθούν 
επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν 
όμως, λόγω της κλίμακας και των 
αποτελεσμάτων τους, να επιτευχθούν 
καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η 
Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα 
με την αρχή της επικουρικότητας του 
άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο 
ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 
αυτών των στόχων.

Or. en

Τροπολογία 362
Dominique Bilde

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Οι μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα 
που θεσπίστηκαν από τα κράτη μέλη για 
την προώθηση της προστασίας των 
εργαζομένων από επαρκείς κατώτατους 
μισθούς, αν και ήταν βήματα προς τη 
σωστή κατεύθυνση, δεν υπήρξαν 
ολοκληρωμένα και συστηματικά. 
Επιπλέον, οι επιμέρους χώρες ενδέχεται να 
είναι απρόθυμες να βελτιώσουν την 
επάρκεια των κατώτατων μισθών και την 

(28) Οι μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα 
που θεσπίστηκαν από τα κράτη μέλη για 
την προώθηση της προστασίας των 
εργαζομένων από επαρκείς κατώτατους 
μισθούς, αν και ήταν βήματα προς τη 
σωστή κατεύθυνση, δεν υπήρξαν 
ολοκληρωμένα και συστηματικά. 
Επιπλέον, οι επιμέρους χώρες ενδέχεται να 
είναι απρόθυμες να βελτιώσουν την 
επάρκεια των κατώτατων μισθών και την 
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κάλυψη από κατώτατους μισθούς, λόγω 
της αντίληψης ότι αυτό θα μπορούσε να 
επηρεάσει αρνητικά την εξωτερική 
ανταγωνιστικότητα κόστους τους. 
Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας 
οδηγίας δεν μπορούν να επιτευχθούν 
επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν 
όμως, λόγω της κλίμακας και των 
αποτελεσμάτων τους, να επιτευχθούν 
καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η 
Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα 
με την αρχή της επικουρικότητας του 
άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο 
ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 
αυτών των στόχων.

κάλυψη από κατώτατους μισθούς, λόγω 
της αντίληψης ότι αυτό θα μπορούσε να 
επηρεάσει αρνητικά την εξωτερική 
ανταγωνιστικότητα κόστους τους. 
Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας 
οδηγίας δεν μπορούν να επιτευχθούν 
επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν 
όμως, λόγω της κλίμακας και των 
αποτελεσμάτων τους, να επιτευχθούν 
καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η 
Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα 
με την αρχή της επικουρικότητας του 
άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Or. fr

Τροπολογία 363
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Οι μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα 
που θεσπίστηκαν από τα κράτη μέλη για 
την προώθηση της προστασίας των 
εργαζομένων από επαρκείς κατώτατους 
μισθούς, αν και ήταν βήματα προς τη 
σωστή κατεύθυνση, δεν υπήρξαν 
ολοκληρωμένα και συστηματικά. 
Επιπλέον, οι επιμέρους χώρες ενδέχεται 
να είναι απρόθυμες να βελτιώσουν την 
επάρκεια των κατώτατων μισθών και την 
κάλυψη από κατώτατους μισθούς, λόγω 
της αντίληψης ότι αυτό θα μπορούσε να 
επηρεάσει αρνητικά την εξωτερική 
ανταγωνιστικότητα κόστους τους. 
Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας 
οδηγίας δεν μπορούν να επιτευχθούν 
επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν 
όμως, λόγω της κλίμακας και των 

(28) Οι μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα 
που θεσπίστηκαν από τα κράτη μέλη για 
την προώθηση της προστασίας των 
εργαζομένων από επαρκείς κατώτατους 
μισθούς, αν και ήταν βήματα προς τη 
σωστή κατεύθυνση, δεν υπήρξαν 
ολοκληρωμένα και συστηματικά. 
Επιπλέον, τα επιμέρους κράτη μέλη 
ενδέχεται να είναι απρόθυμα να 
βελτιώσουν την επάρκεια των κατώτατων 
μισθών και την κάλυψη από κατώτατους 
μισθούς, λόγω της αντίληψης ότι αυτό θα 
μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την 
εξωτερική ανταγωνιστικότητα κόστους 
τους. Δεδομένου ότι οι στόχοι της 
παρούσας οδηγίας δεν μπορούν να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, 
μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας και των 
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αποτελεσμάτων τους, να επιτευχθούν 
καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η 
Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα 
με την αρχή της επικουρικότητας του 
άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο 
ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 
αυτών των στόχων.

αποτελεσμάτων τους, να επιτευχθούν 
καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η 
Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα 
με την αρχή της επικουρικότητας του 
άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο 
ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 
αυτών των στόχων.

Or. en

Τροπολογία 364
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Οι μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα 
που θεσπίστηκαν από τα κράτη μέλη για 
την προώθηση της προστασίας των 
εργαζομένων από επαρκείς κατώτατους 
μισθούς, αν και ήταν βήματα προς τη 
σωστή κατεύθυνση, δεν υπήρξαν 
ολοκληρωμένα και συστηματικά. 
Επιπλέον, οι επιμέρους χώρες ενδέχεται να 
είναι απρόθυμες να βελτιώσουν την 
επάρκεια των κατώτατων μισθών και την 
κάλυψη από κατώτατους μισθούς, λόγω 
της αντίληψης ότι αυτό θα μπορούσε να 
επηρεάσει αρνητικά την εξωτερική 
ανταγωνιστικότητα κόστους τους. 
Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας 
οδηγίας δεν μπορούν να επιτευχθούν 
επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν 
όμως, λόγω της κλίμακας και των 
αποτελεσμάτων τους, να επιτευχθούν 
καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η 
Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα 
με την αρχή της επικουρικότητας του 
άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο 

(28) Οι μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα 
που θεσπίστηκαν από τα κράτη μέλη κατά 
τον καθορισμό των κατώτατων μισθών, 
αν και ήταν βήματα προς τη σωστή 
κατεύθυνση, δεν υπήρξαν ολοκληρωμένα 
και συστηματικά και δεν κατόρθωσαν να 
αντιμετωπίσουν το χάσμα μεταξύ των 
φύλων, τη φτώχεια των εργαζομένων και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό και να 
εγγυηθούν την κοινωνική προστασία. 
Δυστυχώς, οι επιμέρους χώρες ενδέχεται 
να είναι απρόθυμες να βελτιώσουν την 
επάρκεια των κατώτατων μισθών και την 
κάλυψη από κατώτατους μισθούς. 
Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας 
οδηγίας δεν μπορούν να επιτευχθούν 
επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν 
όμως, λόγω της κλίμακας και των 
αποτελεσμάτων τους, να επιτευχθούν 
καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η 
Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα 
με την αρχή της επικουρικότητας του 
άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο 
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ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 
αυτών των στόχων.

ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 
αυτών των στόχων.

Or. en

Τροπολογία 365
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28α) Με την επιφύλαξη της αρχής της 
επικουρικότητας, η αρχή της 
αναλογικότητας του άρθρου 5 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
ορίζει ότι η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει τα απαιτούμενα ώστε να 
συνδράμει τα κράτη μέλη να επιδιώξουν 
περαιτέρω μεταρρυθμίσεις και μέτρα για 
την προώθηση της προστασίας των 
εργαζομένων από επαρκείς κατώτατους 
μισθούς.

Or. es

Τροπολογία 366
Dominique Bilde

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28α) Τίθεται το ερώτημα πώς μπορούν 
να καθοριστούν οι ελάχιστοι μισθοί σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και παραλλήλως να 
τηρείται το άρθρο 153 παράγραφος 5 
σχετικά με τις αποκλειστικές 
αρμοδιότητες των κρατών όσον αφορά 
τις αμοιβές.

Or. fr



PE692.765v02-00 232/500 AM\1231713EL.docx

EL

Τροπολογία 367
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28β) Ειδικότερα, όσον αφορά την αρχή 
της αναλογικότητας, επειδή η Ένωση δεν 
διαθέτει νομοθετική αρμοδιότητα 
σχετικά με το επίπεδο των μισθών η 
Επιτροπή δεν δύναται να παρακολουθεί 
το επίπεδο αυτό στα κράτη μέλη.

Or. es

Τροπολογία 368
Dominique Bilde

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
ελάχιστες προδιαγραφές, αφήνοντας έτσι 
άθικτο το προνόμιο των κρατών μελών να 
θεσπίζουν και να διατηρούν πιο ευνοϊκές 
διατάξεις. Τα δικαιώματα που έχουν 
αποκτηθεί με βάση το υφιστάμενο εθνικό 
νομικό πλαίσιο θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να ισχύουν, εκτός αν 
εισάγονται ευνοϊκότερες διατάξεις με την 
παρούσα οδηγία. Η εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη μείωση 
υφιστάμενων δικαιωμάτων των 
εργαζομένων ούτε να αποτελέσει βάσιμο 
λόγο για την υποβάθμιση του γενικού 
επιπέδου προστασίας που παρέχεται στους 
εργαζομένους στον τομέα που καλύπτει η 
παρούσα οδηγία.

(29) Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
ελάχιστες προδιαγραφές, αφήνοντας έτσι 
άθικτο το προνόμιο των κρατών μελών να 
θεσπίζουν και να διατηρούν πιο ευνοϊκές 
διατάξεις. Τα δικαιώματα που έχουν 
αποκτηθεί με βάση το υφιστάμενο εθνικό 
νομικό πλαίσιο θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να ισχύουν, εκτός αν 
εισάγονται ευνοϊκότερες διατάξεις με την 
παρούσα οδηγία. Η εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη μείωση 
υφιστάμενων δικαιωμάτων των 
εργαζομένων ούτε να αποτελέσει βάσιμο 
λόγο για την υποβάθμιση του γενικού 
επιπέδου προστασίας που παρέχεται στους 
εργαζομένους στον τομέα που καλύπτει η 
παρούσα οδηγία. Καμία απαίτηση για 
συγκράτηση ή μείωση των μισθών που 
επιβάλλεται από τις Συνθήκες δεν θα 
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μπορεί πλέον να εφαρμοστεί στους 
Ευρωπαίους εργαζόμενους.

Or. fr

Τροπολογία 369
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
ελάχιστες προδιαγραφές, αφήνοντας έτσι 
άθικτο το προνόμιο των κρατών μελών να 
θεσπίζουν και να διατηρούν πιο ευνοϊκές 
διατάξεις. Τα δικαιώματα που έχουν 
αποκτηθεί με βάση το υφιστάμενο εθνικό 
νομικό πλαίσιο θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να ισχύουν, εκτός αν 
εισάγονται ευνοϊκότερες διατάξεις με την 
παρούσα οδηγία. Η εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη μείωση 
υφιστάμενων δικαιωμάτων των 
εργαζομένων ούτε να αποτελέσει βάσιμο 
λόγο για την υποβάθμιση του γενικού 
επιπέδου προστασίας που παρέχεται στους 
εργαζομένους στον τομέα που καλύπτει η 
παρούσα οδηγία.

(29) Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
ελάχιστες προδιαγραφές, αφήνοντας έτσι 
άθικτο το προνόμιο των κρατών μελών να 
θεσπίζουν και να διατηρούν πιο ευνοϊκές 
διατάξεις. Τα δικαιώματα που έχουν 
αποκτηθεί με βάση το υφιστάμενο εθνικό 
νομικό πλαίσιο θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να ισχύουν, εκτός αν 
εισάγονται ευνοϊκότερες διατάξεις με την 
παρούσα οδηγία. Η εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη μείωση 
υφιστάμενων δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, όπως οι ισχύοντες 
κατώτατοι μισθοί, το δικαίωμα στην 
απεργία, το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, η 
κοινωνική προστασία ή τα δικαιώματα 
άδειας, ούτε να αποτελέσει βάσιμο λόγο 
για την υποβάθμιση του γενικού επιπέδου 
προστασίας που παρέχεται στους 
εργαζομένους στον τομέα που καλύπτει η 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 370
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Yana Toom

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
ελάχιστες προδιαγραφές, αφήνοντας έτσι 
άθικτο το προνόμιο των κρατών μελών να 
θεσπίζουν και να διατηρούν πιο ευνοϊκές 
διατάξεις. Τα δικαιώματα που έχουν 
αποκτηθεί με βάση το υφιστάμενο εθνικό 
νομικό πλαίσιο θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να ισχύουν, εκτός αν 
εισάγονται ευνοϊκότερες διατάξεις με την 
παρούσα οδηγία. Η εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη μείωση 
υφιστάμενων δικαιωμάτων των 
εργαζομένων ούτε να αποτελέσει βάσιμο 
λόγο για την υποβάθμιση του γενικού 
επιπέδου προστασίας που παρέχεται στους 
εργαζομένους στον τομέα που καλύπτει η 
παρούσα οδηγία.

(29) Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
ελάχιστες προδιαγραφές, αφήνοντας έτσι 
άθικτο το προνόμιο των κρατών μελών να 
θεσπίζουν και να διατηρούν πιο ευνοϊκές 
διατάξεις. Τα δικαιώματα που έχουν 
αποκτηθεί με βάση το υφιστάμενο εθνικό 
νομικό πλαίσιο θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να ισχύουν, εκτός αν 
εισάγονται ευνοϊκότερες διατάξεις με την 
παρούσα οδηγία. Η εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη μείωση 
υφιστάμενων δικαιωμάτων των 
εργαζομένων ούτε να αποτελέσει βάσιμο 
λόγο για την υποβάθμιση του γενικού 
επιπέδου προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των 
υφιστάμενων επιπέδων των νόμιμων 
κατώτατων μισθών, που παρέχεται ήδη 
στους εργαζομένους στον τομέα που 
καλύπτει η παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 371
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu 
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt 
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
ελάχιστες προδιαγραφές, αφήνοντας έτσι 
άθικτο το προνόμιο των κρατών μελών να 
θεσπίζουν και να διατηρούν πιο ευνοϊκές 
διατάξεις. Τα δικαιώματα που έχουν 
αποκτηθεί με βάση το υφιστάμενο εθνικό 
νομικό πλαίσιο θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να ισχύουν, εκτός αν 
εισάγονται ευνοϊκότερες διατάξεις με την 
παρούσα οδηγία. Η εφαρμογή της 

(29) Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ένα 
πλαίσιο, αφήνοντας έτσι άθικτο το 
προνόμιο των κρατών μελών να θεσπίζουν 
και να διατηρούν πιο ευνοϊκές διατάξεις. 
Τα δικαιώματα που έχουν αποκτηθεί με 
βάση το υφιστάμενο εθνικό νομικό πλαίσιο 
θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν. 
Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση 
υφιστάμενων δικαιωμάτων των 
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παρούσας οδηγίας δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη μείωση 
υφιστάμενων δικαιωμάτων των 
εργαζομένων ούτε να αποτελέσει βάσιμο 
λόγο για την υποβάθμιση του γενικού 
επιπέδου προστασίας που παρέχεται στους 
εργαζομένους στον τομέα που καλύπτει η 
παρούσα οδηγία.

εργαζομένων ούτε να αποτελέσει βάσιμο 
λόγο για την υποβάθμιση του γενικού 
επιπέδου προστασίας που παρέχεται στους 
εργαζομένους στον τομέα που καλύπτει η 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 372
Abir Al-Sahlani, Morten Petersen, Karen Melchior, Morten Løkkegaard, Linea 
Søgaard-Lidell, Asger Christensen, Søren Gade, Karin Karlsbro, Martina Dlabajová, 
Dita Charanzová, Martin Hlaváček, Ondřej Knotek, Ondřej Kovařík

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
ελάχιστες προδιαγραφές, αφήνοντας έτσι 
άθικτο το προνόμιο των κρατών μελών να 
θεσπίζουν και να διατηρούν πιο ευνοϊκές 
διατάξεις. Τα δικαιώματα που έχουν 
αποκτηθεί με βάση το υφιστάμενο εθνικό 
νομικό πλαίσιο θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να ισχύουν, εκτός αν 
εισάγονται ευνοϊκότερες διατάξεις με την 
παρούσα οδηγία. Η εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη μείωση 
υφιστάμενων δικαιωμάτων των 
εργαζομένων ούτε να αποτελέσει βάσιμο 
λόγο για την υποβάθμιση του γενικού 
επιπέδου προστασίας που παρέχεται στους 
εργαζομένους στον τομέα που καλύπτει η 
παρούσα οδηγία.

(29) Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
ελάχιστες προδιαγραφές, αφήνοντας έτσι 
άθικτο το προνόμιο των κρατών μελών να 
θεσπίζουν και να διατηρούν πιο ευνοϊκές 
διατάξεις. Τα δικαιώματα που έχουν 
αποκτηθεί με βάση το υφιστάμενο εθνικό 
νομικό πλαίσιο στη Σουηδία και τη Δανία 
θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν, 
σύμφωνα με την εξαίρεση στο άρθρο 1 
παράγραφος 3 και στο άρθρο 16 
παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας. Η 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση 
υφιστάμενων δικαιωμάτων των 
εργαζομένων ούτε να αποτελέσει βάσιμο 
λόγο για την υποβάθμιση του γενικού 
επιπέδου προστασίας που παρέχεται στους 
εργαζομένους στον τομέα που καλύπτει η 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 373
Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
ελάχιστες προδιαγραφές, αφήνοντας έτσι 
άθικτο το προνόμιο των κρατών μελών να 
θεσπίζουν και να διατηρούν πιο ευνοϊκές 
διατάξεις. Τα δικαιώματα που έχουν 
αποκτηθεί με βάση το υφιστάμενο εθνικό 
νομικό πλαίσιο θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να ισχύουν, εκτός αν 
εισάγονται ευνοϊκότερες διατάξεις με την 
παρούσα οδηγία. Η εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη μείωση 
υφιστάμενων δικαιωμάτων των 
εργαζομένων ούτε να αποτελέσει βάσιμο 
λόγο για την υποβάθμιση του γενικού 
επιπέδου προστασίας που παρέχεται στους 
εργαζομένους στον τομέα που καλύπτει η 
παρούσα οδηγία.

(29) Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ένα 
πλαίσιο για ελάχιστες προδιαγραφές, 
αφήνοντας έτσι άθικτο το προνόμιο των 
κρατών μελών να θεσπίζουν και να 
διατηρούν πιο ευνοϊκές διατάξεις. Τα 
δικαιώματα που έχουν αποκτηθεί με βάση 
το υφιστάμενο εθνικό νομικό πλαίσιο θα 
πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν, 
εκτός αν εισάγονται ευνοϊκότερες 
διατάξεις με την παρούσα οδηγία. Η 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση 
υφιστάμενων δικαιωμάτων των 
εργαζομένων ούτε να αποτελέσει βάσιμο 
λόγο για την υποβάθμιση του γενικού 
επιπέδου προστασίας που παρέχεται στους 
εργαζομένους στον τομέα που καλύπτει η 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 374
Lukas Mandl, Sara Skyttedal

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29α) Το γενικό επίπεδο προστασίας που 
παρέχεται στους εργαζομένους στην 
Αυστρία, τη Δανία και τη Σουηδία είναι 
σημαντικά υψηλότερο από αυτό που 
προβλέπεται στην παρούσα οδηγία. Τα 
μέσα μισθολογικά επίπεδα είναι από τα 
υψηλότερα στην Ένωση και προβλέπεται 
αποτελεσματικά προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού από μοντέλα 
συλλογικών διαπραγματεύσεων. Συνεπώς, 
θα ήταν εντελώς δυσανάλογο να κληθούν 
η Αυστρία, η Δανία και η Σουηδία να 
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μεταφέρουν στο δίκαιό τους και να 
εφαρμόσουν την παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 375
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Lukas Mandl, Petri Sarvamaa, Pernille Weiss, David 
Lega, Tomas Tobé, Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29α) Το γενικό επίπεδο προστασίας που 
παρέχεται στους εργαζομένους στη Δανία 
και τη Σουηδία είναι σημαντικά 
υψηλότερο από αυτό που προβλέπεται 
στην παρούσα οδηγία. Τα μέσα 
μισθολογικά επίπεδα είναι από τα 
υψηλότερα στην Ένωση και προβλέπεται 
αποτελεσματικά προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού από μοντέλα 
συλλογικών διαπραγματεύσεων. Συνεπώς, 
θα ήταν εντελώς δυσανάλογο να κληθούν 
η Δανία και η Σουηδία να μεταφέρουν 
στο δίκαιό τους και να εφαρμόσουν την 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 376
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29α) Η παρούσα οδηγία δεν δύναται να 
δημιουργεί νέες ατομικές υποχρεώσεις σε 
τομείς που δεν υπάγονται στη νομοθετική 
αρμοδιότητα της Ένωσης αλλά σε αυτή 
των κρατών μελών, και μπορεί μόνον να 
εξασφαλίζει την ύπαρξη πλαισίου για τον 
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καθορισμό κατώτατων μισθών.

Or. es

Τροπολογία 377
Anne Sander

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Κατά την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
αποφύγουν την επιβολή διοικητικών, 
οικονομικών και νομικών εξαναγκασμών 
οι οποίοι θα παρεμπόδιζαν τη δημιουργία 
και την ανάπτυξη των πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ως εκ 
τούτου, τα κράτη μέλη καλούνται να 
εκτιμήσουν τον αντίκτυπο που θα έχουν 
στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις τα 
μέτρα μεταφοράς της παρούσας οδηγίας 
στο εθνικό τους δίκαιο, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι δεν πλήττονται 
δυσανάλογα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή 
στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και στη 
διοικητική επιβάρυνση, και να 
δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα των εν 
λόγω εκτιμήσεων, αν διαπιστωθεί ότι οι 
πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις πλήττονται δυσανάλογα, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν τη 
θέσπιση μέτρων για τη στήριξη των εν 
λόγω επιχειρήσεων κατά την προσαρμογή 
των μισθολογικών δομών τους στις νέες 
απαιτήσεις.

(30) Κατά την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
αποφύγουν την επιβολή στις επιχειρήσεις 
πρόσθετων διοικητικών, οικονομικών και 
νομικών εξαναγκασμών οι οποίοι θα 
παρεμπόδιζαν τη δημιουργία και την 
ανάπτυξη των πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, τα 
κράτη μέλη καλούνται να εκτιμήσουν τον 
αντίκτυπο που θα έχουν στις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις τα μέτρα μεταφοράς 
της παρούσας οδηγίας στο εθνικό τους 
δίκαιο, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν 
πλήττονται δυσανάλογα, δίνοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις και στη διοικητική 
επιβάρυνση, και να δημοσιεύσουν τα 
αποτελέσματα των εν λόγω εκτιμήσεων, αν 
διαπιστωθεί ότι οι πολύ μικρές, μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις πλήττονται 
δυσανάλογα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξετάσουν τη θέσπιση μέτρων για τη 
στήριξη των εν λόγω επιχειρήσεων κατά 
την προσαρμογή των μισθολογικών δομών 
τους στις νέες απαιτήσεις.

Or. fr

Τροπολογία 378
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, David Lega, Tomas Tobé, Arba Kokalari, Jörgen 
Warborn
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Κατά την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
αποφύγουν την επιβολή διοικητικών, 
οικονομικών και νομικών εξαναγκασμών 
οι οποίοι θα παρεμπόδιζαν τη δημιουργία 
και την ανάπτυξη των πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ως εκ 
τούτου, τα κράτη μέλη καλούνται να 
εκτιμήσουν τον αντίκτυπο που θα έχουν 
στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις τα 
μέτρα μεταφοράς της παρούσας οδηγίας 
στο εθνικό τους δίκαιο, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι δεν πλήττονται 
δυσανάλογα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή 
στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και στη 
διοικητική επιβάρυνση, και να 
δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα των εν 
λόγω εκτιμήσεων. Αν διαπιστωθεί ότι οι 
πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις πλήττονται δυσανάλογα, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν τη 
θέσπιση μέτρων για τη στήριξη των εν 
λόγω επιχειρήσεων κατά την προσαρμογή 
των μισθολογικών δομών τους στις νέες 
απαιτήσεις.

(30) Κατά την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
αποφύγουν την επιβολή διοικητικών, 
οικονομικών και νομικών εξαναγκασμών 
οι οποίοι θα παρεμπόδιζαν τη δημιουργία 
και την ανάπτυξη των πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ως εκ 
τούτου, τα κράτη μέλη καλούνται να 
εκτιμήσουν τον αντίκτυπο που θα έχουν 
στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις τα 
μέτρα μεταφοράς της παρούσας οδηγίας 
στο εθνικό τους δίκαιο, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι δεν πλήττονται 
δυσμενώς, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή 
στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και στη 
διοικητική επιβάρυνση, και να 
δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα των εν 
λόγω εκτιμήσεων. Αν διαπιστωθεί ότι οι 
πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις πλήττονται δυσμενώς, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να 
αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν την 
παρούσα οδηγία σε σχέση με αυτές τις 
επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 379
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Κατά την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
αποφύγουν την επιβολή διοικητικών, 
οικονομικών και νομικών εξαναγκασμών 
οι οποίοι θα παρεμπόδιζαν τη δημιουργία 

(30) Κατά την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
αποφύγουν την επιβολή αδικαιολόγητων 
διοικητικών, οικονομικών και νομικών 
εξαναγκασμών οι οποίοι θα παρεμπόδιζαν 



PE692.765v02-00 240/500 AM\1231713EL.docx

EL

και την ανάπτυξη των πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ως εκ 
τούτου, τα κράτη μέλη καλούνται να 
εκτιμήσουν τον αντίκτυπο που θα έχουν 
στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις τα 
μέτρα μεταφοράς της παρούσας οδηγίας 
στο εθνικό τους δίκαιο, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι δεν πλήττονται 
δυσανάλογα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή 
στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και στη 
διοικητική επιβάρυνση, και να 
δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα των εν 
λόγω εκτιμήσεων. Αν διαπιστωθεί ότι οι 
πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις πλήττονται δυσανάλογα, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν τη 
θέσπιση μέτρων για τη στήριξη των εν 
λόγω επιχειρήσεων κατά την προσαρμογή 
των μισθολογικών δομών τους στις νέες 
απαιτήσεις.

τη δημιουργία και την ανάπτυξη των πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 
Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη καλούνται να 
εκτιμήσουν τον αντίκτυπο που θα έχουν 
στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις τα 
μέτρα μεταφοράς της παρούσας οδηγίας 
στο εθνικό τους δίκαιο, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι δεν πλήττονται 
δυσανάλογα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή 
στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και στη 
διοικητική επιβάρυνση, και να 
δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα των εν 
λόγω εκτιμήσεων. Αν διαπιστωθεί ότι οι 
πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις πλήττονται δυσανάλογα, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν τη 
θέσπιση τεχνικών μέτρων για τη στήριξη 
των εν λόγω επιχειρήσεων κατά την 
προσαρμογή των μισθολογικών δομών 
τους στις νέες απαιτήσεις.

Or. en

Τροπολογία 380
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda, Sara Skyttedal, Romana Tomc, Radan Kanev

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Κατά την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
αποφύγουν την επιβολή διοικητικών, 
οικονομικών και νομικών εξαναγκασμών 
οι οποίοι θα παρεμπόδιζαν τη δημιουργία 
και την ανάπτυξη των πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ως εκ 
τούτου, τα κράτη μέλη καλούνται να 
εκτιμήσουν τον αντίκτυπο που θα έχουν 
στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις τα 
μέτρα μεταφοράς της παρούσας οδηγίας 
στο εθνικό τους δίκαιο, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι δεν πλήττονται 
δυσανάλογα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή 
στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και στη 
διοικητική επιβάρυνση, και να 

(30) Κατά την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
αποφύγουν την επιβολή διοικητικών, 
οικονομικών και νομικών εξαναγκασμών 
οι οποίοι θα παρεμπόδιζαν τη δημιουργία 
και την ανάπτυξη των πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ως εκ 
τούτου, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να 
εκτιμήσουν τον αντίκτυπο που θα έχουν 
στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις τα 
μέτρα μεταφοράς της παρούσας οδηγίας 
στο εθνικό τους δίκαιο, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι δεν πλήττονται 
δυσανάλογα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή 
στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και στη 
διοικητική επιβάρυνση, και να 
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δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα των εν 
λόγω εκτιμήσεων. Αν διαπιστωθεί ότι οι 
πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις πλήττονται δυσανάλογα, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν τη 
θέσπιση μέτρων για τη στήριξη των εν 
λόγω επιχειρήσεων κατά την προσαρμογή 
των μισθολογικών δομών τους στις νέες 
απαιτήσεις.

δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα των εν 
λόγω εκτιμήσεων. Αν διαπιστωθεί ότι οι 
πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις πλήττονται δυσανάλογα, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν τη 
θέσπιση μέτρων για τη στήριξη των εν 
λόγω επιχειρήσεων κατά την προσαρμογή 
των μισθολογικών δομών τους στις νέες 
απαιτήσεις.

Or. en

Τροπολογία 381
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30α) Καμία διάταξη της παρούσας 
οδηγίας δεν μπορεί να ερμηνευτεί κατά 
τρόπο ώστε να μην επιδιώκεται η 
αυστηρή εφαρμογή της αρχής της 
επικουρικότητας.

Or. es

Τροπολογία 382
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Sandra Pereira, 
José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης43 
και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+44 
βρίσκονται στη διάθεση των κρατών 
μελών για την ανάπτυξη ή τη βελτίωση 
των πλαισίων τους για τους κατώτατους 
μισθούς, συμπεριλαμβανομένων των 
πτυχών τους που αφορούν την 
αξιολόγηση της επάρκειας, την 

διαγράφεται
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παρακολούθηση και τη συλλογή 
δεδομένων, τη διεύρυνση της πρόσβασης, 
καθώς και την επιβολή των κανόνων και 
τη γενική ανάπτυξη ικανοτήτων σε σχέση 
με την εφαρμογή των εν λόγω πλαισίων.
__________________
43 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης, 
της 28ης Μαΐου 2020 [COM(2020) 409 
final].
44 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ 
(COM/2018/382 final).

Or. en

Τροπολογία 383
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Sylvie Brunet

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης43 
και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+44 
βρίσκονται στη διάθεση των κρατών 
μελών για την ανάπτυξη ή τη βελτίωση 
των πλαισίων τους για τους κατώτατους 
μισθούς, συμπεριλαμβανομένων των 
πτυχών τους που αφορούν την αξιολόγηση 
της επάρκειας, την παρακολούθηση και τη 
συλλογή δεδομένων, τη διεύρυνση της 
πρόσβασης, καθώς και την επιβολή των 
κανόνων και τη γενική ανάπτυξη 
ικανοτήτων σε σχέση με την εφαρμογή των 
εν λόγω πλαισίων.

(31) Το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης 
και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ 
(ΕΚΤ+) βρίσκονται στη διάθεση των 
κρατών μελών για την ανάπτυξη ή τη 
βελτίωση των πλαισίων τους για τους 
κατώτατους μισθούς, 
συμπεριλαμβανομένων των πτυχών τους 
που αφορούν την αξιολόγηση της 
επάρκειας, την παρακολούθηση και τη 
συλλογή δεδομένων, τη διεύρυνση της 
πρόσβασης, καθώς και την επιβολή των 
κανόνων και τη γενική ανάπτυξη 
ικανοτήτων σε σχέση με την εφαρμογή των 
εν λόγω πλαισίων. Το ΕΚΤ+ υποχρεώνει 
επίσης όλα τα κράτη μέλη να διαθέτουν 
κατάλληλο ποσό για την ανάπτυξη 
ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων, το 
οποίο θα πρέπει να κινητοποιηθεί μεταξύ 
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άλλων για την προώθηση της κάλυψης 
από τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.

__________________ __________________
43 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης, 
της 28ης Μαΐου 2020 [COM(2020) 409 
final].
44 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ 
(COM/2018/382 final).

Or. en

Τροπολογία 384
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda, Sara Skyttedal, Romana Tomc, Radan Kanev

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης43 
και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+44 
βρίσκονται στη διάθεση των κρατών 
μελών για την ανάπτυξη ή τη βελτίωση 
των πλαισίων τους για τους κατώτατους 
μισθούς, συμπεριλαμβανομένων των 
πτυχών τους που αφορούν την αξιολόγηση 
της επάρκειας, την παρακολούθηση και τη 
συλλογή δεδομένων, τη διεύρυνση της 
πρόσβασης, καθώς και την επιβολή των 
κανόνων και τη γενική ανάπτυξη 
ικανοτήτων σε σχέση με την εφαρμογή των 
εν λόγω πλαισίων.

(31) Το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης43 
και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+44 
βρίσκονται στη διάθεση των κρατών 
μελών και των επιχειρήσεων, ιδίως των 
ΜΜΕ, για την ανάπτυξη ή τη βελτίωση 
των πλαισίων τους για τους κατώτατους 
μισθούς, συμπεριλαμβανομένων των 
πτυχών τους που αφορούν την αξιολόγηση 
της επάρκειας, την παρακολούθηση και τη 
συλλογή δεδομένων, τη διεύρυνση της 
πρόσβασης, καθώς και την επιβολή των 
κανόνων και τη γενική ανάπτυξη 
ικανοτήτων σε σχέση με την εφαρμογή των 
εν λόγω πλαισίων.

__________________ __________________
43 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης, 
της 28ης Μαΐου 2020 [COM(2020) 409 
final].

43 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης, 
της 28ης Μαΐου 2020 [COM(2020) 409 
final].

44 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 44 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ 
(COM/2018/382 final).

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ 
(COM/2018/382 final).

Or. en

Τροπολογία 385
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης 
και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ 
βρίσκονται στη διάθεση των κρατών 
μελών για την ανάπτυξη ή τη βελτίωση 
των πλαισίων τους για τους κατώτατους 
μισθούς, συμπεριλαμβανομένων των 
πτυχών τους που αφορούν την αξιολόγηση 
της επάρκειας, την παρακολούθηση και τη 
συλλογή δεδομένων, τη διεύρυνση της 
πρόσβασης, καθώς και την επιβολή των 
κανόνων και τη γενική ανάπτυξη 
ικανοτήτων σε σχέση με την εφαρμογή των 
εν λόγω πλαισίων.

(31) Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ 
44βρίσκεται στη διάθεση των κρατών 
μελών για την ανάπτυξη ή τη βελτίωση 
των πλαισίων τους για τους κατώτατους 
μισθούς, συμπεριλαμβανομένων των 
πτυχών τους που αφορούν την αξιολόγηση 
της επάρκειας, την παρακολούθηση και τη 
συλλογή δεδομένων, τη διεύρυνση της 
πρόσβασης, καθώς και την επιβολή των 
κανόνων και τη γενική ανάπτυξη 
ικανοτήτων σε σχέση με την εφαρμογή των 
εν λόγω πλαισίων.

__________________ __________________
43 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης, 
της 28ης Μαΐου 2020 [COM(2020) 409 
final].
44 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ 
(COM/2018/382 final).

44 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ 
(COM/2018/382 final).

Or. it

Τροπολογία 386
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31α) Στη Δανία και στη Σουηδία δεν 
υφίστανται νόμιμοι κατώτατοι μισθοί. 
Δεν υφίσταται ούτε οποιοδήποτε σύστημα 
δήλωσης συλλογικών συμβάσεων ως 
γενικά υποχρεωτικών. Οι μισθοί, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας με 
τη μορφή κατώτατου μισθού, παρέχονται 
αποκλειστικά από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις μεταξύ αυτόνομων 
κοινωνικών εταίρων. Οι μέσοι μισθοί σε 
αυτά τα δύο κράτη μέλη είναι από τους 
υψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Τα συλλογικά συστήματα αυτορύθμισης 
της Δανίας και της Σουηδίας στηρίζονται 
στην πολύ υψηλή κάλυψη από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, η οποία υπερβαίνει 
κατά πολύ το 70 %, όπως προωθείται 
στην παρούσα οδηγία, καθώς και στα 
υψηλά επίπεδα συμμετοχής από την 
πλευρά τόσο των εργοδοτών όσο και των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων. Επιπλέον, 
οι κοινωνικοί εταίροι τόσο στη Δανία όσο 
και στη Σουηδία ζήτησαν από κοινού να 
εξαιρεθούν από την παρούσα οδηγία. Το 
σκεπτικό για την έγκριση της παρούσας 
οδηγίας δεν εφαρμόζεται στη Δανία και 
τη Σουηδία. Συνεπώς, τυχόν υποχρέωση 
των εν λόγω κρατών μελών να 
μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο και να 
εφαρμόσουν την παρούσα οδηγία θα ήταν 
δυσανάλογη, περιττή και ανεπαρκής.

Or. en

Τροπολογία 387
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda, Romana Tomc, Jeroen Lenaers, Radan Kanev

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31α) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλουν 
κάθε προσπάθεια για να διασφαλίζουν ότι 
η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν 
έχει αρνητικές συνέπειες από πλευράς 
αυξημένης ψευδούς αυτοαπασχόλησης, 
άτυπων συμβάσεων ή αδήλωτης 
εργασίας. Πληροφορίες σχετικά με τον 
αντίκτυπο της παρούσας οδηγίας σε 
αυτές τις πτυχές θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν στην έκθεση 
επανεξέτασης για την εφαρμογή της.

Or. en

Τροπολογία 388
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, 
Sylvie Brunet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με σκοπό τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και διαβίωσης στην 
Ένωση, η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
πλαίσιο για:

1. Με σκοπό τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και διαβίωσης, της 
ανοδικής κοινωνικής σύγκλισης και της 
ισότητας των φύλων στην Ένωση, η 
παρούσα οδηγία θεσπίζει πλαίσιο για:

Or. en

Τροπολογία 389
Abir Al-Sahlani, Karen Melchior, Morten Løkkegaard, Linea Søgaard-Lidell, Asger 
Christensen, Søren Gade, Andrus Ansip, Karin Karlsbro, Martina Dlabajová, Dita 
Charanzová, Martin Hlaváček, Ondřej Knotek, Ondřej Kovařík, Bart Groothuis, 
Caroline Nagtegaal, Malik Azmani, Jan Huitema, Liesje Schreinemacher

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με σκοπό τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και διαβίωσης στην 
Ένωση, η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
πλαίσιο για:

1. Με σκοπό τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και διαβίωσης στην 
Ένωση, η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
πλαίσιο που θα προωθεί:

Or. en

Τροπολογία 390
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με σκοπό τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και διαβίωσης στην 
Ένωση, η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
πλαίσιο για:

1. Με σκοπό τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και διαβίωσης στην 
Ένωση, η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
πλαίσιο που θα προωθεί:

Or. en

Τροπολογία 391
Stefan Berger, Ralf Seekatz, Markus Ferber, Sven Schulze, Jens Gieseke, Markus 
Pieper, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Axel Voss, Tomáš 
Zdechovský

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με σκοπό τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και διαβίωσης στην 
Ένωση, η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
πλαίσιο για:

1. Με σκοπό τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και διαβίωσης στην 
Ένωση, η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
πλαίσιο που θα προωθεί:

Or. en
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Τροπολογία 392
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu 
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt 
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με σκοπό τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και διαβίωσης στην 
Ένωση, η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
πλαίσιο για:

1. Με σκοπό τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και διαβίωσης στην 
Ένωση, η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
πλαίσιο που θα προωθεί:

Or. en

Τροπολογία 393
Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με σκοπό τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και διαβίωσης στην 
Ένωση, η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
πλαίσιο για:

1. Με σκοπό τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και διαβίωσης στην 
Ένωση, η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
πλαίσιο που θα προωθεί:

Or. en

Τροπολογία 394
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, David Lega, Tomas Tobé, Arba Kokalari, Jörgen 
Warborn

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με σκοπό τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και διαβίωσης στην 
Ένωση, η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
πλαίσιο για:

1. Με σκοπό τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και διαβίωσης στην 
Ένωση, η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
πλαίσιο που θα προωθεί:
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Or. en

Τροπολογία 395
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον καθορισμό επαρκών επιπέδων 
κατώτατων μισθών·

α) τον καθορισμό επαρκών επιπέδων 
κατώτατων μισθών που παρέχουν 
αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο και 
συμβάλλουν στη μείωση της 
μισθολογικής ανισότητας και του 
μισθολογικού χάσματος μεταξύ των 
φύλων·

Or. en

Τροπολογία 396
Radan Kanev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον καθορισμό επαρκών επιπέδων 
κατώτατων μισθών·

α) τον καθορισμό επαρκών και 
δίκαιων επιπέδων κατώτατων μισθών, 
συμπεριλαμβανομένου του κατώτατου 
ωρομίσθιου για τη διασφάλιση 
αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου για τους 
εργαζομένους·

Or. en

Τροπολογία 397
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον καθορισμό επαρκών επιπέδων 
κατώτατων μισθών·

α) τον καθορισμό επαρκών και 
δίκαιων επιπέδων κατώτατων μισθών για 
τη διασφάλιση αξιοπρεπούς βιοτικού 
επιπέδου για τους εργαζόμενους και τις 
οικογένειές τους·

Or. it

Τροπολογία 398
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον καθορισμό επαρκών επιπέδων 
κατώτατων μισθών·

α) τον καθορισμό επαρκών επιπέδων 
κατώτατων μισθών για τη διασφάλιση 
αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου για τους 
εργαζομένους·

Or. en

Τροπολογία 399
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον καθορισμό επαρκών επιπέδων 
κατώτατων μισθών·

α) τον καθορισμό επαρκών επιπέδων 
νόμιμων κατώτατων μισθών·

Or. en

Τροπολογία 400
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον καθορισμό επαρκών επιπέδων 
κατώτατων μισθών·

α) τη βελτίωση της επάρκειας των 
νόμιμων κατώτατων μισθών·

Or. en

Τροπολογία 401
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον καθορισμό επαρκών επιπέδων 
κατώτατων μισθών·

α) τον καθορισμό κατάλληλων 
διαδικασιών σε σχέση με τους 
κατώτατους μισθούς·

Or. es

Τροπολογία 402
Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον καθορισμό επαρκών επιπέδων 
κατώτατων μισθών·

α) τα επαρκή επίπεδα κατώτατων 
μισθών·

Or. en

Τροπολογία 403
Sandra Pereira, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον καθορισμό επαρκών επιπέδων 
κατώτατων μισθών·

α) την αύξηση των κατώτατων 
μισθών·

Or. pt

Τροπολογία 404
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu 
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt 
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον καθορισμό επαρκών επιπέδων 
κατώτατων μισθών·

α) τα επίπεδα κατώτατων μισθών·

Or. en

Τροπολογία 405
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την πρόσβαση των εργαζομένων σε 
προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού, έχοντος χαρακτήρα μισθού 
καθοριζόμενου από συλλογική σύμβαση ή 
νόμιμου κατώτατου μισθού, όπου 
υφίσταται τέτοιος.

β) την πρόσβαση των εργαζομένων σε 
προστασία, σύμφωνα με τις εθνικές 
συνήθειες και τους νόμους, με τη μορφή 
κατώτατου μισθού, έχοντος χαρακτήρα 
μισθού καθοριζόμενου από συλλογική 
σύμβαση ή νόμιμου κατώτατου μισθού, 
όπου υφίσταται τέτοιος.

Or. en

Τροπολογία 406
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την πρόσβαση των εργαζομένων σε 
προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού, έχοντος χαρακτήρα μισθού 
καθοριζόμενου από συλλογική σύμβαση ή 
νόμιμου κατώτατου μισθού, όπου 
υφίσταται τέτοιος.

β) την πρόσβαση όλων των 
εργαζομένων σε προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού, έχοντος χαρακτήρα 
μισθού καθοριζόμενου από συλλογική 
σύμβαση και νόμιμου κατώτατου μισθού, 
όπου υφίσταται τέτοιος, ή με τη μορφή 
αμφοτέρων·

Or. en

Τροπολογία 407
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την πρόσβαση των εργαζομένων σε 
προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού, έχοντος χαρακτήρα μισθού 
καθοριζόμενου από συλλογική σύμβαση ή 
νόμιμου κατώτατου μισθού, όπου 
υφίσταται τέτοιος.

β) την πρόσβαση όλων των 
εργαζομένων σε προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού χωρίς διακρίσεις, 
έχοντος χαρακτήρα μισθού καθοριζόμενου 
από συλλογική σύμβαση ή νόμιμου 
κατώτατου μισθού, όπου υφίσταται 
τέτοιος.

Or. en

Τροπολογία 408
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την πρόσβαση των εργαζομένων σε 
προστασία με τη μορφή κατώτατου 

β) την πρόσβαση των εργαζομένων σε 
προστασία με τη μορφή κατώτατου 
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μισθού, έχοντος χαρακτήρα μισθού 
καθοριζόμενου από συλλογική σύμβαση ή 
νόμιμου κατώτατου μισθού, όπου 
υφίσταται τέτοιος.

μισθού, έχοντος χαρακτήρα προώθησης 
της πρόσβασης σε συλλογική 
διαπραγμάτευση για τον καθορισμό των 
μισθών ή νόμιμου κατώτατου μισθού, 
όπου υφίσταται τέτοιος.

Or. en

Τροπολογία 409
Abir Al-Sahlani, Nicola Beer, Svenja Hahn, Andreas Glück, Moritz Körner, Jan-
Christoph Oetjen, Ulrike Müller, Engin Eroglu, Karen Melchior, Morten Løkkegaard, 
Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen, Søren Gade, Karin Karlsbro, Martina 
Dlabajová, Dita Charanzová, Martin Hlaváček, Ondřej Knotek, Ondřej Kovařík, Bart 
Groothuis, Caroline Nagtegaal, Malik Azmani, Jan Huitema, Liesje Schreinemacher

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την πρόσβαση των εργαζομένων σε 
προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού, έχοντος χαρακτήρα μισθού 
καθοριζόμενου από συλλογική σύμβαση ή 
νόμιμου κατώτατου μισθού, όπου 
υφίσταται τέτοιος.

β) την πρόσβαση των εργαζομένων σε 
προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού, μέσω της προώθησης των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων ή έχοντος 
χαρακτήρα νόμιμου κατώτατου μισθού, 
στα κράτη μέλη όπου υφίσταται τέτοιος.

Or. en

Τροπολογία 410
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda, Romana Tomc, Radan Kanev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) την απαγόρευση οποιασδήποτε 
δραστηριότητας που παραβιάζει το 
δικαίωμα των εργαζομένων να 
συμμετέχουν σε οργανώσεις εργαζομένων 
και τη διασφάλιση ότι όλοι οι εργαζόμενοι 
έχουν επαρκή πρόσβαση σε πληροφορίες 
σχετικά με τα δικαιώματά τους, μεταξύ 
άλλων σε μορφοτύπους προσπελάσιμους 
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από άτομα με διάφορα είδη αναπηρίας.

Or. en

Τροπολογία 411
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) την προώθηση της ανοδικής 
κοινωνικής σύγκλισης σε ολόκληρη την 
Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 412
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) την προώθηση της ανοδικής 
κοινωνικής σύγκλισης σε ολόκληρη την 
Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 413
Abir Al-Sahlani, Nicola Beer, Svenja Hahn, Andreas Glück, Moritz Körner, Jan-
Christoph Oetjen, Ulrike Müller, Engin Eroglu, Morten Petersen, Karen Melchior, 
Morten Løkkegaard, Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen, Søren Gade, Andrus 
Ansip, Karin Karlsbro, Dragoș Pîslaru, Bart Groothuis, Caroline Nagtegaal, Malik 
Azmani, Jan Huitema, Liesje Schreinemacher

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη του απόλυτου σεβασμού της 
αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων, 
καθώς και του δικαιώματός τους να 
διαπραγματεύονται και να συνάπτουν 
συλλογικές συμβάσεις.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη του απόλυτου σεβασμού του 
εθνικού δικαίου των κρατών μελών και 
της παράδοσης και πρακτικής της 
νόμιμης αγοράς εργασίας, με ταυτόχρονη 
διασφάλιση της αυτονομίας των 
κοινωνικών εταίρων, καθώς και του 
δικαιώματός τους να διαπραγματεύονται 
και να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις.

Or. en

Τροπολογία 414
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη του απόλυτου σεβασμού της 
αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων, 
καθώς και του δικαιώματός τους να 
διαπραγματεύονται και να συνάπτουν 
συλλογικές συμβάσεις.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη του απόλυτου σεβασμού της 
αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων, 
καθώς και του δικαιώματός τους να 
διαπραγματεύονται και να συνάπτουν 
συλλογικές συμβάσεις τους σύμφωνα με 
το εθνικό δίκαιο.

Or. en

Τροπολογία 415
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 
αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών 
μελών όσον αφορά τις αμοιβές και το 
δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και της 
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οργάνωσης.

Or. es

Τροπολογία 416
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 
επιλογή των κρατών μελών να θεσπίζουν 
νόμιμους κατώτατους μισθούς ή να 
προωθούν την πρόσβαση σε προστασία με 
τη μορφή κατώτατου μισθού η οποία 
παρέχεται από συλλογικές συμβάσεις.

2. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 
επιλογή των κρατών μελών να θεσπίζουν 
νόμιμους κατώτατους μισθούς και να 
προάγουν την πρόσβαση στην προστασία 
κατώτατου μισθού που παρέχεται από τις 
συλλογικές συμβάσεις ή να προωθούν 
μόνο την πρόσβαση σε προστασία με τη 
μορφή κατώτατου μισθού η οποία 
παρέχεται από συλλογικές συμβάσεις.

Or. en

Τροπολογία 417
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 
επιλογή των κρατών μελών να θεσπίζουν 
νόμιμους κατώτατους μισθούς ή να 
προωθούν την πρόσβαση σε προστασία με 
τη μορφή κατώτατου μισθού η οποία 
παρέχεται από συλλογικές συμβάσεις.

2. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 
επιλογή των κρατών μελών να θεσπίζουν 
νόμιμους κατώτατους μισθούς ή να 
προωθούν την πρόσβαση σε προστασία 
κατώτατου μισθού με τη μορφή μισθού ο 
οποίος απορρέει από συλλογικές 
συμβάσεις.

Or. en
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Τροπολογία 418
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Θεμελιώδης στόχος της παρούσας 
οδηγίας είναι να διασφαλιστεί ότι τα 
κράτη μέλη θεσπίζουν κατώτατα 
επιτρεπτά επίπεδα μισθών κάτω από τα 
οποία δεν πέφτουν. Καμία διάταξη της 
παρούσας οδηγίας δεν ερμηνεύεται ως 
περιορισμός της παροχής υψηλότερων 
επιπέδων μισθών.

Or. en

Τροπολογία 419
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Όλα τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
τον σεβασμό της αρχής «ίσης αμοιβής για 
εργασία ίσης αξίας».

Or. en

Τροπολογία 420
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Καμία διάταξη της παρούσας 
οδηγίας δεν ερμηνεύεται ως επιβάλλουσα 

3. Καμία διάταξη της παρούσας 
οδηγίας δεν ερμηνεύεται ως επιβάλλουσα 
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στα κράτη μέλη στα οποία ο καθορισμός 
των μισθών διασφαλίζεται αποκλειστικά 
μέσω συλλογικών συμβάσεων υποχρέωση 
να θεσπίσουν νόμιμο κατώτατο μισθό ή να 
καθιστούν τις συλλογικές συμβάσεις 
καθολικά εφαρμοστέες.

στα κράτη μέλη στα οποία ο καθορισμός 
των μισθών διασφαλίζεται αποκλειστικά 
μέσω συλλογικών συμβάσεων υποχρέωση 
να θεσπίσουν νόμιμο κατώτατο μισθό ή να 
καθιστούν τις συλλογικές συμβάσεις 
καθολικά εφαρμοστέες ή άλλως να 
λαμβάνουν μέτρα που επηρεάζουν τη 
συμβατική ελευθερία των κοινωνικών 
εταίρων να διαπραγματεύονται, να 
παρακολουθούν και να ορίζουν τους 
μισθούς μέσω συλλογικών συμβάσεων. Η 
παρούσα οδηγία δεν υποχρεώνει αυτά τα 
κράτη μέλη να επιτρέψουν την πρόσβαση 
στην προστασία του κατώτατου μισθού 
για όλους τους εργαζόμενους, ούτε 
δημιουργεί υποχρέωση των κρατών 
μελών όσον αφορά το επίπεδο ή τις 
προϋποθέσεις καθορισμού των μισθών.

Or. en

Τροπολογία 421
Abir Al-Sahlani, Engin Eroglu, Morten Petersen, Karen Melchior, Morten Løkkegaard, 
Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen, Søren Gade, Karin Karlsbro, Martina 
Dlabajová, Dita Charanzová, Martin Hlaváček, Ondřej Knotek, Ondřej Kovařík, Bart 
Groothuis, Caroline Nagtegaal, Malik Azmani, Jan Huitema, Liesje Schreinemacher

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Καμία διάταξη της παρούσας 
οδηγίας δεν ερμηνεύεται ως επιβάλλουσα 
στα κράτη μέλη στα οποία ο καθορισμός 
των μισθών διασφαλίζεται αποκλειστικά 
μέσω συλλογικών συμβάσεων υποχρέωση 
να θεσπίσουν νόμιμο κατώτατο μισθό ή να 
καθιστούν τις συλλογικές συμβάσεις 
καθολικά εφαρμοστέες.

3. Καμία διάταξη της παρούσας 
οδηγίας δεν ερμηνεύεται ως επιβάλλουσα 
στα κράτη μέλη στα οποία ο καθορισμός 
των μισθών διασφαλίζεται κατά κύριο 
λόγο μέσω συλλογικών συμβάσεων 
υποχρέωση να θεσπίσουν νόμιμο κατώτατο 
μισθό ή να καθιστούν τις συλλογικές 
συμβάσεις καθολικά εφαρμοστέες ή να 
επηρεάζουν τη συμβατική ελευθερία των 
κοινωνικών εταίρων να 
διαπραγματεύονται, να παρακολουθούν 
και να καθορίζουν τους μισθούς μέσω 
συλλογικών συμβάσεων. Η παρούσα 
οδηγία δεν υποχρεώνει τα κράτη μέλη να 
επιτρέπουν πρόσβαση στην προστασία 
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του κατώτατου μισθού σε όλους τους 
εργαζόμενους, και δεν δημιουργεί 
υποχρέωση στα κράτη μέλη όσον αφορά 
το επίπεδο ή τις προϋποθέσεις 
καθορισμού των μισθών.

Or. en

Τροπολογία 422
Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Καμία διάταξη της παρούσας 
οδηγίας δεν ερμηνεύεται ως επιβάλλουσα 
στα κράτη μέλη στα οποία ο καθορισμός 
των μισθών διασφαλίζεται αποκλειστικά 
μέσω συλλογικών συμβάσεων υποχρέωση 
να θεσπίσουν νόμιμο κατώτατο μισθό ή να 
καθιστούν τις συλλογικές συμβάσεις 
καθολικά εφαρμοστέες.

3. Καμία διάταξη της παρούσας 
οδηγίας δεν ερμηνεύεται ως επιβάλλουσα 
στα κράτη μέλη στα οποία ο καθορισμός 
των μισθών διασφαλίζεται αποκλειστικά 
μέσω συλλογικών συμβάσεων υποχρέωση 
να θεσπίσουν νόμιμο κατώτατο μισθό ή να 
καθιστούν τις συλλογικές συμβάσεις 
καθολικά εφαρμοστέες. Η εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας πρέπει να 
πραγματοποιείται σε πλήρη συμμόρφωση 
με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, 
που αναγνωρίζεται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. it

Τροπολογία 423
Jessica Polfjärd, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Καμία διάταξη της παρούσας 
οδηγίας δεν ερμηνεύεται ως επιβάλλουσα 
στα κράτη μέλη στα οποία ο καθορισμός 
των μισθών διασφαλίζεται αποκλειστικά 

3. Η εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας συνάδει πλήρως με την ελευθερία 
του συνεταιρίζεσθαι, όπως αναγνωρίζεται 
στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
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μέσω συλλογικών συμβάσεων υποχρέωση 
να θεσπίσουν νόμιμο κατώτατο μισθό ή να 
καθιστούν τις συλλογικές συμβάσεις 
καθολικά εφαρμοστέες.

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Καμία διάταξη της παρούσας οδηγίας δεν 
ερμηνεύεται ως επιβάλλουσα στα κράτη 
μέλη στα οποία ο καθορισμός των μισθών 
διασφαλίζεται αποκλειστικά ή κατά κύριο 
λόγο μέσω συλλογικών συμβάσεων 
υποχρέωση να θεσπίσουν νόμιμο κατώτατο 
μισθό ή να καθιστούν τις συλλογικές 
συμβάσεις καθολικά εφαρμοστέες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση οδηγίας θα πρέπει να αποτελεί καλύτερη εγγύηση στα κράτη μέλη όπου ο 
καθορισμός των μισθών διασφαλίζεται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω συλλογικών 
συμβάσεων, ότι αυτά τα συστήματα θα παραμείνουν ανεπηρέαστα. Η επιλογή του συστήματος 
καθορισμού των μισθών πρέπει να εμπίπτει αυστηρά στα κράτη μέλη. Η οδηγία δεν πρέπει να 
εισφέρει πρόσθετα στοιχεία στα υφιστάμενα συστήματα. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις των 
υφιστάμενων συστημάτων συλλογικών συμβάσεων πρέπει να επιτρέπονται μέσω εθνικών 
αποφάσεων.

Τροπολογία 424
Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Καμία διάταξη της παρούσας 
οδηγίας δεν ερμηνεύεται ως επιβάλλουσα 
στα κράτη μέλη στα οποία ο καθορισμός 
των μισθών διασφαλίζεται αποκλειστικά 
μέσω συλλογικών συμβάσεων υποχρέωση 
να θεσπίσουν νόμιμο κατώτατο μισθό ή να 
καθιστούν τις συλλογικές συμβάσεις 
καθολικά εφαρμοστέες.

3. Καμία διάταξη της παρούσας 
οδηγίας δεν ερμηνεύεται ως επιβάλλουσα 
στα κράτη μέλη στα οποία ο καθορισμός 
των μισθών διασφαλίζεται αποκλειστικά 
μέσω συλλογικών συμβάσεων υποχρέωση 
να θεσπίσουν νόμιμο κατώτατο μισθό.

Or. el

Τροπολογία 425
Peter Lundgren
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Καμία διάταξη της παρούσας 
οδηγίας δεν ερμηνεύεται ως επιβάλλουσα 
στα κράτη μέλη στα οποία ο καθορισμός 
των μισθών διασφαλίζεται αποκλειστικά 
μέσω συλλογικών συμβάσεων υποχρέωση 
να θεσπίσουν νόμιμο κατώτατο μισθό ή να 
καθιστούν τις συλλογικές συμβάσεις 
καθολικά εφαρμοστέες.

3. Καμία διάταξη της παρούσας 
οδηγίας δεν ερμηνεύεται ως επιβάλλουσα 
στα κράτη μέλη στα οποία ο καθορισμός 
των μισθών διασφαλίζεται είτε 
αποκλειστικά είτε με οποιοδήποτε τρόπο 
μέσω συλλογικών συμβάσεων υποχρέωση 
να θεσπίσουν νόμιμο κατώτατο μισθό ή να 
καθιστούν τις συλλογικές συμβάσεις 
καθολικά εφαρμοστέες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καμία χώρα δεν διαθέτει νομοθεσία που να αφορά τους μισθούς· υπάρχει μεγάλος κίνδυνος το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να ερμηνεύσει τη διατύπωση αυτή υπό μορφή νομοθεσίας που καλύπτει 
όλα τα κράτη μέλη εάν χρησιμοποιηθεί μόνον ο όρος «αποκλειστικά».

Τροπολογία 426
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Καμία διάταξη της παρούσας 
οδηγίας δεν ερμηνεύεται ως επιβάλλουσα 
στα κράτη μέλη στα οποία ο καθορισμός 
των μισθών διασφαλίζεται αποκλειστικά 
μέσω συλλογικών συμβάσεων υποχρέωση 
να θεσπίσουν νόμιμο κατώτατο μισθό ή να 
καθιστούν τις συλλογικές συμβάσεις 
καθολικά εφαρμοστέες.

3. Καμία διάταξη της παρούσας 
οδηγίας δεν ερμηνεύεται ως επιβάλλουσα 
στα κράτη μέλη στα οποία ο καθορισμός 
των μισθών διασφαλίζεται πρωτίστως 
μέσω συλλογικών συμβάσεων υποχρέωση 
να θεσπίσουν νόμιμο κατώτατο μισθό ή να 
καθιστούν τις συλλογικές συμβάσεις 
καθολικά εφαρμοστέες.

Or. en

Τροπολογία 427
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Καμία διάταξη της παρούσας 
οδηγίας δεν ερμηνεύεται ως επιβάλλουσα 
στα κράτη μέλη στα οποία ο καθορισμός 
των μισθών διασφαλίζεται αποκλειστικά 
μέσω συλλογικών συμβάσεων υποχρέωση 
να θεσπίσουν νόμιμο κατώτατο μισθό ή να 
καθιστούν τις συλλογικές συμβάσεις 
καθολικά εφαρμοστέες.

3. Καμία διάταξη της παρούσας 
οδηγίας δεν ερμηνεύεται ως επιβάλλουσα 
στα κράτη μέλη στα οποία ο καθορισμός 
των μισθών διασφαλίζεται αποκλειστικά 
μέσω συλλογικών συμβάσεων υποχρέωση 
να θεσπίσουν νόμιμο κατώτατο μισθό ή να 
καθιστούν τις συλλογικές συμβάσεις 
καθολικά εφαρμοστέες.

Or. en

Τροπολογία 428
Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – σημείο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Όπου προβλέπονται κανόνες 
συλλογικών διαπραγματεύσεων για την 
κατάρτιση συλλογικών συμβάσεων 
εργασίας υπερισχύουν εκείνες οι 
διατάξεις που συντελούν πιο 
αποτελεσματικά στην διεξαγωγή 
συλλογικών διαπραγματεύσεων και στην 
ρύθμιση ευνοϊκότερων για τους 
εργαζομένους όρων αμοιβής και εργασίας 
σε περίπτωση που συντρέχουν 
περισσότερες ρυθμίσεις.

Or. el

Τροπολογία 429
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, David Lega, Tomas Tobé, Arba Kokalari, Jörgen 
Warborn

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη χωρίς νόμιμους 
κατώτατους μισθούς ή συστήματα 
δήλωσης συλλογικών συμβάσεων γενικά 
υποχρεωτικών, όπου η προστασία των 
κατώτατων μισθών παρέχεται 
αποκλειστικά από τη συλλογική 
διαπραγμάτευση μεταξύ αυτόνομων 
κοινωνικών εταίρων, έχουν την επιλογή 
να μην εφαρμόσουν την παρούσα οδηγία, 
εν όλω ή εν μέρει, υπό την προϋπόθεση 
ότι, κατά την άποψη του κράτους μέλους, 
υπάρχει επαρκής στήριξη από τους 
αντιπροσωπευτικούς κοινωνικούς 
εταίρους σε εθνικό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 430
Abir Al-Sahlani, Engin Eroglu, Morten Petersen, Karen Melchior, Morten Løkkegaard, 
Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen, Søren Gade, Andrus Ansip, Karin Karlsbro, 
Bart Groothuis, Caroline Nagtegaal, Malik Azmani, Jan Huitema, Liesje 
Schreinemacher

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Καμία διάταξη της παρούσας 
οδηγίας δεν θεωρείται ότι δημιουργεί 
δικαιώματα για τα άτομα.

Or. en

Τροπολογία 431
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Καμία διάταξη της παρούσας 
οδηγίας δεν θεωρείται ότι δημιουργεί 
δικαιώματα για τα άτομα.

Or. en

Τροπολογία 432
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind, Nikolaj Villumsen, Kira Marie 
Peter-Hansen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Τα κράτη μέλη χωρίς νόμιμους 
κατώτατους μισθούς ή συστήματα 
δήλωσης γενικά υποχρεωτικών 
συλλογικών συμβάσεων, όπου η 
προστασία των κατώτατων μισθών 
παρέχεται αποκλειστικά από τη 
συλλογική διαπραγμάτευση μεταξύ 
αυτόνομων κοινωνικών εταίρων και όπου 
η κάλυψη της συλλογικής 
διαπραγμάτευσης υπερβαίνει το 70% του 
εργατικού δυναμικού, έχουν την επιλογή 
να μην εφαρμόσουν την παρούσα οδηγία, 
εν όλω ή εν μέρει, με την προϋπόθεση ότι 
αυτό απαιτούν από κοινού οι κοινωνικοί 
εταίροι σε εθνικό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 433
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Τα κράτη μέλη χωρίς νόμιμους 
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κατώτατους μισθούς ή συστήματα 
δήλωσης γενικά υποχρεωτικών 
συλλογικών συμβάσεων και όπου η 
προστασία των κατώτατων μισθών 
παρέχεται αποκλειστικά από τη 
συλλογική διαπραγμάτευση μεταξύ 
αυτόνομων κοινωνικών εταίρων έχουν 
την επιλογή να μην εφαρμόσουν την 
παρούσα οδηγία, εν όλω ή εν μέρει, με 
την προϋπόθεση ότι αυτό απαιτούν από 
κοινού οι κοινωνικοί εταίροι σε εθνικό 
επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 434
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους 
εργαζομένους στην Ένωση που εργάζονται 
με σύμβαση εργασίας ή σχέση εργασίας, 
όπως οι εν λόγω έννοιες ορίζονται από τη 
νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις ή τις 
πρακτικές που ισχύουν σε κάθε κράτος 
μέλος, λαμβανομένης υπόψη της 
νομολογίας του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε όλους 
τους εργαζομένους αδιακρίτως στην 
Ένωση που εργάζονται με σύμβαση 
εργασίας ή σχέση εργασίας, όπως οι εν 
λόγω έννοιες ορίζονται από τη νομοθεσία, 
τις συλλογικές συμβάσεις ή τις πρακτικές 
που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος, 
λαμβανομένης υπόψη της νομολογίας του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο 
καθορισμός της ύπαρξης μιας σχέσης 
απασχόλησης διέπεται από τη σύσταση 
«Σχέση εργασίας» αριθ. 198 (2000) της 
ΔΟΕ.

Or. en

Τροπολογία 435
Λουκάς Φουρλάς

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1



AM\1231713EL.docx 267/500 PE692.765v02-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους 
εργαζομένους στην Ένωση που εργάζονται 
με σύμβαση εργασίας ή σχέση εργασίας, 
όπως οι εν λόγω έννοιες ορίζονται από τη 
νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις ή τις 
πρακτικές που ισχύουν σε κάθε κράτος 
μέλος, λαμβανομένης υπόψη της 
νομολογίας του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους 
εργαζομένους στην Ένωση που εργάζονται 
με σύμβαση εργασίας ή σχέση εργασίας, 
όπως οι εν λόγω έννοιες ορίζονται από τη 
νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις ή τις 
πρακτικές που ισχύουν σε κάθε κράτος 
μέλος, λαμβανομένης υπόψη της 
νομολογίας του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα οδηγία 
δεν εφαρμόζεται στους ναυτικούς, των 
οποίων οι κατώτατοι μισθοί θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη Σύμβαση Ναυτικής 
Εργασίας της ΔΟΕ για το 2006.

Or. en

Τροπολογία 436
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους 
εργαζομένους στην Ένωση που εργάζονται 
με σύμβαση εργασίας ή σχέση εργασίας, 
όπως οι εν λόγω έννοιες ορίζονται από τη 
νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις ή τις 
πρακτικές που ισχύουν σε κάθε κράτος 
μέλος, λαμβανομένης υπόψη της 
νομολογίας του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε όλους 
τους εργαζομένους στην Ένωση, 
ανεξάρτητα από τον τομέα παραγωγής 
στον οποίο ανήκουν, οι οποίοι εργάζονται 
με σύμβαση εργασίας ή σχέση εργασίας, 
όπως οι εν λόγω έννοιες ορίζονται από τη 
νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις ή τις 
πρακτικές που ισχύουν σε κάθε κράτος 
μέλος, λαμβανομένης υπόψη της 
νομολογίας του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. it

Τροπολογία 437
Samira Rafaela
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους 
εργαζομένους στην Ένωση που εργάζονται 
με σύμβαση εργασίας ή σχέση εργασίας, 
όπως οι εν λόγω έννοιες ορίζονται από τη 
νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις ή τις 
πρακτικές που ισχύουν σε κάθε κράτος 
μέλος, λαμβανομένης υπόψη της 
νομολογίας του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους 
εργαζομένους στην Ένωση, με τη 
συμπερίληψη των υπερπόντιων χωρών 
και εδαφών, που εργάζονται με σύμβαση 
εργασίας ή σχέση εργασίας, όπως οι εν 
λόγω έννοιες ορίζονται από τη νομοθεσία, 
τις συλλογικές συμβάσεις ή τις πρακτικές 
που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος, 
λαμβανομένης υπόψη της νομολογίας του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 438
Jessica Polfjärd, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Jörgen Warborn, Arba Kokalari, David 
Lega

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους 
εργαζομένους στην Ένωση που εργάζονται 
με σύμβαση εργασίας ή σχέση εργασίας, 
όπως οι εν λόγω έννοιες ορίζονται από τη 
νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις ή τις 
πρακτικές που ισχύουν σε κάθε κράτος 
μέλος, λαμβανομένης υπόψη της 
νομολογίας του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους 
εργαζομένους στην Ένωση που εργάζονται 
με σύμβαση εργασίας ή σχέση εργασίας, 
όπως οι εν λόγω έννοιες ορίζονται από τη 
νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις ή τις 
πρακτικές που ισχύουν σε κάθε κράτος 
μέλος.

Or. en

Τροπολογία 439
Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1



AM\1231713EL.docx 269/500 PE692.765v02-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους 
εργαζομένους στην Ένωση που εργάζονται 
με σύμβαση εργασίας ή σχέση εργασίας, 
όπως οι εν λόγω έννοιες ορίζονται από τη 
νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις ή τις 
πρακτικές που ισχύουν σε κάθε κράτος 
μέλος, λαμβανομένης υπόψη της 
νομολογίας του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους 
εργαζομένους στην Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μαθητευόμενων και των ασκούμενων, 
που εργάζονται με σύμβαση εργασίας ή 
σχέση εργασίας, όπως οι εν λόγω έννοιες 
ορίζονται από τη νομοθεσία, τις 
συλλογικές συμβάσεις ή τις πρακτικές που 
ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος, 
λαμβανομένης υπόψη της νομολογίας του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 440
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους 
εργαζομένους στην Ένωση που εργάζονται 
με σύμβαση εργασίας ή σχέση εργασίας, 
όπως οι εν λόγω έννοιες ορίζονται από τη 
νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις ή τις 
πρακτικές που ισχύουν σε κάθε κράτος 
μέλος, λαμβανομένης υπόψη της 
νομολογίας του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους 
εργαζομένους στην Ένωση που εργάζονται 
με σύμβαση εργασίας ή σχέση εργασίας, 
όπως οι εν λόγω έννοιες ορίζονται από την 
εθνική νομοθεσία, τις εθνικές συλλογικές 
συμβάσεις ή τις πρακτικές που ισχύουν σε 
κάθε κράτος μέλος.

Or. es

Τροπολογία 441
Sandra Pereira, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους 
εργαζομένους στην Ένωση που εργάζονται 
με σύμβαση εργασίας ή σχέση εργασίας, 
όπως οι εν λόγω έννοιες ορίζονται από τη 
νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις ή τις 
πρακτικές που ισχύουν σε κάθε κράτος 
μέλος, λαμβανομένης υπόψη της 
νομολογίας του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους 
εργαζομένους στην Ένωση που εργάζονται 
με σύμβαση εργασίας ή σχέση εργασίας, 
όπως οι εν λόγω έννοιες ορίζονται από τη 
νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις ή τις 
πρακτικές που ισχύουν σε κάθε κράτος 
μέλος, και στους αυτοαπασχολούμενους 
οι οποίοι εξαρτώνται οικονομικά από τον 
αναθέτοντα φορέα.

Or. pt

Τροπολογία 442
Stefan Berger, Ralf Seekatz, Markus Ferber, Sven Schulze, Jens Gieseke, Markus 
Pieper, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Axel Voss, Tomáš 
Zdechovský

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίζουν 
να μην εφαρμόσουν την παρούσα οδηγία 
στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ) εντός των χωρών τους, ή αν η 
οδηγία θα μπορούσε να προκαλέσει 
σοβαρή ζημία στις ίδιες συνθήκες της 
εύρυθμης απασχόλησης και συστημάτων 
της αγοράς εργασίας της χώρας.

Or. en

Τροπολογία 443
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την 
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επιφύλαξη των εθνικών και διεθνών 
διατάξεων και συμφωνιών για τους 
ναυτικούς.

Or. en

Τροπολογία 444
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3 διαγράφεται
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1) «κατώτατος μισθός»: η κατώτατη 
αμοιβή που εργοδότης υποχρεούται να 
καταβάλλει στους εργαζομένους για την 
εργασία που επιτελούν κατά τη διάρκεια 
δεδομένου χρονικού διαστήματος, 
υπολογιζόμενη κατά μονάδα χρόνου ή 
κατά μονάδα παραγωγής·
2) «νόμιμος κατώτατος μισθός»: 
κατώτατος μισθός που καθορίζεται με 
νόμο ή άλλες δεσμευτικές νομικές 
διατάξεις·
3) «συλλογικές διαπραγματεύσεις»: 
όλες οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται 
μεταξύ, αφενός, ενός εργοδότη, μίας 
ομάδας εργοδοτών ή μίας ή 
περισσότερων οργανώσεων εργοδοτών 
και, αφετέρου, μίας ή περισσότερων 
οργανώσεων εργαζομένων για τον 
καθορισμό των συνθηκών εργασίας και 
των όρων απασχόλησης· και/ή για τη 
ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ εργοδοτών 
και εργαζομένων· και/ή για τη ρύθμιση 
των σχέσεων μεταξύ εργοδοτών ή των 
οργανώσεών τους και οργάνωσης 
εργαζομένων ή οργανώσεων 
εργαζομένων·
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4) «συλλογική σύμβαση»: όλες οι 
έγγραφες συμφωνίες σχετικά με τις 
συνθήκες εργασίας και τους όρους 
απασχόλησης που συνάπτονται από τους 
κοινωνικούς εταίρους ως αποτέλεσμα 
συλλογικών διαπραγματεύσεων·
5) «κάλυψη από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις»: το ποσοστό των 
εργαζομένων σε εθνικό επίπεδο για τους 
οποίους εφαρμόζεται συλλογική σύμβαση.

Or. en

Τροπολογία 445
Abir Al-Sahlani, Nicola Beer, Svenja Hahn, Andreas Glück, Moritz Körner, Jan-
Christoph Oetjen, Ulrike Müller, Engin Eroglu, Morten Petersen, Karen Melchior, 
Morten Løkkegaard, Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen, Søren Gade, Andrus 
Ansip, Karin Karlsbro, Dragoș Pîslaru, Bart Groothuis, Caroline Nagtegaal, Malik 
Azmani, Jan Huitema, Liesje Schreinemacher

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, με 
ταυτόχρονο σεβασμό του εθνικού δικαίου 
των κρατών μελών και την πρακτική της 
νόμιμης αγοράς εργασίας:

Or. en

Τροπολογία 446
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, με 
ταυτόχρονο σεβασμό του εθνικού δικαίου 
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και της πρακτικής των κρατών μελών:

Or. en

Τροπολογία 447
Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) «κατώτατος μισθός»: η κατώτατη 
αμοιβή που εργοδότης υποχρεούται να 
καταβάλλει στους εργαζομένους για την 
εργασία που επιτελούν κατά τη διάρκεια 
δεδομένου χρονικού διαστήματος, 
υπολογιζόμενη κατά μονάδα χρόνου ή 
κατά μονάδα παραγωγής·

1) «κατώτατος μισθός»: η κατώτατη 
αμοιβή που εργοδότης υποχρεούται να 
καταβάλλει στους εργαζομένους για την 
εργασία που επιτελούν κατά τη διάρκεια 
δεδομένου χρονικού διαστήματος, 
υπολογιζόμενη κατά μονάδα χρόνου και 
βάσει του έργου που εκτελέστηκε, 
λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή 
μαθησιακή πορεία του εργαζομένου·

Or. it

Τροπολογία 448
Klára Dobrev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) «κατώτατος μισθός»: η κατώτατη 
αμοιβή που εργοδότης υποχρεούται να 
καταβάλλει στους εργαζομένους για την 
εργασία που επιτελούν κατά τη διάρκεια 
δεδομένου χρονικού διαστήματος, 
υπολογιζόμενη κατά μονάδα χρόνου ή 
κατά μονάδα παραγωγής·

1) «κατώτατος μισθός»: η κατώτατη 
αμοιβή που εργοδότης (του ιδιωτικού ή 
του δημόσιου τομέα) υποχρεούται να 
καταβάλλει στους εργαζομένους για την 
εργασία που επιτελούν κατά τη διάρκεια 
δεδομένου χρονικού διαστήματος, 
υπολογιζόμενη κατά μονάδα χρόνου ή 
κατά μονάδα παραγωγής·

Or. en
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Τροπολογία 449
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) η κατώτατη αμοιβή που εργοδότης 
υποχρεούται να καταβάλλει στους 
εργαζομένους για την εργασία που 
επιτελούν κατά τη διάρκεια δεδομένου 
χρονικού διαστήματος, υπολογιζόμενη 
κατά μονάδα χρόνου ή κατά μονάδα 
παραγωγής·

1) η κατώτατη αμοιβή που δικαιούται 
ο εργαζόμενος για την εργασία που 
επιτελεί κατά τη διάρκεια δεδομένου 
χρονικού διαστήματος, υπολογιζόμενη 
κατά μονάδα χρόνου·

Or. en

Τροπολογία 450
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão, 
Sandra Pereira

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) η κατώτατη αμοιβή που εργοδότης 
υποχρεούται να καταβάλλει στους 
εργαζομένους για την εργασία που 
επιτελούν κατά τη διάρκεια δεδομένου 
χρονικού διαστήματος, υπολογιζόμενη 
κατά μονάδα χρόνου ή κατά μονάδα 
παραγωγής·

1) η κατώτατη αμοιβή που εργοδότης 
υποχρεούται να καταβάλλει στους 
εργαζομένους για την εργασία που 
επιτελούν κατά τη διάρκεια δεδομένου 
χρονικού διαστήματος, υπολογιζόμενη 
κατά μονάδα χρόνου·

Or. en

Τροπολογία 451
Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) «νόμιμος κατώτατος μισθός»: 
κατώτατος μισθός που καθορίζεται με 
νόμο ή άλλες δεσμευτικές νομικές 
διατάξεις·

2) «νόμιμος κατώτατος μισθός»: 
κατώτατος μισθός που καθορίζεται με 
νόμο ή άλλες δεσμευτικές νομικές 
διατάξεις, με εξαίρεση αυτών που 
καθορίζονται με καθολικά εφαρμοστέα 
συλλογική σύμβαση·

Or. en

Τροπολογία 452
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu 
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt 
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) «νόμιμος κατώτατος μισθός»: 
κατώτατος μισθός που καθορίζεται με 
νόμο ή άλλες δεσμευτικές νομικές 
διατάξεις·

2) «νόμιμος κατώτατος μισθός»: 
κατώτατος μισθός που καθορίζεται με 
νόμο ή άλλες δεσμευτικές νομικές 
διατάξεις, με εξαίρεση αυτών που 
καθορίζονται με καθολικά εφαρμοστέα 
συλλογική σύμβαση·

Or. en

Τροπολογία 453
Cindy Franssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) «νόμιμος κατώτατος μισθός»: 
κατώτατος μισθός που καθορίζεται με 
νόμο ή άλλες δεσμευτικές νομικές 
διατάξεις·

2) «νόμιμος κατώτατος μισθός»: 
κατώτατος μισθός που καθορίζεται με 
νόμο ή άλλες δεσμευτικές νομικές 
διατάξεις που δεν είναι αποτελέσματα 
προηγούμενης συλλογικής 
διαπραγμάτευσης·
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Or. en

Τροπολογία 454
Radan Kanev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) «συλλογικές διαπραγματεύσεις»: 
όλες οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται 
μεταξύ, αφενός, ενός εργοδότη, μίας 
ομάδας εργοδοτών ή μίας ή περισσότερων 
οργανώσεων εργοδοτών και, αφετέρου, 
μίας ή περισσότερων οργανώσεων 
εργαζομένων για τον καθορισμό των 
συνθηκών εργασίας και των όρων 
απασχόλησης· και/ή για τη ρύθμιση των 
σχέσεων μεταξύ εργοδοτών και 
εργαζομένων· και/ή για τη ρύθμιση των 
σχέσεων μεταξύ εργοδοτών ή των 
οργανώσεών τους και οργάνωσης 
εργαζομένων ή οργανώσεων εργαζομένων·

3) «συλλογικές διαπραγματεύσεις»: 
όλες οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται 
μεταξύ, αφενός, εργοδότη, μίας ομάδας 
εργοδοτών ή μίας ή περισσότερων 
οργανώσεων εργοδοτών και, αφετέρου, 
μίας ή περισσότερων συνδικαλιστικών 
οργανώσεων ή οργανώσεων εργαζομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 
ενώσεων εργαζόμενων σε μη συμβατικές 
μορφές εργασίας, όπως οι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμες, για τον καθορισμό των 
συνθηκών εργασίας και των όρων 
απασχόλησης· και/ή για τη ρύθμιση των 
σχέσεων μεταξύ εργοδοτών και 
εργαζομένων· και/ή για τη ρύθμιση των 
σχέσεων μεταξύ εργοδοτών ή των 
οργανώσεών τους και των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων ή 
οργανώσεων εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 455
Abir Al-Sahlani, Nicola Beer, Svenja Hahn, Andreas Glück, Moritz Körner, Jan-
Christoph Oetjen, Ulrike Müller, Engin Eroglu, Karen Melchior, Morten Løkkegaard, 
Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen, Søren Gade, Karin Karlsbro, Bart Groothuis, 
Caroline Nagtegaal, Malik Azmani, Jan Huitema, Liesje Schreinemacher

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) «συλλογικές διαπραγματεύσεις»: 
όλες οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται 

3) «συλλογικές διαπραγματεύσεις»: 
όλες οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται 
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μεταξύ, αφενός, ενός εργοδότη, μίας 
ομάδας εργοδοτών ή μίας ή περισσότερων 
οργανώσεων εργοδοτών και, αφετέρου, 
μίας ή περισσότερων οργανώσεων 
εργαζομένων για τον καθορισμό των 
συνθηκών εργασίας και των όρων 
απασχόλησης· και/ή για τη ρύθμιση των 
σχέσεων μεταξύ εργοδοτών και 
εργαζομένων· και/ή για τη ρύθμιση των 
σχέσεων μεταξύ εργοδοτών ή των 
οργανώσεών τους και οργάνωσης 
εργαζομένων ή οργανώσεων εργαζομένων·

σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και την 
πρακτική της νόμιμης αγοράς εργασίας 
των κρατών μελών: μεταξύ, αφενός, ενός 
εργοδότη, μίας ομάδας εργοδοτών ή μίας ή 
περισσότερων οργανώσεων εργοδοτών 
και, αφετέρου, μίας ή περισσότερων 
οργανώσεων εργαζομένων για τον 
καθορισμό των συνθηκών εργασίας και 
των όρων απασχόλησης· και/ή για τη 
ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ εργοδοτών 
και εργαζομένων· και/ή για τη ρύθμιση 
των σχέσεων μεταξύ εργοδοτών ή των 
οργανώσεών τους και οργάνωσης 
εργαζομένων ή οργανώσεων εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 456
Jessica Polfjärd, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Jörgen Warborn, Arba Kokalari, David 
Lega

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) «συλλογικές διαπραγματεύσεις»: 
όλες οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται 
μεταξύ, αφενός, ενός εργοδότη, μίας 
ομάδας εργοδοτών ή μίας ή περισσότερων 
οργανώσεων εργοδοτών και, αφετέρου, 
μίας ή περισσότερων οργανώσεων 
εργαζομένων για τον καθορισμό των 
συνθηκών εργασίας και των όρων 
απασχόλησης· και/ή για τη ρύθμιση των 
σχέσεων μεταξύ εργοδοτών και 
εργαζομένων· και/ή για τη ρύθμιση των 
σχέσεων μεταξύ εργοδοτών ή των 
οργανώσεών τους και οργάνωσης 
εργαζομένων ή οργανώσεων εργαζομένων·

3) «συλλογικές διαπραγματεύσεις»: 
όλες οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται 
σε κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο και τις οικείες πρακτικές, 
μεταξύ, αφενός, ενός εργοδότη, μίας 
ομάδας εργοδοτών ή μίας ή περισσότερων 
οργανώσεων εργοδοτών και, αφετέρου, 
μίας ή περισσότερων οργανώσεων 
εργαζομένων για τον καθορισμό των 
συνθηκών εργασίας και των όρων 
απασχόλησης· και/ή για τη ρύθμιση των 
σχέσεων μεταξύ εργοδοτών και 
εργαζομένων· και/ή για τη ρύθμιση των 
σχέσεων μεταξύ εργοδοτών ή των 
οργανώσεών τους και οργάνωσης 
εργαζομένων ή οργανώσεων εργαζομένων·

Or. en
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Τροπολογία 457
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela, Anna Júlia Donáth, Yana Toom

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) «συλλογικές διαπραγματεύσεις»: 
όλες οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται 
μεταξύ, αφενός, ενός εργοδότη, μίας 
ομάδας εργοδοτών ή μίας ή περισσότερων 
οργανώσεων εργοδοτών και, αφετέρου, 
μίας ή περισσότερων οργανώσεων 
εργαζομένων για τον καθορισμό των 
συνθηκών εργασίας και των όρων 
απασχόλησης· και/ή για τη ρύθμιση των 
σχέσεων μεταξύ εργοδοτών και 
εργαζομένων· και/ή για τη ρύθμιση των 
σχέσεων μεταξύ εργοδοτών ή των 
οργανώσεών τους και οργάνωσης 
εργαζομένων ή οργανώσεων 
εργαζομένων·

3) «συλλογικές διαπραγματεύσεις»: 
όλες οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται, 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις 
εθνικές πρακτικές, μεταξύ, αφενός, ενός 
εργοδότη, μίας ομάδας εργοδοτών ή μίας ή 
περισσότερων οργανώσεων εργοδοτών 
και, αφετέρου, συνδικαλιστικών 
οργανώσεων ή μίας ή περισσότερων 
ενώσεων εργαζομένων για τον καθορισμό 
των συνθηκών εργασίας και των όρων 
απασχόλησης· και/ή για τη ρύθμιση των 
σχέσεων μεταξύ εργοδοτών και 
εργαζομένων· και/ή για τη ρύθμιση των 
σχέσεων μεταξύ εργοδοτών ή των 
οργανώσεών τους και των εργαζομένων ή 
των οργανώσεών τους και των 
συνδικαλιστικών τους οργανώσεων·

Or. en

Τροπολογία 458
Maria Walsh, Seán Kelly, Sara Skyttedal

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) «συλλογικές διαπραγματεύσεις»: 
όλες οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται 
μεταξύ, αφενός, ενός εργοδότη, μίας 
ομάδας εργοδοτών ή μίας ή περισσότερων 
οργανώσεων εργοδοτών και, αφετέρου, 
μίας ή περισσότερων οργανώσεων 
εργαζομένων για τον καθορισμό των 
συνθηκών εργασίας και των όρων 
απασχόλησης· και/ή για τη ρύθμιση των 
σχέσεων μεταξύ εργοδοτών και 

3) «συλλογικές διαπραγματεύσεις»: 
ορίζονται πρώτα σε εθνικό επίπεδο· σε 
επίπεδο ΕΕ, ορίζονται ως όλες οι 
διαπραγματεύσεις που διεξάγονται μεταξύ, 
αφενός, ενός εργοδότη, μίας ομάδας 
εργοδοτών ή μίας ή περισσότερων 
οργανώσεων εργοδοτών και, αφετέρου, 
μίας ή περισσότερων οργανώσεων 
εργαζομένων για τον καθορισμό των 
συνθηκών εργασίας και των όρων 
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εργαζομένων· και/ή για τη ρύθμιση των 
σχέσεων μεταξύ εργοδοτών ή των 
οργανώσεών τους και οργάνωσης 
εργαζομένων ή οργανώσεων εργαζομένων·

απασχόλησης· και/ή για τη ρύθμιση των 
σχέσεων μεταξύ εργοδοτών και 
εργαζομένων· και/ή για τη ρύθμιση των 
σχέσεων μεταξύ εργοδοτών ή των 
οργανώσεών τους και οργάνωσης 
εργαζομένων ή οργανώσεων εργαζομένων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός όρων, όπως η συλλογική σύμβαση και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, εμπίπτει 
στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και ως εκ τούτου θα πρέπει να εξακολουθούν να 
ορίζονται σε εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία 459
Jordi Cañas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) «συλλογικές διαπραγματεύσεις»: 
όλες οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται 
μεταξύ, αφενός, ενός εργοδότη, μίας 
ομάδας εργοδοτών ή μίας ή περισσότερων 
οργανώσεων εργοδοτών και, αφετέρου, 
μίας ή περισσότερων οργανώσεων 
εργαζομένων για τον καθορισμό των 
συνθηκών εργασίας και των όρων 
απασχόλησης· και/ή για τη ρύθμιση των 
σχέσεων μεταξύ εργοδοτών και 
εργαζομένων· και/ή για τη ρύθμιση των 
σχέσεων μεταξύ εργοδοτών ή των 
οργανώσεών τους και οργάνωσης 
εργαζομένων ή οργανώσεων εργαζομένων·

3) «συλλογικές διαπραγματεύσεις»: 
όλες οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται 
μεταξύ, αφενός, ενός εργοδότη, μίας 
ομάδας εργοδοτών ή μίας ή περισσότερων 
οργανώσεων εργοδοτών και, αφετέρου, 
μίας ή περισσότερων οργανώσεων 
εργαζομένων ή ομάδας/ομάδων νομικώς 
αναγνωρισμένων εκπροσώπων των 
εργαζομένων για τον καθορισμό των 
συνθηκών εργασίας και των όρων 
απασχόλησης· και/ή για τη ρύθμιση των 
σχέσεων μεταξύ εργοδοτών και 
εργαζομένων· και/ή για τη ρύθμιση των 
σχέσεων μεταξύ εργοδοτών ή των 
οργανώσεών τους και εργαζομένων, των 
συνδικαλιστικών τους οργανώσεων ή 
εκπροσώπων εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 460
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) «συλλογικές διαπραγματεύσεις»: 
όλες οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται 
μεταξύ, αφενός, ενός εργοδότη, μίας 
ομάδας εργοδοτών ή μίας ή περισσότερων 
οργανώσεων εργοδοτών και, αφετέρου, 
μίας ή περισσότερων οργανώσεων 
εργαζομένων για τον καθορισμό των 
συνθηκών εργασίας και των όρων 
απασχόλησης· και/ή για τη ρύθμιση των 
σχέσεων μεταξύ εργοδοτών και 
εργαζομένων· και/ή για τη ρύθμιση των 
σχέσεων μεταξύ εργοδοτών ή των 
οργανώσεών τους και οργάνωσης 
εργαζομένων ή οργανώσεων εργαζομένων·

3) «συλλογικές διαπραγματεύσεις»: 
όλες οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις 
εθνικές πρακτικές μεταξύ, αφενός, ενός 
εργοδότη, μίας ομάδας εργοδοτών ή μίας ή 
περισσότερων οργανώσεων εργοδοτών 
και, αφετέρου, μίας ομάδας εργαζομένων 
ή μίας ή περισσότερων ομάδων 
εργαζομένων, ή μιας ή περισσότερων 
συνδικαλιστικών οργανώσεων για τον 
καθορισμό των συνθηκών εργασίας και 
των όρων απασχόλησης· και/ή για τη 
ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ εργοδοτών 
και εργαζομένων· και/ή για τη ρύθμιση 
των σχέσεων μεταξύ εργοδοτών ή των 
οργανώσεών τους και εργαζομένων ή των 
συνδικαλιστικών τους οργανώσεων·

Or. en

Τροπολογία 461
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) «συλλογικές διαπραγματεύσεις»: 
όλες οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται 
μεταξύ, αφενός, ενός εργοδότη, μίας 
ομάδας εργοδοτών ή μίας ή περισσότερων 
οργανώσεων εργοδοτών και, αφετέρου, 
μίας ή περισσότερων οργανώσεων 
εργαζομένων για τον καθορισμό των 
συνθηκών εργασίας και των όρων 
απασχόλησης· και/ή για τη ρύθμιση των 
σχέσεων μεταξύ εργοδοτών και 
εργαζομένων· και/ή για τη ρύθμιση των 
σχέσεων μεταξύ εργοδοτών ή των 
οργανώσεών τους και οργάνωσης 

3) «συλλογικές διαπραγματεύσεις»: 
όλες οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται 
αποκλειστικά μεταξύ, αφενός, ενός 
εργοδότη, μίας ομάδας εργοδοτών ή μίας ή 
περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών 
οργανώσεων εργοδοτών και, αφετέρου, 
ενός ή περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών 
συνδικάτων για τον καθορισμό των 
συνθηκών εργασίας και των όρων 
απασχόλησης· και/ή για τη ρύθμιση των 
σχέσεων μεταξύ εργοδοτών και 
εργαζομένων· και/ή για τη ρύθμιση των 
σχέσεων μεταξύ εργοδοτών ή των 
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εργαζομένων ή οργανώσεων 
εργαζομένων·

οργανώσεών τους και των συνδικάτων·

Or. it

Τροπολογία 462
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão, 
Sandra Pereira

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) «συλλογικές διαπραγματεύσεις»: 
όλες οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται 
μεταξύ, αφενός, ενός εργοδότη, μίας 
ομάδας εργοδοτών ή μίας ή περισσότερων 
οργανώσεων εργοδοτών και, αφετέρου, 
μίας ή περισσότερων οργανώσεων 
εργαζομένων για τον καθορισμό των 
συνθηκών εργασίας και των όρων 
απασχόλησης· και/ή για τη ρύθμιση των 
σχέσεων μεταξύ εργοδοτών και 
εργαζομένων· και/ή για τη ρύθμιση των 
σχέσεων μεταξύ εργοδοτών ή των 
οργανώσεών τους και οργάνωσης 
εργαζομένων ή οργανώσεων 
εργαζομένων·

3) «συλλογικές διαπραγματεύσεις»: 
όλες οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται 
μεταξύ, αφενός, ενός εργοδότη, μίας 
ομάδας εργοδοτών ή μίας ή περισσότερων 
οργανώσεων εργοδοτών και, αφετέρου, 
μίας ή περισσότερων συνδικαλιστικών 
οργανώσεων για τον καθορισμό των 
συνθηκών εργασίας και των όρων 
απασχόλησης· και/ή για τη ρύθμιση των 
σχέσεων μεταξύ εργοδοτών και 
εργαζομένων· και/ή για τη ρύθμιση των 
σχέσεων μεταξύ εργοδοτών ή των 
οργανώσεών τους και συνδικαλιστικής 
οργάνωσης ή συνδικαλιστικών 
οργανώσεων·

Or. en

Τροπολογία 463
Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) «συλλογικές διαπραγματεύσεις»: 
όλες οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται 
μεταξύ, αφενός, ενός εργοδότη, μίας 
ομάδας εργοδοτών ή μίας ή περισσότερων 
οργανώσεων εργοδοτών και, αφετέρου, 

3) «συλλογικές διαπραγματεύσεις»: 
όλες οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται 
μεταξύ, αφενός, ενός εργοδότη, μίας 
ομάδας εργοδοτών ή μίας ή περισσότερων 
οργανώσεων εργοδοτών και, αφετέρου, 
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μίας ή περισσότερων οργανώσεων 
εργαζομένων για τον καθορισμό των 
συνθηκών εργασίας και των όρων 
απασχόλησης· και/ή για τη ρύθμιση των 
σχέσεων μεταξύ εργοδοτών και 
εργαζομένων· και/ή για τη ρύθμιση των 
σχέσεων μεταξύ εργοδοτών ή των 
οργανώσεών τους και οργάνωσης 
εργαζομένων ή οργανώσεων 
εργαζομένων·

μίας ή περισσότερων συνδικαλιστικών 
οργανώσεων για τον καθορισμό των 
συνθηκών εργασίας και των όρων 
απασχόλησης· και/ή για τη ρύθμιση των 
σχέσεων μεταξύ εργοδοτών και 
εργαζομένων· και/ή για τη ρύθμιση των 
σχέσεων μεταξύ εργοδοτών ή των 
οργανώσεών τους και συνδικαλιστικών 
οργανώσεων·

Or. en

Τροπολογία 464
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) «συλλογικές διαπραγματεύσεις»: 
όλες οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται 
μεταξύ, αφενός, ενός εργοδότη, μίας 
ομάδας εργοδοτών ή μίας ή περισσότερων 
οργανώσεων εργοδοτών και, αφετέρου, 
μίας ή περισσότερων οργανώσεων 
εργαζομένων για τον καθορισμό των 
συνθηκών εργασίας και των όρων 
απασχόλησης· και/ή για τη ρύθμιση των 
σχέσεων μεταξύ εργοδοτών και 
εργαζομένων· και/ή για τη ρύθμιση των 
σχέσεων μεταξύ εργοδοτών ή των 
οργανώσεών τους και οργάνωσης 
εργαζομένων ή οργανώσεων 
εργαζομένων·

3) «συλλογικές διαπραγματεύσεις»: 
όλες οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται 
μεταξύ, αφενός, ενός εργοδότη, μίας 
ομάδας εργοδοτών ή μίας ή περισσότερων 
οργανώσεων εργοδοτών και, αφετέρου, 
μίας ή περισσότερων συνδικαλιστικών 
οργανώσεων για τον καθορισμό των 
συνθηκών εργασίας και των όρων 
απασχόλησης· και/ή για τη ρύθμιση των 
σχέσεων μεταξύ εργοδοτών και 
εργαζομένων· και/ή για τη ρύθμιση των 
σχέσεων μεταξύ εργοδοτών ή των 
οργανώσεών τους και των 
συνδικαλιστικών τους οργανώσεων·

Or. en

Τροπολογία 465
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) «συλλογικές διαπραγματεύσεις»: 
όλες οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται 
μεταξύ, αφενός, ενός εργοδότη, μίας 
ομάδας εργοδοτών ή μίας ή περισσότερων 
οργανώσεων εργοδοτών και, αφετέρου, 
μίας ή περισσότερων οργανώσεων 
εργαζομένων για τον καθορισμό των 
συνθηκών εργασίας και των όρων 
απασχόλησης· και/ή για τη ρύθμιση των 
σχέσεων μεταξύ εργοδοτών και 
εργαζομένων· και/ή για τη ρύθμιση των 
σχέσεων μεταξύ εργοδοτών ή των 
οργανώσεών τους και οργάνωσης 
εργαζομένων ή οργανώσεων 
εργαζομένων·

3) «συλλογικές διαπραγματεύσεις»: 
όλες οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται 
μεταξύ, αφενός, ενός εργοδότη, μίας 
ομάδας εργοδοτών ή μίας ή περισσότερων 
οργανώσεων εργοδοτών και, αφετέρου, 
μίας ή περισσότερων συνδικαλιστικών 
οργανώσεων για τον καθορισμό των 
συνθηκών εργασίας και των όρων 
απασχόλησης· και/ή για τη ρύθμιση των 
σχέσεων μεταξύ εργοδοτών και 
εργαζομένων· και/ή για τη ρύθμιση των 
σχέσεων μεταξύ εργοδοτών ή των 
οργανώσεών τους και συνδικαλιστικών  
οργανώσεων·

Or. pl

Τροπολογία 466
Jessica Polfjärd, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Jörgen Warborn, Arba Kokalari, David 
Lega

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4) «συλλογική σύμβαση»: όλες οι 
έγγραφες συμφωνίες σχετικά με τις 
συνθήκες εργασίας και τους όρους 
απασχόλησης που συνάπτονται από τους 
κοινωνικούς εταίρους ως αποτέλεσμα 
συλλογικών διαπραγματεύσεων·

4) «συλλογική σύμβαση»: όλες οι 
έγγραφες συμφωνίες σε κάθε κράτος 
μέλος σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους 
και τις πρακτικές τους σχετικά με τις 
συνθήκες εργασίας και τους όρους 
απασχόλησης που συνάπτονται από τους 
κοινωνικούς εταίρους ως αποτέλεσμα 
συλλογικών διαπραγματεύσεων·

Or. en

Τροπολογία 467
Maria Walsh, Seán Kelly
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4) «συλλογική σύμβαση»: όλες οι 
έγγραφες συμφωνίες σχετικά με τις 
συνθήκες εργασίας και τους όρους 
απασχόλησης που συνάπτονται από τους 
κοινωνικούς εταίρους ως αποτέλεσμα 
συλλογικών διαπραγματεύσεων·

4) «συλλογική σύμβαση»: ορίζεται 
πρώτα σε εθνικό επίπεδο· σε επίπεδο ΕΕ 
ορίζεται ως όλες οι έγγραφες συμφωνίες 
σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και τους 
όρους απασχόλησης που συνάπτονται από 
τους κοινωνικούς εταίρους ως αποτέλεσμα 
συλλογικών διαπραγματεύσεων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός όρων, όπως η συλλογική σύμβαση και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, εμπίπτει 
στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και ως εκ τούτου θα πρέπει να εξακολουθούν να 
ορίζονται σε εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία 468
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4) «συλλογική σύμβαση»: όλες οι 
έγγραφες συμφωνίες σχετικά με τις 
συνθήκες εργασίας και τους όρους 
απασχόλησης που συνάπτονται από τους 
κοινωνικούς εταίρους ως αποτέλεσμα 
συλλογικών διαπραγματεύσεων·

4) «συλλογική σύμβαση»: όλες οι 
συμφωνίες σύμφωνα με την εθνική και 
περιφερειακή πρακτική των κοινωνικών 
εταίρων σχετικά με τις συνθήκες εργασίας 
και τους όρους απασχόλησης που 
συνάπτονται από τους κοινωνικούς 
εταίρους ως αποτέλεσμα συλλογικών 
διαπραγματεύσεων·

Or. en

Τροπολογία 469
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4) «συλλογική σύμβαση»: όλες οι 
έγγραφες συμφωνίες σχετικά με τις 
συνθήκες εργασίας και τους όρους 
απασχόλησης που συνάπτονται από τους 
κοινωνικούς εταίρους ως αποτέλεσμα 
συλλογικών διαπραγματεύσεων·

4) «συλλογική σύμβαση»: όλες οι 
έγγραφες συμφωνίες σχετικά με τις 
συνθήκες εργασίας και τους όρους 
απασχόλησης που συνάπτονται από τους 
κοινωνικούς εταίρους ως αποτέλεσμα 
συλλογικών διαπραγματεύσεων, 
λαμβανομένων υπόψη των κανόνων περί 
απασχόλησης και αποδοχών·

Or. pl

Τροπολογία 470
Sandra Pereira, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4) «συλλογική σύμβαση»: όλες οι 
έγγραφες συμφωνίες σχετικά με τις 
συνθήκες εργασίας και τους όρους 
απασχόλησης που συνάπτονται από τους 
κοινωνικούς εταίρους ως αποτέλεσμα 
συλλογικών διαπραγματεύσεων·

4) «συλλογική σύμβαση»: όλες οι 
έγγραφες συμφωνίες σχετικά με τους 
μισθούς, τις συνθήκες εργασίας και τους 
όρους απασχόλησης που συνάπτονται 
μεταξύ συνδικαλιστικών οργανώσεων και 
οργανώσεων εργοδοτών ως αποτέλεσμα 
συλλογικών διαπραγματεύσεων·

Or. pt

Τροπολογία 471
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4) «συλλογική σύμβαση»: όλες οι 
έγγραφες συμφωνίες σχετικά με τις 
συνθήκες εργασίας και τους όρους 

4) «συλλογική σύμβαση»: όλες οι 
έγγραφες συμφωνίες σχετικά με διατάξεις 
που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις 
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απασχόλησης που συνάπτονται από τους 
κοινωνικούς εταίρους ως αποτέλεσμα 
συλλογικών διαπραγματεύσεων·

συνθήκες εργασίας και τους όρους 
απασχόλησης που συνάπτονται από τους 
κοινωνικούς εταίρους ως αποτέλεσμα 
συλλογικών διαπραγματεύσεων·

Or. en

Τροπολογία 472
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4) «συλλογική σύμβαση»: όλες οι 
έγγραφες συμφωνίες σχετικά με τις 
συνθήκες εργασίας και τους όρους 
απασχόλησης που συνάπτονται από τους 
κοινωνικούς εταίρους ως αποτέλεσμα 
συλλογικών διαπραγματεύσεων·

4) «συλλογική σύμβαση»: όλες οι 
έγγραφες συμφωνίες σχετικά με τις 
συνθήκες εργασίας και τους όρους 
απασχόλησης που συνάπτονται από τους 
κοινωνικούς εταίρους με τη μεγαλύτερη 
εκπροσώπηση ως αποτέλεσμα συλλογικών 
διαπραγματεύσεων·

Or. it

Τροπολογία 473
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu 
Winkler, Daniel Buda, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt Vincze, Cristian-
Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4) «συλλογική σύμβαση»: όλες οι 
έγγραφες συμφωνίες σχετικά με τις 
συνθήκες εργασίας και τους όρους 
απασχόλησης που συνάπτονται από τους 
κοινωνικούς εταίρους ως αποτέλεσμα 
συλλογικών διαπραγματεύσεων·

4) «συλλογική σύμβαση»: όλες οι 
έγγραφες συμφωνίες σχετικά με τις 
συνθήκες εργασίας και τους όρους 
απασχόλησης ως αποτέλεσμα συλλογικών 
διαπραγματεύσεων·

Or. en
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Τροπολογία 474
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu 
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt 
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5) «κάλυψη από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις»: το ποσοστό των 
εργαζομένων σε εθνικό επίπεδο για τους 
οποίους εφαρμόζεται συλλογική σύμβαση.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 475
Stefan Berger, Ralf Seekatz, Markus Ferber, Sven Schulze, Jens Gieseke, Markus 
Pieper, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Axel Voss, Tomáš 
Zdechovský

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5) «κάλυψη από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις»: το ποσοστό των 
εργαζομένων σε εθνικό επίπεδο για τους 
οποίους εφαρμόζεται συλλογική σύμβαση.

5) «κάλυψη από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις»: το ποσοστό των 
εργαζομένων σε εθνικό επίπεδο για τους 
οποίους εφαρμόζεται συλλογική σύμβαση. 
κατά τον υπολογισμό του ποσοστού 
κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την άμεση 
και έμμεση κάλυψη από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, όταν η έμμεση 
κάλυψη από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις παρέχεται, για 
παράδειγμα, από εταιρείες που 
προσανατολίζονται προς κλαδικές 
συλλογικές συμβάσεις.

Or. en
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Τροπολογία 476
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5) «κάλυψη από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις»: το ποσοστό των 
εργαζομένων σε εθνικό επίπεδο για τους 
οποίους εφαρμόζεται συλλογική σύμβαση.

5) «κάλυψη από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις»: το ποσοστό των 
εργαζομένων σε εθνικό επίπεδο για τους 
οποίους εφαρμόζεται συλλογική σύμβαση 
που υπογράφεται από τους πιο 
αντιπροσωπευτικούς εργοδότες και τα 
συνδικάτα και με την οποία ρυθμίζονται 
οι αποδοχές.

Or. it

Τροπολογία 477
Anne Sander

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5) «συλλογική σύμβαση»: όλες οι 
έγγραφες συμφωνίες σχετικά με τις 
συνθήκες εργασίας και τους όρους 
απασχόλησης που συνάπτονται από τους 
κοινωνικούς εταίρους ως αποτέλεσμα 
συλλογικών διαπραγματεύσεων· «κάλυψη 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις»: το 
ποσοστό των εργαζομένων σε εθνικό 
επίπεδο για τους οποίους εφαρμόζεται 
συλλογική σύμβαση.

5) «συλλογική σύμβαση»: όλες οι 
έγγραφες συμφωνίες σχετικά με τις 
συνθήκες εργασίας και τους όρους 
απασχόλησης που συνάπτονται από τους 
κοινωνικούς εταίρους ως αποτέλεσμα 
συλλογικών διαπραγματεύσεων· «κάλυψη 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις»: το 
ποσοστό των εργαζομένων σε εθνικό 
επίπεδο για τους οποίους εφαρμόζεται 
συλλογική σύμβαση που διέπει 
συγκεκριμένα τους μισθούς ή τις 
συνθήκες εργασίας.

Or. fr

Τροπολογία 478
Jessica Polfjärd, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Jörgen Warborn, Arba Kokalari, David 
Lega
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5) «κάλυψη από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις»: το ποσοστό των 
εργαζομένων σε εθνικό επίπεδο για τους 
οποίους εφαρμόζεται συλλογική σύμβαση.

5) «κάλυψη από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις»: το ποσοστό των 
εργαζομένων κάθε κράτους μέλους 
σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και τις 
πρακτικές τους για τους οποίους 
εφαρμόζεται συλλογική σύμβαση.

Or. en

Τροπολογία 479
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5) «κάλυψη από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις»: το ποσοστό των 
εργαζομένων σε εθνικό επίπεδο για τους 
οποίους εφαρμόζεται συλλογική σύμβαση.

5) «κάλυψη από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις»: το ποσοστό των 
εργαζομένων σε εθνικό επίπεδο για τους 
οποίους εφαρμόζεται συλλογική σύμβαση 
για τις απολαβές με την οποία ρυθμίζονται 
οι αποδοχές.

Or. en

Τροπολογία 480
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α) «αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης»: 
ο ελάχιστος μισθός που επαρκεί για την 
κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων 
και των οικογενειών τους και στηρίζει τη 
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μετάβαση σε βιώσιμο, κλιματικά 
ουδέτερο, αποδοτικό ως προς τους 
πόρους οικονομικό και καταναλωτικό 
πρότυπο, στις οποίες ανάγκες 
συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων οι 
δαπάνες για κατάλληλη στέγη, υγιεινή 
διατροφή, ρουχισμός, μεταφορές, 
υγειονομική περίθαλψη και ιατρικά 
εφόδια, καθώς και πόρους απαραίτητους 
για τη συμμετοχή σε πολιτιστικές, 
εκπαιδευτικές και κοινωνικές 
δραστηριότητες και ασφάλιση κατά 
απρόβλεπτων περιστάσεων·

Or. en

Τροπολογία 481
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β) «εργαζόμενος»: φυσικό πρόσωπο 
το οποίο παρέχει εργασία ή υπηρεσίες 
προσωποπαγώς ως επί το πλείστον και 
δεν ασχολείται πραγματικά με εμπορική 
επιχείρηση για λογαριασμό του/της.

Or. en

Τροπολογία 482
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu 
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt 
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προώθηση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό των 

Σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων 
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μισθών για τους κατώτατους μισθούς

Or. en

Τροπολογία 483
Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με στόχο την αύξηση της 
κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν, σε διαβούλευση με τους 
κοινωνικούς εταίρους, τουλάχιστον τα 
ακόλουθα μέτρα:

1. Με στόχο την αύξηση των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων, τα κράτη 
μέλη σε διαβούλευση με τους εθνικούς 
κοινωνικούς εταίρους, θεσπίζουν μέτρα 
που αποσκοπούν στη βελτίωση των 
συνθηκών συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, τηρώντας παράλληλα 
τις εθνικές εργασιακές σχέσεις, τους 
εθνικούς νόμους και πρακτικές.
Τέτοια μέτρα, τα οποία πρέπει να 
συμμορφώνονται πλήρως με τις 
θεμελιώδεις ελευθερίες των εργαζομένων 
και των εργοδοτών που κατοχυρώνονται 
στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της ΕΕ, μπορεί να περιλαμβάνουν:

Or. it

Τροπολογία 484
Anne Sander

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με στόχο την αύξηση της 
κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν, σε διαβούλευση με τους 
κοινωνικούς εταίρους, τουλάχιστον τα 
ακόλουθα μέτρα:

1. Τα κράτη μέλη μπορούν, μετά από 
αίτημα των εθνικών κοινωνικών εταίρων, 
να λάβουν μέτρα για τη δημιουργία 
ευνοϊκών όρων για συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, υπό τον όρο ότι θα 
συνεχίσουν να τηρούνται οι σχέσεις 
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μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Τα εν 
λόγω μέτρα θα πρέπει να διαπνέονται από 
σεβασμό στις θεμελιώδεις ελευθερίες των 
εργαζομένων και των εργοδοτών που 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 485
Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με στόχο την αύξηση της κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν, σε διαβούλευση 
με τους κοινωνικούς εταίρους, 
τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα:

1. Με στόχο την αύξηση της κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις, και την 
ενίσχυση της πρόσβασης των 
εργαζομένων στην προστασία του 
κατώτατου μισθού που παρέχουν οι 
συλλογικές συμβάσεις, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν, σε διαβούλευση με τους 
κοινωνικούς εταίρους και σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο και τις εθνικές πρακτικές, 
τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα:

Or. en

Τροπολογία 486
Radan Kanev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με στόχο την αύξηση της κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν, σε διαβούλευση 
με τους κοινωνικούς εταίρους, 
τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα:

1. Με στόχο να εξασφαλιστεί η 
άσκηση του δικαιώματος για 
αποτελεσματική συλλογική 
διαπραγμάτευση, την ενίσχυση, την 
αύξηση και την προσαρμογή στη νέα 
πραγματικότητα της αγοράς εργασίας της 
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κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν, σε συνεργασία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, τουλάχιστον τα 
ακόλουθα μέτρα:

Or. en

Τροπολογία 487
Jordi Cañas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με στόχο την αύξηση της κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν, σε διαβούλευση 
με τους κοινωνικούς εταίρους, 
τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα:

1. Με στόχο την αύξηση της κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν, σε διαβούλευση 
με τους κοινωνικούς εταίρους, και, κατά 
περίπτωση, αντιπροσωπευτικές 
οργανώσεις των πλέον ευάλωτων 
ομάδων, όπως τα άτομα με αναπηρία, 
τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα:

Or. en

Τροπολογία 488
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu 
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt Vincze, Cristian-Silviu 
Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με στόχο την αύξηση της κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν, σε διαβούλευση 
με τους κοινωνικούς εταίρους, 
τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα:

1. Με στόχο την αύξηση της κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις, τα 
κράτη μέλη, που καθορίζουν τους 
κατώτατους μισθούς μόνο μέσω των 
συλλογικών συμβάσεων, λαμβάνουν, σε 
διαβούλευση με τους κοινωνικούς 
εταίρους και σύμφωνα με τις εθνικές 
νομοθεσίες και τις πρακτικές, 
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τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα:

Or. en

Τροπολογία 489
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με στόχο την αύξηση της κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν, σε διαβούλευση 
με τους κοινωνικούς εταίρους, 
τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα:

1. Με στόχο να εξασφαλιστεί η 
άσκηση του δικαιώματος για 
αποτελεσματική συλλογική 
διαπραγμάτευση, την ενίσχυση και την 
αύξηση της κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν, σε συνεργασία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, τουλάχιστον τα 
ακόλουθα μέτρα:

Or. en

Τροπολογία 490
Stefan Berger, Ralf Seekatz, Markus Ferber, Sven Schulze, Jens Gieseke, Markus 
Pieper, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Axel Voss, Tomáš 
Zdechovský

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με στόχο την αύξηση της κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν, σε διαβούλευση 
με τους κοινωνικούς εταίρους, 
τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα:

1. Με στόχο την αύξηση της κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν, σύμφωνα με το 
εθνικό τους δίκαιο και τις οικείες 
πρακτικές και σε διαβούλευση με τους 
κοινωνικούς εταίρους, τουλάχιστον τα 
ακόλουθα μέτρα:

Or. en



AM\1231713EL.docx 295/500 PE692.765v02-00

EL

Τροπολογία 491
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με στόχο την αύξηση της κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν, σε διαβούλευση 
με τους κοινωνικούς εταίρους, 
τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα:

1. Με στόχο την αύξηση της κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν, σε διαβούλευση 
με τους κοινωνικούς εταίρους, και 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις 
εθνικές πρακτικές, τουλάχιστον τα 
ακόλουθα μέτρα:

Or. en

Τροπολογία 492
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, David Lega, Tomas Tobé, Arba Kokalari, Jörgen 
Warborn

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με στόχο την αύξηση της κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν, σε διαβούλευση 
με τους κοινωνικούς εταίρους, 
τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα:

1. Με στόχο την προώθηση της 
κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, τα κράτη μέλη 
αναλαμβάνουν, σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο και τις εθνικές πρακτικές και σε 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
τα ακόλουθα μέτρα:

Or. en

Τροπολογία 493
Sandra Pereira, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με στόχο την αύξηση της κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν, σε διαβούλευση 
με τους κοινωνικούς εταίρους, 
τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα:

1. Με στόχο την προώθηση του 
δικαιώματος σε συλλογικές 
διαπραγματεύσεις και την αύξηση της 
κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν, σε διαβούλευση με τους 
κοινωνικούς εταίρους, τουλάχιστον τα 
ακόλουθα μέτρα:

Or. pt

Τροπολογία 494
Maria Walsh, Seán Kelly, Jeroen Lenaers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με στόχο την αύξηση της κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν, σε διαβούλευση 
με τους κοινωνικούς εταίρους, 
τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα:

1. Με στόχο την προώθηση της 
κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν, σε διαβούλευση με τους 
κοινωνικούς εταίρους, τουλάχιστον τα 
ακόλουθα μέτρα:

Or. en

Τροπολογία 495
Peter Lundgren

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με στόχο την αύξηση της κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν, σε διαβούλευση 
με τους κοινωνικούς εταίρους, 
τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα:

1. Με στόχο την αύξηση της κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις, τα 
κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν, σε 
διαβούλευση με τους κοινωνικούς 
εταίρους, τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα:
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η εναρμόνιση μπορεί να αποτελέσει σοβαρή απειλή για τα διαφορετικά μοντέλα αγοράς 
εργασίας της ΕΕ.

Τροπολογία 496
Anne Sander

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προωθούν την οικοδόμηση και την 
ενίσχυση της ικανότητας των κοινωνικών 
εταίρων να συμμετέχουν σε συλλογικές 
διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των 
μισθών σε κλαδικό ή διακλαδικό επίπεδο·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 497
Sandra Pereira, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προωθούν την οικοδόμηση και την 
ενίσχυση της ικανότητας των κοινωνικών 
εταίρων να συμμετέχουν σε συλλογικές 
διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των 
μισθών σε κλαδικό ή διακλαδικό επίπεδο·

α) προωθούν την ενίσχυση της 
ικανότητας των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων και των οργανώσεων 
εργοδοτών να συμμετέχουν σε συλλογικές 
διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των 
μισθών και άλλων δικαιωμάτων των 
εργαζομένων σε κλαδικό ή διακλαδικό 
επίπεδο, ώστε οι εργαζόμενοι να 
τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης·

Or. pt
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Τροπολογία 498
Radan Kanev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προωθούν την οικοδόμηση και την 
ενίσχυση της ικανότητας των κοινωνικών 
εταίρων να συμμετέχουν σε συλλογικές 
διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των 
μισθών σε κλαδικό ή διακλαδικό επίπεδο·

α) προωθούν την οικοδόμηση και την 
περαιτέρω ενίσχυση της ικανότητας των 
κοινωνικών εταίρων να συμμετέχουν σε 
συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον 
καθορισμό των μισθών σε κλαδικό ή 
διακλαδικό επίπεδο, 
συμπεριλαμβανομένης της νέας αγοράς 
εργασίας που βασίζεται στην τεχνολογία·

Or. en

Τροπολογία 499
David Casa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προωθούν την οικοδόμηση και την 
ενίσχυση της ικανότητας των κοινωνικών 
εταίρων να συμμετέχουν σε συλλογικές 
διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των 
μισθών σε κλαδικό ή διακλαδικό επίπεδο·

α) όπου αποτελούν εθνικό δίκαιο ή 
εθνική πρακτική, προωθούν την 
οικοδόμηση και την ενίσχυση της 
ικανότητας των κοινωνικών εταίρων να 
συμμετέχουν σε συλλογικές 
διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των 
μισθών σε κλαδικό ή διακλαδικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 500
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προωθούν την οικοδόμηση και την 
ενίσχυση της ικανότητας των κοινωνικών 
εταίρων να συμμετέχουν σε συλλογικές 
διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των 
μισθών σε κλαδικό ή διακλαδικό επίπεδο·

α) διασφαλίζουν την οικοδόμηση και 
την ενίσχυση της ικανότητας των 
κοινωνικών εταίρων να συμμετέχουν σε 
συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον 
καθορισμό των μισθών σε κλαδικό ή 
διακλαδικό επίπεδο και σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 501
Maria Walsh, Seán Kelly, Sara Skyttedal

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προωθούν την οικοδόμηση και την 
ενίσχυση της ικανότητας των κοινωνικών 
εταίρων να συμμετέχουν σε συλλογικές 
διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των 
μισθών σε κλαδικό ή διακλαδικό επίπεδο·

α) διευκολύνουν την οικοδόμηση και 
την ενίσχυση της ικανότητας των 
κοινωνικών εταίρων να συμμετέχουν σε 
συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον 
καθορισμό των μισθών σε κλαδικό ή 
διακλαδικό επίπεδο για τους εργαζομένους 
που τις επιλέγουν·

Or. en

Τροπολογία 502
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu 
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt 
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προωθούν την οικοδόμηση και την 
ενίσχυση της ικανότητας των κοινωνικών 
εταίρων να συμμετέχουν σε συλλογικές 
διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των 

α) προωθούν την οικοδόμηση και την 
ενίσχυση της ικανότητας των κοινωνικών 
εταίρων να συμμετέχουν σε συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, ιδίως για τον 
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μισθών σε κλαδικό ή διακλαδικό επίπεδο· καθορισμό των μισθών σε κλαδικό ή 
διακλαδικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 503
Anne Sander

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενθαρρύνουν τις εποικοδομητικές, 
ουσιαστικές και εμπεριστατωμένες 
διαπραγματεύσεις επί των μισθών μεταξύ 
των κοινωνικών εταίρων.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 504
Sandra Pereira, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενθαρρύνουν τις εποικοδομητικές, 
ουσιαστικές και εμπεριστατωμένες 
διαπραγματεύσεις επί των μισθών μεταξύ 
των κοινωνικών εταίρων.

β) ενθαρρύνουν τις εποικοδομητικές, 
ουσιαστικές και εμπεριστατωμένες 
διαπραγματεύσεις επί των μισθών και 
άλλων δικαιωμάτων των εργαζομένων 
μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων 
και των οργανώσεων εργοδοτών, με 
στόχο την επικαιροποίηση των 
συλλογικών συμβάσεων μέσω της 
βελτίωσης των μισθών και άλλων 
δικαιωμάτων.

Or. pt

Τροπολογία 505
Stefan Berger, Ralf Seekatz, Markus Ferber, Sven Schulze, Jens Gieseke, Markus 
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Pieper, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Axel Voss, Tomáš 
Zdechovský

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενθαρρύνουν τις εποικοδομητικές, 
ουσιαστικές και εμπεριστατωμένες 
διαπραγματεύσεις επί των μισθών μεταξύ 
των κοινωνικών εταίρων.

β) ενθαρρύνουν τις εποικοδομητικές, 
ουσιαστικές και εμπεριστατωμένες 
διαπραγματεύσεις επί των μισθών μεταξύ 
των κοινωνικών εταίρων, επιδεικνύοντας 
με αυτό τον τρόπο σεβασμό στην 
ελεύθερη βούληση των εργαζομένων και 
των εργοδοτών που συμμετέχουν στη 
διαδικασία.

Or. en

Τροπολογία 506
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενθαρρύνουν τις εποικοδομητικές, 
ουσιαστικές και εμπεριστατωμένες 
διαπραγματεύσεις επί των μισθών μεταξύ 
των κοινωνικών εταίρων.

β) ενθαρρύνουν τις εποικοδομητικές, 
ουσιαστικές και εμπεριστατωμένες 
διαπραγματεύσεις επί των μισθών μεταξύ 
των κοινωνικών εταίρων.

Or. en

Τροπολογία 507
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) αποτελούν ευνοϊκό περιβάλλον για 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, μεταξύ 
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άλλων διασφαλίζοντας το δικαίωμα των 
εργαζομένων να οργανώνουν χωρίς 
παρεμβάσεις των εργοδοτών την 
αποτελεσματική προστασία κατά 
πράξεων που εισάγουν διακρίσεις και 
αποτελεσματική πρόσβαση σε 
πληροφόρηση και διευκολύνσεις εντός 
των χώρων εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 508
Radan Kanev

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) προωθούν, μεταξύ άλλων μέσω 
νέας νομοθεσίας, νέες μορφές ενώσεων 
των εργαζομένων διασφαλίζοντας ότι το 
δικαίωμα στις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις επεκτείνεται σε όλες 
τις μορφές άτυπης εργασίας και 
αντανακλά την κοινωνική και οικονομική 
πραγματικότητα, καθώς και την 
πραγματικότητα της αγοράς εργασίας 
στην ψηφιακή εποχή.

Or. en

Τροπολογία 509
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) απαγορεύουν όλες τις πράξεις που 
υπονομεύουν το δικαίωμα των 
εργαζομένων ή εμποδίζουν την 
προσχώρησή τους σε συνδικαλιστική 
οργάνωση, και διασφαλίζουν τη δέουσα 
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πρόσβαση όλων των εργαζομένων στις 
απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα 
δικαιώματά τους·

Or. en

Τροπολογία 510
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη, όπου αρμόζει, 
διαβουλεύονται με οργανισμούς που 
εκπροσωπούν τα δικαιώματα των 
εργαζομένων με περιορισμένη 
διαπραγματευτική ισχύ, όπως τα άτομα 
με αναπηρία.

Or. en

Τροπολογία 511
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με 
τις ισχύουσες κλαδικές συλλογικές 
συμβάσεις που ισχύουν σε ολόκληρη την 
αλυσίδα υπεργολαβίας.

Or. fr

Τροπολογία 512
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ββ) διασφαλίζουν ότι οι εταιρείες 
παρέχουν στους εκπροσώπους των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων τις 
κατάλληλες πληροφορίες και 
διευκολύνσεις, ώστε να είναι σε θέση να 
εκτελούν ταχέως και αποτελεσματικά τα 
καθήκοντά τους, λαμβάνοντας υπόψη το 
μέγεθος και τη δυνατότητα των εν λόγω 
εταιρειών·

Or. en

Τροπολογία 513
Radan Kanev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ββ) διασφαλίζουν ότι οι νέες μορφές 
ενώσεων εργαζομένων έχουν το δικαίωμα 
να λαμβάνουν πραγματικά μέρος στον 
κοινωνικό διάλογο και στις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, μεταξύ άλλων μέσω 
των ηλεκτρονικών πλατφορμών 
εργαζομένων για εκπροσώπηση και 
διαπραγμάτευση·

Or. en

Τροπολογία 514
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βγ) διασφαλίζουν το δικαίωμα των 
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συνδικαλιστικών οργανώσεων να έχουν 
πρόσβαση στον χώρο εργασίας, μεταξύ 
άλλων με ψηφιακά μέσα, και να 
συναντούν τους εργαζομένους ατομικά ή 
συλλογικά, μεταξύ άλλων στον χώρο 
εργασίας· 

Or. en

Τροπολογία 515
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βδ) απαγορεύουν όλες τις ενέργειες 
που υπονομεύουν τα δικαιώματα των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων που 
αναγνωρίζονται από τις διεθνείς, 
ευρωπαϊκές και εθνικές νομοθετικές 
πράξεις και πρακτικές, ιδίως του 
συνεταιρίζεσθαι και της συλλογικής 
διαπραγμάτευσης·

Or. en

Τροπολογία 516
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Με σκοπό τη διασφάλιση της 
διαφάνειας και της αποτελεσματικής 
εφαρμογής, οι συλλογικές συμβάσεις 
καθίστανται διαθέσιμες στους εργοδότες 
και τους εργαζόμενους για τους οποίους 
ισχύουν.

Or. en
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Τροπολογία 517
Dominique Bilde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη στα οποία η 
κάλυψη από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις υπολείπεται του 70 % 
των εργαζομένων κατά την έννοια του 
άρθρου 2, επιπροσθέτως, θεσπίζουν 
πλαίσιο με τους αναγκαίους πρόσφορους 
όρους για τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, είτε με νόμο κατόπιν 
διαβούλευσης με τους κοινωνικούς 
εταίρους είτε με συμφωνία με αυτούς, και 
εκπονούν σχέδιο δράσης για την 
προώθηση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. Το σχέδιο δράσης 
δημοσιοποιείται και κοινοποιείται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 518
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη στα οποία η 
κάλυψη από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις υπολείπεται του 70 % 
των εργαζομένων κατά την έννοια του 
άρθρου 2, επιπροσθέτως, θεσπίζουν 
πλαίσιο με τους αναγκαίους πρόσφορους 
όρους για τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, είτε με νόμο κατόπιν 
διαβούλευσης με τους κοινωνικούς 
εταίρους είτε με συμφωνία με αυτούς, και 
εκπονούν σχέδιο δράσης για την 

διαγράφεται
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προώθηση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. Το σχέδιο δράσης 
δημοσιοποιείται και κοινοποιείται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Or. pl

Τροπολογία 519
Peter Lundgren

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη στα οποία η 
κάλυψη από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις υπολείπεται του 70 % 
των εργαζομένων κατά την έννοια του 
άρθρου 2, επιπροσθέτως, θεσπίζουν 
πλαίσιο με τους αναγκαίους πρόσφορους 
όρους για τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, είτε με νόμο κατόπιν 
διαβούλευσης με τους κοινωνικούς 
εταίρους είτε με συμφωνία με αυτούς, και 
εκπονούν σχέδιο δράσης για την 
προώθηση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. Το σχέδιο δράσης 
δημοσιοποιείται και κοινοποιείται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εναρμόνιση μπορεί να αποτελέσει σοβαρή απειλή για τα διαφορετικά μοντέλα αγοράς 
εργασίας της ΕΕ.

Τροπολογία 520
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu Winkler, 
Daniel Buda, Eugen Tomac, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt Vincze, 
Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη στα οποία η 
κάλυψη από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις υπολείπεται του 70 % 
των εργαζομένων κατά την έννοια του 
άρθρου 2, επιπροσθέτως, θεσπίζουν 
πλαίσιο με τους αναγκαίους πρόσφορους 
όρους για τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, είτε με νόμο κατόπιν 
διαβούλευσης με τους κοινωνικούς 
εταίρους είτε με συμφωνία με αυτούς, και 
εκπονούν σχέδιο δράσης για την 
προώθηση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. Το σχέδιο δράσης 
δημοσιοποιείται και κοινοποιείται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 521
Eugen Tomac, Marian-Jean Marinescu, Vasile Blaga, Daniel Buda, Siegfried Mureşan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη στα οποία η 
κάλυψη από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις υπολείπεται του 70 % 
των εργαζομένων κατά την έννοια του 
άρθρου 2, επιπροσθέτως, θεσπίζουν 
πλαίσιο με τους αναγκαίους πρόσφορους 
όρους για τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, είτε με νόμο κατόπιν 
διαβούλευσης με τους κοινωνικούς 
εταίρους είτε με συμφωνία με αυτούς, και 
εκπονούν σχέδιο δράσης για την 
προώθηση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. Το σχέδιο δράσης 
δημοσιοποιείται και κοινοποιείται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεσπίζουν, σε συμφωνία με την εθνική 
πρακτική για κοινωνικό διάλογο με 
τριμερή συμφωνία ή με αμοιβαία 
συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών 
εταίρων, πλαίσιο με ευνοϊκούς όρους για 
τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και την 
εδραίωση του υφιστάμενου. Τα 
συμφωνημένα μέτρα δημοσιοποιούνται.

Or. en
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Τροπολογία 522
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη στα οποία η 
κάλυψη από συλλογικές διαπραγματεύσεις 
υπολείπεται του 70 % των εργαζομένων 
κατά την έννοια του άρθρου 2, 
επιπροσθέτως, θεσπίζουν πλαίσιο με τους 
αναγκαίους πρόσφορους όρους για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, είτε με 
νόμο κατόπιν διαβούλευσης με τους 
κοινωνικούς εταίρους είτε με συμφωνία με 
αυτούς, και εκπονούν σχέδιο δράσης για 
την προώθηση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. Το σχέδιο δράσης 
δημοσιοποιείται και κοινοποιείται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2. Τα κράτη μέλη που έχουν ήδη 
θεσπίσει τον νόμιμο κατώτατο μισθό, στα 
οποία η κάλυψη από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις υπολείπεται του 90 % 
των εργαζομένων, και τα κράτη που δεν 
υιοθετούν τον κατώτατο μισθό, αλλά στα 
οποία οι συλλογικές διαπραγματεύσεις 
είναι χαμηλότερες του 100 %, εκτός των 
μέτρων της παραγράφου 1, εγγυώνται 
πρόσφορους όρους για την προώθηση 
συλλογικών διαπραγματεύσεων, είτε με 
νόμο κατόπιν διαβούλευσης με τους 
κοινωνικούς εταίρους είτε σε συμφωνία με 
αυτούς. Αυτά τα κράτη μέλη, μετά από 
διαβούλευση με τους κοινωνικούς 
εταίρους ή σε συμφωνία με αυτούς, 
θεσπίζουν ένα σχέδιο δράσης, 
καθορίζοντας σαφή χρονοδιαγράμματα 
και συγκεκριμένα μέτρα για να 
διασφαλιστεί ο σεβασμός του 
δικαιώματος στις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις και να προωθηθεί και 
να αυξηθεί προοδευτικά η κάλυψη των 
διαπραγματεύσεων τουλάχιστον στο 90 % 
για τα κράτη που υιοθετούν τον 
κατώτατο μισθό και σε 100 % για τα 
κράτη που δεν τον υιοθετούν. Το σχέδιο 
δράσης επικαιροποιείται τουλάχιστον ανά 
διετία, δημοσιοποιείται και κοινοποιείται 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πειρατικές 
συμβάσεις που προβλέπουν σαφή μείωση 
των μισθών και/ή υποβάθμιση των 
συνθηκών εργασίας, καθώς και 
οποιαδήποτε συλλογική σύμβαση που δεν 
έχει υπογραφεί από τα πιο 
αντιπροσωπευτικά συνδικάτα και/ή 
εργοδότες, δεν μπορούν να ληφθούν 
υπόψη στην επίτευξη του ελάχιστου ορίου 
κάλυψης των εθνικών συλλογικών 
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διαπραγματεύσεων.

Or. it

Τροπολογία 523
Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη στα οποία η 
κάλυψη από συλλογικές διαπραγματεύσεις 
υπολείπεται του 70 % των εργαζομένων 
κατά την έννοια του άρθρου 2, 
επιπροσθέτως, θεσπίζουν πλαίσιο με τους 
αναγκαίους πρόσφορους όρους για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, είτε με 
νόμο κατόπιν διαβούλευσης με τους 
κοινωνικούς εταίρους είτε με συμφωνία με 
αυτούς, και εκπονούν σχέδιο δράσης για 
την προώθηση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. Το σχέδιο δράσης 
δημοσιοποιείται και κοινοποιείται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2. Τα κράτη μέλη στα οποία η 
κάλυψη από συλλογικές διαπραγματεύσεις 
υπολείπεται του 70 % των εργαζομένων 
κατά την έννοια του άρθρου 2, 
επιπροσθέτως, θεσπίζουν πλαίσιο με τους 
αναγκαίους πρόσφορους όρους για την 
προώθηση και την ενίσχυση των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων, είτε με 
νόμο κατόπιν διαβούλευσης με τους 
κοινωνικούς εταίρους είτε σε συμφωνία με 
αυτούς.

Τα εν λόγω κράτη μέλη κατόπιν 
διαβούλευσης με τους κοινωνικούς 
εταίρους ή σε συμφωνία με αυτούς 
εκπονούν σχέδιο δράσης καθορίζοντας 
σαφές χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένα 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν τον 
σεβασμό του δικαιώματος για τη 
συλλογική διαπραγμάτευση και 
προκειμένου να προωθήσουν, καθώς και 
να αυξήσουν προοδευτικά την κάλυψη 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις σε 
ποσοστό τουλάχιστον 70%. Το σχέδιο 
δράσης δημοσιοποιείται, κοινοποιείται 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
παρακολουθείται και ενημερώνεται 
τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια.

Or. it
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Τροπολογία 524
Radan Kanev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη στα οποία η 
κάλυψη από συλλογικές διαπραγματεύσεις 
υπολείπεται του 70 % των εργαζομένων 
κατά την έννοια του άρθρου 2, 
επιπροσθέτως, θεσπίζουν πλαίσιο με τους 
αναγκαίους πρόσφορους όρους για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, είτε με 
νόμο κατόπιν διαβούλευσης με τους 
κοινωνικούς εταίρους είτε με συμφωνία με 
αυτούς, και εκπονούν σχέδιο δράσης για 
την προώθηση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. Το σχέδιο δράσης 
δημοσιοποιείται και κοινοποιείται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2. Τα κράτη μέλη στα οποία η 
κάλυψη από συλλογικές διαπραγματεύσεις 
υπολείπεται του 90 % των εργαζομένων 
επιπροσθέτως των μέτρων που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1, 
διασφαλίζουν κατάλληλους όρους για την 
προώθηση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, είτε με νόμο κατόπιν 
διαβούλευσης με τους κοινωνικούς 
εταίρους είτε με συμφωνία με αυτούς, 
μεταξύ άλλων μέσω νέων τύπων ενώσεων 
εργαζομένων, ώστε να αντανακλούν τη 
νέα πραγματικότητα της αγοράς 
εργασίας. Τα εν λόγω κράτη μέλη κατόπιν 
διαβούλευσης με τους κοινωνικούς 
εταίρους ή σε συμφωνία με αυτούς 
εκπονούν σχέδιο δράσης, καθορίζοντας 
σαφές χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένα 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν τον 
σεβασμό του δικαιώματος και την 
πρόσβαση στη συλλογική 
διαπραγμάτευση και προκειμένου να 
προωθήσουν, καθώς και να αυξήσουν 
προοδευτικά την κάλυψη από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις σε ποσοστό 
τουλάχιστον 90%. Το σχέδιο δράσης 
επικαιροποιείται τουλάχιστον ανά διετία, 
δημοσιοποιείται και κοινοποιείται στην 
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 525
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη στα οποία η 
κάλυψη από συλλογικές διαπραγματεύσεις 
υπολείπεται του 70 % των εργαζομένων 
κατά την έννοια του άρθρου 2, 
επιπροσθέτως, θεσπίζουν πλαίσιο με τους 
αναγκαίους πρόσφορους όρους για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, είτε με νόμο 
κατόπιν διαβούλευσης με τους 
κοινωνικούς εταίρους είτε με συμφωνία με 
αυτούς, και εκπονούν σχέδιο δράσης για 
την προώθηση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. Το σχέδιο δράσης 
δημοσιοποιείται και κοινοποιείται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2. Τα κράτη μέλη στα οποία η 
κάλυψη από συλλογικές διαπραγματεύσεις 
υπολείπεται του 70 % των εργαζομένων 
κατά την έννοια του άρθρου 2, 
επιπροσθέτως, θεσπίζουν ή, όπου 
υφίσταται ήδη, ενισχύουν πλαίσιο με τους 
αναγκαίους πρόσφορους όρους για την 
προστασία του δικαιώματος συμμετοχής 
και προαγωγής των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, είτε με νόμο κατόπιν 
διαβούλευσης με τους κοινωνικούς 
εταίρους είτε με συμφωνία με αυτούς. Τα 
κράτη μέλη εκπονούν και εφαρμόζουν 
σχέδιο δράσης για την προώθηση των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων σε 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους 
προκειμένου να αυξηθεί προοδευτικά η 
κάλυψη της συλλογικής διαπραγμάτευσης 
σε ολόκληρη την Ένωση. Το σχέδιο 
δράσης δημοσιοποιείται, κοινοποιείται 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
επανεξετάζεται και, εάν απαιτείται, 
αναθεωρείται τουλάχιστον ανά τριετία.

Or. en

Τροπολογία 526
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Yana Toom

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη στα οποία η 
κάλυψη από συλλογικές διαπραγματεύσεις 
υπολείπεται του 70 % των εργαζομένων 
κατά την έννοια του άρθρου 2, 
επιπροσθέτως, θεσπίζουν πλαίσιο με τους 
αναγκαίους πρόσφορους όρους για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, είτε με νόμο 
κατόπιν διαβούλευσης με τους 
κοινωνικούς εταίρους είτε με συμφωνία με 

2. Τα κράτη μέλη στα οποία η 
κάλυψη από συλλογικές διαπραγματεύσεις 
υπολείπεται του 90% των εργαζομένων 
κατά την έννοια του άρθρου 2, 
επιπροσθέτως, θεσπίζουν ή, όπου 
υφίσταται ήδη, ενισχύουν πλαίσιο με τους 
αναγκαίους πρόσφορους όρους για την 
προστασία του δικαιώματος συμμετοχής 
και προαγωγής των συλλογικών 
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αυτούς, και εκπονούν σχέδιο δράσης για 
την προώθηση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. Το σχέδιο δράσης 
δημοσιοποιείται και κοινοποιείται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

διαπραγματεύσεων, είτε με νόμο κατόπιν 
διαβούλευσης με τους κοινωνικούς 
εταίρους είτε με συμφωνία με αυτούς και 
εκπονούν και εφαρμόζουν σχέδιο δράσης 
για την προώθηση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων σε συνεργασία με τους 
κοινωνικούς εταίρους προκειμένου να 
αυξηθεί προοδευτικά η κάλυψη της 
συλλογικής διαπραγμάτευσης σε ποσοστό 
τουλάχιστον 90%. Το σχέδιο δράσης 
δημοσιοποιείται, κοινοποιείται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επανεξετάζεται και, 
εάν είναι αναγκαίο, να αναθεωρείται 
τουλάχιστον ανά τριετία.

Or. en

Τροπολογία 527
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη στα οποία η 
κάλυψη από συλλογικές διαπραγματεύσεις 
υπολείπεται του 70 % των εργαζομένων 
κατά την έννοια του άρθρου 2, 
επιπροσθέτως, θεσπίζουν πλαίσιο με τους 
αναγκαίους πρόσφορους όρους για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, είτε με 
νόμο κατόπιν διαβούλευσης με τους 
κοινωνικούς εταίρους είτε με συμφωνία με 
αυτούς, και εκπονούν σχέδιο δράσης για 
την προώθηση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. Το σχέδιο δράσης 
δημοσιοποιείται και κοινοποιείται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2. Τα κράτη μέλη στα οποία η 
κάλυψη από συλλογικές διαπραγματεύσεις 
υπολείπεται του 70% των εργαζομένων, 
επιπροσθέτως των μέτρων τα οποία 
προβλέπονται στην παράγραφο 1, 
εξασφαλίζουν τους κατάλληλους όρους 
για την προώθηση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, είτε με νόμο κατόπιν 
διαβούλευσης με τους κοινωνικούς 
εταίρους είτε σε συμφωνία με αυτούς. Τα 
κράτη μέλη, κατόπιν διαβούλευσης με 
τους κοινωνικούς εταίρους ή σε 
συμφωνία με αυτούς εκπονούν σχέδιο 
δράσης, καθορίζοντας σαφές 
χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένα μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίσουν τον 
σεβασμό του δικαιώματος για τη 
συλλογική διαπραγμάτευση και 
προκειμένου να προωθήσουν, καθώς και 
να αυξήσουν προοδευτικά την κάλυψη 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις σε 
ποσοστό τουλάχιστον 70%. Το σχέδιο 
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δράσης επικαιροποιείται τουλάχιστον ανά 
διετία, δημοσιοποιείται και κοινοποιείται 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 528
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη στα οποία η 
κάλυψη από συλλογικές διαπραγματεύσεις 
υπολείπεται του 70 % των εργαζομένων 
κατά την έννοια του άρθρου 2, 
επιπροσθέτως, θεσπίζουν πλαίσιο με τους 
αναγκαίους πρόσφορους όρους για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, είτε με νόμο 
κατόπιν διαβούλευσης με τους 
κοινωνικούς εταίρους είτε με συμφωνία με 
αυτούς, και εκπονούν σχέδιο δράσης για 
την προώθηση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. Το σχέδιο δράσης 
δημοσιοποιείται και κοινοποιείται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2. Τα κράτη μέλη στα οποία η 
κάλυψη από συλλογικές διαπραγματεύσεις 
υπολείπεται του 90% των εργαζομένων 
κατά την έννοια του άρθρου 2, 
επιπροσθέτως, θεσπίζουν πλαίσιο με τους 
αναγκαίους πρόσφορους όρους για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, είτε με 
συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών 
εταίρων είτε με νόμο κατόπιν 
διαβούλευσης με τους κοινωνικούς 
εταίρους είτε με συμφωνία με αυτούς, και 
εκπονούν αποτελεσματικό σχέδιο δράσης 
που διασφαλίζει την κάλυψη από 
συλλογικές διαπραγματεύσεις για όλους 
τους εργαζόμενους χωρίς διάκριση. Το 
σχέδιο δράσης δημοσιοποιείται σε ετήσια 
βάση και υπόκειται σε τακτική 
επανεξέταση ώστε να διασφαλίζεται 
συνεχής πρόοδος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και το Κοινοβούλιο ενημερώνονται 
δεόντως.

Or. en

Τροπολογία 529
David Casa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2



AM\1231713EL.docx 315/500 PE692.765v02-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη στα οποία η 
κάλυψη από συλλογικές διαπραγματεύσεις 
υπολείπεται του 70 % των εργαζομένων 
κατά την έννοια του άρθρου 2, 
επιπροσθέτως, θεσπίζουν πλαίσιο με τους 
αναγκαίους πρόσφορους όρους για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, είτε με 
νόμο κατόπιν διαβούλευσης με τους 
κοινωνικούς εταίρους είτε με συμφωνία με 
αυτούς, και εκπονούν σχέδιο δράσης για 
την προώθηση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. Το σχέδιο δράσης 
δημοσιοποιείται και κοινοποιείται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2. Τα κράτη μέλη στα οποία η 
κάλυψη από συλλογικές διαπραγματεύσεις 
υπολείπεται του 70 % των εργαζομένων 
και όπου αποτελεί εθνικό δίκαιο ή εθνική 
πρακτική, επιπροσθέτως, θεσπίζουν όρους 
για την προώθηση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, είτε με νόμο κατόπιν 
διαβούλευσης με τους κοινωνικούς 
εταίρους είτε με συμφωνία με αυτούς. Τα 
εν λόγω κράτη μέλη κατόπιν 
διαβούλευσης με τους κοινωνικούς 
εταίρους ή με συμφωνία με αυτούς 
εκπονούν σχέδιο δράσης, καθορίζοντας 
σαφές χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένα 
μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν τον 
σεβασμό του δικαιώματος στη συλλογική 
διαπραγμάτευση. Το σχέδιο δράσης 
επικαιροποιείται τουλάχιστον ανά τριετία, 
δημοσιοποιείται και κοινοποιείται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 530
Sandra Pereira, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη στα οποία η 
κάλυψη από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις υπολείπεται του 70 % 
των εργαζομένων κατά την έννοια του 
άρθρου 2, επιπροσθέτως, θεσπίζουν 
πλαίσιο με τους αναγκαίους πρόσφορους 
όρους για τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, είτε με νόμο κατόπιν 
διαβούλευσης με τους κοινωνικούς 
εταίρους είτε με συμφωνία με αυτούς, και 
εκπονούν σχέδιο δράσης για την 
προώθηση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. Το σχέδιο δράσης 

2. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν πλαίσιο 
με τους αναγκαίους πρόσφορους όρους για 
τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και την 
επικαιροποίηση των συλλογικών 
συμβάσεων, είτε με νόμο κατόπιν 
διαβούλευσης με τους κοινωνικούς 
εταίρους είτε με συμφωνία με αυτούς, και 
εκπονούν σχέδιο δράσης για την 
προώθηση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και την τακτική 
επικαιροποίηση των συλλογικών 
συμβάσεων.
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δημοσιοποιείται και κοινοποιείται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Or. pt

Τροπολογία 531
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda, Sara Skyttedal, Romana Tomc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη στα οποία η 
κάλυψη από συλλογικές διαπραγματεύσεις 
υπολείπεται του 70 % των εργαζομένων 
κατά την έννοια του άρθρου 2, 
επιπροσθέτως, θεσπίζουν πλαίσιο με τους 
αναγκαίους πρόσφορους όρους για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, είτε με νόμο 
κατόπιν διαβούλευσης με τους 
κοινωνικούς εταίρους είτε με συμφωνία με 
αυτούς, και εκπονούν σχέδιο δράσης για 
την προώθηση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. Το σχέδιο δράσης 
δημοσιοποιείται και κοινοποιείται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2. Τα κράτη μέλη στα οποία η 
κάλυψη από συλλογικές διαπραγματεύσεις 
υπολείπεται του 70 % των εργαζομένων 
κατά την έννοια του άρθρου 2, 
επιπροσθέτως, θεσπίζουν πλαίσιο με τους 
αναγκαίους πρόσφορους όρους για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, είτε με νόμο 
κατόπιν διαβούλευσης με τους 
κοινωνικούς εταίρους είτε με συμφωνία με 
αυτούς και με σεβασμό της ισχύουσας 
νομοθεσίας, των παραδόσεων και των 
πρακτικών σε αυτό τον τομέα, και 
εκπονούν σχέδιο δράσης για την 
προώθηση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. Το σχέδιο δράσης 
δημοσιοποιείται και κοινοποιείται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 532
Maria Walsh, Seán Kelly, Jeroen Lenaers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη στα οποία η 
κάλυψη από συλλογικές διαπραγματεύσεις 
υπολείπεται του 70 % των εργαζομένων 
κατά την έννοια του άρθρου 2, 

2. Τα κράτη μέλη στα οποία η 
κάλυψη από συλλογικές διαπραγματεύσεις 
υπολείπεται του 70 % των εργαζομένων 
κατά την έννοια του άρθρου 2, 
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επιπροσθέτως, θεσπίζουν πλαίσιο με τους 
αναγκαίους πρόσφορους όρους για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, είτε με νόμο 
κατόπιν διαβούλευσης με τους 
κοινωνικούς εταίρους είτε με συμφωνία με 
αυτούς, και εκπονούν σχέδιο δράσης για 
την προώθηση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. Το σχέδιο δράσης 
δημοσιοποιείται και κοινοποιείται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

επιπροσθέτως, προβλέπουν ή, όπου ήδη 
υφίσταται, θεσπίζουν πλαίσιο με τους 
αναγκαίους πρόσφορους όρους για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, είτε με νόμο 
κατόπιν διαβούλευσης με τους 
κοινωνικούς εταίρους είτε με συμφωνία με 
αυτούς, και, σε διαβούλευση με τους 
κοινωνικούς εταίρους, εκπονούν σχέδιο 
δράσης για την προώθηση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. Το σχέδιο δράσης 
δημοσιοποιείται και κοινοποιείται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 533
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη στα οποία η 
κάλυψη από συλλογικές διαπραγματεύσεις 
υπολείπεται του 70 % των εργαζομένων 
κατά την έννοια του άρθρου 2, 
επιπροσθέτως, θεσπίζουν πλαίσιο με τους 
αναγκαίους πρόσφορους όρους για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, είτε με νόμο 
κατόπιν διαβούλευσης με τους 
κοινωνικούς εταίρους είτε με συμφωνία με 
αυτούς, και εκπονούν σχέδιο δράσης για 
την προώθηση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. Το σχέδιο δράσης 
δημοσιοποιείται και κοινοποιείται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2. Τα κράτη μέλη στα οποία η 
κάλυψη από συλλογικές διαπραγματεύσεις 
υπολείπεται του 70 % των εργαζομένων 
κατά την έννοια του άρθρου 2, 
επιπροσθέτως, θεσπίζουν πλαίσιο με τους 
αναγκαίους πρόσφορους όρους για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, κατόπιν 
αιτήματος των κοινωνικών εταίρων, είτε 
με νόμο κατόπιν διαβούλευσης με τους 
κοινωνικούς εταίρους είτε με συμφωνία με 
αυτούς, και εκπονούν σχέδιο δράσης για 
την προώθηση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. Το σχέδιο δράσης 
δημοσιοποιείται και κοινοποιείται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 534
Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη στα οποία η 
κάλυψη από συλλογικές διαπραγματεύσεις 
υπολείπεται του 70 % των εργαζομένων 
κατά την έννοια του άρθρου 2, 
επιπροσθέτως, θεσπίζουν πλαίσιο με τους 
αναγκαίους πρόσφορους όρους για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, είτε με νόμο 
κατόπιν διαβούλευσης με τους 
κοινωνικούς εταίρους είτε με συμφωνία με 
αυτούς, και εκπονούν σχέδιο δράσης για 
την προώθηση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. Το σχέδιο δράσης 
δημοσιοποιείται και κοινοποιείται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2. Τα κράτη μέλη στα οποία η 
κάλυψη από συλλογικές διαπραγματεύσεις 
υπολείπεται του 70 % θεσπίζουν σχέδιο 
δράσης για την προώθηση της 
συλλογικής διαπραγμάτευσης, 
συμπεριλαμβανομένου πλαισίου με τους 
αναγκαίους πρόσφορους όρους για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, είτε με νόμο 
κατόπιν διαβούλευσης με τους 
κοινωνικούς εταίρους είτε με συμφωνία με 
αυτούς. Το σχέδιο δράσης δημοσιοποιείται 
και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 535
Stefan Berger, Ralf Seekatz, Markus Ferber, Sven Schulze, Jens Gieseke, Markus 
Pieper, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Axel Voss, Tomáš 
Zdechovský

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη στα οποία η 
κάλυψη από συλλογικές διαπραγματεύσεις 
υπολείπεται του 70 % των εργαζομένων 
κατά την έννοια του άρθρου 2, 
επιπροσθέτως, θεσπίζουν πλαίσιο με τους 
αναγκαίους πρόσφορους όρους για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, είτε με νόμο 
κατόπιν διαβούλευσης με τους 
κοινωνικούς εταίρους είτε με συμφωνία με 
αυτούς, και εκπονούν σχέδιο δράσης για 
την προώθηση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. Το σχέδιο δράσης 
δημοσιοποιείται και κοινοποιείται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2. Τα κράτη μέλη στα οποία η 
συνολική κάλυψη από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις υπολείπεται του 70 % 
των εργαζομένων κατά την έννοια του 
άρθρου 2, επιπροσθέτως, θεσπίζουν 
πλαίσιο με τους αναγκαίους πρόσφορους 
όρους για τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, είτε με νόμο κατόπιν 
διαβούλευσης με τους κοινωνικούς 
εταίρους είτε με συμφωνία με αυτούς, και 
μπορούν να εκπονούν σχέδιο δράσης για 
την προώθηση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. Το σχέδιο δράσης 
μπορεί κατόπιν να δημοσιοποιείται και 
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κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 536
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, David Lega, Tomas Tobé, Arba Kokalari, Jörgen 
Warborn

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη στα οποία η 
κάλυψη από συλλογικές διαπραγματεύσεις 
υπολείπεται του 70 % των εργαζομένων 
κατά την έννοια του άρθρου 2, 
επιπροσθέτως, θεσπίζουν πλαίσιο με τους 
αναγκαίους πρόσφορους όρους για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, είτε με νόμο 
κατόπιν διαβούλευσης με τους 
κοινωνικούς εταίρους είτε με συμφωνία με 
αυτούς, και εκπονούν σχέδιο δράσης για 
την προώθηση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. Το σχέδιο δράσης 
δημοσιοποιείται και κοινοποιείται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2. Τα κράτη μέλη στα οποία η 
συνολική κάλυψη από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις υπολείπεται του 70 % 
των εργαζομένων κατά την έννοια του 
άρθρου 2 μπορούν, επιπροσθέτως, να 
θεσπίζουν πλαίσιο με τους αναγκαίους 
πρόσφορους όρους για τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, είτε με νόμο κατόπιν 
διαβούλευσης με τους κοινωνικούς 
εταίρους είτε με συμφωνία με αυτούς, και 
μπορούν να εκπονούν σχέδιο δράσης για 
την προώθηση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. Το σχέδιο δράσης 
μπορεί κατόπιν να δημοσιοποιείται και 
κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 537
Jessica Polfjärd, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Jörgen Warborn, Arba Kokalari, David 
Lega

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη στα οποία η 
κάλυψη από συλλογικές διαπραγματεύσεις 
υπολείπεται του 70 % των εργαζομένων 
κατά την έννοια του άρθρου 2, 
επιπροσθέτως, θεσπίζουν πλαίσιο με τους 

2. Τα κράτη μέλη στα οποία η 
κάλυψη από συλλογικές διαπραγματεύσεις 
υπολείπεται του 70 % των εργαζομένων 
κατά την έννοια του άρθρου 2 μπορούν, 
επιπροσθέτως, να θεσπίζουν πλαίσιο με 
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αναγκαίους πρόσφορους όρους για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, είτε με νόμο 
κατόπιν διαβούλευσης με τους 
κοινωνικούς εταίρους είτε με συμφωνία με 
αυτούς, και εκπονούν σχέδιο δράσης για 
την προώθηση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. Το σχέδιο δράσης 
δημοσιοποιείται και κοινοποιείται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

τους αναγκαίους πρόσφορους όρους για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, είτε με νόμο 
κατόπιν διαβούλευσης με τους 
κοινωνικούς εταίρους είτε με συμφωνία με 
αυτούς, και μπορούν να εκπονούν σχέδιο 
δράσης για την προώθηση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. Το σχέδιο δράσης 
μπορεί να δημοσιοποιείται.

Or. en

Τροπολογία 538
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη στα οποία η 
κάλυψη από συλλογικές διαπραγματεύσεις 
υπολείπεται του 70 % των εργαζομένων 
κατά την έννοια του άρθρου 2, 
επιπροσθέτως, θεσπίζουν πλαίσιο με τους 
αναγκαίους πρόσφορους όρους για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, είτε με νόμο 
κατόπιν διαβούλευσης με τους 
κοινωνικούς εταίρους είτε με συμφωνία με 
αυτούς, και εκπονούν σχέδιο δράσης για 
την προώθηση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. Το σχέδιο δράσης 
δημοσιοποιείται και κοινοποιείται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2. Τα κράτη μέλη στα οποία η 
συνολική κάλυψη από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις υπολείπεται του 70 % 
των εργαζομένων κατά την έννοια του 
άρθρου 2, επιπροσθέτως, θεσπίζουν 
πλαίσιο με τους αναγκαίους πρόσφορους 
όρους για τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, είτε με νόμο κατόπιν 
διαβούλευσης με τους κοινωνικούς 
εταίρους είτε με συμφωνία με αυτούς, και 
εκπονούν σχέδιο δράσης για την 
προώθηση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. Το σχέδιο δράσης 
δημοσιοποιείται και κοινοποιείται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 539
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Προκειμένου να διασφαλιστούν οι 
δέουσες συνθήκες για συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν τουλάχιστον ότι:
α) οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν 
πρόσβαση στους χώρους εργασίας με 
σκοπό την οργάνωση, τη διαπραγμάτευση 
ή την εκπροσώπηση των εργαζομένων·
β) οι πράξεις που αποσκοπούν στην 
υπονόμευση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων ή των συλλογικών 
συμβάσεων που υπογράφονται από τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις με τη 
μεγαλύτερη αντιπροσώπευση 
αποτρέπονται και απαγορεύονται·
γ) υπάρχει αποτελεσματική πρόληψη και 
προστασία από τις διακρίσεις εις βάρος 
των εργαζομένων και των εκπροσώπων 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων που 
συμμετέχουν ή επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις·
δ) υπάρχουν αποτελεσματικά μέτρα, 
ενέργειες και κυρώσεις για την πρόληψη, 
την αντιμετώπιση και την αποθάρρυνση 
της μη συμμόρφωσης με τις συλλογικές 
συμβάσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα των 
συμβάσεων υπεργολαβίας.

Or. it

Τροπολογία 540
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Προκειμένου να διασφαλιστούν 
κατάλληλες συνθήκες για συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, τα κράτη μέλη 
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διασφαλίζουν τουλάχιστον ότι:
α) οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν 
πρόσβαση στους χώρους εργασίας με 
σκοπό την οργάνωση, τη διαπραγμάτευση 
ή την εκπροσώπηση των εργαζομένων·
β) οι πράξεις που αποσκοπούν στην 
υπονόμευση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων ή των συλλογικών 
συμβάσεων που υπογράφονται από τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις με τη 
μεγαλύτερη αντιπροσώπευση 
προλαμβάνονται και απαγορεύονται·
γ) υπάρχει αποτελεσματική πρόληψη και 
προστασία από τις διακρίσεις εις βάρος 
των εργαζομένων και των εκπροσώπων 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων που 
συμμετέχουν ή επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις·
δ) εφαρμόζονται αποτελεσματικά μέτρα 
για την πρόληψη του μη σεβασμού των 
κλαδικών συλλογικών συμβάσεων στις 
αλυσίδες υπεργολαβίας·

Or. en

Τροπολογία 541
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Εάν η κάλυψη από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις υπολείπεται του 70 % 
σε ένα κράτος μέλος όπου η προστασία με 
τη μορφή κατώτατου μισθού 
διασφαλίζεται αποκλειστικά μέσω 
συλλογικών συμβάσεων, το κράτος μέλος 
ενθαρρύνει τους κοινωνικούς εταίρους να 
αξιολογήσουν εάν οι υφιστάμενοι 
πρόσφοροι όροι για τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις είναι επαρκείς και να 
καταρτίσουν σχέδιο δράσης για την 
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αύξηση της κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις.

Or. en

Τροπολογία 542
Radan Kanev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Νέες μορφές συλλογικής 
διαπραγμάτευσης προάγονται και 
ρυθμίζονται δεόντως, επιτρέποντας την 
επέκταση της προστασίας των 
συλλογικών συμβάσεων στους άτυπους 
εργαζόμενους και την πραγματική τους 
συμμετοχή στον κοινωνικό διάλογο.

Or. en

Τροπολογία 543
Milan Brglez, Gabriele Bischoff

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α – σημείο δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) υπάρχει αποτελεσματική πρόληψη 
του σεβασμού των εφαρμοστέων 
συλλογικών συμβάσεων στις αλυσίδες 
υπεργολαβίας.

Or. en

Τροπολογία 544
Marc Angel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. υπάρχει αποτελεσματική πρόληψη 
του σεβασμού των εφαρμοστέων 
συλλογικών συμβάσεων στις αλυσίδες 
υπεργολαβίας.

Or. en

Τροπολογία 545
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Το σχέδιο δράσης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 πρέπει να αυξήσει την 
κάλυψη των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων σε σχέση με τις 
αμοιβές, φτάνοντας σταδιακά το ελάχιστο 
επίπεδο του 90% των εργαζομένων για τα 
κράτη μέλη που έχουν ήδη θεσπίσει τον 
κατώτατο μισθό και στο 100 % για τα 
κράτη που δεν τον έχουν υιοθετήσει. Η 
Επιτροπή παρακολουθεί την πρόοδο και 
υποβάλλει σχετικές πληροφορίες στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο τουλάχιστον μία φορά 
ετησίως. Εφόσον απαιτείται, το οικείο 
κράτος μέλος διαβουλεύεται με τους 
κοινωνικούς εταίρους με σκοπό την 
επικαιροποίηση του εθνικού σχεδίου 
δράσης.

Or. it

Τροπολογία 546
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Το σχέδιο δράσης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 έχει ως αποτέλεσμα 
την αύξηση της κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις όσον αφορά τις 
αμοιβές ώστε να φθάσει προοδευτικά στο 
70 %. Η Επιτροπή παρακολουθεί την 
πρόοδο και υποβάλλει σχετικές 
πληροφορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο τουλάχιστον μία φορά 
ετησίως. Εφόσον απαιτείται, το οικείο 
κράτος μέλος διαβουλεύεται με τους 
κοινωνικούς εταίρους με σκοπό την 
επικαιροποίηση του εθνικού σχεδίου 
δράσης.

Or. en

Τροπολογία 547
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Αναφορικά με τα σχέδια δράσης, 
τα κράτη μέλη μπορούν να εξετάσουν 
διατάξεις όπως:
- η πρόληψη ενεργειών που εισάγουν 
διακρίσεις κατά συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, όπως υπερβολικές 
διαδικαστικές απαιτήσεις
- πρόβλεψη ή ενίσχυση μηχανισμού 
επέκτασης συλλογικών συμβάσεων που 
συνάπτονται σε κλαδικό ή διακλαδικό 
επίπεδο σε συνεργασία με τους 
κοινωνικούς εταίρους
- μέτρα που αφορούν τη δέσμευση 
μισθολογικής κλίμακας
- μέτρα για αλληλέγγυα ευθύνη και στις 
αλυσίδες υπεργολαβίας
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Or. en

Αιτιολόγηση

δεσμεύσεις μισθολογικής κλίμακας - η δέσμευση ότι οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες κλπ. 
στη δημόσια διοίκηση καταβάλλουν μισθούς βάσει συλλογικών συμβάσεων

Τροπολογία 548
Peter Lundgren

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 διαγράφεται
Επάρκεια

1. Τα κράτη μέλη με νόμιμους 
κατώτατους μισθούς λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι ο 
καθορισμός και η επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών διέπονται 
από κριτήρια που καθορίζονται για την 
προώθηση της επάρκειας, με στόχο την 
επίτευξη αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας 
και διαβίωσης, κοινωνικής συνοχής και 
σύγκλισης προς τα πάνω. Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν τα εν λόγω κριτήρια 
σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές τους, 
είτε με σχετική εθνική νομοθεσία, είτε με 
αποφάσεις των αρμόδιων φορέων, είτε με 
τριμερείς συμφωνίες. Τα κριτήρια 
καθορίζονται κατά τρόπο σταθερό και 
σαφή.
2. Τα εθνικά κριτήρια της 
παραγράφου 1 περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την αγοραστική δύναμη των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, 
λαμβανομένων υπόψη του κόστους 
διαβίωσης και της επιρροής των φόρων 
και των κοινωνικών παροχών·
β) το γενικό επίπεδο των 
ακαθάριστων μισθών και την κατανομή 
τους·
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γ) τον ρυθμό αύξησης των 
ακαθάριστων μισθών·
δ) τις εξελίξεις στην 
παραγωγικότητα της εργασίας.
3. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
ενδεικτικές τιμές αναφοράς για την 
καθοδήγηση της εκτίμησής τους ως προς 
την επάρκεια των νόμιμων κατώτατων 
μισθών σε σχέση με το γενικό επίπεδο 
των ακαθάριστων μισθών, όπως αυτές 
που χρησιμοποιούνται συνήθως σε 
διεθνές επίπεδο.
4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν την 
τακτική και έγκαιρη επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, 
προκειμένου να διατηρείται η επάρκειά 
τους.
5. Τα κράτη μέλη συγκροτούν 
συμβουλευτικά όργανα για να 
συμβουλεύουν τις αρμόδιες αρχές στα 
ζητήματα που σχετίζονται με τους 
νόμιμους κατώτατους μισθούς.

Or. en

Τροπολογία 549
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Samira Rafaela, 
Dragoș Pîslaru

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επάρκεια Επάρκεια των νόμιμων κατώτατων 
μισθών

Or. en

Τροπολογία 550
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu 
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt 
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Vincze, Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επάρκεια Σύστημα νόμιμων κατώτατων μισθών

Or. en

Τροπολογία 551
Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επάρκεια Προώθηση της επάρκειας

Or. en

Τροπολογία 552
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επάρκεια Επάρκεια και αξιοπρέπεια

Or. en

Τροπολογία 553
Sandra Pereira, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επάρκεια Επικαιροποίηση

Or. pt

Τροπολογία 554
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη με νόμιμους 
κατώτατους μισθούς λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι ο 
καθορισμός και η επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών διέπονται από 
κριτήρια που καθορίζονται για την 
προώθηση της επάρκειας, με στόχο την 
επίτευξη αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας 
και διαβίωσης, κοινωνικής συνοχής και 
σύγκλισης προς τα πάνω. Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν τα εν λόγω κριτήρια σύμφωνα 
με τις εθνικές πρακτικές τους, είτε με 
σχετική εθνική νομοθεσία, είτε με 
αποφάσεις των αρμόδιων φορέων, είτε με 
τριμερείς συμφωνίες. Τα κριτήρια 
καθορίζονται κατά τρόπο σταθερό και 
σαφή.

1. Τα κράτη μέλη με νόμιμους 
κατώτατους μισθούς λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι ο 
καθορισμός και η επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών διέπονται από 
κριτήρια που εξασφαλίζουν επάρκεια και 
δικαιοσύνη, με στόχο τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και διαβίωσης, 
κοινωνικής προστασίας, κοινωνικής 
συνοχής και σύγκλισης προς τα πάνω, 
καθώς και με στόχο την πρόληψη και τη 
μείωση της φτώχειας. Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν τα εν λόγω κριτήρια σύμφωνα 
με τις εθνικές πρακτικές τους, είτε με 
σχετική εθνική νομοθεσία, είτε με 
αποφάσεις των αρμόδιων φορέων, είτε με 
τριμερείς συμφωνίες. Τα κριτήρια 
καθορίζονται κατά τρόπο σταθερό και 
σαφή, πρέπει να σέβονται την αρχή της 
ίσης μεταχείρισης και σε κάθε περίπτωση 
δεν μπορούν να αγνοήσουν τον καθορισμό 
κατώτατου μισθού πάνω από το σχετικό 
όριο φτώχειας, προκειμένου να 
διασφαλιστεί για κάθε εργαζόμενο και την 
οικογένειά του ένα κατάλληλο βιοτικό 
επίπεδο, πρόσβαση σε βασικά αγαθά και 
υπηρεσίες και προστασία από τυχόν 
απροσδόκητα σοκ, εξασφαλίζοντας έτσι 
πλήρη συμμετοχή στην οικονομική και 
κοινωνική ζωή.

Or. it
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Τροπολογία 555
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη με νόμιμους 
κατώτατους μισθούς λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι ο 
καθορισμός και η επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών διέπονται από 
κριτήρια που καθορίζονται για την 
προώθηση της επάρκειας, με στόχο την 
επίτευξη αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας 
και διαβίωσης, κοινωνικής συνοχής και 
σύγκλισης προς τα πάνω. Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν τα εν λόγω κριτήρια σύμφωνα 
με τις εθνικές πρακτικές τους, είτε με 
σχετική εθνική νομοθεσία, είτε με 
αποφάσεις των αρμόδιων φορέων, είτε με 
τριμερείς συμφωνίες. Τα κριτήρια 
καθορίζονται κατά τρόπο σταθερό και 
σαφή.

1. Τα κράτη μέλη με νόμιμους 
κατώτατους μισθούς λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι ο 
καθορισμός και η επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών συμβάλλουν 
στην καταπολέμηση της φτώχειας, στην 
προώθηση της κοινωνικής συνοχής και 
στη μείωση των μισθολογικών 
ανισοτήτων και των ανισοτήτων μεταξύ 
των φύλων και διέπονται από κριτήρια 
που καθορίζονται για την προώθηση της 
επάρκειας, με στόχο την επίτευξη 
αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και 
διαβίωσης σε όλες τις περιφέρειες και τις 
αστικές περιοχές για τους εργαζόμενους 
και τις οικογένειές τους, κοινωνικής 
συνοχής και σύγκλισης προς τα πάνω. Τα 
κράτη μέλη καθορίζουν τα εν λόγω 
κριτήρια σύμφωνα με τις εθνικές και 
περιφερειακές πρακτικές τους, είτε με 
σχετική εθνική νομοθεσία, είτε με 
αποφάσεις των αρμόδιων φορέων, είτε με 
τριμερείς συμφωνίες. Τα κριτήρια 
καθορίζονται κατά τρόπο σαφή.

Or. en

Τροπολογία 556
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda, Sara Skyttedal, Romana Tomc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη με νόμιμους 1. Τα κράτη μέλη με νόμιμους 



AM\1231713EL.docx 331/500 PE692.765v02-00

EL

κατώτατους μισθούς λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι ο 
καθορισμός και η επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών διέπονται από 
κριτήρια που καθορίζονται για την 
προώθηση της επάρκειας, με στόχο την 
επίτευξη αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας 
και διαβίωσης, κοινωνικής συνοχής και 
σύγκλισης προς τα πάνω. Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν τα εν λόγω κριτήρια σύμφωνα 
με τις εθνικές πρακτικές τους, είτε με 
σχετική εθνική νομοθεσία, είτε με 
αποφάσεις των αρμόδιων φορέων, είτε με 
τριμερείς συμφωνίες. Τα κριτήρια 
καθορίζονται κατά τρόπο σταθερό και 
σαφή.

κατώτατους μισθούς λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι ο 
καθορισμός και η επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών διέπονται από 
κριτήρια που καθορίζονται για την 
προώθηση της επάρκειας, λαμβάνοντας 
υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες και 
κατά τρόπο που δεν διαταράσσει την 
οικονομική ισορροπία και την 
ανταγωνιστικότητα, με στόχο την 
επίτευξη αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας 
και διαβίωσης, κοινωνικής συνοχής και 
σύγκλισης προς τα πάνω. Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν τα εν λόγω κριτήρια σύμφωνα 
με τις εθνικές πρακτικές τους, είτε με 
σχετική εθνική νομοθεσία, είτε με 
αποφάσεις των αρμόδιων φορέων, είτε με 
τριμερείς συμφωνίες. Τα κριτήρια 
καθορίζονται κατά τρόπο σταθερό και 
σαφή.

Or. en

Τροπολογία 557
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη με νόμιμους 
κατώτατους μισθούς λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι ο 
καθορισμός και η επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών διέπονται από 
κριτήρια που καθορίζονται για την 
προώθηση της επάρκειας, με στόχο την 
επίτευξη αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας 
και διαβίωσης, κοινωνικής συνοχής και 
σύγκλισης προς τα πάνω. Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν τα εν λόγω κριτήρια σύμφωνα 
με τις εθνικές πρακτικές τους, είτε με 
σχετική εθνική νομοθεσία, είτε με 
αποφάσεις των αρμόδιων φορέων, είτε με 
τριμερείς συμφωνίες. Τα κριτήρια 
καθορίζονται κατά τρόπο σταθερό και 

1. Τα κράτη μέλη με νόμιμους 
κατώτατους μισθούς λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι ο 
καθορισμός και η επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών διέπονται από 
κριτήρια που εξασφαλίζουν επάρκεια και 
δικαιοσύνη, με στόχο τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και διαβίωσης, 
κοινωνικής προστασίας, κοινωνικής 
συνοχής και σύγκλισης προς τα πάνω, 
καθώς και την πρόληψη και τη μείωση 
της φτώχειας και δη της παιδικής 
φτώχειας. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τα 
εν λόγω κριτήρια σύμφωνα με τις εθνικές 
πρακτικές τους, είτε με σχετική εθνική 
νομοθεσία, είτε με αποφάσεις των 
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σαφή. αρμόδιων φορέων, είτε με τριμερείς 
συμφωνίες. Τα κριτήρια καθορίζονται 
κατά τρόπο σαφή.

Or. en

Τροπολογία 558
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Samira Rafaela, 
Dragoș Pîslaru

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη με νόμιμους 
κατώτατους μισθούς λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι ο 
καθορισμός και η επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών διέπονται από 
κριτήρια που καθορίζονται για την 
προώθηση της επάρκειας, με στόχο την 
επίτευξη αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας 
και διαβίωσης, κοινωνικής συνοχής και 
σύγκλισης προς τα πάνω. Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν τα εν λόγω κριτήρια σύμφωνα 
με τις εθνικές πρακτικές τους, είτε με 
σχετική εθνική νομοθεσία, είτε με 
αποφάσεις των αρμόδιων φορέων, είτε με 
τριμερείς συμφωνίες. Τα κριτήρια 
καθορίζονται κατά τρόπο σταθερό και 
σαφή.

1. Τα κράτη μέλη με νόμιμους 
κατώτατους μισθούς λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι ο 
οικείος καθορισμός και η επικαιροποίηση 
των νόμιμων κατώτατων μισθών διέπονται 
από κριτήρια που καθορίζονται για την 
προώθηση της επάρκειας, με στόχο την 
επίτευξη αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας 
και διαβίωσης, κοινωνικής συνοχής και 
σύγκλισης προς τα πάνω, καθώς και την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της 
φτώχειας των εργαζομένων Τα κράτη 
μέλη καθορίζουν τα εν λόγω κριτήρια 
σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές και τις 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες τους, είτε 
με σχετική εθνική νομοθεσία, είτε με 
αποφάσεις των αρμόδιων φορέων, είτε με 
τριμερείς συμφωνίες. Τα κριτήρια 
καθορίζονται κατά τρόπο σταθερό και 
σαφή.

Or. en

Τροπολογία 559
Cindy Franssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη με νόμιμους 
κατώτατους μισθούς λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι ο 
καθορισμός και η επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών διέπονται από 
κριτήρια που καθορίζονται για την 
προώθηση της επάρκειας, με στόχο την 
επίτευξη αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας 
και διαβίωσης, κοινωνικής συνοχής και 
σύγκλισης προς τα πάνω. Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν τα εν λόγω κριτήρια σύμφωνα 
με τις εθνικές πρακτικές τους, είτε με 
σχετική εθνική νομοθεσία, είτε με 
αποφάσεις των αρμόδιων φορέων, είτε με 
τριμερείς συμφωνίες. Τα κριτήρια 
καθορίζονται κατά τρόπο σταθερό και 
σαφή.

1. Τα κράτη μέλη με νόμιμους 
κατώτατους μισθούς, που δεν αποτελούν 
συμπεράσματα προηγούμενης συλλογικής 
διαπραγμάτευσης, λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι ο 
καθορισμός και η επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών διέπονται από 
κριτήρια που καθορίζονται για την 
προώθηση της επάρκειας, με στόχο την 
επίτευξη αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας 
και διαβίωσης, κοινωνικής συνοχής και 
σύγκλισης προς τα πάνω. Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν τα εν λόγω κριτήρια σύμφωνα 
με τις εθνικές πρακτικές τους, είτε με 
σχετική εθνική νομοθεσία, είτε με 
αποφάσεις των αρμόδιων φορέων, είτε με 
τριμερείς συμφωνίες. Τα κριτήρια 
καθορίζονται κατά τρόπο σταθερό και 
σαφή.

Or. en

Τροπολογία 560
Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη με νόμιμους 
κατώτατους μισθούς λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι ο 
καθορισμός και η επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών διέπονται από 
κριτήρια που καθορίζονται για την 
προώθηση της επάρκειας, με στόχο την 
επίτευξη αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας 
και διαβίωσης, κοινωνικής συνοχής και 
σύγκλισης προς τα πάνω. Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν τα εν λόγω κριτήρια σύμφωνα 
με τις εθνικές πρακτικές τους, είτε με 
σχετική εθνική νομοθεσία, είτε με 
αποφάσεις των αρμόδιων φορέων, είτε με 

1. Τα κράτη μέλη με νόμιμους 
κατώτατους μισθούς, μετά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας, λαμβάνουν 
τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι 
ο καθορισμός και η επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών διέπονται από 
κριτήρια που καθορίζονται για την 
προώθηση της επάρκειας, με στόχο την 
επίτευξη αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας 
και διαβίωσης, κοινωνικής συνοχής και 
σύγκλισης προς τα πάνω. Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν τα εν λόγω κριτήρια σύμφωνα 
με τις εθνικές πρακτικές τους, είτε με 
σχετική εθνική νομοθεσία, είτε με 
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τριμερείς συμφωνίες. Τα κριτήρια 
καθορίζονται κατά τρόπο σταθερό και 
σαφή.

αποφάσεις των αρμόδιων φορέων, είτε με 
τριμερείς συμφωνίες. Τα κριτήρια 
καθορίζονται κατά τρόπο σταθερό και 
σαφή.

Or. it

Τροπολογία 561
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela, Anna Júlia Donáth, Yana Toom

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη με νόμιμους 
κατώτατους μισθούς λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι ο 
καθορισμός και η επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών διέπονται από 
κριτήρια που καθορίζονται για την 
προώθηση της επάρκειας, με στόχο την 
επίτευξη αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας 
και διαβίωσης, κοινωνικής συνοχής και 
σύγκλισης προς τα πάνω. Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν τα εν λόγω κριτήρια σύμφωνα 
με τις εθνικές πρακτικές τους, είτε με 
σχετική εθνική νομοθεσία, είτε με 
αποφάσεις των αρμόδιων φορέων, είτε με 
τριμερείς συμφωνίες. Τα κριτήρια 
καθορίζονται κατά τρόπο σταθερό και 
σαφή.

1. Τα κράτη μέλη με νόμιμους 
κατώτατους μισθούς λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι ο 
καθορισμός και η επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών διέπονται από 
κριτήρια που καθορίζονται για την 
προώθηση της επάρκειας, με στόχο την 
επίτευξη αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας 
και διαβίωσης, κοινωνικής συνοχής και 
σύγκλισης προς τα πάνω, καθώς και την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της 
φτώχειας των εργαζομένων. Τα κράτη 
μέλη καθορίζουν τα εν λόγω κριτήρια 
σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές τους, 
είτε με σχετική εθνική νομοθεσία, είτε με 
αποφάσεις των αρμόδιων φορέων, είτε με 
τριμερείς συμφωνίες. Τα κριτήρια 
καθορίζονται κατά τρόπο σταθερό και 
σαφή.

Or. en

Τροπολογία 562
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη με νόμιμους 
κατώτατους μισθούς λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι ο 
καθορισμός και η επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών διέπονται από 
κριτήρια που καθορίζονται για την 
προώθηση της επάρκειας, με στόχο την 
επίτευξη αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας 
και διαβίωσης, κοινωνικής συνοχής και 
σύγκλισης προς τα πάνω. Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν τα εν λόγω κριτήρια σύμφωνα 
με τις εθνικές πρακτικές τους, είτε με 
σχετική εθνική νομοθεσία, είτε με 
αποφάσεις των αρμόδιων φορέων, είτε με 
τριμερείς συμφωνίες. Τα κριτήρια 
καθορίζονται κατά τρόπο σταθερό και 
σαφή.

1. Τα κράτη μέλη με νόμιμους 
κατώτατους μισθούς λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με τις εθνικές 
συνήθειες και τους νόμους, για να 
διασφαλίζουν ότι ο καθορισμός και η 
επικαιροποίηση των νόμιμων κατώτατων 
μισθών διέπονται από κριτήρια που 
καθορίζονται για την προώθηση της 
επάρκειας, με στόχο την επίτευξη 
αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και 
διαβίωσης, κοινωνικής συνοχής και 
σύγκλισης προς τα πάνω. Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν τα εν λόγω κριτήρια σύμφωνα 
με τις εθνικές πρακτικές τους, είτε με 
σχετική εθνική νομοθεσία, είτε με 
αποφάσεις των αρμόδιων φορέων, είτε με 
τριμερείς συμφωνίες. Τα κριτήρια 
καθορίζονται κατά τρόπο σταθερό και 
σαφή.

Or. en

Τροπολογία 563
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu 
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt 
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη με νόμιμους 
κατώτατους μισθούς λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι ο 
καθορισμός και η επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών διέπονται από 
κριτήρια που καθορίζονται για την 
προώθηση της επάρκειας, με στόχο την 
επίτευξη αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας 
και διαβίωσης, κοινωνικής συνοχής και 
σύγκλισης προς τα πάνω. Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν τα εν λόγω κριτήρια σύμφωνα 
με τις εθνικές πρακτικές τους, είτε με 

1. Τα κράτη μέλη με νόμιμους 
κατώτατους μισθού θεσπίζουν το 
αναγκαίο πλαίσιο για τον καθορισμό και 
την επικαιροποίηση των νόμιμων 
κατώτατων μισθών. Ο εν λόγω 
καθορισμός και η επικαιροποίηση 
διέπονται από κριτήρια που καθορίζονται 
για την προώθηση και την επίτευξη 
αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και 
διαβίωσης, κοινωνικής συνοχής και 
σύγκλισης προς τα πάνω. Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν τα εν λόγω κριτήρια σύμφωνα 
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σχετική εθνική νομοθεσία, είτε με 
αποφάσεις των αρμόδιων φορέων, είτε με 
τριμερείς συμφωνίες. Τα κριτήρια 
καθορίζονται κατά τρόπο σταθερό και 
σαφή.

με τις εθνικές πρακτικές τους, είτε με 
σχετική εθνική νομοθεσία, είτε με 
αποφάσεις των αρμόδιων φορέων, είτε με 
τριμερείς συμφωνίες. Τα κριτήρια 
καθορίζονται κατά τρόπο σταθερό και 
σαφή.

Or. en

Τροπολογία 564
Maria Walsh, Seán Kelly, Jeroen Lenaers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη με νόμιμους 
κατώτατους μισθούς λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι ο 
καθορισμός και η επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών διέπονται από 
κριτήρια που καθορίζονται για την 
προώθηση της επάρκειας, με στόχο την 
επίτευξη αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας 
και διαβίωσης, κοινωνικής συνοχής και 
σύγκλισης προς τα πάνω. Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν τα εν λόγω κριτήρια σύμφωνα 
με τις εθνικές πρακτικές τους, είτε με 
σχετική εθνική νομοθεσία, είτε με 
αποφάσεις των αρμόδιων φορέων, είτε με 
τριμερείς συμφωνίες. Τα κριτήρια 
καθορίζονται κατά τρόπο σταθερό και 
σαφή.

1. Τα κράτη μέλη με νόμιμους 
κατώτατους μισθούς θεσπίζουν πλαίσιο 
για να διασφαλίσουν ότι ο καθορισμός και 
η επικαιροποίηση των νόμιμων κατώτατων 
μισθών διέπονται από κριτήρια που 
καθορίζονται για την προώθηση τόσο της 
επάρκειας όσο και οικονομικών 
παραγόντων που συνδυάζονται με στόχο 
την επίτευξη αξιοπρεπών συνθηκών 
εργασίας και διαβίωσης, κοινωνικής 
συνοχής, σύγκλισης προς τα πάνω και 
υψηλό επίπεδο απασχόλησης. Τα κράτη 
μέλη καθορίζουν τα εν λόγω κριτήρια με 
πλήρη σεβασμό της ποικιλομορφίας των 
εθνικών συστημάτων καθορισμού των 
μισθών. Τα κριτήρια καθορίζονται κατά 
τρόπο σταθερό και σαφή.

Or. en

Τροπολογία 565
Anne Sander

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη με νόμιμους 
κατώτατους μισθούς λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι ο 
καθορισμός και η επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών διέπονται από 
κριτήρια που καθορίζονται για την 
προώθηση της επάρκειας, με στόχο την 
επίτευξη αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας 
και διαβίωσης, κοινωνικής συνοχής και 
σύγκλισης προς τα πάνω. Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν τα εν λόγω κριτήρια σύμφωνα 
με τις εθνικές πρακτικές τους, είτε με 
σχετική εθνική νομοθεσία, είτε με 
αποφάσεις των αρμόδιων φορέων, είτε με 
τριμερείς συμφωνίες. Τα κριτήρια 
καθορίζονται κατά τρόπο σταθερό και 
σαφή.

1. Τα κράτη μέλη με νόμιμους 
κατώτατους μισθούς θεσπίζουν ένα 
πλαίσιο για να διασφαλίζουν ότι ο 
καθορισμός και η επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών διέπονται από 
κριτήρια που καθορίζονται για την 
προώθηση της επάρκειας, με στόχο την 
επίτευξη αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας 
και διαβίωσης, κοινωνικής συνοχής και 
σύγκλισης προς τα πάνω. Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν τα εν λόγω κριτήρια σύμφωνα 
με τις εθνικές πρακτικές τους, είτε με 
σχετική εθνική νομοθεσία, είτε με 
αποφάσεις των αρμόδιων φορέων, είτε με 
τριμερείς συμφωνίες. Τα κριτήρια 
καθορίζονται κατά τρόπο σταθερό και 
σαφή.

Or. fr

Τροπολογία 566
Peter Lundgren

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα εθνικά κριτήρια της 
παραγράφου 1 περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

διαγράφεται

α) την αγοραστική δύναμη των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, 
λαμβανομένων υπόψη του κόστους 
διαβίωσης και της επιρροής των φόρων 
και των κοινωνικών παροχών·
β) το γενικό επίπεδο των 
ακαθάριστων μισθών και την κατανομή 
τους·
γ) τον ρυθμό αύξησης των 
ακαθάριστων μισθών·
δ) τις εξελίξεις στην 
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παραγωγικότητα της εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 567
Anne Sander

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα εθνικά κριτήρια της 
παραγράφου 1 περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

2. Στα εθνικά κριτήρια της 
παραγράφου 1 μπορούν ειδικότερα να 
συμπεριληφθούν τα κριτήρια που 
αφορούν τα ακόλουθα στοιχεία, για την 
αναγκαιότητα και το εύρος των οποίων 
δύναται να αποφασίζει κάθε κράτος 
μέλος βάσει των δικών του εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών:

Or. fr

Τροπολογία 568
Maria Walsh, Seán Kelly, Sara Skyttedal, Jeroen Lenaers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα εθνικά κριτήρια της 
παραγράφου 1 περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

2. Τα εθνικά κριτήρια της 
παραγράφου 1 μπορούν να λαμβάνουν 
υπόψη μεταξύ άλλων τα ακόλουθα 
στοιχεία, η συνάφεια και το σχετικό 
βάρος των οποίων μπορούν να 
αποφασίζονται από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με τις οικείες ισχύουσες εθνικές 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες:

Or. en
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Τροπολογία 569
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα εθνικά κριτήρια της 
παραγράφου 1 περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

2. Τα εθνικά κριτήρια της 
παραγράφου 1 περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία, η 
συνάφεια και το σχετικό βάρος των 
οποίων μπορούν να αποφασίζονται από 
τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις οικείες 
ισχύουσες εθνικές κοινωνικοοικονομικές 
συνθήκες:

Or. en

Τροπολογία 570
Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα εθνικά κριτήρια της 
παραγράφου 1 περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

2. Τα εθνικά κριτήρια της 
παραγράφου 1 περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία, η 
συνάφεια και το σχετικό βάρος των 
οποίων μπορούν να αποφασίζονται από 
τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις οικείες 
ισχύουσες εθνικές κοινωνικοοικονομικές 
συνθήκες:

Or. en

Τροπολογία 571
Jessica Polfjärd, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα εθνικά κριτήρια της 
παραγράφου 1 περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

2. Τα εθνικά κριτήρια της 
παραγράφου 1 δύναται να περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία, η 
συνάφεια και το σχετικό βάρος των 
οποίων μπορούν να αποφασίζονται από 
τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις οικείες 
ισχύουσες εθνικές κοινωνικοοικονομικές 
συνθήκες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω προσθήκη έχει ως στόχο την αποφυγή των αβεβαιοτήτων όσον αφορά τη φύση των 
υποχρεώσεων και την αντίστοιχη γωνία εκτροπής που αφήνεται στα κράτη μέλη αναφορικά με 
το αποτέλεσμα της διαδικασίας καθορισμού των μισθών.

Τροπολογία 572
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu 
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt 
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα εθνικά κριτήρια της 
παραγράφου 1 περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

2. Τα εθνικά κριτήρια της 
παραγράφου 1 δύνανται να περιλαμβάνουν 
κάποια από τα ακόλουθα στοιχεία, η 
συνάφεια και το σχετικό βάρος των 
οποίων μπορούν να αποφασίζονται από 
τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις οικείες 
ισχύουσες εθνικές κοινωνικοοικονομικές 
συνθήκες:

Or. en

Τροπολογία 573
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Nicola Beer, Svenja Hahn, Andreas Glück, Moritz 
Körner, Jan-Christoph Oetjen, Ulrike Müller, Engin Eroglu, Karen Melchior, Morten 
Løkkegaard, Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen, Søren Gade, Andrus Ansip, 
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Karin Karlsbro, Martina Dlabajová, Dita Charanzová, Martin Hlaváček, Ondřej 
Knotek, Ondřej Kovařík, Bart Groothuis, Caroline Nagtegaal, Malik Azmani, Jan 
Huitema, Liesje Schreinemacher

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα εθνικά κριτήρια της 
παραγράφου 1 περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

2. Τα εθνικά κριτήρια της 
παραγράφου 1, η συνάφεια και το σχετικό 
βάρος των οποίων αποφασίζονται από τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με τις οικείες 
ισχύουσες εθνικές κοινωνικοοικονομικές 
συνθήκες:

Or. en

Τροπολογία 574
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Samira Rafaela

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα εθνικά κριτήρια της 
παραγράφου 1 περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

2. Τα εθνικά κριτήρια της 
παραγράφου 1 περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία, το 
σχετικό βάρος των οποίων αποφασίζεται 
από τα κράτη μέλη:

Or. en

Τροπολογία 575
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα εθνικά κριτήρια της 
παραγράφου 1 περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

2. Τα εθνικά κριτήρια της 
παραγράφου 1 μπορούν να περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα ακόλουθα δύο στοιχεία:
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Or. pl

Τροπολογία 576
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα εθνικά κριτήρια της 
παραγράφου 1 περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

2. Τα εθνικά κριτήρια της 
παραγράφου 1 δύνανται επίσης να 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν και η επάρκεια του νόμιμου κατώτατου μισθού αποτελεί σημαντικό στοιχείο του καθορισμού 
του κατώτατου μισθού, τα κριτήρια προς εφαρμογή θα πρέπει να αποφασίζονται από τα κράτη 
μέλη, με βάση το άρθρο 153 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ.

Τροπολογία 577
Peter Lundgren

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την αγοραστική δύναμη των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, 
λαμβανομένων υπόψη του κόστους 
διαβίωσης και της επιρροής των φόρων 
και των κοινωνικών παροχών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 578
Leila Chaibi, Manon Aubry, Manuel Bompard, Emmanuel Maurel, Younous Omarjee, 
Anne-Sophie Pelletier, Eugenia Rodríguez Palop, José Gusmão
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την αγοραστική δύναμη των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, 
λαμβανομένων υπόψη του κόστους 
διαβίωσης και της επιρροής των φόρων και 
των κοινωνικών παροχών·

α) την αγοραστική δύναμη των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, 
λαμβανομένων υπόψη του κόστους 
διαβίωσης και της επιρροής των φόρων και 
των κοινωνικών παροχών· κάθε κράτος 
μέλος αξιολογεί την αξιοπρέπεια του 
κατώτατου μισθού λαμβάνοντας ως 
σημείο αναφοράς ένα καλάθι βασικών 
αγαθών και υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα των 
δαπανών για τρόφιμα, στέγαση, με τη 
συμπερίληψη του νερού και του 
ηλεκτρικού ρεύματος, των δαπανών για 
τις μετακινήσεις, την εκπαίδευση, τον 
πολιτισμό, την υγεία, την ένδυση, την 
επικοινωνία, και λαμβάνοντας υπόψη τα 
χαρακτηριστικά της οικογένειας του 
εργαζομένου, και προσαρμόζει ανάλογα 
το όριο του κατώτατου μισθού·

Or. fr

Τροπολογία 579
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την αγοραστική δύναμη των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, 
λαμβανομένων υπόψη του κόστους 
διαβίωσης και της επιρροής των φόρων και 
των κοινωνικών παροχών·

α) την αγοραστική δύναμη των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, 
λαμβανομένων υπόψη του κόστους 
διαβίωσης, που περιλαμβάνει μεταξύ 
άλλων τα έξοδα για κατάλληλη στέγη, 
υγιεινή διατροφή, ρουχισμό, μεταφορές, 
υγειονομική περίθαλψη και ιατρικά 
εφόδια, καθώς και πόρους απαραίτητους 
για τη συμμετοχή σε πολιτιστικές, 
εκπαιδευτικές και κοινωνικές 
δραστηριότητες και ασφάλιση κατά 
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απρόβλεπτων περιστάσεων· και της 
επιρροής των φόρων και των κοινωνικών 
παροχών με στόχο τη συστηματική 
προσαρμογή στον πληθωρισμό·

Or. en

Τροπολογία 580
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu 
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt 
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την αγοραστική δύναμη των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, 
λαμβανομένων υπόψη του κόστους 
διαβίωσης και της επιρροής των φόρων 
και των κοινωνικών παροχών·

α) την αγοραστική δύναμη των 
νόμιμων κατώτατων μισθών·

Or. en

Τροπολογία 581
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την αγοραστική δύναμη των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, 
λαμβανομένων υπόψη του κόστους 
διαβίωσης και της επιρροής των φόρων 
και των κοινωνικών παροχών·

α) την αγοραστική δύναμη των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, 
λαμβανομένου υπόψη του κόστους 
διαβίωσης·

Or. en

Τροπολογία 582
Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την αγοραστική δύναμη των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, 
λαμβανομένων υπόψη του κόστους 
διαβίωσης και της επιρροής των φόρων 
και των κοινωνικών παροχών·

α) την αγοραστική δύναμη των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, 
λαμβανομένων υπόψη της επιρροής των 
φόρων, των κοινωνικών παροχών και 
παροχών και του κόστους διαβίωσης·

Or. en

Τροπολογία 583
Radan Kanev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την αγοραστική δύναμη των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, 
λαμβανομένων υπόψη του κόστους 
διαβίωσης και της επιρροής των φόρων 
και των κοινωνικών παροχών·

α) την αγοραστική δύναμη των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, 
λαμβανομένων υπόψη του κόστους 
διαβίωσης και των περιφερειακών 
διαφορών·

Or. en

Τροπολογία 584
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) επαρκή και αξιοπρεπή κατώτατο 
μισθό που δεν μπορεί να υπολείπεται του 
60% του ακαθάριστου διάμεσου μισθού 
και του 50% του ακαθάριστου μέσου 
μισθού.

Or. en
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Τροπολογία 585
Peter Lundgren

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το γενικό επίπεδο των 
ακαθάριστων μισθών και την κατανομή 
τους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 586
Sandra Pereira, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το γενικό επίπεδο των 
ακαθάριστων μισθών και την κατανομή 
τους·

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 587
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το γενικό επίπεδο των ακαθάριστων 
μισθών και την κατανομή τους·

β) το γενικό επίπεδο των ακαθάριστων 
μισθών και την κατανομή τους με στόχο 
τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων 
και των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων·

Or. en
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Τροπολογία 588
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το γενικό επίπεδο των 
ακαθάριστων μισθών και την κατανομή 
τους·

β) το γενικό επίπεδο του συνολικού 
κόστους εργασίας και την κατανομή του·

Or. en

Τροπολογία 589
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu 
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Loránt Vincze, Cristian-Silviu 
Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το γενικό επίπεδο των ακαθάριστων 
μισθών και την κατανομή τους·

β) το γενικό επίπεδο των ακαθάριστων 
μισθών·

Or. en

Τροπολογία 590
Sandra Pereira, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τον ρυθμό αύξησης των 
ακαθάριστων μισθών·

διαγράφεται

Or. pt
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Τροπολογία 591
Peter Lundgren

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τον ρυθμό αύξησης των 
ακαθάριστων μισθών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 592
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τον ρυθμό αύξησης των 
ακαθάριστων μισθών·

γ) τον ρυθμό αύξησης των 
ακαθάριστων μισθών με στόχο τη μείωση 
των μισθολογικών ανισοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 593
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τον ρυθμό αύξησης των 
ακαθάριστων μισθών·

γ) τον ρυθμό αύξηση του συνολικού 
κόστους εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 594
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Ilana 
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Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τις εξελίξεις στην 
παραγωγικότητα της εργασίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 595
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τις εξελίξεις στην 
παραγωγικότητα της εργασίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 596
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τις εξελίξεις στην 
παραγωγικότητα της εργασίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 597
Peter Lundgren
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τις εξελίξεις στην 
παραγωγικότητα της εργασίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 598
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τις εξελίξεις στην 
παραγωγικότητα της εργασίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 599
Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τις εξελίξεις στην 
παραγωγικότητα της εργασίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 600
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τις εξελίξεις στην 
παραγωγικότητα της εργασίας.

δ) τις απαιτήσεις οικονομικής 
ανάπτυξης, τα εθνικά επίπεδα 
παραγωγικότητας της εργασίας, καθώς 
και την επίτευξη και τη διατήρηση 
υψηλού επιπέδου απασχόλησης.

Or. en

Τροπολογία 601
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu 
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt 
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τις εξελίξεις στην παραγωγικότητα 
της εργασίας.

δ) τα επίπεδα και τις εξελίξεις στην 
παραγωγικότητα της εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 602
Sandra Pereira, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τις εξελίξεις στην 
παραγωγικότητα της εργασίας.

δ) την εξέλιξη των αναγκών των 
εργαζομένων.

Or. pt

Τροπολογία 603
Elena Lizzi, Stefania Zambelli
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τις εξελίξεις στην 
παραγωγικότητα της εργασίας.

δ) την ανταγωνιστικότητα.

Or. it

Τροπολογία 604
Sandra Pereira, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) την άνιση κατανομή του πλούτου 
μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων μέσω 
του καθορισμού στόχων για 
επανεξισορρόπηση με γνώμονα τους 
εργαζομένους·

Or. pt

Τροπολογία 605
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) (νέο) το ποσοστό κινδύνου 
φτώχειας πριν από τις κοινωνικές 
παροχές με τον στόχο μείωσης του 
ποσοστού κινδύνου φτώχειας του 
πληθυσμού·

Or. en
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Τροπολογία 606
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) την ανταγωνιστικότητα και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 607
Anne Sander

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) την ανταγωνιστικότητα·

Or. fr

Τροπολογία 608
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) τον πληθωρισμό·

Or. pl

Τροπολογία 609
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δβ) το ποσοστό φτώχειας των 
εργαζομένων με στόχο την εξάλειψη της 
φτώχειας των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 610
Sandra Pereira, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δβ) την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση 
εργασία.

Or. pt

Τροπολογία 611
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δβ) την οικονομική ανάπτυξη·

Or. pl

Τροπολογία 612
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ γ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δγ) το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των 
φύλων, με στόχο την εξάλειψή του·

Or. en

Τροπολογία 613
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι νόμιμοι κατώτατοι μισθοί σε 
καμία περίπτωση δεν υπολείπονται του 
60% του ακαθάριστου διάμεσου μισθού 
και του 50% του ακαθάριστου μέσου 
μισθού.

Or. en

Τροπολογία 614
Sandra Pereira, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
ενδεικτικές τιμές αναφοράς για την 
καθοδήγηση της εκτίμησής τους ως προς 
την επάρκεια των νόμιμων κατώτατων 
μισθών σε σχέση με το γενικό επίπεδο 
των ακαθάριστων μισθών, όπως αυτές 
που χρησιμοποιούνται συνήθως σε 
διεθνές επίπεδο.

διαγράφεται

Or. pt
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Τροπολογία 615
Peter Lundgren

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
ενδεικτικές τιμές αναφοράς για την 
καθοδήγηση της εκτίμησής τους ως προς 
την επάρκεια των νόμιμων κατώτατων 
μισθών σε σχέση με το γενικό επίπεδο 
των ακαθάριστων μισθών, όπως αυτές 
που χρησιμοποιούνται συνήθως σε 
διεθνές επίπεδο.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 616
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu 
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt 
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
ενδεικτικές τιμές αναφοράς για την 
καθοδήγηση της εκτίμησής τους ως προς 
την επάρκεια των νόμιμων κατώτατων 
μισθών σε σχέση με το γενικό επίπεδο 
των ακαθάριστων μισθών, όπως αυτές 
που χρησιμοποιούνται συνήθως σε 
διεθνές επίπεδο.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 617
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda, Sara Skyttedal, Romana Tomc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
ενδεικτικές τιμές αναφοράς για την 
καθοδήγηση της εκτίμησής τους ως προς 
την επάρκεια των νόμιμων κατώτατων 
μισθών σε σχέση με το γενικό επίπεδο 
των ακαθάριστων μισθών, όπως αυτές 
που χρησιμοποιούνται συνήθως σε 
διεθνές επίπεδο.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 618
Radan Kanev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
ενδεικτικές τιμές αναφοράς για την 
καθοδήγηση της εκτίμησής τους ως προς 
την επάρκεια των νόμιμων κατώτατων 
μισθών σε σχέση με το γενικό επίπεδο 
των ακαθάριστων μισθών, όπως αυτές 
που χρησιμοποιούνται συνήθως σε 
διεθνές επίπεδο.

3. Τα κράτη μέλη παραμένουν 
αρμόδια όσον αφορά τον καθορισμό του 
ποσοστού του νόμιμου κατώτατου μισθού 
και του ελάχιστου ημερομίσθιου σε 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Με 
βάση τα εθνικά ή/και περιφερειακά 
κριτήρια που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, τα κράτη μέλη καθορίζουν 
εθνικούς ή/και περιφερειακούς στόχους 
για την επάρκεια του νόμιμου κατώτατου 
μισθού και του κατώτατου ημερομίσθιου, 
ώστε να εξασφαλίζεται αξιοπρεπές 
βιοτικό επίπεδο για τους εργαζομένους. 
Οι κατώτατοι μισθοί κάτω από 
ενδεικτική τιμή αναφοράς που ανέρχεται 
στο 60% του ακαθάριστου διάμεσου 
μισθού και στο 50% του ακαθάριστου 
μέσου μισθού θεωρούνται ανεπαρκείς.

Or. en

Τροπολογία 619
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
ενδεικτικές τιμές αναφοράς για την 
καθοδήγηση της εκτίμησής τους ως προς 
την επάρκεια των νόμιμων κατώτατων 
μισθών σε σχέση με το γενικό επίπεδο 
των ακαθάριστων μισθών, όπως αυτές 
που χρησιμοποιούνται συνήθως σε 
διεθνές επίπεδο.

3. Τα κράτη μέλη διατηρούν την 
αρμοδιότητα να καθορίζουν τον νόμιμο 
κατώτατο μισθό. Με βάση τα εθνικά 
κριτήρια που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, τα κράτη μέλη καθορίζουν 
την επάρκεια του νόμιμου κατώτατου 
μισθού προκειμένου να διασφαλίσουν ένα 
αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο για τους 
εργαζόμενους. Οι κατώτατοι μισθοί κάτω 
από το όριο της σχετικής φτώχειας και/ή 
κάτω από μια ενδεικτική τιμή αναφοράς 
ίση με το 60 % του μέσου ακαθάριστου 
μισθού και/ή το 50 % του μέσου 
ακαθάριστου μισθού, θεωρούνται 
ανεπαρκείς.

Or. it

Τροπολογία 620
Leila Chaibi, Manon Aubry, Manuel Bompard, Emmanuel Maurel, Younous Omarjee, 
Anne-Sophie Pelletier, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
ενδεικτικές τιμές αναφοράς για την 
καθοδήγηση της εκτίμησής τους ως προς 
την επάρκεια των νόμιμων κατώτατων 
μισθών σε σχέση με το γενικό επίπεδο των 
ακαθάριστων μισθών, όπως αυτές που 
χρησιμοποιούνται συνήθως σε διεθνές 
επίπεδο.

3. Τα κράτη μέλη παραμένουν 
αρμόδια για τον καθορισμό των νόμιμων 
κατώτατων μισθών. Με βάση τα εθνικά 
κριτήρια που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, τα κράτη μέλη καθορίζουν 
εθνικούς στόχους για την επάρκεια του 
νόμιμου κατώτατου μισθού, ώστε να 
εξασφαλίζεται αξιοπρεπές βιοτικό 
επίπεδο για τους εργαζομένους. Οι 
κατώτατοι μισθοί κάτω από τιμή 
αναφοράς που ανέρχεται στο 75% του 
ακαθάριστου διάμεσου μισθού, 
θεωρούνται ως μη αξιοπρεπείς και 
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αθέμιτοι.

Or. fr

Τροπολογία 621
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
ενδεικτικές τιμές αναφοράς για την 
καθοδήγηση της εκτίμησής τους ως προς 
την επάρκεια των νόμιμων κατώτατων 
μισθών σε σχέση με το γενικό επίπεδο 
των ακαθάριστων μισθών, όπως αυτές 
που χρησιμοποιούνται συνήθως σε 
διεθνές επίπεδο.

3. Τα κράτη μέλη παραμένουν 
αρμόδια για τον καθορισμό του νόμιμου 
κατώτατου μισθού. Βάσει των εθνικών 
κριτηρίων, όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, τα κράτη μέλη εγγυώνται 
την επάρκεια του νόμιμου κατώτατου 
μισθού, ώστε να εξασφαλίζεται 
αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο για τους 
εργαζομένους. Οι κατώτατοι μισθοί κάτω 
από ενδεικτική τιμή αναφοράς που 
ανέρχεται στο 60% του ακαθάριστου 
διαμέσου μισθού και στο 50% του 
ακαθάριστου μέσου μισθού θεωρούνται 
ανεπαρκείς.

Or. en

Τροπολογία 622
Maria Walsh, Seán Kelly

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
ενδεικτικές τιμές αναφοράς για την 
καθοδήγηση της εκτίμησής τους ως προς 
την επάρκεια των νόμιμων κατώτατων 
μισθών σε σχέση με το γενικό επίπεδο των 
ακαθάριστων μισθών, όπως αυτές που 
χρησιμοποιούνται συνήθως σε διεθνές 

3. Τα κράτη μέλη ορίζουν συναφή 
συμβουλευτικά όργανα, ή τα συγκροτούν, 
όπου δεν υφίστανται, για να 
συμβουλεύουν τις αρμόδιες αρχές για 
ζητήματα που άπτονται των νόμιμων 
κατώτατων μισθών.
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επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 623
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Yana Toom

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
ενδεικτικές τιμές αναφοράς για την 
καθοδήγηση της εκτίμησής τους ως προς 
την επάρκεια των νόμιμων κατώτατων 
μισθών σε σχέση με το γενικό επίπεδο των 
ακαθάριστων μισθών, όπως αυτές που 
χρησιμοποιούνται συνήθως σε διεθνές 
επίπεδο.

3. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
ενδεικτικές τιμές αναφοράς για την 
καθοδήγηση της εκτίμησής τους ως προς 
την επάρκεια των νόμιμων κατώτατων 
μισθών σε σχέση με το γενικό επίπεδο των 
ακαθάριστων μισθών, όπως αυτές που 
χρησιμοποιούνται συνήθως σε διεθνές 
επίπεδο, που ανέρχονται στο 60% του 
ακαθάριστου διάμεσου μισθού και στο 
50% του ακαθάριστου μέσου μισθού, οι 
οποίες μπορούν να θεωρηθούν ότι 
καθιστούν δυνατή μια αξιοπρεπή 
διαβίωση.

Or. en

Τροπολογία 624
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
ενδεικτικές τιμές αναφοράς για την 
καθοδήγηση της εκτίμησής τους ως προς 
την επάρκεια των νόμιμων κατώτατων 
μισθών σε σχέση με το γενικό επίπεδο των 
ακαθάριστων μισθών, όπως αυτές που 
χρησιμοποιούνται συνήθως σε διεθνές 

3. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
ενδεικτικές τιμές αναφοράς για την 
καθοδήγηση της εκτίμησής τους ως προς 
την επάρκεια των νόμιμων κατώτατων 
μισθών σε σχέση με το γενικό επίπεδο των 
ακαθάριστων μισθών, όπως αυτές που 
χρησιμοποιούνται συνήθως σε διεθνές 
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επίπεδο. επίπεδο, σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1 του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Χάρτη.

Or. en

Τροπολογία 625
Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
ενδεικτικές τιμές αναφοράς για την 
καθοδήγηση της εκτίμησής τους ως προς 
την επάρκεια των νόμιμων κατώτατων 
μισθών σε σχέση με το γενικό επίπεδο των 
ακαθάριστων μισθών, όπως αυτές που 
χρησιμοποιούνται συνήθως σε διεθνές 
επίπεδο.

3. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
ενδεικτικές τιμές αναφοράς για την 
καθοδήγηση της εκτίμησής τους ως προς 
την επάρκεια των νόμιμων κατώτατων 
μισθών σε σχέση με το γενικό επίπεδο των 
ακαθάριστων μισθών.

Or. it

Τροπολογία 626
Anne Sander

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
ενδεικτικές τιμές αναφοράς για την 
καθοδήγηση της εκτίμησής τους ως προς 
την επάρκεια των νόμιμων κατώτατων 
μισθών σε σχέση με το γενικό επίπεδο των 
ακαθάριστων μισθών, όπως αυτές που 
χρησιμοποιούνται συνήθως σε διεθνές 
επίπεδο.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χρησιμοποιούν ενδεικτικές τιμές αναφοράς 
για την καθοδήγηση της εκτίμησής τους ως 
προς την επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών σε σχέση με το γενικό 
επίπεδο των ακαθάριστων μισθών, όπως 
για παράδειγμα αυτές που 
χρησιμοποιούνται συνήθως σε διεθνές 
επίπεδο.

Or. fr
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Τροπολογία 627
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
ενδεικτικές τιμές αναφοράς για την 
καθοδήγηση της εκτίμησής τους ως προς 
την επάρκεια των νόμιμων κατώτατων 
μισθών σε σχέση με το γενικό επίπεδο των 
ακαθάριστων μισθών, όπως αυτές που 
χρησιμοποιούνται συνήθως σε διεθνές 
επίπεδο.

3. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
ενδεικτικές τιμές αναφοράς για την 
καθοδήγηση της εκτίμησής τους ως προς 
την επάρκεια των νόμιμων κατώτατων 
μισθών σε σχέση με το γενικό επίπεδο των 
ακαθάριστων μισθών.

Or. en

Τροπολογία 628
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
ενδεικτικές τιμές αναφοράς για την 
καθοδήγηση της εκτίμησής τους ως προς 
την επάρκεια των νόμιμων κατώτατων 
μισθών σε σχέση με το γενικό επίπεδο των 
ακαθάριστων μισθών, όπως αυτές που 
χρησιμοποιούνται συνήθως σε διεθνές 
επίπεδο.

3. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
χρησιμοποιούν ενδεικτικές τιμές αναφοράς 
για την καθοδήγηση της εκτίμησής τους ως 
προς την επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών σε σχέση με το γενικό 
επίπεδο των ακαθάριστων μισθών, όπως 
αυτές που χρησιμοποιούνται συνήθως σε 
διεθνές επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 629
Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
ενδεικτικές τιμές αναφοράς για την 
καθοδήγηση της εκτίμησής τους ως προς 
την επάρκεια των νόμιμων κατώτατων 
μισθών σε σχέση με το γενικό επίπεδο των 
ακαθάριστων μισθών, όπως αυτές που 
χρησιμοποιούνται συνήθως σε διεθνές 
επίπεδο.

3. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
χρησιμοποιούν ενδεικτικές τιμές αναφοράς 
για την καθοδήγηση της εκτίμησής τους ως 
προς την επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών σε σχέση με το γενικό 
επίπεδο των ακαθάριστων μισθών, όπως 
αυτές που χρησιμοποιούνται συνήθως σε 
διεθνές επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 630
Leila Chaibi, Manon Aubry, Manuel Bompard, Emmanuel Maurel, Younous Omarjee, 
Anne-Sophie Pelletier, Eugenia Rodríguez Palop, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή επανεξετάζει και 
ολοκληρώνει το πιλοτικό έργο του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Προϋπολογισμών 
Αναφοράς, που έχει ως στόχο τόσο την 
ανάπτυξη μιας κοινής μεθοδολογίας για 
τη θέσπιση προϋπολογισμών αναφοράς, 
συγκρίσιμων και υψηλής ποιότητας, σε 
όλες τις χώρες της ΕΕ, όσο και τη 
δημιουργία ενός δικτύου 
εμπειρογνωμόνων για τον σχεδιασμό και 
την ανάπτυξη συνολικών 
προϋπολογισμών αναφοράς σε όλες τις 
χώρες της ΕΕ, κατ’ εφαρμογή της 
παρούσας κοινής μεθοδολογίας.

Or. fr

Τροπολογία 631
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão, 
Leila Chaibi
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη 
τις πρόσθετες διατάξεις στην περίπτωση 
των κριτηρίων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 δεν αρκούν για την κάλυψη 
του κόστους διαβίωσης, όπως το καλάθι 
των αγαθών και υπηρεσιών σε 
πραγματικές τιμές.

Or. en

Τροπολογία 632
Peter Lundgren

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν την 
τακτική και έγκαιρη επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, 
προκειμένου να διατηρείται η επάρκειά 
τους.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 633
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν την 
τακτική και έγκαιρη επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, προκειμένου 
να διατηρείται η επάρκειά τους.

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν την 
τακτική και έγκαιρη επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, προκειμένου 
να διασφαλίζεται και να διατηρείται η 
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επάρκειά τους. Οι τακτικές και έγκαιρες 
επικαιροποιήσεις πραγματοποιούνται 
τουλάχιστον σε ετήσια βάση.

Or. en

Τροπολογία 634
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν την 
τακτική και έγκαιρη επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, προκειμένου 
να διατηρείται η επάρκειά τους.

4. Τα κράτη μέλη συνεχίσουν να 
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα 
με τις εθνικές πρακτικές και τους νόμους 
για να διασφαλίζουν την τακτική και 
έγκαιρη επικαιροποίηση των νόμιμων 
κατώτατων μισθών, προκειμένου να 
διατηρείται η επάρκειά τους.

Or. en

Τροπολογία 635
Sandra Pereira, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν την 
τακτική και έγκαιρη επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, προκειμένου 
να διατηρείται η επάρκειά τους.

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν την 
τακτική και έγκαιρη επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, προκειμένου 
να συνεχίζεται η ανοδική σύγκλισή τους 
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. pt

Τροπολογία 636
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν την 
τακτική και έγκαιρη επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, προκειμένου 
να διατηρείται η επάρκειά τους.

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν την 
τακτική και έγκαιρη, τουλάχιστον σε 
ετήσια βάση, επικαιροποίηση των νόμιμων 
κατώτατων μισθών, προκειμένου να 
διατηρείται η επάρκειά τους.

Or. it

Τροπολογία 637
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν την 
τακτική και έγκαιρη επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, προκειμένου 
να διατηρείται η επάρκειά τους.

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν την 
τακτική, διαφανή και έγκαιρη 
επικαιροποίηση των νόμιμων κατώτατων 
μισθών, προκειμένου να συνεχίσει να 
προάγεται η επάρκειά τους.

Or. en

Τροπολογία 638
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν την 
τακτική και έγκαιρη επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, προκειμένου 

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν την 
τακτική και έγκαιρη επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, προκειμένου 
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να διατηρείται η επάρκειά τους. να διασφαλίζεται η επάρκειά τους.

Or. en

Τροπολογία 639
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν την 
τακτική και έγκαιρη επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, προκειμένου 
να διατηρείται η επάρκειά τους.

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν την 
τακτική και έγκαιρη επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, προκειμένου 
να συνεχίσει να προάγεται η επάρκειά 
τους.

Or. en

Τροπολογία 640
Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν την 
τακτική και έγκαιρη επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, προκειμένου 
να διατηρείται η επάρκειά τους.

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν την 
τακτική και έγκαιρη επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, προκειμένου 
να συνεχίσει να προάγεται η επάρκειά 
τους.

Or. en

Τροπολογία 641
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu 
Winkler, Daniel Buda, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt Vincze, Cristian-
Silviu Buşoi
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν την 
τακτική και έγκαιρη επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, προκειμένου 
να διατηρείται η επάρκειά τους.

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν την 
τακτική και έγκαιρη επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών.

Or. en

Τροπολογία 642
Stefan Berger, Ralf Seekatz, Markus Ferber, Sven Schulze, Jens Gieseke, Markus 
Pieper, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Axel Voss, Tomáš 
Zdechovský

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν την 
τακτική και έγκαιρη επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, προκειμένου 
να διατηρείται η επάρκειά τους.

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν την 
τακτική και έγκαιρη επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, προκειμένου 
να προάγεται η επάρκειά τους.

Or. en

Τροπολογία 643
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, David Lega, Tomas Tobé, Arba Kokalari, Jörgen 
Warborn

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν την 
τακτική και έγκαιρη επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, προκειμένου 
να διατηρείται η επάρκειά τους.

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν την 
τακτική και έγκαιρη επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, προκειμένου 
να προάγεται η επάρκειά τους.
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Or. en

Τροπολογία 644
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν την 
τακτική και έγκαιρη επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, προκειμένου 
να διατηρείται η επάρκειά τους.

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν την 
ετήσια επικαιροποίηση των νόμιμων 
κατώτατων μισθών, προκειμένου να 
διατηρείται η επάρκειά τους.

Or. en

Τροπολογία 645
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão, 
Sandra Pereira

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Κανένα μέτρο της παρούσας 
οδηγίας δεν θεωρείται ή ερμηνεύεται ως 
επιβολή ή άμεση προώθηση άμεσα ή 
έχουσα ως έμμεση επίπτωση μείωση του 
επιπέδου των νόμιμων κατώτατων 
μισθών, ή ως αποτροπή αύξησης του 
επιπέδου κατώτατων μισθών από τα 
κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 646
Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι επικαιροποιήσεις των νόμιμων 
κατώτατων μισθών πρέπει να 
πραγματοποιούνται με την επιφύλαξη 
άλλων μηχανισμών στήριξης του 
εισοδήματος, όπως η κρατική ενίσχυση 
για εργαζομένους σε μειονεκτική θέση και 
για εργαζόμενους με αναπηρία, όπως 
ορίζονται στον κανονισμό αριθ. 651/2014 
ή οι παροχές αναπηρίας

Or. en

Τροπολογία 647
Jordi Cañas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι επικαιροποιήσεις των νόμιμων 
κατώτατων μισθών πρέπει να 
πραγματοποιούνται με την επιφύλαξη 
άλλων μηχανισμών στήριξης του 
εισοδήματος, όπως οι παροχές αναπηρίας 
ή η κρατική ενίσχυση για εργαζομένους 
σε μειονεκτική θέση και για εργαζόμενους 
με αναπηρία, όπως ορίζονται στον 
κανονισμό αριθ. 651/2014.

Or. en

Τροπολογία 648
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Κανένα μέτρο στην παρούσα 
οδηγία δεν πρέπει να κατανοηθεί ή να 
ερμηνευθεί ως επιβολή ή προώθηση του 
επιπέδου του νόμιμου κατώτατου μισθού 
ή ως εμπόδιο αύξησής του από τα κράτη 
μέλη.

Or. it

Τροπολογία 649
Marc Angel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η επικαιροποίηση των νόμιμων 
κατώτατων μισθών πρέπει να 
πραγματοποιείται με την επιφύλαξη τυχόν 
άλλων μηχανισμών στήριξης του 
εισοδήματος· όπως η κρατική ενίσχυση 
των εργαζόμενων σε μειονεκτική θέση 
και των εργαζομένων με αναπηρία

Or. en

Τροπολογία 650
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι επικαιροποιήσεις των 
κατώτατων μισθών πρέπει να 
πραγματοποιούνται με την επιφύλαξη 
άλλων μηχανισμών στήριξης του 
εισοδήματος, όπως οι παροχές για 
εργαζομένους με αναπηρία.
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Or. en

Τροπολογία 651
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη συγκροτούν 
συμβουλευτικά όργανα για να 
συμβουλεύουν τις αρμόδιες αρχές στα 
ζητήματα που σχετίζονται με τους 
νόμιμους κατώτατους μισθούς.

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 652
Peter Lundgren

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη συγκροτούν 
συμβουλευτικά όργανα για να 
συμβουλεύουν τις αρμόδιες αρχές στα 
ζητήματα που σχετίζονται με τους 
νόμιμους κατώτατους μισθούς.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 653
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη συγκροτούν 5. τα κράτη μέλη συγκροτούν ή 
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συμβουλευτικά όργανα για να 
συμβουλεύουν τις αρμόδιες αρχές στα 
ζητήματα που σχετίζονται με τους 
νόμιμους κατώτατους μισθούς.

ορίζουν συμβουλευτικό όργανο, το οποίο 
περιλαμβάνει τους κοινωνικούς εταίρους, 
για να συμβουλεύει τις αρμόδιες αρχές στα 
ζητήματα που σχετίζονται με τους 
νόμιμους κατώτατους μισθούς. Το εν λόγω 
όργανο διαθέτει επαρκείς πόρους για τη 
διεξαγωγή ή ανάθεση ανεξάρτητης 
έρευνας σχετικά με τον αντίκτυπο των 
αλλαγών του κατώτατου μισθού στους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 654
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη συγκροτούν 
συμβουλευτικά όργανα για να 
συμβουλεύουν τις αρμόδιες αρχές στα 
ζητήματα που σχετίζονται με τους 
νόμιμους κατώτατους μισθούς.

5. Εφόσον είναι αναγκαίο, τα κράτη 
μέλη συγκροτούν συμβουλευτικά όργανα 
για να συμβουλεύουν τις αρμόδιες αρχές 
στα ζητήματα που σχετίζονται με τους 
νόμιμους κατώτατους μισθούς. Το εν λόγω 
καθήκον πρέπει να ανατίθεται στους 
κοινωνικούς εταίρους, εφόσον είναι 
διαθέσιμοι.

Or. en

Τροπολογία 655
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, 
Sylvie Brunet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη συγκροτούν 
συμβουλευτικά όργανα για να 
συμβουλεύουν τις αρμόδιες αρχές στα 

5. Τα κράτη μέλη ορίζουν συναφή 
συμβουλευτικά όργανα, ή τα συγκροτούν 
όπου δεν υφίστανται, για να 
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ζητήματα που σχετίζονται με τους 
νόμιμους κατώτατους μισθούς.

συμβουλεύουν τις αρμόδιες αρχές στα 
ζητήματα που σχετίζονται με τους 
νόμιμους κατώτατους μισθούς.

Or. en

Τροπολογία 656
Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη συγκροτούν 
συμβουλευτικά όργανα για να 
συμβουλεύουν τις αρμόδιες αρχές στα 
ζητήματα που σχετίζονται με τους 
νόμιμους κατώτατους μισθούς.

5. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να 
συγκροτούν ή να ορίζουν συμβουλευτικά 
όργανα για να συμβουλεύουν τις αρμόδιες 
αρχές στα ζητήματα που σχετίζονται με 
τους νόμιμους κατώτατους μισθούς, κατά 
περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 657
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη συγκροτούν 
συμβουλευτικά όργανα για να 
συμβουλεύουν τις αρμόδιες αρχές στα 
ζητήματα που σχετίζονται με τους 
νόμιμους κατώτατους μισθούς.

5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
παροχή συμβουλών, είτε μέσω της 
διοίκησης είτε μέσω των κοινωνικών 
εταίρων, στα ζητήματα που σχετίζονται με 
τους νόμιμους κατώτατους μισθούς.

Or. es

Τροπολογία 658
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu 
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt 
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη συγκροτούν 
συμβουλευτικά όργανα για να 
συμβουλεύουν τις αρμόδιες αρχές στα 
ζητήματα που σχετίζονται με τους 
νόμιμους κατώτατους μισθούς.

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
υπάρχουν συμβουλευτικά όργανα για να 
συμβουλεύουν τις αρμόδιες αρχές στα 
ζητήματα που σχετίζονται με τους 
νόμιμους κατώτατους μισθούς.

Or. en

Τροπολογία 659
Sandra Pereira, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη συγκροτούν 
συμβουλευτικά όργανα για να 
συμβουλεύουν τις αρμόδιες αρχές στα 
ζητήματα που σχετίζονται με τους 
νόμιμους κατώτατους μισθούς.

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
συγκροτούν συμβουλευτικά όργανα για να 
συμβουλεύουν τις αρμόδιες αρχές στα 
ζητήματα που σχετίζονται με τους 
νόμιμους κατώτατους μισθούς.

Or. pt

Τροπολογία 660
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα άρθρα 5, 6, 7 και 8 δεν 
εφαρμόζονται στις συλλογικές συμβάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των καθολικά 
εφαρμοστέων συλλογικών συμβάσεων με 
νόμο ή άλλες δεσμευτικές νομικές 
διατάξεις. Στα κράτη μέλη με νόμιμους 
κατώτατους μισθούς και συλλογικές 
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συμβάσεις, δεν επιτρέπεται οι συλλογικές 
συμβάσεις να ορίζονται κάτω από τον 
νόμιμο κατώτατο μισθό ούτε να 
εξαιρούνται οι εργαζόμενοι από την 
προστασία του νόμιμου κατώτατου 
μισθού.

Or. en

Τροπολογία 661
Stefan Berger, Ralf Seekatz, Markus Ferber, Sven Schulze, Jens Gieseke, Markus 
Pieper, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Axel Voss, Tomáš 
Zdechovský

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 διαγράφεται
Διαφοροποιήσεις και κρατήσεις

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν διαφορετικά επίπεδα νόμιμου 
κατώτατου μισθού για συγκεκριμένες 
ομάδες εργαζομένων. Τα κράτη μέλη 
διατηρούν τις εν λόγω διαφοροποιήσεις 
στο ελάχιστο και διασφαλίζουν ότι οι 
υπάρχουσες διαφοροποιήσεις δεν 
εισάγουν διακρίσεις, είναι αναλογικές, 
κατά περίπτωση χρονικά περιορισμένες, 
και δικαιολογούνται αντικειμενικά και 
λογικά από θεμιτό στόχο.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν κρατήσεις διά νόμου οι οποίες 
μειώνουν την αμοιβή που καταβάλλεται 
στους εργαζομένους σε επίπεδο 
χαμηλότερο εκείνου του νόμιμου 
κατώτατου μισθού. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω κρατήσεις 
από τους νόμιμους κατώτατους μισθούς 
είναι αναγκαίες, αντικειμενικά 
δικαιολογημένες και αναλογικές.

Or. en
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Τροπολογία 662
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 διαγράφεται
Διαφοροποιήσεις και κρατήσεις

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν διαφορετικά επίπεδα νόμιμου 
κατώτατου μισθού για συγκεκριμένες 
ομάδες εργαζομένων. Τα κράτη μέλη 
διατηρούν τις εν λόγω διαφοροποιήσεις 
στο ελάχιστο και διασφαλίζουν ότι οι 
υπάρχουσες διαφοροποιήσεις δεν 
εισάγουν διακρίσεις, είναι αναλογικές, 
κατά περίπτωση χρονικά περιορισμένες, 
και δικαιολογούνται αντικειμενικά και 
λογικά από θεμιτό στόχο.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν κρατήσεις διά νόμου οι οποίες 
μειώνουν την αμοιβή που καταβάλλεται 
στους εργαζομένους σε επίπεδο 
χαμηλότερο εκείνου του νόμιμου 
κατώτατου μισθού. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω κρατήσεις 
από τους νόμιμους κατώτατους μισθούς 
είναι αναγκαίες, αντικειμενικά 
δικαιολογημένες και αναλογικές.

Or. en

Τροπολογία 663
Anne Sander

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαφοροποιήσεις και κρατήσεις Δυνατότητες να διατηρηθούν οι 
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διαφοροποιήσεις και κρατήσεις

Or. fr

Τροπολογία 664
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαφοροποιήσεις και κρατήσεις Ίση μεταχείριση και κρατήσεις

Or. en

Τροπολογία 665
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαφοροποιήσεις και κρατήσεις Ίση μεταχείριση

Or. en

Τροπολογία 666
Leila Chaibi, Manon Aubry, Manuel Bompard, Emmanuel Maurel, Younous Omarjee, 
Anne-Sophie Pelletier, Eugenia Rodríguez Palop, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν διαφορετικά επίπεδα νόμιμου 
κατώτατου μισθού για συγκεκριμένες 
ομάδες εργαζομένων. Τα κράτη μέλη 
διατηρούν τις εν λόγω διαφοροποιήσεις 

διαγράφεται
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στο ελάχιστο και διασφαλίζουν ότι οι 
υπάρχουσες διαφοροποιήσεις δεν 
εισάγουν διακρίσεις, είναι αναλογικές, 
κατά περίπτωση χρονικά περιορισμένες, 
και δικαιολογούνται αντικειμενικά και 
λογικά από θεμιτό στόχο.

Or. fr

Τροπολογία 667
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν διαφορετικά επίπεδα νόμιμου 
κατώτατου μισθού για συγκεκριμένες 
ομάδες εργαζομένων. Τα κράτη μέλη 
διατηρούν τις εν λόγω διαφοροποιήσεις 
στο ελάχιστο και διασφαλίζουν ότι οι 
υπάρχουσες διαφοροποιήσεις δεν 
εισάγουν διακρίσεις, είναι αναλογικές, 
κατά περίπτωση χρονικά περιορισμένες, 
και δικαιολογούνται αντικειμενικά και 
λογικά από θεμιτό στόχο.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 668
Jordi Cañas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν διαφορετικά επίπεδα νόμιμου 
κατώτατου μισθού για συγκεκριμένες 
ομάδες εργαζομένων. Τα κράτη μέλη 
διατηρούν τις εν λόγω διαφοροποιήσεις 
στο ελάχιστο και διασφαλίζουν ότι οι 

διαγράφεται
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υπάρχουσες διαφοροποιήσεις δεν 
εισάγουν διακρίσεις, είναι αναλογικές, 
κατά περίπτωση χρονικά περιορισμένες, 
και δικαιολογούνται αντικειμενικά και 
λογικά από θεμιτό στόχο.

Or. en

Τροπολογία 669
Klára Dobrev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν διαφορετικά επίπεδα νόμιμου 
κατώτατου μισθού για συγκεκριμένες 
ομάδες εργαζομένων. Τα κράτη μέλη 
διατηρούν τις εν λόγω διαφοροποιήσεις 
στο ελάχιστο και διασφαλίζουν ότι οι 
υπάρχουσες διαφοροποιήσεις δεν 
εισάγουν διακρίσεις, είναι αναλογικές, 
κατά περίπτωση χρονικά περιορισμένες, 
και δικαιολογούνται αντικειμενικά και 
λογικά από θεμιτό στόχο.

1. Στα κράτη μέλη όπου υφίσταται 
νόμιμος κατώτατος μισθός διασφαλίζεται 
ότι όλοι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν κατ’ 
ελάχιστον τον νόμιμο κατώτατο μισθό.

Or. en

Τροπολογία 670
Sandra Pereira, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν διαφορετικά επίπεδα νόμιμου 
κατώτατου μισθού για συγκεκριμένες 
ομάδες εργαζομένων. Τα κράτη μέλη 
διατηρούν τις εν λόγω διαφοροποιήσεις 
στο ελάχιστο και διασφαλίζουν ότι οι 
υπάρχουσες διαφοροποιήσεις δεν 

1. Θεσπίζεται πλαίσιο ελάχιστων 
όρων το οποίο ισχύει για τους 
κατώτατους μισθούς. Δεν θεσπίζονται 
πρόσθετα μέτρα τα οποία επιτρέπουν την 
εφαρμογή διαφοροποιήσεων και 
μειώσεων, πέρα από τις κοινωνικές 
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εισάγουν διακρίσεις, είναι αναλογικές, 
κατά περίπτωση χρονικά περιορισμένες, 
και δικαιολογούνται αντικειμενικά και 
λογικά από θεμιτό στόχο.

εισφορές.

Or. pt

Τροπολογία 671
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν διαφορετικά επίπεδα νόμιμου 
κατώτατου μισθού για συγκεκριμένες 
ομάδες εργαζομένων. Τα κράτη μέλη 
διατηρούν τις εν λόγω διαφοροποιήσεις 
στο ελάχιστο και διασφαλίζουν ότι οι 
υπάρχουσες διαφοροποιήσεις δεν 
εισάγουν διακρίσεις, είναι αναλογικές, 
κατά περίπτωση χρονικά περιορισμένες, 
και δικαιολογούνται αντικειμενικά και 
λογικά από θεμιτό στόχο.

1. Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπουν 
διαφορετικά ποσοστά νόμιμων 
κατώτατων μισθών για συγκεκριμένες 
ομάδες εργαζομένων και επιβάλλουν τους 
κατώτατους μισθούς με τρόπο που δεν 
εισάγει διακρίσεις.

Or. en

Τροπολογία 672
Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν διαφορετικά επίπεδα νόμιμου 
κατώτατου μισθού για συγκεκριμένες 
ομάδες εργαζομένων. Τα κράτη μέλη 
διατηρούν τις εν λόγω διαφοροποιήσεις 
στο ελάχιστο και διασφαλίζουν ότι οι 
υπάρχουσες διαφοροποιήσεις δεν 

1. Όταν τα κράτη μέλη επιτρέπουν 
διαφορετικά επίπεδα του νόμιμου 
κατώτατου μισθού για συγκεκριμένες 
ομάδες εργαζομένων ή εφαρμόζουν 
παρακρατήσεις βάσει νόμου που 
μειώνουν τον μισθό που καταβάλλεται σε 
επίπεδο χαμηλότερο από το σχετικό 



PE692.765v02-00 382/500 AM\1231713EL.docx

EL

εισάγουν διακρίσεις, είναι αναλογικές, 
κατά περίπτωση χρονικά περιορισμένες, 
και δικαιολογούνται αντικειμενικά και 
λογικά από θεμιτό στόχο.

νόμιμο κατώτατο μισθό, πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι τέτοιες αλλαγές και 
παρακρατήσεις δεν εισάγουν διακρίσεις, 
είναι αναλογικές, προσωρινές και 
αντικειμενικά δικαιολογημένες από 
νομικής άποψης.

Or. it

Τροπολογία 673
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda, Romana Tomc, Radan Kanev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν διαφορετικά επίπεδα νόμιμου 
κατώτατου μισθού για συγκεκριμένες 
ομάδες εργαζομένων. Τα κράτη μέλη 
διατηρούν τις εν λόγω διαφοροποιήσεις 
στο ελάχιστο και διασφαλίζουν ότι οι 
υπάρχουσες διαφοροποιήσεις δεν εισάγουν 
διακρίσεις, είναι αναλογικές, κατά 
περίπτωση χρονικά περιορισμένες, και 
δικαιολογούνται αντικειμενικά και λογικά 
από θεμιτό στόχο.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν διαφορετικά επίπεδα νόμιμου 
κατώτατου μισθού για συγκεκριμένες 
ομάδες εργαζομένων μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις. Μια τέτοια διαφοροποίηση 
πρέπει να αιτιολογείται αντικειμενικά και 
λογικά από θεμιτό στόχο. Τα κράτη μέλη 
διατηρούν τις εν λόγω διαφοροποιήσεις 
στο ελάχιστο και διασφαλίζουν ότι οι 
υπάρχουσες διαφοροποιήσεις δεν εισάγουν 
διακρίσεις, είναι αναλογικές, κατά 
περίπτωση χρονικά περιορισμένες.

Or. en

Τροπολογία 674
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu Winkler, 
Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt Vincze, 
Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν διαφορετικά επίπεδα νόμιμου 
κατώτατου μισθού για συγκεκριμένες 

1. Όταν τα κράτη μέλη επιτρέπουν 
διαφορετικά επίπεδα νόμιμου κατώτατου 
μισθού για συγκεκριμένες ομάδες 
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ομάδες εργαζομένων. Τα κράτη μέλη 
διατηρούν τις εν λόγω διαφοροποιήσεις 
στο ελάχιστο και διασφαλίζουν ότι οι 
υπάρχουσες διαφοροποιήσεις δεν εισάγουν 
διακρίσεις, είναι αναλογικές, κατά 
περίπτωση χρονικά περιορισμένες, και 
δικαιολογούνται αντικειμενικά και λογικά 
από θεμιτό στόχο.

εργαζομένων ή κρατήσεις διά νόμου οι 
οποίες μειώνουν την καταβαλλόμενη 
αμοιβή σε επίπεδο χαμηλότερο από εκείνο 
του σχετικού νόμιμου κατώτατου μισθού, 
διασφαλίζουν ότι οι υπάρχουσες 
διαφοροποιήσεις και κρατήσεις δεν 
εισάγουν διακρίσεις, είναι αναλογικές και 
δικαιολογούνται από θεμιτό στόχο.

Or. en

Τροπολογία 675
Eugen Tomac, Marian-Jean Marinescu, Vasile Blaga, Daniel Buda, Siegfried Mureşan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν διαφορετικά επίπεδα νόμιμου 
κατώτατου μισθού για συγκεκριμένες 
ομάδες εργαζομένων. Τα κράτη μέλη 
διατηρούν τις εν λόγω διαφοροποιήσεις 
στο ελάχιστο και διασφαλίζουν ότι οι 
υπάρχουσες διαφοροποιήσεις δεν εισάγουν 
διακρίσεις, είναι αναλογικές, κατά 
περίπτωση χρονικά περιορισμένες, και 
δικαιολογούνται αντικειμενικά και λογικά 
από θεμιτό στόχο.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν διαφορετικά επίπεδα νόμιμου 
κατώτατου μισθού για συγκεκριμένες 
ομάδες εργαζομένων. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι υπάρχουσες 
διαφοροποιήσεις δεν εισάγουν διακρίσεις, 
είναι αναλογικές και δικαιολογούνται 
αντικειμενικά και λογικά από θεμιτό 
στόχο.

Or. en

Τροπολογία 676
Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν διαφορετικά επίπεδα νόμιμου 
κατώτατου μισθού για συγκεκριμένες 
ομάδες εργαζομένων. Τα κράτη μέλη 

1. Όταν τα κράτη μέλη επιτρέπουν 
διαφορετικά επίπεδα νόμιμου κατώτατου 
μισθού για συγκεκριμένες ομάδες 
εργαζομένων ή κρατήσεις διά νόμου οι 
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διατηρούν τις εν λόγω διαφοροποιήσεις 
στο ελάχιστο και διασφαλίζουν ότι οι 
υπάρχουσες διαφοροποιήσεις δεν 
εισάγουν διακρίσεις, είναι αναλογικές, 
κατά περίπτωση χρονικά περιορισμένες, 
και δικαιολογούνται αντικειμενικά και 
λογικά από θεμιτό στόχο.

οποίες μειώνουν την καταβαλλόμενη 
αμοιβή σε επίπεδο χαμηλότερο από εκείνο 
του σχετικού νόμιμου κατώτατου μισθού, 
διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω 
διαφοροποιήσεις και κρατήσεις δεν 
εισάγουν διακρίσεις και είναι αναλογικές.

Or. en

Τροπολογία 677
Anne Sander

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν διαφορετικά επίπεδα νόμιμου 
κατώτατου μισθού για συγκεκριμένες 
ομάδες εργαζομένων. Τα κράτη μέλη 
διατηρούν τις εν λόγω διαφοροποιήσεις 
στο ελάχιστο και διασφαλίζουν ότι οι 
υπάρχουσες διαφοροποιήσεις δεν εισάγουν 
διακρίσεις, είναι αναλογικές, κατά 
περίπτωση χρονικά περιορισμένες, και 
δικαιολογούνται αντικειμενικά και λογικά 
από θεμιτό στόχο.

1. Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να 
επιτρέπουν διαφορετικά επίπεδα νόμιμου 
κατώτατου μισθού για συγκεκριμένες 
ομάδες εργαζομένων, ειδικότερα 
προκειμένου να διευκολύνουν τη 
μαθητεία ή την ένταξή τους στην αγορά 
εργασίας. Τα κράτη μέλη διατηρούν τις εν 
λόγω διαφοροποιήσεις στο ελάχιστο και 
διασφαλίζουν ότι οι υπάρχουσες 
διαφοροποιήσεις δεν εισάγουν διακρίσεις.

Or. fr

Τροπολογία 678
Radan Kanev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι νόμιμοι κατώτατοι μισθοί 
δύνανται να διαφέρουν σε περιφερειακή 
βάση, βάσει των κριτηρίων που ορίζονται 
στο άρθρο 5, ενώ οι κλαδικοί κατώτατοι 
μισθοί πρέπει να καθορίζονται, ακόμη και 
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στα κράτη μέλη με νόμιμο κατώτατο 
μισθό, μόνο μέσω κοινωνικής 
διαπραγμάτευσης, σε επίπεδα υψηλότερα 
από τον εθνικό ή περιφερειακό κατώτατο 
μισθό.

Or. en

Τροπολογία 679
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
ίση μεταχείριση των εργαζομένων κατά 
την εφαρμογή της προστασίας του 
κατώτατου μισθού. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι νόμιμοι κατώτατοι 
μισθοί, εφόσον υφίστανται, εφαρμόζονται 
σε όλους τους εργαζομένους.

Or. en

Τροπολογία 680
Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν κρατήσεις διά νόμου οι οποίες 
μειώνουν την αμοιβή που καταβάλλεται 
στους εργαζομένους σε επίπεδο 
χαμηλότερο εκείνου του νόμιμου 
κατώτατου μισθού. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω κρατήσεις 
από τους νόμιμους κατώτατους μισθούς 
είναι αναγκαίες, αντικειμενικά 
δικαιολογημένες και αναλογικές.

διαγράφεται
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Or. it

Τροπολογία 681
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu 
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt 
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν κρατήσεις διά νόμου οι οποίες 
μειώνουν την αμοιβή που καταβάλλεται 
στους εργαζομένους σε επίπεδο 
χαμηλότερο εκείνου του νόμιμου 
κατώτατου μισθού. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω κρατήσεις 
από τους νόμιμους κατώτατους μισθούς 
είναι αναγκαίες, αντικειμενικά 
δικαιολογημένες και αναλογικές.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 682
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão, 
Sandra Pereira, Leila Chaibi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν κρατήσεις διά νόμου οι οποίες 
μειώνουν την αμοιβή που καταβάλλεται 
στους εργαζομένους σε επίπεδο 
χαμηλότερο εκείνου του νόμιμου 
κατώτατου μισθού. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω κρατήσεις 
από τους νόμιμους κατώτατους μισθούς 
είναι αναγκαίες, αντικειμενικά 
δικαιολογημένες και αναλογικές.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 683
Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν κρατήσεις διά νόμου οι οποίες 
μειώνουν την αμοιβή που καταβάλλεται 
στους εργαζομένους σε επίπεδο 
χαμηλότερο εκείνου του νόμιμου 
κατώτατου μισθού. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω κρατήσεις 
από τους νόμιμους κατώτατους μισθούς 
είναι αναγκαίες, αντικειμενικά 
δικαιολογημένες και αναλογικές.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 684
Jordi Cañas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν κρατήσεις διά νόμου οι οποίες 
μειώνουν την αμοιβή που καταβάλλεται 
στους εργαζομένους σε επίπεδο 
χαμηλότερο εκείνου του νόμιμου 
κατώτατου μισθού. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω κρατήσεις 
από τους νόμιμους κατώτατους μισθούς 
είναι αναγκαίες, αντικειμενικά 
δικαιολογημένες και αναλογικές.

2. Όταν τα κράτη μέλη επιτρέπουν 
διαφορετικά ποσοστά νόμιμου 
κατώτατου μισθού για συγκεκριμένες 
ομάδες εργαζομένων ή κρατήσεις διά 
νόμου οι οποίες μειώνουν την αμοιβή που 
καταβάλλεται σε επίπεδο χαμηλότερο 
εκείνου του νόμιμου κατώτατου μισθού, 
διατηρούν τις εν λόγω διαφοροποιήσεις 
και κρατήσεις στο ελάχιστο επίπεδο και 
διασφαλίζουν ότι δεν εισάγουν διακρίσεις, 
είναι αναλογικές και κατά περίπτωση 
χρονικά περιορισμένες, και αντικειμενικά 
δικαιολογημένες από θεμιτό στόχο. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν 
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κρατήσεις σε ευάλωτους και επισφαλείς 
εργαζόμενους.

Or. en

Τροπολογία 685
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν κρατήσεις διά νόμου οι οποίες 
μειώνουν την αμοιβή που καταβάλλεται 
στους εργαζομένους σε επίπεδο 
χαμηλότερο εκείνου του νόμιμου 
κατώτατου μισθού. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω κρατήσεις 
από τους νόμιμους κατώτατους μισθούς 
είναι αναγκαίες, αντικειμενικά 
δικαιολογημένες και αναλογικές.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν μόνον κρατήσεις οι οποίες 
μειώνουν την αμοιβή που καταβάλλεται 
στους εργαζομένους σε επίπεδο 
χαμηλότερο εκείνου του νόμιμου 
κατώτατου μισθού όπου προβλέπεται από 
τον νόμο. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οι εν λόγω κρατήσεις από τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς είναι αναγκαίες, 
αντικειμενικά δικαιολογημένες και 
αναλογικές. Οι κρατήσεις για την αξία του 
εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για την 
εκτέλεση της εργασίας ή το κόστος 
ταξιδιού, σίτισης ή διαμονής και 
στέγασης δεν επιτρέπονται.

Or. en

Τροπολογία 686
Anne Sander

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν κρατήσεις δια νόμου οι οποίες 
μειώνουν την αμοιβή που καταβάλλεται 
στους εργαζομένους σε επίπεδο 
χαμηλότερο εκείνου του νόμιμου 
κατώτατου μισθού. Τα κράτη μέλη 

2. Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να 
επιτρέπουν κρατήσεις δια νόμου οι οποίες 
μειώνουν την αμοιβή που καταβάλλεται 
στους εργαζομένους σε επίπεδο 
χαμηλότερο εκείνου του νόμιμου 
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διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω κρατήσεις 
από τους νόμιμους κατώτατους μισθούς 
είναι αναγκαίες, αντικειμενικά 
δικαιολογημένες και αναλογικές.

κατώτατου μισθού.

Or. fr

Τροπολογία 687
Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν κρατήσεις διά νόμου οι οποίες 
μειώνουν την αμοιβή που καταβάλλεται 
στους εργαζομένους σε επίπεδο 
χαμηλότερο εκείνου του νόμιμου 
κατώτατου μισθού. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω κρατήσεις 
από τους νόμιμους κατώτατους μισθούς 
είναι αναγκαίες, αντικειμενικά 
δικαιολογημένες και αναλογικές.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
δεν υφίστανται κρατήσεις, όπως οι 
δαπάνες που αφορούν την εργασία, οι 
οποίες μειώνουν την αμοιβή που 
καταβάλλεται στους εργαζομένους σε 
επίπεδο χαμηλότερο εκείνου του νόμιμου 
κατώτατου μισθού. Στον υπολογισμό των 
νόμιμων κατώτατων μισθών δεν θα 
πρέπει να περιλαμβάνονται επιμίσθια και 
πρόσθετες πληρωμές, όπως τα 
φιλοδωρήματα, οι υπερωρίες, τα 
επιδόματα στα τέλη του έτους, τα 
επιδόματα διακοπών και οι εισφορές στα 
ταμεία πρόνοιας.

Or. en

Τροπολογία 688
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν κρατήσεις διά νόμου οι οποίες 
μειώνουν την αμοιβή που καταβάλλεται 
στους εργαζομένους σε επίπεδο 

2. Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπουν 
κρατήσεις διά νόμου οι οποίες μειώνουν 
την αμοιβή που καταβάλλεται στους 
εργαζομένους σε επίπεδο χαμηλότερο 
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χαμηλότερο εκείνου του νόμιμου 
κατώτατου μισθού. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω κρατήσεις 
από τους νόμιμους κατώτατους μισθούς 
είναι αναγκαίες, αντικειμενικά 
δικαιολογημένες και αναλογικές.

εκείνου του νόμιμου κατώτατου μισθού.

Or. en

Τροπολογία 689
Klára Dobrev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν κρατήσεις διά νόμου οι οποίες 
μειώνουν την αμοιβή που καταβάλλεται 
στους εργαζομένους σε επίπεδο 
χαμηλότερο εκείνου του νόμιμου 
κατώτατου μισθού. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω κρατήσεις 
από τους νόμιμους κατώτατους μισθούς 
είναι αναγκαίες, αντικειμενικά 
δικαιολογημένες και αναλογικές.

2. Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπουν 
κρατήσεις για ειδικές κατηγορίες 
εργαζομένων οι οποίες μειώνουν την 
αμοιβή που καταβάλλεται στους 
εργαζομένους σε επίπεδο χαμηλότερο 
εκείνου του νόμιμου κατώτατου μισθού.

Or. en

Τροπολογία 690
Maria Walsh, Seán Kelly

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν κρατήσεις διά νόμου οι οποίες 
μειώνουν την αμοιβή που καταβάλλεται 
στους εργαζομένους σε επίπεδο 
χαμηλότερο εκείνου του νόμιμου 
κατώτατου μισθού. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω κρατήσεις 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν ελάχιστες κρατήσεις διά νόμου 
οι οποίες μειώνουν την αμοιβή που 
καταβάλλεται στους εργαζομένους σε 
επίπεδο χαμηλότερο εκείνου του νόμιμου 
κατώτατου μισθού. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω κρατήσεις 
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από τους νόμιμους κατώτατους μισθούς 
είναι αναγκαίες, αντικειμενικά 
δικαιολογημένες και αναλογικές.

από τους νόμιμους κατώτατους μισθούς 
είναι αναγκαίες, αντικειμενικά 
δικαιολογημένες και αναλογικές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο νόμιμος κατώτατος μισθός στην Ιρλανδία προβλέπει ελάχιστες κρατήσεις για σίτιση και 
στέγη, και θα προτιμούσαμε να διατηρηθούν οι εν λόγω διατάξεις.

Τροπολογία 691
Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπουν 
διαφορετικά επίπεδα νόμιμων 
κατώτατων μισθών ή κρατήσεων δια 
νόμου τα οποία μειώνουν την αμοιβή που 
καταβάλλεται στους εργαζομένους σε 
επίπεδο χαμηλότερο από εκείνο του 
νόμιμου κατώτατου μισθού αποκλειστικά 
και μόνο βάσει φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού. Η προστατευμένη 
απασχόληση, όπως ορίζεται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014, θα 
πρέπει να υπόκειται σε νόμιμους 
κατώτατους μισθούς ή σε κλαδικές 
συλλογικές συμβάσεις, αν υπάρχουν.

Or. en

Τροπολογία 692
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οι κρατήσεις, όπως οι δαπάνες που 
αφορούν την εργασία, οι οποίες μειώνουν 
την αμοιβή σε επίπεδο χαμηλότερο από 
εκείνο του νόμιμου κατώτατου μισθού 
δεν επιτρέπονται. Οι δαπάνες που 
αφορούν την εργασία καταβάλλονται από 
τον εργοδότη. Στον υπολογισμό του 
νόμιμου κατώτατου μισθού δεν 
λαμβάνονται υπόψη πρόσθετες 
πληρωμές, όπως τα φιλοδωρήματα, οι 
υπερωρίες, τα επιδόματα στα τέλη του 
έτους, τα επιδόματα διακοπών, καθώς 
και τα επιμίσθια.

Or. en

Τροπολογία 693
Radan Kanev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι πρόσθετες πληρωμές μπορούν 
να περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του 
νόμιμου κατώτατου μισθού μόνο μέσω 
συλλογικής κλαδικής σύμβασης, βάσει 
παραδοσιακών κλαδικών πρακτικών, 
διασφαλίζοντας ωστόσο ότι η τελική 
αμοιβή σε μηνιαία βάση δεν είναι 
χαμηλότερη από τον εθνικό ή 
περιφερειακό νόμιμο κατώτατο μισθό. Το 
ελάχιστο ωρομίσθιο δεν μπορεί να 
επηρεάζεται από τέτοιες συμφωνίες.

Or. en

Τροπολογία 694
Margarita de la Pisa Carrión
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Για να μην επηρεαστεί άμεσα ο 
καθορισμός των αμοιβών, η δυνατότητα 
καθορισμού διαφοροποιήσεων και 
κρατήσεων που προβλέπεται στα δύο 
προηγούμενα εδάφια εφαρμόζεται επίσης 
στα κράτη μέλη στα οποία ο κατώτατος 
μισθός εξασφαλίζεται αποκλειστικά μέσω 
συλλογικών συμβάσεων.

Or. es

Τροπολογία 695
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον 
καθορισμό και την επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών

Ρόλος των κοινωνικών εταίρων στον 
καθορισμό και την επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών

Or. en

Τροπολογία 696
Peter Lundgren

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να διασφαλίζουν ότι οι 
κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν εγκαίρως 
και ουσιαστικά στον καθορισμό και την 
επικαιροποίηση των νόμιμων κατώτατων 
μισθών, μεταξύ άλλων μέσω συμμετοχής 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να διασφαλίζουν ότι οι 
κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν εγκαίρως 
και ουσιαστικά στον καθορισμό και την 
επικαιροποίηση των νόμιμων κατώτατων 
μισθών,
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τους στα συμβουλευτικά όργανα του 
άρθρου 5 παράγραφος 5, και ιδίως όσον 
αφορά:

Or. en

Τροπολογία 697
Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να διασφαλίζουν ότι οι 
κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν εγκαίρως 
και ουσιαστικά στον καθορισμό και την 
επικαιροποίηση των νόμιμων κατώτατων 
μισθών, μεταξύ άλλων μέσω συμμετοχής 
τους στα συμβουλευτικά όργανα του 
άρθρου 5 παράγραφος 5, και ιδίως όσον 
αφορά:

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να διασφαλίζουν ότι οι 
κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν εγκαίρως 
και ουσιαστικά στον καθορισμό και την 
επικαιροποίηση των νόμιμων κατώτατων 
μισθών, είτε άμεσα είτε έμμεσα αναλόγως 
των εθνικών πρακτικών και της εθνικής 
νομοθεσίας, μεταξύ άλλων μέσω 
συμμετοχής τους στα συμβουλευτικά 
όργανα του άρθρου 5 παράγραφος 5, και 
ιδίως όσον αφορά:

Or. en

Τροπολογία 698
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να διασφαλίζουν ότι οι 
κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν εγκαίρως 
και ουσιαστικά στον καθορισμό και την 
επικαιροποίηση των νόμιμων κατώτατων 
μισθών, μεταξύ άλλων μέσω συμμετοχής 
τους στα συμβουλευτικά όργανα του 
άρθρου 5 παράγραφος 5, και ιδίως όσον 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να διασφαλίζουν ότι οι 
κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν εγκαίρως 
και ουσιαστικά στον καθορισμό και την 
επικαιροποίηση των νόμιμων κατώτατων 
μισθών, και ιδίως όσον αφορά:
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αφορά:

Or. pl

Τροπολογία 699
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να διασφαλίζουν ότι οι 
κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν εγκαίρως 
και ουσιαστικά στον καθορισμό και την 
επικαιροποίηση των νόμιμων κατώτατων 
μισθών, μεταξύ άλλων μέσω συμμετοχής 
τους στα συμβουλευτικά όργανα του 
άρθρου 5 παράγραφος 5, και ιδίως όσον 
αφορά:

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να διασφαλίζουν ότι οι 
κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν πλήρως, 
εγκαίρως και ουσιαστικά στον καθορισμό 
και την επικαιροποίηση των νόμιμων 
κατώτατων μισθών, μεταξύ άλλων μέσω 
συμμετοχής τους στο συμβουλευτικό 
όργανο του άρθρου 5 παράγραφος 4, και 
ιδίως όσον αφορά:

Or. en

Τροπολογία 700
Jessica Polfjärd, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Jörgen Warborn, Arba Kokalari, David 
Lega

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να διασφαλίζουν ότι οι 
κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν εγκαίρως 
και ουσιαστικά στον καθορισμό και την 
επικαιροποίηση των νόμιμων κατώτατων 
μισθών, μεταξύ άλλων μέσω συμμετοχής 
τους στα συμβουλευτικά όργανα του 
άρθρου 5 παράγραφος 5, και ιδίως όσον 
αφορά:

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να διευκολύνουν την έγκαιρη 
και ουσιαστική συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων στον καθορισμό και 
την επικαιροποίηση των νόμιμων 
κατώτατων μισθών, μεταξύ άλλων μέσω 
συμμετοχής τους στα συμβουλευτικά 
όργανα του άρθρου 5 παράγραφος 5, και 
ιδίως όσον αφορά:

Or. en
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Τροπολογία 701
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu 
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt 
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να διασφαλίζουν ότι οι 
κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν εγκαίρως 
και ουσιαστικά στον καθορισμό και την 
επικαιροποίηση των νόμιμων κατώτατων 
μισθών, μεταξύ άλλων μέσω συμμετοχής 
τους στα συμβουλευτικά όργανα του 
άρθρου 5 παράγραφος 5, και ιδίως όσον 
αφορά:

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να επιτρέψουν τη συμμετοχή 
των κοινωνικών εταίρων εγκαίρως και 
ουσιαστικά στον καθορισμό και την 
επικαιροποίηση των νόμιμων κατώτατων 
μισθών, μεταξύ άλλων μέσω της 
εκπροσώπησής τους στα συμβουλευτικά 
όργανα του άρθρου 5 παράγραφος 5, και 
ιδίως όσον αφορά:

Or. en

Τροπολογία 702
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να διασφαλίζουν ότι οι 
κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν εγκαίρως 
και ουσιαστικά στον καθορισμό και την 
επικαιροποίηση των νόμιμων κατώτατων 
μισθών, μεταξύ άλλων μέσω συμμετοχής 
τους στα συμβουλευτικά όργανα του 
άρθρου 5 παράγραφος 5, και ιδίως όσον 
αφορά:

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να διασφαλίζουν ότι οι 
κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν τακτικά 
και ουσιαστικά στον καθορισμό και την 
επικαιροποίηση των νόμιμων κατώτατων 
μισθών, μεταξύ άλλων μέσω συμμετοχής 
τους στα συμβουλευτικά όργανα του 
άρθρου 5 παράγραφος 5, και ιδίως όσον 
αφορά:

Or. en
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Τροπολογία 703
Stefan Berger, Ralf Seekatz, Markus Ferber, Sven Schulze, Jens Gieseke, Markus 
Pieper, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Axel Voss, Tomáš 
Zdechovský

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να διασφαλίζουν ότι οι 
κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν εγκαίρως 
και ουσιαστικά στον καθορισμό και την 
επικαιροποίηση των νόμιμων κατώτατων 
μισθών, μεταξύ άλλων μέσω συμμετοχής 
τους στα συμβουλευτικά όργανα του 
άρθρου 5 παράγραφος 5, και ιδίως όσον 
αφορά:

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να επιτρέπουν τη συμμετοχή 
των κοινωνικών εταίρων εγκαίρως και 
ουσιαστικά στον καθορισμό και την 
επικαιροποίηση των νόμιμων κατώτατων 
μισθών, μεταξύ άλλων μέσω συμμετοχής 
τους στα συμβουλευτικά όργανα του 
άρθρου 5 παράγραφος 5, και ιδίως όσον 
αφορά:

Or. en

Τροπολογία 704
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, David Lega, Tomas Tobé, Arba Kokalari, Jörgen 
Warborn

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να διασφαλίζουν ότι οι 
κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν εγκαίρως 
και ουσιαστικά στον καθορισμό και την 
επικαιροποίηση των νόμιμων κατώτατων 
μισθών, μεταξύ άλλων μέσω συμμετοχής 
τους στα συμβουλευτικά όργανα του 
άρθρου 5 παράγραφος 5, και ιδίως όσον 
αφορά:

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να επιτρέπουν τη συμμετοχή 
των κοινωνικών εταίρων εγκαίρως και 
ουσιαστικά στον καθορισμό και την 
επικαιροποίηση των νόμιμων κατώτατων 
μισθών, μεταξύ άλλων μέσω συμμετοχής 
τους στα συμβουλευτικά όργανα του 
άρθρου 5 παράγραφος 5, και ιδίως όσον 
αφορά:

Or. en

Τροπολογία 705
Peter Lundgren
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την επιλογή και την εφαρμογή των 
κριτηρίων και των ενδεικτικών τιμών 
αναφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 5 
παράγραφοι 1, 2 και 3 για τον καθορισμό 
των επιπέδων των νόμιμων κατώτατων 
μισθών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 706
Sandra Pereira, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την επιλογή και την εφαρμογή των 
κριτηρίων και των ενδεικτικών τιμών 
αναφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 5 
παράγραφοι 1, 2 και 3 για τον καθορισμό 
των επιπέδων των νόμιμων κατώτατων 
μισθών·

α) την εφαρμογή των κριτηρίων που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 
και 2 για την αύξηση των νόμιμων 
κατώτατων μισθών·

Or. pt

Τροπολογία 707
Radan Kanev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την επιλογή και την εφαρμογή των 
κριτηρίων και των ενδεικτικών τιμών 
αναφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 5 
παράγραφοι 1, 2 και 3 για τον καθορισμό 
των επιπέδων των νόμιμων κατώτατων 

α) την επιλογή και την εφαρμογή των 
κριτηρίων και των ενδεικτικών τιμών 
αναφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 5 
για τον καθορισμό του επιπέδου των 
νόμιμων κατώτατων μισθών και του 
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μισθών· ελάχιστου ημερομίσθιου·

Or. en

Τροπολογία 708
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu 
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt 
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την επιλογή και την εφαρμογή των 
κριτηρίων και των ενδεικτικών τιμών 
αναφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 5 
παράγραφοι 1, 2 και 3 για τον καθορισμό 
των επιπέδων των νόμιμων κατώτατων 
μισθών·

α) την επιλογή και την εφαρμογή των 
κριτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 5 
παράγραφοι 1 και 2 για τον καθορισμό των 
επιπέδων των νόμιμων κατώτατων μισθών·

Or. en

Τροπολογία 709
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την επιλογή και την εφαρμογή των 
κριτηρίων και των ενδεικτικών τιμών 
αναφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 5 
παράγραφοι 1, 2 και 3 για τον καθορισμό 
των επιπέδων των νόμιμων κατώτατων 
μισθών·

α) την επιλογή και την εφαρμογή των 
κριτηρίων και των ενδεικτικών τιμών 
αναφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 5 
για τον καθορισμό του επιπέδου των 
νόμιμων κατώτατων μισθών·

Or. en

Τροπολογία 710
Peter Lundgren
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την επικαιροποίηση των επιπέδων 
των νόμιμων κατώτατων μισθών που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 4·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 711
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την επικαιροποίηση των επιπέδων 
των νόμιμων κατώτατων μισθών που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 4·

β) την επικαιροποίηση των νόμιμων 
κατώτατων μισθών που αναφέρονται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 4·

Or. en

Τροπολογία 712
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη θέσπιση των διαφοροποιήσεων 
στους νόμιμους κατώτατους μισθούς και 
των κρατήσεων από τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς που αναφέρονται 
στο άρθρο 6·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 713
Klára Dobrev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη θέσπιση των διαφοροποιήσεων 
στους νόμιμους κατώτατους μισθούς και 
των κρατήσεων από τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς που αναφέρονται 
στο άρθρο 6·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 714
Peter Lundgren

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη θέσπιση των διαφοροποιήσεων 
στους νόμιμους κατώτατους μισθούς και 
των κρατήσεων από τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς που αναφέρονται 
στο άρθρο 6·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 715
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão, 
Sandra Pereira

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη θέσπιση των διαφοροποιήσεων 
στους νόμιμους κατώτατους μισθούς και 
των κρατήσεων από τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς που αναφέρονται 

διαγράφεται
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στο άρθρο 6·

Or. en

Τροπολογία 716
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, 
Sylvie Brunet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη θέσπιση των διαφοροποιήσεων 
στους νόμιμους κατώτατους μισθούς και 
των κρατήσεων από τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς που αναφέρονται στο 
άρθρο 6·

γ) τη θέσπιση και τη συνεχή 
αξιολόγηση των διαφοροποιήσεων στους 
νόμιμους κατώτατους μισθούς και των 
κρατήσεων από τους νόμιμους κατώτατους 
μισθούς που αναφέρονται στο άρθρο 6·

Or. en

Τροπολογία 717
Peter Lundgren

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη συλλογή δεδομένων και την 
εκπόνηση μελετών για την ενημέρωση 
των αρχών που καθορίζουν τους 
νόμιμους κατώτατους μισθούς.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 718
Eugen Tomac, Marian-Jean Marinescu, Vasile Blaga, Daniel Buda, Siegfried Mureşan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη συλλογή δεδομένων και την 
εκπόνηση μελετών για την ενημέρωση 
των αρχών που καθορίζουν τους 
νόμιμους κατώτατους μισθούς.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 719
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη συλλογή δεδομένων και την 
εκπόνηση μελετών για την ενημέρωση των 
αρχών που καθορίζουν τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς.

δ) τη συλλογή δεδομένων με ανάλυση 
ανά φύλο και την εκπόνηση μελετών για 
την ενημέρωση των αρχών που καθορίζουν 
τους νόμιμους κατώτατους μισθούς.

Or. en

Τροπολογία 720
Anne Sander

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη συλλογή δεδομένων και την 
εκπόνηση μελετών για την ενημέρωση των 
αρχών που καθορίζουν τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς.

δ) την εκπόνηση μελετών για την 
ενημέρωση των αρχών που καθορίζουν 
τους νόμιμους κατώτατους μισθούς.

Or. fr

Τροπολογία 721
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu Winkler, 
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Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt Vincze, 
Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη συλλογή δεδομένων και την 
εκπόνηση μελετών για την ενημέρωση 
των αρχών που καθορίζουν τους 
νόμιμους κατώτατους μισθούς.

δ) τη στήριξη των διαδικασιών 
διαβούλευσης για τον ορισμό των 
νόμιμων κατώτατων μισθών με 
πληροφορίες, δεδομένα και αναλύσεις.

Or. en

Τροπολογία 722
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τουλάχιστον 
ότι:
- οι κοινωνικοί εταίροι ενημερώνονται, 
διαβουλεύονται και συμμετέχουν με 
ουσιαστικό τρόπο πριν από τη λήψη της 
τελικής απόφασης ή την υποβολή 
οποιαδήποτε πρότασης για οποιοδήποτε 
από τα στοιχεία που απαριθμούνται στην 
παράγραφο 1 με σκοπό την επίτευξη 
συμφωνίας μαζί τους.
- οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και τα 
εργοδοτικά σωματεία έχουν τη 
δυνατότητα να παρέχουν γνωμοδοτήσεις 
και να λαμβάνουν εγκαίρως 
αιτιολογημένες απαντήσεις από την 
αρμόδια αρχή σε οποιαδήποτε 
γνωμοδότηση είχε υποβληθεί πριν από τη 
λήψη τελικής απόφασης ή την υποβολή 
πρότασης.

Or. en
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Τροπολογία 723
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
κοινωνικοί εταίροι έχουν πλήρη και 
έγκαιρη πρόσβαση στις πληροφορίες που 
διατίθενται και απαιτούνται, καθώς και 
σε συναφή εξωτερική εμπειρογνωσία, 
προκειμένου να συμμετάσχουν στον 
ορισμό και στην επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών. Η αρμόδια 
αρχή λαμβάνει τις αποφάσεις με διαφανή 
τρόπο μετά από ουσιαστικές 
διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς 
εταίρους που αποσκοπούν στην επίτευξη 
συμφωνίας, μεταξύ άλλων παρέχοντας 
αιτιολογημένες απαντήσεις στις 
προτάσεις που υποβάλλονται.

Or. en

Τροπολογία 724
Klára Dobrev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι 
συναφείς συνδικαλιστικές οργανώσεις 
συμμετέχουν πλήρως και τακτικά στον 
ορισμό και την επικαιροποίηση του 
επιπέδου κατώτατου μισθού.

Or. en

Τροπολογία 725
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν οι κοινωνικοί εταίροι καταλήγουν σε 
συμφωνία για οποιοδήποτε από τα 
στοιχεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο 
των συμβουλευτικών οργάνων που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 5, 
τα κράτη μέλη αποδέχονται τη συμφωνία 
και δρομολογούν τις απαραίτητες αλλαγές 
στο επίπεδο κριτηρίων ή στις 
επικαιροποιήσεις των νόμιμων 
κατώτατων μισθών.

Or. en

Τροπολογία 726
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση των 
κοινωνικών εταίρων όλα τα στατιστικά 
δεδομένα και τις πληροφορίες που είναι 
απαραίτητες για την αξιολόγηση τυχόν 
προτεινόμενων μέτρων στους τομείς που 
απαριθμούνται στην παράγραφο 1, καθώς 
και τη συμμόρφωσή τους με τις 
απαιτήσεις που θεσπίζονται στην οδηγία. 
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
κοινωνικοί εταίροι έχουν το δικαίωμα να 
έχουν πρόσβαση σε εμπειρογνωσία στο 
πλαίσιο της συμμετοχής τους σε θέματα 
νόμιμων κατώτατων μισθών.

Or. en
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Τροπολογία 727
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana 
Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πραγματική πρόσβαση των εργαζομένων 
στους νόμιμους κατώτατους μισθούς

Παρακολούθηση της συμμόρφωσης και 
πραγματική πρόσβαση των εργαζομένων 
στους νόμιμους κατώτατους μισθούς

Or. en

Τροπολογία 728
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, λαμβάνουν, κατά 
περίπτωση, τα ακόλουθα μέτρα για τη 
βελτίωση της πρόσβασης των 
εργαζομένων σε προστασία με τη μορφή 
νόμιμου κατώτατου μισθού:

Τα κράτη μέλη με νόμιμους ελάχιστους 
μισθούς, σε συνεργασία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, λαμβάνουν, κατά 
περίπτωση, τα ακόλουθα μέτρα για τη 
βελτίωση της πρόσβασης των όλα 
εργαζομένων σε προστασία με τη μορφή 
νόμιμου κατώτατου μισθού:

Or. en

Τροπολογία 729
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, 
Sylvie Brunet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους 
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κοινωνικούς εταίρους, λαμβάνουν, κατά 
περίπτωση, τα ακόλουθα μέτρα για τη 
βελτίωση της πρόσβασης των 
εργαζομένων σε προστασία με τη μορφή 
νόμιμου κατώτατου μισθού:

κοινωνικούς εταίρους, λαμβάνουν, κατά 
περίπτωση, τα ακόλουθα μέτρα για την 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης και 
τη βελτίωση της πρόσβασης των 
εργαζομένων σε προστασία με τη μορφή 
νόμιμου κατώτατου μισθού:

Or. en

Τροπολογία 730
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu 
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt Vincze, Cristian-Silviu 
Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, λαμβάνουν, κατά 
περίπτωση, τα ακόλουθα μέτρα για τη 
βελτίωση της πρόσβασης των 
εργαζομένων σε προστασία με τη μορφή 
νόμιμου κατώτατου μισθού:

Τα κράτη μέλη, σε διαβούλευση και/ή 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
λαμβάνουν, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα 
μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης των 
εργαζομένων σε προστασία τη μορφή 
νόμιμου κατώτατου μισθού:

Or. en

Τροπολογία 731
Stefan Berger, Ralf Seekatz, Markus Ferber, Sven Schulze, Jens Gieseke, Markus 
Pieper, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Axel Voss, Tomáš 
Zdechovský

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, λαμβάνουν, κατά 
περίπτωση, τα ακόλουθα μέτρα για τη 
βελτίωση της πρόσβασης των 
εργαζομένων σε προστασία με τη μορφή 
νόμιμου κατώτατου μισθού:

Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, λαμβάνουν, κατ’ 
αναλογία και κατά περίπτωση, τα 
ακόλουθα μέτρα για τη βελτίωση της 
πρόσβασης των εργαζομένων σε 
προστασία με τη μορφή νόμιμου 
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κατώτατου μισθού:

Or. en

Τροπολογία 732
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, David Lega, Tomas Tobé, Arba Kokalari, Jörgen 
Warborn

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, λαμβάνουν, κατά 
περίπτωση, τα ακόλουθα μέτρα για τη 
βελτίωση της πρόσβασης των 
εργαζομένων σε προστασία με τη μορφή 
νόμιμου κατώτατου μισθού:

Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, όπου αρμόζει, 
λαμβάνουν τα ακόλουθα μέτρα για τη 
βελτίωση της πρόσβασης των 
εργαζομένων σε προστασία με τη μορφή 
νόμιμου κατώτατου μισθού:

Or. en

Τροπολογία 733
Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, λαμβάνουν, κατά 
περίπτωση, τα ακόλουθα μέτρα για τη 
βελτίωση της πρόσβασης των 
εργαζομένων σε προστασία με τη μορφή 
νόμιμου κατώτατου μισθού:

Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, όπου περίπτωση 
λαμβάνουν, όπου αρμόζει, τα ακόλουθα 
μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης των 
εργαζομένων σε προστασία τη μορφή 
νόμιμου κατώτατου μισθού:

Or. en

Τροπολογία 734
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, λαμβάνουν, κατά 
περίπτωση, τα ακόλουθα μέτρα για τη 
βελτίωση της πρόσβασης των 
εργαζομένων σε προστασία με τη μορφή 
νόμιμου κατώτατου μισθού:

Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, λαμβάνουν, 
τουλάχιστον, τα ακόλουθα μέτρα για τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους 
νόμιμους κατώτατους μισθούς:

Or. en

Τροπολογία 735
Leila Chaibi, Manon Aubry, Manuel Bompard, Emmanuel Maurel, Younous Omarjee, 
Anne-Sophie Pelletier, Eugenia Rodríguez Palop, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) ενισχύουν τους ελέγχους και τις 
επιτόπιες επιθεωρήσεις που διενεργούν οι 
επιθεωρήσεις εργασίας ή τα όργανα που 
είναι αρμόδια για την επιβολή των 
νόμιμων κατώτατων μισθών. Οι έλεγχοι 
και οι επιθεωρήσεις είναι αναλογικοί και 
δεν εισάγουν διακρίσεις·

1) ενισχύουν τους ελέγχους και τις 
επιτόπιες επιθεωρήσεις που διενεργούν οι 
επιθεωρήσεις εργασίας ή τα όργανα που 
είναι αρμόδια για την επιβολή των 
νόμιμων κατώτατων μισθών. Οι έλεγχοι 
και οι επιθεωρήσεις είναι αναλογικοί και 
δεν εισάγουν διακρίσεις· συνιστάται εν 
προκειμένω να υπάρχει ένας επιθεωρητής 
εργασίας για κάθε δέκα χιλιάδες 
εργαζομένους το ανώτερο, σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της ΔΟΕ1α·
__________________
1α 
https://ilostat.ilo.org/resources/concepts-
and-definitions/description-labour-
inspection/

Or. fr

Τροπολογία 736
Mounir Satouri
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) ενισχύουν τους ελέγχους και τις 
επιτόπιες επιθεωρήσεις που διενεργούν οι 
επιθεωρήσεις εργασίας ή τα όργανα που 
είναι αρμόδια για την επιβολή των 
νόμιμων κατώτατων μισθών. Οι έλεγχοι 
και οι επιθεωρήσεις είναι αναλογικοί και 
δεν εισάγουν διακρίσεις·

1) ενισχύουν τους ελέγχους και τις 
επιτόπιες επιθεωρήσεις που διενεργούν οι 
επιθεωρήσεις εργασίας ή τα όργανα που 
είναι αρμόδια για την επιβολή των 
νόμιμων κατώτατων μισθών. Οι 
επιθεωρήσεις εργασίας έχουν στη 
διάθεσή τους τούς απαραίτητους 
ανθρώπινους και χρηματοδοτικούς 
πόρους για να μπορούν να λειτουργούν 
αποτελεσματικά. Οι έλεγχοι και οι 
επιθεωρήσεις είναι αναλογικοί και δεν 
εισάγουν διακρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 737
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) ενισχύουν τους ελέγχους και τις 
επιτόπιες επιθεωρήσεις που διενεργούν οι 
επιθεωρήσεις εργασίας ή τα όργανα που 
είναι αρμόδια για την επιβολή των 
νόμιμων κατώτατων μισθών. Οι έλεγχοι 
και οι επιθεωρήσεις είναι αναλογικοί και 
δεν εισάγουν διακρίσεις·

1) ενισχύουν τους ελέγχους και την 
ένταση των επιτόπιων επιθεωρήσεων που 
διενεργούν οι επιθεωρήσεις εργασίας ή τα 
όργανα που είναι αρμόδια για την επιβολή 
των νόμιμων κατώτατων μισθών και 
εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα επαρκών 
πόρων για τον σκοπό αυτό, 
διασφαλίζοντας ότι οι εν λόγω έλεγχοι και 
οι επιθεωρήσεις είναι αποτελεσματικοί, 
αποτρεπτικοί, αναλογικοί και δεν 
εισάγουν διακρίσεις·

Or. it
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Τροπολογία 738
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão, 
Sandra Pereira

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) ενισχύουν τους ελέγχους και τις 
επιτόπιες επιθεωρήσεις που διενεργούν οι 
επιθεωρήσεις εργασίας ή τα όργανα που 
είναι αρμόδια για την επιβολή των 
νόμιμων κατώτατων μισθών. Οι έλεγχοι 
και οι επιθεωρήσεις είναι αναλογικοί και 
δεν εισάγουν διακρίσεις·

1) ενισχύουν τους ελέγχους και τις 
επιτόπιες επιθεωρήσεις που διενεργούν 
τακτικά οι επιθεωρήσεις εργασίας ή τα 
όργανα που είναι αρμόδια για την επιβολή 
των νόμιμων κατώτατων μισθών. Οι 
έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις είναι 
αποτελεσματικοί. αποτρεπτικοί, 
αναλογικοί και δεν εισάγουν διακρίσεις. 
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επαρκείς 
πόρους για τις επιθεωρήσεις εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 739
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, 
Sylvie Brunet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) ενισχύουν τους ελέγχους και τις 
επιτόπιες επιθεωρήσεις που διενεργούν οι 
επιθεωρήσεις εργασίας ή τα όργανα που 
είναι αρμόδια για την επιβολή των 
νόμιμων κατώτατων μισθών. Οι έλεγχοι 
και οι επιθεωρήσεις είναι αναλογικοί και 
δεν εισάγουν διακρίσεις·

1) ενισχύουν τους ελέγχους και τις 
επιτόπιες επιθεωρήσεις που διενεργούν οι 
επιθεωρήσεις εργασίας ή τα όργανα που 
είναι αρμόδια για την επιβολή των 
νόμιμων κατώτατων μισθών και 
διασφαλίζουν την επαρκή τους 
στελέχωση. Οι έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις 
είναι αναλογικοί και δεν εισάγουν 
διακρίσεις·

Or. en
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Τροπολογία 740
Stefan Berger, Ralf Seekatz, Markus Ferber, Sven Schulze, Jens Gieseke, Markus 
Pieper, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Axel Voss, Tomáš 
Zdechovský

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) ενισχύουν τους ελέγχους και τις 
επιτόπιες επιθεωρήσεις που διενεργούν οι 
επιθεωρήσεις εργασίας ή τα όργανα που 
είναι αρμόδια για την επιβολή των 
νόμιμων κατώτατων μισθών. Οι έλεγχοι 
και οι επιθεωρήσεις είναι αναλογικοί και 
δεν εισάγουν διακρίσεις·

1) ενισχύουν τους ελέγχους και τις 
επιτόπιες επιθεωρήσεις που διενεργούν οι 
επιθεωρήσεις εργασίας ή τα όργανα που 
είναι αρμόδια για την επιβολή των 
νόμιμων κατώτατων μισθών. Σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, αυτοί οι 
έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις είναι 
αναλογικοί και δεν εισάγουν διακρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 741
Anne Sander

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) ενισχύουν τους ελέγχους και τις 
επιτόπιες επιθεωρήσεις που διενεργούν οι 
επιθεωρήσεις εργασίας ή τα όργανα που 
είναι αρμόδια για την επιβολή των 
νόμιμων κατώτατων μισθών. Οι έλεγχοι 
και οι επιθεωρήσεις είναι αναλογικοί και 
δεν εισάγουν διακρίσεις·

1) καθιστούν υλοποιήσιμους τους 
ελέγχους και τις επιτόπιες επιθεωρήσεις 
που διενεργούν οι επιθεωρήσεις εργασίας ή 
τα όργανα που είναι αρμόδια για την 
επιβολή των νόμιμων κατώτατων μισθών. 
Οι έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις είναι 
αναλογικοί και δεν εισάγουν διακρίσεις·

Or. fr

Τροπολογία 742
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – σημείο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) καταρτίζουν κατευθυντήριες 
οδηγίες προς τις αρχές επιβολής των 
κανόνων με σκοπό την προδραστική 
στόχευση και τη δίωξη των μη 
συμμορφούμενων επιχειρήσεων·

2) καταρτίζουν κατευθυντήριες 
οδηγίες προς τις αρχές επιβολής των 
κανόνων με σκοπό την προδραστική 
στόχευση και τη δίωξη των μη 
συμμορφούμενων επιχειρήσεων, ιδίως 
διενεργώντας επισκέψεις ρουτίνας, 
καθώς και αιφνιδιαστικές επισκέψεις που 
οδηγούν στην έναρξη νομικών 
διαδικασιών και την επιβολή 
αποτρεπτικών κυρώσεων, όπου 
εξακριβώνονται παραβιάσεις·

Or. en

Τροπολογία 743
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, 
Sylvie Brunet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) καταρτίζουν κατευθυντήριες 
οδηγίες προς τις αρχές επιβολής των 
κανόνων με σκοπό την προδραστική 
στόχευση και τη δίωξη των μη 
συμμορφούμενων επιχειρήσεων·

2) καταρτίζουν δημιουργία 
ικανοτήτων, εκπαίδευση και 
κατευθυντήριες οδηγίες προς τις αρχές 
επιβολής των κανόνων με σκοπό την 
προδραστική στόχευση και τη δίωξη των 
μη συμμορφούμενων επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 744
Sandra Pereira, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) καταρτίζουν κατευθυντήριες 2) καταρτίζουν κατευθυντήριες 
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οδηγίες προς τις αρχές επιβολής των 
κανόνων με σκοπό την προδραστική 
στόχευση και τη δίωξη των μη 
συμμορφούμενων επιχειρήσεων·

οδηγίες προς τις εθνικές αρχές επιβολής 
των κανόνων με σκοπό την προδραστική 
στόχευση και τη δίωξη των μη 
συμμορφούμενων επιχειρήσεων·

Or. pt

Τροπολογία 745
Klára Dobrev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) καταρτίζουν κατευθυντήριες 
οδηγίες προς τις αρχές επιβολής των 
κανόνων με σκοπό την προδραστική 
στόχευση και τη δίωξη των μη 
συμμορφούμενων επιχειρήσεων·

2) καταρτίζουν κατευθυντήριες 
οδηγίες προς τις αρχές επιβολής των 
κανόνων με σκοπό την προδραστική 
στόχευση και τη δίωξη των μη 
συμμορφούμενων εργοδοτών·

Or. en

Τροπολογία 746
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu 
Winkler, Daniel Buda, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt Vincze, Cristian-
Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) καταρτίζουν κατευθυντήριες 
οδηγίες προς τις αρχές επιβολής των 
κανόνων με σκοπό την προδραστική 
στόχευση και τη δίωξη των μη 
συμμορφούμενων επιχειρήσεων·

2) καταρτίζουν κατευθυντήριες 
οδηγίες προς τις αρχές επιβολής των 
κανόνων με σκοπό την προδραστική 
στόχευση και τη δίωξη των μη 
συμμορφούμενων εργοδοτών·

Or. en

Τροπολογία 747
Mounir Satouri
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) διασφαλίζουν ότι δημοσιοποιούνται 
πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς, οι οποίες είναι 
σαφείς, περιεκτικές και εύκολα 
προσβάσιμες.

3) διασφαλίζουν ότι δημοσιοποιούνται 
πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς, 
συμπεριλαμβανομένων των συναφών 
μηχανισμών προσφυγής, σύμφωνα με το 
άρθρο 11, οι οποίες είναι σαφείς, 
περιεκτικές και εύκολα προσβάσιμες, σε 
διαφορετικές γλώσσες, 
συμπεριλαμβανομένων των μειονοτικών 
γλωσσών και σε μορφότυπους 
προσπελάσιμους από άτομα με αναπηρία.

Or. en

Τροπολογία 748
Radan Kanev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) διασφαλίζουν ότι δημοσιοποιούνται 
πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς, οι οποίες είναι 
σαφείς, περιεκτικές και εύκολα 
προσβάσιμες.

3) διασφαλίζουν ότι δημοσιοποιούνται 
πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς και κατώτατο 
ωρομίσθιο, οι οποίες είναι σαφείς, 
περιεκτικές και εύκολα προσβάσιμες και 
ότι οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε 
κατευθυντήριες οδηγίες στην περίπτωση 
που οι εργοδότες τους παραβιάσουν την 
απαίτηση καταβολής του νόμιμου 
κατώτατου μισθού·

Or. en

Τροπολογία 749
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) διασφαλίζουν ότι δημοσιοποιούνται 
πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς, οι οποίες είναι 
σαφείς, περιεκτικές και εύκολα 
προσβάσιμες.

3) διασφαλίζουν ότι δημοσιοποιούνται 
πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς, οι οποίες είναι 
σαφείς, περιεκτικές και εύκολα 
προσβάσιμες. διασφαλίζουν 
κατευθυντήριες οδηγίες για τους 
εργαζομένους σε περίπτωση που ο 
εργοδότης τους καταβάλλει τους 
νόμιμους κατώτατους μισθούς χωρίς να 
πληροί τις νομικές απαιτήσεις για αυτό.

Or. en

Τροπολογία 750
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda, Romana Tomc, Jeroen Lenaers, Radan Kanev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) διασφαλίζουν ότι δημοσιοποιούνται 
πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς, οι οποίες είναι 
σαφείς, περιεκτικές και εύκολα 
προσβάσιμες.

3) διασφαλίζουν ότι δημοσιοποιούνται 
πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς, οι οποίες είναι 
σαφείς, περιεκτικές και εύκολα 
προσβάσιμες, επίσης με μορφότυπους 
προσπελάσιμους από άτομα με διάφορα 
είδη αναπηρίας.

Or. en

Τροπολογία 751
Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) διασφαλίζουν ότι δημοσιοποιούνται 3) διασφαλίζουν ότι δημοσιοποιούνται 
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πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς, οι οποίες είναι 
σαφείς, περιεκτικές και εύκολα 
προσβάσιμες.

πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς, οι οποίες είναι 
σαφείς, περιεκτικές και εύκολα 
προσβάσιμες, μεταξύ άλλων σε 
εργαζομένους με αναπηρία.

Or. en

Τροπολογία 752
Marc Angel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) διασφαλίζουν ότι δημοσιοποιούνται 
πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς, οι οποίες είναι 
σαφείς, περιεκτικές και εύκολα 
προσβάσιμες.

3) διασφαλίζουν ότι δημοσιοποιούνται 
πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς, οι οποίες είναι 
σαφείς, περιεκτικές και εύκολα 
προσβάσιμες, μεταξύ άλλων σε 
εργαζομένους με αναπηρία.

Or. en

Τροπολογία 753
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) διασφαλίζουν ότι δημοσιοποιούνται 
πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς, οι οποίες είναι 
σαφείς, περιεκτικές και εύκολα 
προσβάσιμες.

3) διασφαλίζουν ότι δημοσιοποιούνται 
πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς, οι οποίες είναι 
σαφείς, περιεκτικές και εύκολα 
προσβάσιμες, καθώς και προσπελάσιμες 
στα άτομα με αναπηρία.

Or. en
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Τροπολογία 754
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 διαγράφεται
Δημόσιες συμβάσεις

Σύμφωνα με την οδηγία 2014/24/ΕΕ, την 
οδηγία 2014/25/ΕΕ και την οδηγία 
2014/23/ΕΕ, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζουν 
ότι, κατά την εκτέλεση δημόσιων 
συμβάσεων ή συμβάσεων παραχώρησης, 
οι οικονομικοί φορείς συμμορφώνονται 
με τους μισθούς που καθορίζονται από 
τις συλλογικές συμβάσεις για τον σχετικό 
κλάδο και γεωγραφική περιοχή και με 
τους νόμιμους κατώτατους μισθούς, στο 
μέτρο που υφίστανται.

Or. en

Τροπολογία 755
Abir Al-Sahlani, Morten Løkkegaard, Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen, Søren 
Gade, Karin Karlsbro, Bart Groothuis, Caroline Nagtegaal, Malik Azmani, Jan 
Huitema, Liesje Schreinemacher

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με την οδηγία 2014/24/ΕΕ, την 
οδηγία 2014/25/ΕΕ και την οδηγία 
2014/23/ΕΕ, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζουν 
ότι, κατά την εκτέλεση δημόσιων 
συμβάσεων ή συμβάσεων παραχώρησης, 
οι οικονομικοί φορείς συμμορφώνονται 
με τους μισθούς που καθορίζονται από 
τις συλλογικές συμβάσεις για τον σχετικό 
κλάδο και γεωγραφική περιοχή και με 
τους νόμιμους κατώτατους μισθούς, στο 

διαγράφεται
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μέτρο που υφίστανται.

Or. en

Τροπολογία 756
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με την οδηγία 2014/24/ΕΕ, την 
οδηγία 2014/25/ΕΕ και την οδηγία 
2014/23/ΕΕ, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζουν ότι, 
κατά την εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων ή 
συμβάσεων παραχώρησης, οι οικονομικοί 
φορείς συμμορφώνονται με τους μισθούς 
που καθορίζονται από τις συλλογικές 
συμβάσεις για τον σχετικό κλάδο και 
γεωγραφική περιοχή και με τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς, στο μέτρο που 
υφίστανται.

Σύμφωνα με τις οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 
2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ, τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ώστε οι 
οικονομικοί φορείς, κατά την εκτέλεση 
δημόσιων συμβάσεων ή συμβάσεων 
παραχώρησης, να συμμορφώνονται 
πλήρως με τις διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας και ειδικότερα με την 
αναγνώριση συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, την αναγνώριση 
συνδικαλιστικών και συλλογικών 
διαπραγματευτικών δικαιωμάτων, τη 
συμμόρφωση με τις αμοιβές και άλλες 
συνθήκες εργασίας που καθορίζονται από 
τον νόμο ή τις συλλογικές συμβάσεις για 
τον σχετικό κλάδο και/ή τη γεωγραφική 
περιοχή και τους νόμιμους κατώτατους 
μισθούς, στο μέτρο που υφίστανται, 
καθώς και με την κοινωνική νομοθεσία 
της Ένωσης, όπως και με αυτή σε εθνικό 
και διεθνές επίπεδο. Επομένως, η 
αδυναμία συμμόρφωσης μιας εταιρείας 
με την παρούσα οδηγία αποτελεί λόγο 
αποκλεισμού από την πρόσβαση σε 
δημόσιες προσφορές, καθώς και λόγο για 
τον τερματισμό υφιστάμενης σύμβασης 
από δημόσιους φορείς.

Or. it

Τροπολογία 757
Radan Kanev
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με την οδηγία 2014/24/ΕΕ, την 
οδηγία 2014/25/ΕΕ και την οδηγία 
2014/23/ΕΕ, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζουν ότι, 
κατά την εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων ή 
συμβάσεων παραχώρησης, οι οικονομικοί 
φορείς συμμορφώνονται με τους μισθούς 
που καθορίζονται από τις συλλογικές 
συμβάσεις για τον σχετικό κλάδο και 
γεωγραφική περιοχή και με τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς, στο μέτρο που 
υφίστανται.

Σύμφωνα με τις οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 
2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ, τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να 
διασφαλίζουν ότι, κατά την εκτέλεση 
δημόσιων συμβάσεων ή συμβάσεων 
παραχώρησης, οι οικονομικοί φορείς 
αναγνωρίζουν τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, αναγνωρίζουν το δικαίωμα 
των εργαζομένων να οργανώνονται, να 
συμμετέχουν σε συλλογική 
διαπραγμάτευση, καθώς και 
συμμορφώνονται με τις απολαβές και 
τους λοιπούς εργασιακούς όρους που 
καθορίζονται από νόμο ή από τις 
συλλογικές συμβάσεις για τον σχετικό 
κλάδο ή γεωγραφική περιοχή και με τους 
νόμιμους κατώτατους μισθούς, στο μέτρο 
που υφίστανται, καθώς και με το 
ενωσιακό, εθνικό και διεθνές δίκαιο των 
κοινωνικών δικαιωμάτων. Ωστόσο, δεν 
αποκλείεται η συμμετοχή καμίας 
εταιρείας σε δημόσιους διαγωνισμούς, 
συνάψεις δημόσιων συμβάσεων και 
συμβάσεις παραχώρησης βάσει του 
γεγονότος ότι οι οικείοι εργοδότες δεν 
οργανώνονται σε συνδικαλιστική 
οργάνωση, υπό την προϋπόθεση ότι η 
εταιρεία δεν ενήργησε κατά της εν λόγω 
οργάνωσης. 

Or. en

Τροπολογία 758
Monica Semedo, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, 
Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με την οδηγία 2014/24/ΕΕ, την Σύμφωνα με την οδηγία 2014/24/ΕΕ, την 



PE692.765v02-00 422/500 AM\1231713EL.docx

EL

οδηγία 2014/25/ΕΕ και την οδηγία 
2014/23/ΕΕ, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζουν ότι, 
κατά την εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων ή 
συμβάσεων παραχώρησης, οι οικονομικοί 
φορείς συμμορφώνονται με τους μισθούς 
που καθορίζονται από τις συλλογικές 
συμβάσεις για τον σχετικό κλάδο και 
γεωγραφική περιοχή και με τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς, στο μέτρο που 
υφίστανται.

οδηγία 2014/25/ΕΕ και την οδηγία 
2014/23/ΕΕ, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζουν ότι, 
κατά την εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων ή 
συμβάσεων παραχώρησης, οι οικονομικοί 
φορείς και οι υπεργολάβοι τους 
συμμορφώνονται με τις ισχύουσες 
υποχρεώσεις στους τομείς του 
κοινωνικού και εργασιακού δικαίου 
αναφορικά με τους μισθούς και τις 
συνθήκες εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
οργάνωσης και συλλογικής 
διαπραγμάτευσης που καθορίζονται από 
το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο, τις 
συλλογικές συμβάσεις μεταξύ άλλων για 
τον σχετικό κλάδο και γεωγραφική περιοχή 
ή από τις συναφείς διεθνείς κοινωνικές 
και εργασιακές νομικές διατάξεις που 
απαριθμούνται στα οικεία παραρτήματα.

Or. en

Τροπολογία 759
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με την οδηγία 2014/24/ΕΕ, την 
οδηγία 2014/25/ΕΕ και την οδηγία 
2014/23/ΕΕ, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζουν ότι, 
κατά την εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων ή 
συμβάσεων παραχώρησης, οι οικονομικοί 
φορείς συμμορφώνονται με τους μισθούς 
που καθορίζονται από τις συλλογικές 
συμβάσεις για τον σχετικό κλάδο και 
γεωγραφική περιοχή και με τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς, στο μέτρο που 
υφίστανται.

Σύμφωνα με την οδηγία 2014/24/ΕΕ, την 
οδηγία 2014/25/ΕΕ και την οδηγία 
2014/23/ΕΕ, τα κράτη μέλη και 
συγκεκριμένα οι οικείες αναθέτουσες 
αρχές λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να 
διασφαλίζουν ότι, κατά την εκτέλεση 
δημόσιων συμβάσεων ή συμβάσεων 
παραχώρησης, οι οικονομικοί φορείς 
αναγνωρίζουν τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, αναγνωρίζουν το δικαίωμα 
των εργαζομένων να οργανώνονται, να 
συμμετέχουν σε συλλογική 
διαπραγμάτευση, καθώς και 
συμμορφώνονται με τους μισθούς και τις 
συνθήκες εργασίας που καθορίζονται από 
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τις συλλογικές συμβάσεις για τον σχετικό 
κλάδο ή γεωγραφική περιοχή και με τους 
νόμιμους κατώτατους μισθούς, στο μέτρο 
που υφίστανται, καθώς και με το 
κοινωνικό δίκαιο σε εθνικό, ευρωπαϊκό 
και διεθνές επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 760
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με την οδηγία 2014/24/ΕΕ, την 
οδηγία 2014/25/ΕΕ και την οδηγία 
2014/23/ΕΕ, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζουν ότι, 
κατά την εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων ή 
συμβάσεων παραχώρησης, οι οικονομικοί 
φορείς συμμορφώνονται με τους μισθούς 
που καθορίζονται από τις συλλογικές 
συμβάσεις για τον σχετικό κλάδο και 
γεωγραφική περιοχή και με τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς, στο μέτρο που 
υφίστανται.

Σύμφωνα με την οδηγία 2014/24/ΕΕ, την 
οδηγία 2014/25/ΕΕ και την οδηγία 
2014/23/ΕΕ, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζουν ότι, 
κατά την εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων ή 
συμβάσεων παραχώρησης, οι οικονομικοί 
φορείς αναγνωρίζουν τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, αναγνωρίζουν το δικαίωμα 
των εργαζομένων να οργανώνονται, να 
συμμετέχουν σε συλλογική 
διαπραγμάτευση, καθώς και 
συμμορφώνονται με τις απολαβές και 
τους λοιπούς εργασιακούς όρους που 
θεσπίζονται με νόμο ή με τις συλλογικές 
συμβάσεις για τον σχετικό κλάδο ή 
γεωγραφική περιοχή και με τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς, στο μέτρο που 
υφίστανται, καθώς και με το διεθνές, 
ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο.

Or. en

Τροπολογία 761
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu 
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Loránt Vincze, Cristian-Silviu 
Buşoi
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με την οδηγία 2014/24/ΕΕ, την 
οδηγία 2014/25/ΕΕ και την οδηγία 
2014/23/ΕΕ, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζουν ότι, 
κατά την εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων ή 
συμβάσεων παραχώρησης, οι οικονομικοί 
φορείς συμμορφώνονται με τους μισθούς 
που καθορίζονται από τις συλλογικές 
συμβάσεις για τον σχετικό κλάδο και 
γεωγραφική περιοχή και με τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς, στο μέτρο που 
υφίστανται.

Σύμφωνα με την οδηγία 2014/24/ΕΕ, την 
οδηγία 2014/25/ΕΕ και την οδηγία 
2014/23/ΕΕ, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζουν ότι, 
κατά την εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων ή 
συμβάσεων παραχώρησης, οι οικονομικοί 
φορείς, και οι υπεργολάβοι τους 
συμμορφώνονται με τις ισχύουσες 
υποχρεώσεις αναφορικά με τους μισθούς 
στον τομέα του εργασιακού δικαίου που 
θεσπίζονται από το ενωσιακό δίκαιο, το 
εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις ή 
τις διατάξεις διεθνούς εργασιακού 
δικαίου για τον σχετικό κλάδο και 
γεωγραφική περιοχή και με τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς, στο μέτρο που 
υφίστανται.

Or. en

Τροπολογία 762
Sandra Pereira, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με την οδηγία 2014/24/ΕΕ, την 
οδηγία 2014/25/ΕΕ και την οδηγία 
2014/23/ΕΕ, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζουν ότι, 
κατά την εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων ή 
συμβάσεων παραχώρησης, οι οικονομικοί 
φορείς συμμορφώνονται με τους μισθούς 
που καθορίζονται από τις συλλογικές 
συμβάσεις για τον σχετικό κλάδο και 
γεωγραφική περιοχή και με τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς, στο μέτρο που 
υφίστανται.

Σύμφωνα με την οδηγία 2014/24/ΕΕ, την 
οδηγία 2014/25/ΕΕ και την οδηγία 
2014/23/ΕΕ, τα κράτη μέλη δεν αναθέτουν 
συμβάσεις σε εταιρείες οι οποίες δεν 
τηρούν τα εργασιακά δικαιώματα και 
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να 
διασφαλίζουν ότι, κατά την εκτέλεση 
δημόσιων συμβάσεων ή συμβάσεων 
παραχώρησης, οι οικονομικοί φορείς 
συμμορφώνονται με τις συλλογικές 
συμβάσεις και τους μισθούς και άλλα 
δικαιώματα που καθορίζονται από τις 
συλλογικές συμβάσεις για τον σχετικό 
κλάδο και γεωγραφική περιοχή και με τους 
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νόμιμους κατώτατους μισθούς, στο μέτρο 
που υφίστανται.

Or. pt

Τροπολογία 763
Stefan Berger, Ralf Seekatz, Markus Ferber, Sven Schulze, Jens Gieseke, Markus 
Pieper, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Axel Voss, Tomáš 
Zdechovský

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με την οδηγία 2014/24/ΕΕ, την 
οδηγία 2014/25/ΕΕ και την οδηγία 
2014/23/ΕΕ, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζουν ότι, 
κατά την εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων ή 
συμβάσεων παραχώρησης, οι οικονομικοί 
φορείς συμμορφώνονται με τους μισθούς 
που καθορίζονται από τις συλλογικές 
συμβάσεις για τον σχετικό κλάδο και 
γεωγραφική περιοχή και με τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς, στο μέτρο που 
υφίστανται.

Σύμφωνα με την οδηγία 2014/24/ΕΕ, την 
οδηγία 2014/25/ΕΕ και την οδηγία 
2014/23/ΕΕ, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζουν ότι, 
κατά την εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων ή 
συμβάσεων παραχώρησης, οι οικονομικοί 
φορείς συμμορφώνονται με τους μισθούς 
που καθορίζονται από το ενωσιακό δίκαιο, 
τις εθνικές διατάξεις ή τις συλλογικές 
συμβάσεις για τον σχετικό κλάδο και 
γεωγραφική περιοχή και με τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς, στο μέτρο που 
υφίστανται.

Or. en

Τροπολογία 764
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda, Sara Skyttedal, Romana Tomc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με την οδηγία 2014/24/ΕΕ, την 
οδηγία 2014/25/ΕΕ και την οδηγία 
2014/23/ΕΕ, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζουν ότι, 
κατά την εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων ή 
συμβάσεων παραχώρησης, οι οικονομικοί 

Σύμφωνα με την οδηγία 2014/24/ΕΕ, την 
οδηγία 2014/25/ΕΕ και την οδηγία 
2014/23/ΕΕ, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζουν ότι, 
κατά την εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων ή 
συμβάσεων παραχώρησης, οι οικονομικοί 
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φορείς συμμορφώνονται με τους μισθούς 
που καθορίζονται από τις συλλογικές 
συμβάσεις για τον σχετικό κλάδο και 
γεωγραφική περιοχή και με τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς, στο μέτρο που 
υφίστανται.

φορείς συμμορφώνονται με τους μισθούς 
που καθορίζονται από τις σχετικές 
συλλογικές συμβάσεις και με τους 
νόμιμους κατώτατους μισθούς, στο μέτρο 
που υφίστανται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν προβλέπουν όλοι οι εθνικοί κανονισμοί συλλογικές συμβάσεις σε κλαδικό επίπεδο. Σε 
ορισμένες χώρες, η σύμβαση συνάπτεται σε επίπεδο ενός ή περισσότερων εργοδοτών ή 
εταιρειών και οι διατάξεις της δεν είναι δεσμευτικές για τους εργοδότες σε έναν δεδομένο κλάδο 
ή τομέα της οικονομίας.

Τροπολογία 765
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με την οδηγία 2014/24/ΕΕ, την 
οδηγία 2014/25/ΕΕ και την οδηγία 
2014/23/ΕΕ, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζουν ότι, 
κατά την εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων ή 
συμβάσεων παραχώρησης, οι οικονομικοί 
φορείς συμμορφώνονται με τους μισθούς 
που καθορίζονται από τις συλλογικές 
συμβάσεις για τον σχετικό κλάδο και 
γεωγραφική περιοχή και με τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς, στο μέτρο που 
υφίστανται.

Σύμφωνα με την οδηγία 2014/24/ΕΕ, την 
οδηγία 2014/25/ΕΕ και την οδηγία 
2014/23/ΕΕ, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζουν ότι, 
κατά την εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων ή 
συμβάσεων παραχώρησης, οι οικονομικοί 
φορείς συμμορφώνονται με τους μισθούς 
που καθορίζονται από τις εφαρμοστέες 
συλλογικές συμβάσεις και με τους 
νόμιμους κατώτατους μισθούς, στο μέτρο 
που υφίστανται.

Or. en

Τροπολογία 766
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συμμόρφωση με τις ισχύουσες 
απαιτήσεις στο πλαίσιο της παρούσας 
οδηγίας αποτελεί υποχρεωτική 
προϋπόθεση ανάθεσης και εκτέλεσης της 
σύμβασης για όλες τις συμβάσεις 
δημόσιων προμηθειών και παραχώρησης 
σύμφωνα με την οδηγία 2014/24/ΕΕ, την 
οδηγία 2014/25/ΕΕ και την οδηγία 
2014/23/ΕΕ. Οι αναθέτουσες αρχές δεν 
αναθέτουν σύμβαση εφόσον 
αποδεικνύεται ότι δεν συνάδει με τις 
ισχύουσες απαιτήσεις στο πλαίσιο της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 767
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περαιτέρω μέτρα για εταιρείες που δεν 
προβαίνουν σε διαπραγματεύσεις με τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις μπορεί να 
εξεταστούν κατά τη διάρκεια της 
επόμενης επανεξέτασης της οδηγίας 
2014/24/ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 768
Peter Lundgren

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10 διαγράφεται
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Παρακολούθηση και συλλογή δεδομένων
1. Τα κράτη μέλη αναθέτουν στις 
αρμόδιες αρχές τους την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών εργαλείων συλλογής 
δεδομένων για την παρακολούθηση της 
κάλυψης από κατώτατους μισθούς και 
της επάρκειας αυτών.
2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή ετησίως, πριν από την 1η 
Οκτωβρίου κάθε έτους, έκθεση με τα 
ακόλουθα δεδομένα:
α) Ως προς τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς:
i) το επίπεδο του νόμιμου 
κατώτατου μισθού και το ποσοστό των 
εργαζομένων που καλύπτονται από 
αυτόν·
ii) τις υφιστάμενες διαφοροποιήσεις 
και το ποσοστό των εργαζομένων που 
καλύπτονται από αυτές·
iii) τις υφιστάμενες κρατήσεις·
iv) το ποσοστό της κάλυψης από 
συλλογικές διαπραγματεύσεις.
β) Ως προς την προστασία με τη 
μορφή κατώτατου μισθού η οποία 
παρέχεται μόνο από συλλογικές 
συμβάσεις:
i) την κατανομή σε δεκατημόρια 
των εν λόγω μισθών, σταθμισμένη βάσει 
του ποσοστού των καλυπτόμενων 
εργαζομένων·
ii) το ποσοστό της κάλυψης από 
συλλογικές διαπραγματεύσεις·
iii) το επίπεδο των μισθών των 
εργαζομένων που δεν λαμβάνουν 
προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από συλλογική 
σύμβαση και τη σχέση του με το επίπεδο 
των μισθών των εργαζομένων που 
λαμβάνουν τέτοια ελάχιστη προστασία.
Τα κράτη μέλη παρέχουν τα στατιστικά 
στοιχεία και τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο 
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με ανάλυση ανά φύλο, ηλικία, αναπηρία ή 
μη, μέγεθος εταιρείας και κλάδο.
Η πρώτη έκθεση καλύπτει τα έτη [X, Y, 
Z: τα τρία έτη που προηγούνται του έτους 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο] και 
υποβάλλεται έως την [1η Οκτωβρίου ΥΥ: 
του έτους μετά τη μεταφορά στο εθνικό 
δίκαιο]. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
παραλείψουν στατιστικά στοιχεία και 
πληροφορίες που δεν είναι διαθέσιμα πριν 
από [ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό 
δίκαιο].
Η Επιτροπή μπορεί να ζητεί από τα 
κράτη μέλη να υποβάλουν περαιτέρω 
πληροφορίες κατά περίπτωση, όταν 
κρίνει ότι οι πληροφορίες αυτές είναι 
απαραίτητες για την παρακολούθηση της 
αποτελεσματικής εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας.
3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οι πληροφορίες σχετικά με την προστασία 
με τη μορφή κατώτατου μισθού, 
συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών 
συμβάσεων και των μισθολογικών όρων 
αυτών, είναι διαφανείς και δημοσίως 
προσβάσιμες.
4. Η Επιτροπή αξιολογεί τα 
δεδομένα που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη 
με τις εκθέσεις της παραγράφου 2 και 
υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
5. Με βάση την έκθεση της 
Επιτροπής, η Επιτροπή Απασχόλησης 
του άρθρου 150 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προβαίνει ετησίως σε εξέταση της 
προώθησης των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό 
των μισθών και της επάρκειας των 
κατώτατων μισθών στα κράτη μέλη.

Or. en
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Τροπολογία 769
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu 
Winkler, Daniel Buda, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt Vincze, Cristian-
Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη αναθέτουν στις 
αρμόδιες αρχές τους την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών εργαλείων συλλογής 
δεδομένων για την παρακολούθηση της 
κάλυψης από κατώτατους μισθούς και 
της επάρκειας αυτών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 770
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη αναθέτουν στις 
αρμόδιες αρχές τους την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών εργαλείων συλλογής 
δεδομένων για την παρακολούθηση της 
κάλυψης από κατώτατους μισθούς και της 
επάρκειας αυτών.

1. Τα κράτη μέλη αναθέτουν στις 
αρμόδιες αρχές τους την ανάπτυξη, σε 
συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους, αποτελεσματικών εργαλείων 
συλλογής δεδομένων για την 
παρακολούθηση της κάλυψης από 
συλλογική διαπραγμάτευση και της 
επάρκειας των νόμιμων κατώτατων 
μισθών, για να διασφαλιστεί η προώθηση 
της συλλογικής διαπραγμάτευσης, ο 
σεβασμός του δικαιώματος στη 
συλλογική διαπραγμάτευση και των 
αυξήσεων στην κάλυψη από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις και η δικαιοσύνη των 
νόμιμων κατώτατων μισθών.

Or. en



AM\1231713EL.docx 431/500 PE692.765v02-00

EL

Τροπολογία 771
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda, Sara Skyttedal, Romana Tomc, Jeroen Lenaers, 
Radan Kanev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη αναθέτουν στις 
αρμόδιες αρχές τους την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών εργαλείων συλλογής 
δεδομένων για την παρακολούθηση της 
κάλυψης από κατώτατους μισθούς και της 
επάρκειας αυτών.

1. Τα κράτη μέλη αναθέτουν στις 
αρμόδιες αρχές τους την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών εργαλείων συλλογής 
δεδομένων για την παρακολούθηση της 
κάλυψης από κατώτατους μισθούς και της 
επάρκειας αυτών. Αυτά τα εργαλεία θα 
πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο ο 
οποίος δεν επιβάλει υπερβολική 
διοικητική επιβάρυνση στους εργοδότες, 
ιδίως στον τομέα των ΜΜΕ και τους 
πολύ μικρούς επιχειρηματίες.

Or. en

Τροπολογία 772
Anne Sander

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη αναθέτουν στις 
αρμόδιες αρχές τους την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών εργαλείων συλλογής 
δεδομένων για την παρακολούθηση της 
κάλυψης από κατώτατους μισθούς και της 
επάρκειας αυτών.

1. Τα κράτη μέλη αναθέτουν στις 
αρμόδιες αρχές τους την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών εργαλείων συλλογής 
δεδομένων για την παρακολούθηση της 
κάλυψης από κατώτατους μισθούς και της 
επάρκειας αυτών. Η εν λόγω 
παρακολούθηση δεν πρέπει να 
συνεπάγεται πρόσθετες διοικητικές 
επιβαρύνσεις, ιδίως για τις πολύ μικρές, 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Or. fr
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Τροπολογία 773
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, 
Sylvie Brunet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη αναθέτουν στις 
αρμόδιες αρχές τους την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών εργαλείων συλλογής 
δεδομένων για την παρακολούθηση της 
κάλυψης από κατώτατους μισθούς και της 
επάρκειας αυτών.

1. Τα κράτη μέλη αναθέτουν στις 
αρμόδιες αρχές τους, σε διαβούλευση με 
τους κοινωνικούς εταίρους, την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών εργαλείων συλλογής 
δεδομένων για την παρακολούθηση της 
κάλυψης από κατώτατους μισθούς και της 
επάρκειας αυτών και την κάλυψη από 
συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Or. en

Τροπολογία 774
Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη αναθέτουν στις 
αρμόδιες αρχές τους την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών εργαλείων συλλογής 
δεδομένων για την παρακολούθηση της 
κάλυψης από κατώτατους μισθούς και της 
επάρκειας αυτών.

1. Τα κράτη μέλη αναθέτουν στις 
αρμόδιες αρχές τους την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών εργαλείων συλλογής 
δεδομένων, με ανάλυση ανά φύλο και με 
διατομεακή προσέγγιση, για την 
παρακολούθηση της κάλυψης από 
κατώτατους μισθούς και της επάρκειας 
αυτών.

Or. en

Τροπολογία 775
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη αναθέτουν στις 
αρμόδιες αρχές τους την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών εργαλείων συλλογής 
δεδομένων για την παρακολούθηση της 
κάλυψης από κατώτατους μισθούς και της 
επάρκειας αυτών.

1. Τα κράτη μέλη αναθέτουν στις 
αρμόδιες αρχές τους, σε συνεργασία με 
τους κοινωνικούς εταίρους, την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών εργαλείων συλλογής 
δεδομένων για την παρακολούθηση της 
κάλυψης από κατώτατους μισθούς και της 
επάρκειας αυτών.

Or. en

Τροπολογία 776
Maria Walsh, Seán Kelly, Jeroen Lenaers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη αναθέτουν στις 
αρμόδιες αρχές τους την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών εργαλείων συλλογής 
δεδομένων για την παρακολούθηση της 
κάλυψης από κατώτατους μισθούς και της 
επάρκειας αυτών.

1. Τα κράτη μέλη αναθέτουν στις 
αρμόδιες αρχές τους, σε διαβούλευση με 
τους κοινωνικούς εταίρους, την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών εργαλείων συλλογής 
δεδομένων για την παρακολούθηση της 
κάλυψης από κατώτατους μισθούς και της 
επάρκειας αυτών.

Or. en

Τροπολογία 777
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη αναθέτουν στις 
αρμόδιες αρχές τους την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών εργαλείων συλλογής 
δεδομένων για την παρακολούθηση της 
κάλυψης από κατώτατους μισθούς και της 

1. Τα κράτη μέλη αναθέτουν στις 
αρμόδιες αρχές τους την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών εργαλείων συλλογής 
δεδομένων για την παρακολούθηση της 
κάλυψης από κατώτατους μισθούς και της 
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επάρκειας αυτών. επάρκειας αυτών, σε συνεργασία με τους 
κοινωνικούς εταίρους.

Or. en

Τροπολογία 778
Sandra Pereira, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη αναθέτουν στις 
αρμόδιες αρχές τους την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών εργαλείων συλλογής 
δεδομένων για την παρακολούθηση της 
κάλυψης από κατώτατους μισθούς και της 
επάρκειας αυτών.

1. Τα κράτη μέλη αναθέτουν στις 
αρμόδιες αρχές τους την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών εργαλείων συλλογής 
δεδομένων για την παρακολούθηση της 
κάλυψης από κατώτατους μισθούς και της 
αύξησης αυτών.

Or. pt

Τροπολογία 779
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή ετησίως, πριν από την 1η 
Οκτωβρίου κάθε έτους, έκθεση με τα 
ακόλουθα δεδομένα:

2. Ανά τριετία, τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση με τα 
ακόλουθα δεδομένα:

Or. pl

Τροπολογία 780
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή ετησίως, πριν από την 1η 
Οκτωβρίου κάθε έτους, έκθεση με τα 
ακόλουθα δεδομένα:

2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή έκθεση με τα ακόλουθα 
δεδομένα ανά διετία:

Or. en

Τροπολογία 781
Sandra Pereira, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή ετησίως, πριν από την 1η 
Οκτωβρίου κάθε έτους, έκθεση με τα 
ακόλουθα δεδομένα:

2. Τα κράτη μέλη επικαιροποιούν και 
δημοσιοποιούν, πριν από την 1η 
Οκτωβρίου κάθε έτους, τα ακόλουθα 
δεδομένα

Or. pt

Τροπολογία 782
Peter Lundgren

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Ως προς τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς:

διαγράφεται

i) το επίπεδο του νόμιμου 
κατώτατου μισθού και το ποσοστό των 
εργαζομένων που καλύπτονται από 
αυτόν·
ii) τις υφιστάμενες διαφοροποιήσεις 
και το ποσοστό των εργαζομένων που 
καλύπτονται από αυτές·
iii) τις υφιστάμενες κρατήσεις·
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iv) το ποσοστό της κάλυψης από 
συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Or. en

Τροπολογία 783
Peter Lundgren

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) το επίπεδο του νόμιμου 
κατώτατου μισθού και το ποσοστό των 
εργαζομένων που καλύπτονται από 
αυτόν·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 784
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) το επίπεδο του νόμιμου 
κατώτατου μισθού και το ποσοστό των 
εργαζομένων που καλύπτονται από αυτόν·

i) ο τρόπος με τον οποίο έχει 
καθοριστεί ο νόμιμος κατώτατος μισθός·

Or. es

Τροπολογία 785
Peter Lundgren

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) τις υφιστάμενες διαφοροποιήσεις διαγράφεται
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και το ποσοστό των εργαζομένων που 
καλύπτονται από αυτές·

Or. en

Τροπολογία 786
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) τις υφιστάμενες διαφοροποιήσεις 
και το ποσοστό των εργαζομένων που 
καλύπτονται από αυτές·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 787
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão, 
Sandra Pereira

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) τις υφιστάμενες διαφοροποιήσεις 
και το ποσοστό των εργαζομένων που 
καλύπτονται από αυτές·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 788
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu 
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt 
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο ii
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) τις υφιστάμενες διαφοροποιήσεις 
και το ποσοστό των εργαζομένων που 
καλύπτονται από αυτές·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 789
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) τις υφιστάμενες διαφοροποιήσεις 
και το ποσοστό των εργαζομένων που 
καλύπτονται από αυτές·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 790
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, 
Sylvie Brunet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) τις υφιστάμενες διαφοροποιήσεις 
και το ποσοστό των εργαζομένων που 
καλύπτονται από αυτές·

ii) τις υφιστάμενες διαφοροποιήσεις, 
τις αντικειμενικές αιτιολογήσεις που 
παρέχονται και το ποσοστό των 
εργαζομένων που καλύπτονται από αυτές·

Or. en

Τροπολογία 791
Peter Lundgren
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) τις υφιστάμενες κρατήσεις· διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 792
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) τις υφιστάμενες κρατήσεις· διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 793
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão, 
Sandra Pereira

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) τις υφιστάμενες κρατήσεις· διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 794
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu 
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt Vincze, Cristian-Silviu 
Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο iii
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) τις υφιστάμενες κρατήσεις· διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 795
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) τις υφιστάμενες κρατήσεις· διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 796
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, 
Sylvie Brunet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) τις υφιστάμενες κρατήσεις· iii) τις υφιστάμενες κρατήσεις και τις 
αντικειμενικές αιτιολογήσεις που 
παρέχονται·

Or. en

Τροπολογία 797
Peter Lundgren

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο iv
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) το ποσοστό της κάλυψης από 
συλλογικές διαπραγματεύσεις.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 798
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu 
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt 
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) το ποσοστό της κάλυψης από 
συλλογικές διαπραγματεύσεις.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 799
Sandra Pereira, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο iv α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ivα) το ποσοστό κάλυψης 
τροποποιημένων, επικαιροποιημένων ή 
αναδημοσιευμένων συλλογικών 
συμβάσεων και συλλογικών συμβάσεων 
που έχουν λήξει.

Or. pt

Τροπολογία 800
Peter Lundgren
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Ως προς την προστασία με τη 
μορφή κατώτατου μισθού η οποία 
παρέχεται μόνο από συλλογικές 
συμβάσεις:

διαγράφεται

i) την κατανομή σε δεκατημόρια 
των εν λόγω μισθών, σταθμισμένη βάσει 
του ποσοστού των καλυπτόμενων 
εργαζομένων·
ii) το ποσοστό της κάλυψης από 
συλλογικές διαπραγματεύσεις·
iii) το επίπεδο των μισθών των 
εργαζομένων που δεν λαμβάνουν 
προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από συλλογική 
σύμβαση και τη σχέση του με το επίπεδο 
των μισθών των εργαζομένων που 
λαμβάνουν τέτοια ελάχιστη προστασία.

Or. en

Τροπολογία 801
Maria Walsh, Seán Kelly

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Ως προς την προστασία με τη 
μορφή κατώτατου μισθού η οποία 
παρέχεται μόνο από συλλογικές 
συμβάσεις:

β) Ως προς την προστασία με τη 
μορφή κατώτατου μισθού η οποία 
παρέχεται μόνο από καθολικά 
εφαρμοστέες συλλογικές συμβάσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάποιες από αυτές τις συμβάσεις ισχύουν μόνο σε εταιρικό επίπεδο, οπότε η συλλογή τους σε 
όλα τα επίπεδα είναι αρκετά επαχθής και οι κοινωνικοί εταίροι ενδέχεται να μην επιθυμούν να 
είναι ανοικτοί στο κοινό.
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Τροπολογία 802
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Ως προς την προστασία με τη 
μορφή κατώτατου μισθού η οποία 
παρέχεται μόνο από συλλογικές 
συμβάσεις:

β) Ως προς την προστασία κατώτατου 
μισθού με τη μορφή μισθού που απορρέει 
από συλλογικές συμβάσεις:

Or. en

Τροπολογία 803
Peter Lundgren

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) την κατανομή σε δεκατημόρια 
των εν λόγω μισθών, σταθμισμένη βάσει 
του ποσοστού των καλυπτόμενων 
εργαζομένων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 804
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) την κατανομή σε δεκατημόρια 
των εν λόγω μισθών, σταθμισμένη βάσει 
του ποσοστού των καλυπτόμενων 
εργαζομένων·

i) το ποσοστό των καλυπτόμενων 
εργαζομένων·
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Or. es

Τροπολογία 805
Peter Lundgren

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) το ποσοστό της κάλυψης από 
συλλογικές διαπραγματεύσεις·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 806
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) το ποσοστό της κάλυψης από 
συλλογικές διαπραγματεύσεις·

ii) το ποσοστό της κάλυψης από 
συλλογικές διαπραγματεύσεις και την 
πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά την 
αύξηση της κάλυψης, ιδίως για τους 
ευάλωτους εργαζομένους·

Or. en

Τροπολογία 807
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) το ποσοστό της κάλυψης από 
συλλογικές διαπραγματεύσεις·

ii) το ποσοστό της κάλυψης από 
συλλογικές διαπραγματεύσεις όσον αφορά 
τις απολαβές·



AM\1231713EL.docx 445/500 PE692.765v02-00

EL

Or. en

Τροπολογία 808
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) το επίπεδο των μισθών των 
εργαζομένων που δεν λαμβάνουν 
προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από συλλογική 
σύμβαση και τη σχέση του με το επίπεδο 
των μισθών των εργαζομένων που 
λαμβάνουν τέτοια ελάχιστη προστασία.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 809
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) το επίπεδο των μισθών των 
εργαζομένων που δεν λαμβάνουν 
προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από συλλογική 
σύμβαση και τη σχέση του με το επίπεδο 
των μισθών των εργαζομένων που 
λαμβάνουν τέτοια ελάχιστη προστασία.

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 810
Peter Lundgren

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο iii
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) το επίπεδο των μισθών των 
εργαζομένων που δεν λαμβάνουν 
προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από συλλογική 
σύμβαση και τη σχέση του με το επίπεδο 
των μισθών των εργαζομένων που 
λαμβάνουν τέτοια ελάχιστη προστασία.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 811
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) το επίπεδο των μισθών των 
εργαζομένων που δεν λαμβάνουν 
προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από συλλογική 
σύμβαση και τη σχέση του με το επίπεδο 
των μισθών των εργαζομένων που 
λαμβάνουν τέτοια ελάχιστη προστασία.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 812
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) για εθνικά σχέδια δράσης:
i) την πρόοδο και την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων και των 
πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί για 
την αύξηση του ποσοστού κάλυψης από 
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συλλογικές διαπραγματεύσεις·
ii) τον αντίκτυπο της πολιτικής για τις 
δημόσιες συμβάσεις και την παραχώρηση 
στην αύξηση του ποσοστού των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων·

Or. en

Τροπολογία 813
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, 
Sylvie Brunet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) τα μέτρα που προβλέπονται από 
τα εθνικά σχέδια δράσης για την 
προώθηση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 4.2·

Or. en

Τροπολογία 814
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu 
Winkler, Daniel Buda, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt Vincze, Cristian-
Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη παρέχουν τα στατιστικά 
στοιχεία και τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο 
με ανάλυση ανά φύλο, ηλικία, αναπηρία ή 
μη, μέγεθος εταιρείας και κλάδο.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 815
Peter Lundgren

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη παρέχουν τα στατιστικά 
στοιχεία και τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο 
με ανάλυση ανά φύλο, ηλικία, αναπηρία ή 
μη, μέγεθος εταιρείας και κλάδο.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 816
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη παρέχουν τα στατιστικά 
στοιχεία και τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο με 
ανάλυση ανά φύλο, ηλικία, αναπηρία ή μη, 
μέγεθος εταιρείας και κλάδο.

Τα κράτη μέλη παρέχουν τα στατιστικά 
στοιχεία και τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο με 
ανάλυση ανά φύλο, ηλικία, αναπηρία ή μη, 
φυλετική και εθνοτική προέλευση, 
μέγεθος εταιρείας και κλάδο. Τα κράτη 
μέλη διενεργούν ανάλυση επιπτώσεων 
ανάλογα με το φύλο όσον αφορά την 
κάλυψη και την επάρκεια σε αυτή τη 
βάση.

Or. en

Τροπολογία 817
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη παρέχουν τα στατιστικά 
στοιχεία και τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο με 
ανάλυση ανά φύλο, ηλικία, αναπηρία ή μη, 
μέγεθος εταιρείας και κλάδο.

Τα κράτη μέλη παρέχουν τα στατιστικά 
στοιχεία και τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο με 
ανάλυση, εφόσον είναι εφικτό, ανά φύλο, 
ηλικία, αναπηρία ή μη, μέγεθος εταιρείας 
και κλάδο.

Or. pl

Τροπολογία 818
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη παρέχουν τα στατιστικά 
στοιχεία και τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο με 
ανάλυση ανά φύλο, ηλικία, αναπηρία ή 
μη, μέγεθος εταιρείας και κλάδο.

Τα κράτη μέλη παρέχουν τα στατιστικά 
στοιχεία και τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο με 
ανάλυση ανά φύλο και ηλικία, μέγεθος 
εταιρείας και κλάδο.

Or. en

Τροπολογία 819
Peter Lundgren

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πρώτη έκθεση καλύπτει τα έτη [X, Y, 
Z: τα τρία έτη που προηγούνται του έτους 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο] και 
υποβάλλεται έως την [1η Οκτωβρίου ΥΥ: 
του έτους μετά τη μεταφορά στο εθνικό 
δίκαιο]. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
παραλείψουν στατιστικά στοιχεία και 
πληροφορίες που δεν είναι διαθέσιμα πριν 
από [ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό 

διαγράφεται
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δίκαιο].

Or. en

Τροπολογία 820
Dominique Bilde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να ζητεί από τα 
κράτη μέλη να υποβάλουν περαιτέρω 
πληροφορίες κατά περίπτωση, όταν 
κρίνει ότι οι πληροφορίες αυτές είναι 
απαραίτητες για την παρακολούθηση της 
αποτελεσματικής εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 821
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να ζητεί από τα 
κράτη μέλη να υποβάλουν περαιτέρω 
πληροφορίες κατά περίπτωση, όταν 
κρίνει ότι οι πληροφορίες αυτές είναι 
απαραίτητες για την παρακολούθηση της 
αποτελεσματικής εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας.

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 822
Peter Lundgren
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να ζητεί από τα 
κράτη μέλη να υποβάλουν περαιτέρω 
πληροφορίες κατά περίπτωση, όταν 
κρίνει ότι οι πληροφορίες αυτές είναι 
απαραίτητες για την παρακολούθηση της 
αποτελεσματικής εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 823
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu 
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt 
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να ζητεί από τα 
κράτη μέλη να υποβάλουν περαιτέρω 
πληροφορίες κατά περίπτωση, όταν 
κρίνει ότι οι πληροφορίες αυτές είναι 
απαραίτητες για την παρακολούθηση της 
αποτελεσματικής εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 824
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να ζητεί από τα 
κράτη μέλη να υποβάλουν περαιτέρω 

διαγράφεται
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πληροφορίες κατά περίπτωση, όταν 
κρίνει ότι οι πληροφορίες αυτές είναι 
απαραίτητες για την παρακολούθηση της 
αποτελεσματικής εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 825
Sandra Pereira, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να ζητεί από τα 
κράτη μέλη να υποβάλουν περαιτέρω 
πληροφορίες κατά περίπτωση, όταν 
κρίνει ότι οι πληροφορίες αυτές είναι 
απαραίτητες για την παρακολούθηση της 
αποτελεσματικής εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας.

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 826
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να ζητεί από τα κράτη 
μέλη να υποβάλουν περαιτέρω 
πληροφορίες κατά περίπτωση, όταν κρίνει 
ότι οι πληροφορίες αυτές είναι 
απαραίτητες για την παρακολούθηση της 
αποτελεσματικής εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας.

Η Επιτροπή ζητεί από τα κράτη μέλη να 
υποβάλουν περαιτέρω πληροφορίες κατά 
περίπτωση, όταν κρίνει ότι οι πληροφορίες 
αυτές είναι απαραίτητες για την 
παρακολούθηση της αποτελεσματικής 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Or. en
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Τροπολογία 827
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οι πληροφορίες σχετικά με την προστασία 
με τη μορφή κατώτατου μισθού, 
συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών 
συμβάσεων και των μισθολογικών όρων 
αυτών, είναι διαφανείς και δημοσίως 
προσβάσιμες.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 828
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu 
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt 
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οι πληροφορίες σχετικά με την προστασία 
με τη μορφή κατώτατου μισθού, 
συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών 
συμβάσεων και των μισθολογικών όρων 
αυτών, είναι διαφανείς και δημοσίως 
προσβάσιμες.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 829
Peter Lundgren

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οι πληροφορίες σχετικά με την προστασία 
με τη μορφή κατώτατου μισθού, 
συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών 
συμβάσεων και των μισθολογικών όρων 
αυτών, είναι διαφανείς και δημοσίως 
προσβάσιμες.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 830
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες σχετικά με την προστασία με 
τη μορφή κατώτατου μισθού, 
συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών 
συμβάσεων και των μισθολογικών όρων 
αυτών, είναι διαφανείς και δημοσίως 
προσβάσιμες.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες σχετικά με την προστασία 
που ορίζεται στους νόμιμους κατώτατους 
μισθούς και στις καθολικά εφαρμοστέες ή 
γενικά υποχρεωτικές συλλογικές 
συμβάσεις είναι διαφανείς και δημοσίως 
προσβάσιμες. Αυτό δεν θίγει τη 
δυνατότητα των κρατών μελών, σε 
συνεννόηση με τους κοινωνικούς 
εταίρους και αναλόγως των οικείων 
εθνικών συστημάτων βιομηχανικής 
σχέσης, να διατηρούν ή να εισάγουν 
περαιτέρω απαιτήσεις διαφάνειας.

Or. en

Τροπολογία 831
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda, Romana Tomc, Jeroen Lenaers, Radan Kanev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες σχετικά με την προστασία με 
τη μορφή κατώτατου μισθού, 
συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών 
συμβάσεων και των μισθολογικών όρων 
αυτών, είναι διαφανείς και δημοσίως 
προσβάσιμες.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες σχετικά με την προστασία με 
τη μορφή κατώτατου μισθού, 
συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών 
συμβάσεων και των μισθολογικών όρων 
αυτών, είναι διαφανείς και δημοσίως 
προσβάσιμες, ακόμη και με μορφότυπους 
προσπελάσιμους από άτομα με 
διαφορετικά είδη αναπηρίας.

Or. en

Τροπολογία 832
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες σχετικά με την προστασία με 
τη μορφή κατώτατου μισθού, 
συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών 
συμβάσεων και των μισθολογικών όρων 
αυτών, είναι διαφανείς και δημοσίως 
προσβάσιμες.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες σχετικά με την προστασία με 
τη μορφή κατώτατου μισθού, 
συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών 
συμβάσεων και των μισθολογικών όρων 
αυτών, εφόσον είναι καθολικά 
εφαρμοστέες, είναι διαφανείς και 
δημοσίως προσβάσιμες.

Or. en

Τροπολογία 833
Maria Walsh, Seán Kelly

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες σχετικά με την προστασία με 

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες σχετικά με την προστασία με 
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τη μορφή κατώτατου μισθού, 
συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών 
συμβάσεων και των μισθολογικών όρων 
αυτών, είναι διαφανείς και δημοσίως 
προσβάσιμες.

τη μορφή κατώτατου μισθού, 
συμπεριλαμβανομένων των καθολικά 
εφαρμοστέων συλλογικών συμβάσεων και 
των μισθολογικών όρων αυτών, είναι 
διαφανείς και δημοσίως προσβάσιμες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάποιες από αυτές τις συμβάσεις ισχύουν μόνο σε εταιρικό επίπεδο, οπότε η συλλογή τους σε 
όλα τα επίπεδα είναι αρκετά επαχθής και οι κοινωνικοί εταίροι ενδέχεται να μην επιθυμούν να 
είναι ανοικτοί στο κοινό.

Τροπολογία 834
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana 
Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες σχετικά με την προστασία με 
τη μορφή κατώτατου μισθού, 
συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών 
συμβάσεων και των μισθολογικών όρων 
αυτών, είναι διαφανείς και δημοσίως 
προσβάσιμες.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες σχετικά με την προστασία με 
τη μορφή κατώτατου μισθού, 
συμπεριλαμβανομένων των καθολικά 
εφαρμοστέων συλλογικών συμβάσεων και 
των μισθολογικών όρων αυτών, είναι 
διαφανείς και δημοσίως προσβάσιμες.

Or. en

Τροπολογία 835
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες σχετικά με την προστασία με 
τη μορφή κατώτατου μισθού, 
συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών 

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες σχετικά με την προστασία με 
τη μορφή νόμιμου κατώτατου μισθού, 
συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών 
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συμβάσεων και των μισθολογικών όρων 
αυτών, είναι διαφανείς και δημοσίως 
προσβάσιμες.

συμβάσεων και των μισθολογικών όρων 
αυτών, είναι διαφανείς και δημοσίως 
προσβάσιμες.

Or. en

Τροπολογία 836
Peter Lundgren

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή αξιολογεί τα 
δεδομένα που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη 
με τις εκθέσεις της παραγράφου 2 και 
υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 837
Sandra Pereira, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή αξιολογεί τα 
δεδομένα που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη 
με τις εκθέσεις της παραγράφου 2 και 
υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 838
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή αξιολογεί τα δεδομένα 
που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη με τις 
εκθέσεις της παραγράφου 2 και υποβάλλει 
ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

4. Η Επιτροπή αξιολογεί τα δεδομένα 
που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη με τις 
εκθέσεις της παραγράφου 2 και υποβάλλει 
ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο μπορούν να υποβάλουν 
παρατηρήσεις επί της εν λόγω έκθεσης.

Or. en

Τροπολογία 839
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή αξιολογεί τα δεδομένα 
που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη με τις 
εκθέσεις της παραγράφου 2 και υποβάλλει 
ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

4. Η Επιτροπή αξιολογεί τα δεδομένα 
που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη με τις 
εκθέσεις της παραγράφου 2 και υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο.

Or. pl

Τροπολογία 840
Dominique Bilde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Με βάση την έκθεση της 
Επιτροπής, η Επιτροπή Απασχόλησης 
του άρθρου 150 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προβαίνει ετησίως σε εξέταση της 
προώθησης των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό 

διαγράφεται
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των μισθών και της επάρκειας των 
κατώτατων μισθών στα κράτη μέλη.

Or. fr

Τροπολογία 841
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu 
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt 
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Με βάση την έκθεση της 
Επιτροπής, η Επιτροπή Απασχόλησης 
του άρθρου 150 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προβαίνει ετησίως σε εξέταση της 
προώθησης των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό 
των μισθών και της επάρκειας των 
κατώτατων μισθών στα κράτη μέλη.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 842
Peter Lundgren

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Με βάση την έκθεση της 
Επιτροπής, η Επιτροπή Απασχόλησης 
του άρθρου 150 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προβαίνει ετησίως σε εξέταση της 
προώθησης των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό 
των μισθών και της επάρκειας των 
κατώτατων μισθών στα κράτη μέλη.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 843
Sandra Pereira, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Με βάση την έκθεση της 
Επιτροπής, η Επιτροπή Απασχόλησης 
του άρθρου 150 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προβαίνει ετησίως σε εξέταση της 
προώθησης των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό 
των μισθών και της επάρκειας των 
κατώτατων μισθών στα κράτη μέλη.

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 844
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Με βάση την έκθεση της 
Επιτροπής, η Επιτροπή Απασχόλησης του 
άρθρου 150 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προβαίνει ετησίως σε εξέταση της 
προώθησης των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό των 
μισθών και της επάρκειας των κατώτατων 
μισθών στα κράτη μέλη.

5. Προκειμένου να συζητηθεί η εν 
λόγω έκθεση της Επιτροπής, η Επιτροπή 
Απασχόλησης που αναφέρεται στο άρθρο 
150 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκροτεί ειδική 
υποομάδα που απαρτίζεται από:

α) ένα μέλος που εκπροσωπεί την 
κυβέρνηση από κάθε κράτος μέλος·
β) ένα μέλος που εκπροσωπεί τα 
εργοδοτικά σωματεία από κάθε κράτος 
μέλος·
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γ) ένα μέλος που εκπροσωπεί τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις από κάθε 
κράτος μέλος·
δ) δύο μέλη που εκπροσωπούν την 
Επιτροπή·
ε) έναν ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα που 
διορίζεται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο·
στ) δύο μέλη που εκπροσωπούν τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο·
ζ) δύο μέλη που θα εκπροσωπούν τα 
εργοδοτικά σωματεία σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο·
Η υποομάδα προβαίνει σε ετήσια εξέταση 
των εκθέσεων της Επιτροπής για να 
αξιολογήσει την προώθηση των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον 
καθορισμό των μισθών, την έκταση και 
την ποιότητα του σεβασμού του 
δικαιώματος στη συλλογική 
διαπραγμάτευση και το ποσοστό αύξησης 
της κάλυψης από συλλογική 
διαπραγμάτευση, καθώς και τη 
δικαιοσύνη και την επάρκεια των μόνιμων 
κατώτατων μισθών στα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία:

Or. en

Τροπολογία 845
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Με βάση την έκθεση της 
Επιτροπής, η Επιτροπή Απασχόλησης του 
άρθρου 150 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προβαίνει ετησίως σε εξέταση της 
προώθησης των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό των 

5. Με βάση την έκθεση της 
Επιτροπής, η Επιτροπή Απασχόλησης του 
άρθρου 150 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
θεσπίζει ειδική υποομάδα που 
απαρτίζεται από:
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μισθών και της επάρκειας των 
κατώτατων μισθών στα κράτη μέλη.

α) ένα μέλος που εκπροσωπεί την 
κυβέρνηση από κάθε κράτος μέλος·
β) ένα μέλος που εκπροσωπεί τα 
εργοδοτικά σωματεία από κάθε κράτος 
μέλος·
γ) ένα μέλος που εκπροσωπεί τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις από κάθε 
κράτος μέλος·
δ) δύο μέλη που εκπροσωπούν την 
Επιτροπή·
ε) έναν ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα που 
διορίζεται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο,
στ) δύο μέλη που εκπροσωπούν τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο· ζ) δύο μέλη που 
εκπροσωπούν τα εργοδοτικά σωματεία σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η εν λόγω υποομάδα προβαίνει ετησίως 
σε εξέταση για να διασφαλίσει την 
προώθηση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, τον σεβασμό του 
δικαιώματος στις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις και τις αυξήσεις στην 
κάλυψη από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, καθώς και την 
επάρκεια και τη δικαιοσύνη των νόμιμων 
κατώτατων μισθών στα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 846
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Με βάση την έκθεση της 
Επιτροπής, η Επιτροπή Απασχόλησης 
του άρθρου 150 της Συνθήκης για τη 

5. Προκειμένου να συζητηθούν οι 
εκθέσεις που δημοσίευσε η Επιτροπή, 
συγκροτείται μια ειδική τριμερής 
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λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προβαίνει ετησίως σε εξέταση της 
προώθησης των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό των 
μισθών και της επάρκειας των κατώτατων 
μισθών στα κράτη μέλη.

ευρωπαϊκή επιτροπή για τη διεξαγωγή 
ετήσιας εξέτασης των εκθέσεων της 
Επιτροπής, για την εξέταση της 
προώθησης των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων σχετικά με τον 
καθορισμό των μισθών, την έκταση και 
την ποιότητα του σεβασμού του 
δικαιώματος συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και το ποσοστό 
αύξησης της κάλυψής τους, της 
δικαιοσύνης και της επάρκειας των 
κατώτατων μισθών στα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

Or. it

Τροπολογία 847
Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Με βάση την έκθεση της 
Επιτροπής, η Επιτροπή Απασχόλησης του 
άρθρου 150 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προβαίνει ετησίως σε εξέταση της 
προώθησης των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό των 
μισθών και της επάρκειας των κατώτατων 
μισθών στα κράτη μέλη.

5. Με βάση την έκθεση της 
Επιτροπής, η Επιτροπή Απασχόλησης του 
άρθρου 150 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προβαίνει ετησίως σε εξέταση της 
προώθησης των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό των 
μισθών και της επάρκειας των κατώτατων 
μισθών στα κράτη μέλη. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν 
να υποβάλουν παρατηρήσεις επί της εν 
λόγω έκθεσης. Η έκθεση λαμβάνει υπόψη 
τη διάσταση του φύλου.

Or. en

Τροπολογία 848
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Με βάση την έκθεση της 
Επιτροπής, η Επιτροπή Απασχόλησης του 
άρθρου 150 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προβαίνει ετησίως σε εξέταση της 
προώθησης των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό των 
μισθών και της επάρκειας των κατώτατων 
μισθών στα κράτη μέλη.

5. Με βάση την έκθεση της 
Επιτροπής, η Επιτροπή Απασχόλησης του 
άρθρου 150 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
συγκροτεί ειδική υποεπιτροπή η οποία θα 
προβαίνει ετησίως σε εξέταση της 
προώθησης των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό των 
μισθών και της επάρκειας των κατώτατων 
μισθών στα κράτη μέλη. Η υποεπιτροπή 
απαρτίζεται από:

Or. en

Τροπολογία 849
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Με βάση την έκθεση της 
Επιτροπής, η Επιτροπή Απασχόλησης του 
άρθρου 150 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προβαίνει ετησίως σε εξέταση της 
προώθησης των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό των 
μισθών και της επάρκειας των κατώτατων 
μισθών στα κράτη μέλη.

5. Με βάση την έκθεση της 
Επιτροπής, η Επιτροπή Απασχόλησης του 
άρθρου 150 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προβαίνει τακτικά, ανά τριετία, σε 
εξέταση της προώθησης των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό των 
μισθών και της επάρκειας των κατώτατων 
μισθών στα κράτη μέλη.

Or. pl

Τροπολογία 850
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Με βάση την έκθεση της 
Επιτροπής, η Επιτροπή Απασχόλησης του 
άρθρου 150 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προβαίνει ετησίως σε εξέταση της 
προώθησης των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό των 
μισθών και της επάρκειας των κατώτατων 
μισθών στα κράτη μέλη.

5. Με βάση την έκθεση της 
Επιτροπής, η Επιτροπή Απασχόλησης του 
άρθρου 150 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προβαίνει ετησίως σε εξέταση της 
προώθησης των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό των 
μισθών και της προώθησης της επάρκειας 
των κατώτατων μισθών στα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 851
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ένα μέλος που εκπροσωπεί την 
κυβέρνηση από κάθε κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 852
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5 – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ένα μέλος που εκπροσωπεί τα 
εργοδοτικά σωματεία από κάθε κράτος 
μέλος·

Or. en
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Τροπολογία 853
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ένα μέλος που εκπροσωπεί τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις από κάθε 
κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 854
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) δύο μέλη που εκπροσωπούν την 
Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 855
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5 – στοιχείο ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) έναν ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα 
που διορίζεται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο,

Or. en



AM\1231713EL.docx 467/500 PE692.765v02-00

EL

Τροπολογία 856
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5 – στοιχείο στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) δύο μέλη που εκπροσωπούν τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 857
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5 – στοιχείο ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) δύο μέλη που εκπροσωπούν τα 
εργοδοτικά σωματεία σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 858
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10α
Παρεκκλίσεις

1. Σε περίπτωση που η εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας απαιτεί σημαντικές 
προσαρμογές στο εθνικό σύστημα του 
κράτους μέλους όσον αφορά την 
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εφαρμογή του άρθρου 10, η Επιτροπή 
μπορεί να χορηγεί, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, παρέκκλιση για την περίοδο 
που ζητείται από το εν λόγω κράτος 
μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω 
περίοδος δεν υπερβαίνει τα τρία έτη.
2. Εάν η παρέκκλιση που χορηγείται 
σύμφωνα με το σημείο 1 εξακολουθεί να 
αιτιολογείται βάσει επαρκών στοιχείων 
κατά τη λήξη της περιόδου για την οποία 
χορηγήθηκε, η Επιτροπή μπορεί, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, να χορηγήσει 
παρέκκλιση για περαιτέρω περίοδο, 
σύμφωνα με το αίτημα του εν λόγω 
κράτους μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι 
η εν λόγω περίοδος δεν υπερβαίνει τα δύο 
έτη.
3. Για τους σκοπούς των σημείων 1 και 2 
ανωτέρω, το κράτος μέλος υποβάλλει 
στην Επιτροπή δεόντως αιτιολογημένη 
αίτηση έως την 1η Οκτωβρίου ή έξι 
μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου για 
την οποία έχει χορηγηθεί η ισχύουσα 
παρέκκλιση, ανάλογα με την κατάσταση.

Or. pl

Τροπολογία 859
Peter Lundgren

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
χωρίς να θίγονται οι ειδικές μορφές 
επανόρθωσης και επίλυσης διαφορών που 
τυχόν προβλέπονται σε συλλογικές 
συμβάσεις, οι εργαζόμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων των 
οποίων η σχέση εργασίας έχει λήξει, 
έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματικό και 
αμερόληπτο μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών και δικαίωμα σε επανόρθωση, 
συμπεριλαμβανομένης επαρκούς 

διαγράφεται
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αποζημίωσης, σε περίπτωση προσβολής 
των δικαιωμάτων τους που σχετίζονται 
με τον νόμιμο κατώτατο μισθό ή την 
προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από συλλογική 
σύμβαση.

Or. en

Τροπολογία 860
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
χωρίς να θίγονται οι ειδικές μορφές 
επανόρθωσης και επίλυσης διαφορών που 
τυχόν προβλέπονται σε συλλογικές 
συμβάσεις, οι εργαζόμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων των 
οποίων η σχέση εργασίας έχει λήξει, έχουν 
πρόσβαση σε αποτελεσματικό και 
αμερόληπτο μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών και δικαίωμα σε επανόρθωση, 
συμπεριλαμβανομένης επαρκούς 
αποζημίωσης, σε περίπτωση προσβολής 
των δικαιωμάτων τους που σχετίζονται με 
τον νόμιμο κατώτατο μισθό ή την 
προστασία με τη μορφή κατώτατου μισθού 
η οποία παρέχεται από συλλογική 
σύμβαση.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
χωρίς να θίγονται οι ειδικές μορφές 
επανόρθωσης και επίλυσης διαφορών που 
τυχόν προβλέπονται σε συλλογικές 
συμβάσεις, κατά περίπτωση, οι 
εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων των οποίων η σχέση εργασίας έχει 
λήξει, μεταξύ άλλων όσων είναι 
εκπρόσωποι συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, έχουν πρόσβαση σε 
αποτελεσματικό, έγκαιρο και αμερόληπτο 
μηχανισμό επίλυσης διαφορών και 
δικαίωμα σε επανόρθωση, 
συμπεριλαμβανομένης επαρκούς 
αποζημίωσης, σε περίπτωση προσβολής 
των δικαιωμάτων τους, 
συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος 
οργάνωσης, ανάληψης συλλογικής 
δράσης και συλλογικής διαπραγμάτευσης, 
καθώς και του δικαιώματος που 
σχετίζονται με τον νόμιμο κατώτατο μισθό 
ή την προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από συλλογική 
σύμβαση.

Or. en
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Τροπολογία 861
Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
χωρίς να θίγονται οι ειδικές μορφές 
επανόρθωσης και επίλυσης διαφορών που 
τυχόν προβλέπονται σε συλλογικές 
συμβάσεις, οι εργαζόμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων των 
οποίων η σχέση εργασίας έχει λήξει, έχουν 
πρόσβαση σε αποτελεσματικό και 
αμερόληπτο μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών και δικαίωμα σε επανόρθωση, 
συμπεριλαμβανομένης επαρκούς 
αποζημίωσης, σε περίπτωση προσβολής 
των δικαιωμάτων τους που σχετίζονται με 
τον νόμιμο κατώτατο μισθό ή την 
προστασία με τη μορφή κατώτατου μισθού 
η οποία παρέχεται από συλλογική 
σύμβαση.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
χωρίς να θίγονται οι ειδικές μορφές 
επανόρθωσης και επίλυσης διαφορών που 
τυχόν προβλέπονται σε συλλογικές 
συμβάσεις ή σε νόμο, οι εργαζόμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων των 
οποίων η σχέση εργασίας έχει λήξει, έχουν 
πρόσβαση σε αποτελεσματικό και 
αμερόληπτο μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών και δικαίωμα σε επανόρθωση, 
συμπεριλαμβανομένης επαρκούς 
αποζημίωσης, σε περίπτωση προσβολής 
των δικαιωμάτων τους που σχετίζονται με 
τον νόμιμο κατώτατο μισθό ή την 
προστασία με τη μορφή κατώτατου μισθού 
η οποία παρέχεται από συλλογική 
σύμβαση και ευνοϊκότερες διατάξεις για 
ακύρωση απολύσεων ή καταβολή 
αποζημιώσεως.

Or. el

Τροπολογία 862
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
χωρίς να θίγονται οι ειδικές μορφές 
επανόρθωσης και επίλυσης διαφορών που 
τυχόν προβλέπονται σε συλλογικές 
συμβάσεις, οι εργαζόμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων των 
οποίων η σχέση εργασίας έχει λήξει, έχουν 
πρόσβαση σε αποτελεσματικό και 
αμερόληπτο μηχανισμό επίλυσης 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
χωρίς να θίγονται οι ειδικές μορφές 
επανόρθωσης και επίλυσης διαφορών που 
τυχόν προβλέπονται σε συλλογικές 
συμβάσεις, οι εργαζόμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων των 
οποίων η σχέση εργασίας έχει λήξει, έχουν 
πρόσβαση σε αποτελεσματικό και 
αμερόληπτο μηχανισμό επίλυσης 
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διαφορών και δικαίωμα σε επανόρθωση, 
συμπεριλαμβανομένης επαρκούς 
αποζημίωσης, σε περίπτωση προσβολής 
των δικαιωμάτων τους που σχετίζονται με 
τον νόμιμο κατώτατο μισθό ή την 
προστασία με τη μορφή κατώτατου μισθού 
η οποία παρέχεται από συλλογική 
σύμβαση.

διαφορών και δικαίωμα σε επανόρθωση, 
συμπεριλαμβανομένης επαρκούς 
αποζημίωσης, σε περίπτωση που η 
ισχύουσα εθνική νομοθεσία ή οι 
συλλογικές συμβάσεις προβλέπουν 
δικαιώματα που σχετίζονται με τον νόμιμο 
κατώτατο μισθό ή την προστασία με τη 
μορφή κατώτατου μισθού η οποία 
παρέχεται από συλλογική σύμβαση και τα 
εν λόγω δικαιώματα έχουν προσβληθεί.

Or. en

Τροπολογία 863
Abir Al-Sahlani, Nicola Beer, Svenja Hahn, Andreas Glück, Moritz Körner, Jan-
Christoph Oetjen, Ulrike Müller, Engin Eroglu, Karen Melchior, Morten Løkkegaard, 
Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen, Søren Gade, Karin Karlsbro, Martina 
Dlabajová, Dita Charanzová, Martin Hlaváček, Ondřej Knotek, Ondřej Kovařík, Bart 
Groothuis, Caroline Nagtegaal, Malik Azmani, Jan Huitema, Liesje Schreinemacher

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
χωρίς να θίγονται οι ειδικές μορφές 
επανόρθωσης και επίλυσης διαφορών που 
τυχόν προβλέπονται σε συλλογικές 
συμβάσεις, οι εργαζόμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων των 
οποίων η σχέση εργασίας έχει λήξει, έχουν 
πρόσβαση σε αποτελεσματικό και 
αμερόληπτο μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών και δικαίωμα σε επανόρθωση, 
συμπεριλαμβανομένης επαρκούς 
αποζημίωσης, σε περίπτωση προσβολής 
των δικαιωμάτων τους που σχετίζονται με 
τον νόμιμο κατώτατο μισθό ή την 
προστασία με τη μορφή κατώτατου μισθού 
η οποία παρέχεται από συλλογική 
σύμβαση.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
χωρίς να θίγονται οι ειδικές μορφές 
επανόρθωσης και επίλυσης διαφορών που 
τυχόν προβλέπονται σε συλλογικές 
συμβάσεις, οι εργαζόμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων των 
οποίων η σχέση εργασίας έχει λήξει, έχουν 
πρόσβαση σε αποτελεσματικό και 
αμερόληπτο μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών και δικαίωμα σε επανόρθωση, 
συμπεριλαμβανομένης επαρκούς 
αποζημίωσης, σε περίπτωση που η 
ισχύουσα εθνική νομοθεσία ή οι 
συλλογικές συμβάσεις προβλέπουν 
δικαιώματα που σχετίζονται με τον νόμιμο 
κατώτατο μισθό ή την προστασία με τη 
μορφή κατώτατου μισθού η οποία 
παρέχεται από συλλογική σύμβαση και τα 
εν λόγω δικαιώματα έχουν προσβληθεί.

Or. en
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Τροπολογία 864
Jessica Polfjärd, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Jörgen Warborn, Arba Kokalari, David 
Lega

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
χωρίς να θίγονται οι ειδικές μορφές 
επανόρθωσης και επίλυσης διαφορών που 
τυχόν προβλέπονται σε συλλογικές 
συμβάσεις, οι εργαζόμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων των 
οποίων η σχέση εργασίας έχει λήξει, έχουν 
πρόσβαση σε αποτελεσματικό και 
αμερόληπτο μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών και δικαίωμα σε επανόρθωση, 
συμπεριλαμβανομένης επαρκούς 
αποζημίωσης, σε περίπτωση προσβολής 
των δικαιωμάτων τους που σχετίζονται με 
τον νόμιμο κατώτατο μισθό ή την 
προστασία με τη μορφή κατώτατου μισθού 
η οποία παρέχεται από συλλογική 
σύμβαση.

1. Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τους 
οικείους εθνικούς νόμους και τις 
πρακτικές και χωρίς να θίγονται οι ειδικές 
μορφές επανόρθωσης και επίλυσης 
διαφορών που τυχόν προβλέπονται 
διασφαλίζουν ότι σε συλλογικές 
συμβάσεις, οι εργαζόμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων των 
οποίων η σχέση εργασίας έχει λήξει, έχουν 
πρόσβαση σε αποτελεσματικό και 
αμερόληπτο μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών και δικαίωμα σε επανόρθωση, 
συμπεριλαμβανομένης επαρκούς 
αποζημίωσης, σε περίπτωση προσβολής 
των δικαιωμάτων τους που σχετίζονται με 
τον νόμιμο κατώτατο μισθό ή την 
προστασία με τη μορφή κατώτατου μισθού 
η οποία παρέχεται από συλλογική 
σύμβαση.

Or. en

Τροπολογία 865
Sandra Pereira, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
χωρίς να θίγονται οι ειδικές μορφές 
επανόρθωσης και επίλυσης διαφορών που 
τυχόν προβλέπονται σε συλλογικές 
συμβάσεις, οι εργαζόμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων των 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
χωρίς να θίγονται οι ειδικές μορφές 
επανόρθωσης και επίλυσης διαφορών που 
τυχόν προβλέπονται σε συλλογικές 
συμβάσεις, οι εργαζόμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων των 
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οποίων η σχέση εργασίας έχει λήξει, έχουν 
πρόσβαση σε αποτελεσματικό και 
αμερόληπτο μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών και δικαίωμα σε επανόρθωση, 
συμπεριλαμβανομένης επαρκούς 
αποζημίωσης, σε περίπτωση προσβολής 
των δικαιωμάτων τους που σχετίζονται με 
τον νόμιμο κατώτατο μισθό ή την 
προστασία με τη μορφή κατώτατου μισθού 
η οποία παρέχεται από συλλογική 
σύμβαση.

οποίων η σχέση εργασίας έχει λήξει, έχουν 
πρόσβαση σε αποτελεσματικό και 
αμερόληπτο μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών και δικαίωμα σε επανόρθωση, 
συμπεριλαμβανομένης επαρκούς 
αποζημίωσης, ιδίως μέσω της απαλλαγής 
τους από έξοδα δίκης, σε περίπτωση 
προσβολής των δικαιωμάτων τους που 
σχετίζονται με τον νόμιμο κατώτατο μισθό 
ή την προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από συλλογική 
σύμβαση.

Or. pt

Τροπολογία 866
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
χωρίς να θίγονται οι ειδικές μορφές 
επανόρθωσης και επίλυσης διαφορών που 
τυχόν προβλέπονται σε συλλογικές 
συμβάσεις, οι εργαζόμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων των 
οποίων η σχέση εργασίας έχει λήξει, έχουν 
πρόσβαση σε αποτελεσματικό και 
αμερόληπτο μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών και δικαίωμα σε επανόρθωση, 
συμπεριλαμβανομένης επαρκούς 
αποζημίωσης, σε περίπτωση προσβολής 
των δικαιωμάτων τους που σχετίζονται με 
τον νόμιμο κατώτατο μισθό ή την 
προστασία με τη μορφή κατώτατου μισθού 
η οποία παρέχεται από συλλογική 
σύμβαση.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
χωρίς να θίγονται οι ειδικές μορφές 
επανόρθωσης και επίλυσης διαφορών που 
τυχόν προβλέπονται σε συλλογικές 
συμβάσεις, οι εργαζόμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων των 
οποίων η σχέση εργασίας έχει λήξει, έχουν 
πρόσβαση σε οικονομικά προσιτό, 
έγκαιρο και αποδοτικό, αποτελεσματικό 
και αμερόληπτο μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών και δικαίωμα σε επανόρθωση, 
συμπεριλαμβανομένης επαρκούς 
αποζημίωσης, σε περίπτωση προσβολής 
των δικαιωμάτων τους που σχετίζονται με 
τον νόμιμο κατώτατο μισθό ή την 
προστασία με τη μορφή κατώτατου μισθού 
η οποία παρέχεται από συλλογική 
σύμβαση.

Or. en
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Τροπολογία 867
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, 
Sylvie Brunet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
χωρίς να θίγονται οι ειδικές μορφές 
επανόρθωσης και επίλυσης διαφορών που 
τυχόν προβλέπονται σε συλλογικές 
συμβάσεις, οι εργαζόμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων των 
οποίων η σχέση εργασίας έχει λήξει, έχουν 
πρόσβαση σε αποτελεσματικό και 
αμερόληπτο μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών και δικαίωμα σε επανόρθωση, 
συμπεριλαμβανομένης επαρκούς 
αποζημίωσης, σε περίπτωση προσβολής 
των δικαιωμάτων τους που σχετίζονται με 
τον νόμιμο κατώτατο μισθό ή την 
προστασία με τη μορφή κατώτατου μισθού 
η οποία παρέχεται από συλλογική 
σύμβαση.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων των οποίων η σχέση εργασίας έχει 
λήξει, έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματικό 
και αμερόληπτο μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών και δικαίωμα σε επανόρθωση, 
συμπεριλαμβανομένης επαρκούς 
αποζημίωσης, σε περίπτωση προσβολής 
των δικαιωμάτων τους που σχετίζονται με 
τον νόμιμο κατώτατο μισθό ή την 
προστασία με τη μορφή κατώτατου μισθού 
η οποία παρέχεται από συλλογική 
σύμβαση, χωρίς να θίγονται οι ειδικές 
μορφές επανόρθωσης και επίλυσης 
διαφορών που τυχόν προβλέπονται σε 
συλλογικές συμβάσεις.

Or. en

Τροπολογία 868
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu 
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt 
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
χωρίς να θίγονται οι ειδικές μορφές 
επανόρθωσης και επίλυσης διαφορών που 
τυχόν προβλέπονται σε συλλογικές 
συμβάσεις, οι εργαζόμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων των 
οποίων η σχέση εργασίας έχει λήξει, έχουν 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
χωρίς να θίγονται οι ειδικές μορφές 
επανόρθωσης και επίλυσης διαφορών που 
τυχόν προβλέπονται σε συλλογικές 
συμβάσεις, οι εργαζόμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων των 
οποίων η σχέση εργασίας έχει λήξει, έχουν 
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πρόσβαση σε αποτελεσματικό και 
αμερόληπτο μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών και δικαίωμα σε επανόρθωση, 
συμπεριλαμβανομένης επαρκούς 
αποζημίωσης, σε περίπτωση προσβολής 
των δικαιωμάτων τους που σχετίζονται με 
τον νόμιμο κατώτατο μισθό ή την 
προστασία με τη μορφή κατώτατου μισθού 
η οποία παρέχεται από συλλογική 
σύμβαση.

πρόσβαση σε αποτελεσματικό και 
αμερόληπτο μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών και δικαίωμα σε επανόρθωση, 
συμπεριλαμβανομένης αποζημίωσης, σε 
περίπτωση προσβολής των δικαιωμάτων 
τους που σχετίζονται με τον νόμιμο 
κατώτατο μισθό ή την προστασία με τη 
μορφή κατώτατου μισθού η οποία 
παρέχεται από συλλογική σύμβαση.

Or. en

Τροπολογία 869
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η αποζημίωση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 εξασφαλίζει 
πραγματική και αποτελεσματική 
αποζημίωση για την προκληθείσα 
απώλεια ή ζημία, κατά τρόπο 
αποτρεπτικό και ανάλογο προς την 
προκληθείσα ζημία.

Or. en

Τροπολογία 870
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Περιλαμβάνει την πλήρη απόδοση 
αναδρομικών και σχετικών επιμισθίων ή 
πληρωμών σε είδος. Περιλαμβάνει επίσης 



PE692.765v02-00 476/500 AM\1231713EL.docx

EL

το δικαίωμα σε τόκους υπερημερίας.

Or. en

Τροπολογία 871
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Η αποζημίωση δεν περιορίζεται 
εκ των προτέρων με τον καθορισμό 
ανωτάτου ορίου.

Or. en

Τροπολογία 872
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1δ. Σε όσους δεν διαθέτουν επαρκείς 
πόρους, παρέχεται δωρεάν διαδικασία 
και δικαστική αρωγή, εφόσον η αρωγή 
αυτή είναι αναγκαία για να εξασφαλισθεί 
η αποτελεσματική πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη.

Or. en

Τροπολογία 873
Peter Lundgren

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για την προστασία των 
εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των 
εργαζομένων που είναι εκπρόσωποι 
εργαζομένων, από κάθε δυσμενή 
μεταχείριση από τον εργοδότη και από 
οποιεσδήποτε δυσμενείς συνέπειες που 
έχουν ως αιτία την υποβολή καταγγελίας 
στον εργοδότη ή την κίνηση 
οποιασδήποτε διαδικασίας με σκοπό την 
επιβολή της συμμόρφωσης με τα 
δικαιώματα που σχετίζονται με τον 
νόμιμο κατώτατο μισθό ή την προστασία 
με τη μορφή κατώτατου μισθού η οποία 
παρέχεται από συλλογική σύμβαση.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 874
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για την προστασία των 
εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των 
εργαζομένων που είναι εκπρόσωποι 
εργαζομένων, από κάθε δυσμενή 
μεταχείριση από τον εργοδότη και από 
οποιεσδήποτε δυσμενείς συνέπειες που 
έχουν ως αιτία την υποβολή καταγγελίας 
στον εργοδότη ή την κίνηση οποιασδήποτε 
διαδικασίας με σκοπό την επιβολή της 
συμμόρφωσης με τα δικαιώματα που 
σχετίζονται με τον νόμιμο κατώτατο μισθό 
ή την προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από συλλογική 
σύμβαση.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για την προστασία των 
εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των 
εργαζομένων που είναι εκπρόσωποι 
εργαζομένων ή εκπρόσωποι 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, από κάθε 
δυσμενή μεταχείριση από τον εργοδότη ή 
τρίτα μέρη και από οποιεσδήποτε 
δυσμενείς συνέπειες που έχουν ως αιτία 
την υποβολή καταγγελίας στον εργοδότη ή 
την κίνηση οποιασδήποτε διαδικασίας με 
σκοπό την επιβολή της συμμόρφωσης με 
το εφαρμοστέο δίκαιο και τη διευκόλυνση 
της άσκησης των δικαιωμάτων τους, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
οργάνωσης, ανάληψης συλλογικής 
δράσης και συλλογικής διαπραγμάτευσης, 
καθώς και του οικείου δικαιώματος που 
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σχετίζεται με τον νόμιμο κατώτατο μισθό 
ή την προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από συλλογική 
σύμβαση.

Or. en

Τροπολογία 875
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για την προστασία των 
εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των 
εργαζομένων που είναι εκπρόσωποι 
εργαζομένων, από κάθε δυσμενή 
μεταχείριση από τον εργοδότη και από 
οποιεσδήποτε δυσμενείς συνέπειες που 
έχουν ως αιτία την υποβολή καταγγελίας 
στον εργοδότη ή την κίνηση οποιασδήποτε 
διαδικασίας με σκοπό την επιβολή της 
συμμόρφωσης με τα δικαιώματα που 
σχετίζονται με τον νόμιμο κατώτατο μισθό 
ή την προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από συλλογική 
σύμβαση.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για την προστασία των 
εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των 
εργαζομένων που είναι εκπρόσωποι 
εργαζομένων ή μέλη ή εκπρόσωποι των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, από κάθε 
δυσμενή μεταχείριση από τον εργοδότη ή 
τρίτα μέρη και από οποιεσδήποτε 
δυσμενείς συνέπειες που έχουν ως αιτία 
την υποβολή καταγγελίας στον εργοδότη ή 
την κίνηση οποιασδήποτε διαδικασίας με 
σκοπό την επιβολή της συμμόρφωσης με 
το εφαρμοστέο δίκαιο και τη διευκόλυνση 
της άσκησης των δικαιωμάτων που 
σχετίζονται με τον νόμιμο κατώτατο μισθό 
ή την προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από συλλογική 
σύμβαση.

Or. it

Τροπολογία 876
Jessica Polfjärd, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Jörgen Warborn, Arba Kokalari, David 
Lega

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για την προστασία των 
εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των 
εργαζομένων που είναι εκπρόσωποι 
εργαζομένων, από κάθε δυσμενή 
μεταχείριση από τον εργοδότη και από 
οποιεσδήποτε δυσμενείς συνέπειες που 
έχουν ως αιτία την υποβολή καταγγελίας 
στον εργοδότη ή την κίνηση οποιασδήποτε 
διαδικασίας με σκοπό την επιβολή της 
συμμόρφωσης με τα δικαιώματα που 
σχετίζονται με τον νόμιμο κατώτατο μισθό 
ή την προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από συλλογική 
σύμβαση.

2. Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τους 
οικείους εθνικούς νόμους και τις 
πρακτικές, λαμβάνουν κατά περίπτωση 
τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των 
εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των 
εργαζομένων που είναι εκπρόσωποι 
εργαζομένων, από κάθε δυσμενή 
μεταχείριση από τον εργοδότη και από 
οποιεσδήποτε δυσμενείς συνέπειες που 
έχουν ως αιτία την υποβολή καταγγελίας 
στον εργοδότη ή την κίνηση οποιασδήποτε 
διαδικασίας με σκοπό την επιβολή της 
συμμόρφωσης με τα δικαιώματα που 
σχετίζονται με τον νόμιμο κατώτατο μισθό 
ή την προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από συλλογική 
σύμβαση.

Or. en

Τροπολογία 877
Sandra Pereira, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για την προστασία των 
εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των 
εργαζομένων που είναι εκπρόσωποι 
εργαζομένων, από κάθε δυσμενή 
μεταχείριση από τον εργοδότη και από 
οποιεσδήποτε δυσμενείς συνέπειες που 
έχουν ως αιτία την υποβολή καταγγελίας 
στον εργοδότη ή την κίνηση οποιασδήποτε 
διαδικασίας με σκοπό την επιβολή της 
συμμόρφωσης με τα δικαιώματα που 
σχετίζονται με τον νόμιμο κατώτατο 
μισθό ή την προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού η οποία παρέχεται 
από συλλογική σύμβαση.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για την προστασία των 
εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των 
εργαζομένων που είναι εκπρόσωποι 
εργαζομένων, από κάθε δυσμενή 
μεταχείριση από τον εργοδότη και από 
οποιεσδήποτε δυσμενείς συνέπειες που 
έχουν ως αιτία την υποβολή καταγγελίας 
στον εργοδότη ή την κίνηση οποιασδήποτε 
διαδικασίας με σκοπό την επιβολή της 
συμμόρφωσης με τα δικαιώματα που 
θεσπίζονται με νόμο ή σύμβαση.
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Or. pt

Τροπολογία 878
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, 
Sylvie Brunet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για την προστασία των 
εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των 
εργαζομένων που είναι εκπρόσωποι 
εργαζομένων, από κάθε δυσμενή 
μεταχείριση από τον εργοδότη και από 
οποιεσδήποτε δυσμενείς συνέπειες που 
έχουν ως αιτία την υποβολή καταγγελίας 
στον εργοδότη ή την κίνηση οποιασδήποτε 
διαδικασίας με σκοπό την επιβολή της 
συμμόρφωσης με τα δικαιώματα που 
σχετίζονται με τον νόμιμο κατώτατο μισθό 
ή την προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από συλλογική 
σύμβαση.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για την προστασία των 
εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των 
εργαζομένων που είναι εκπρόσωποι 
εργαζομένων ή μέλη συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, από κάθε δυσμενή 
μεταχείριση από τον εργοδότη και από 
οποιεσδήποτε δυσμενείς συνέπειες που 
έχουν ως αιτία την υποβολή καταγγελίας 
στον εργοδότη ή την κίνηση οποιασδήποτε 
διαδικασίας με σκοπό την επιβολή της 
συμμόρφωσης με τα δικαιώματα που 
σχετίζονται με τον νόμιμο κατώτατο μισθό 
ή την προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από συλλογική 
σύμβαση.

Or. en

Τροπολογία 879
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για την προστασία των 
εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των 
εργαζομένων που είναι εκπρόσωποι 
εργαζομένων, από κάθε δυσμενή 
μεταχείριση από τον εργοδότη και από 

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για την προστασία των 
εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των 
εργαζομένων που είναι εκπρόσωποι 
εργαζομένων, από κάθε δυσμενή 
μεταχείριση από τον εργοδότη και από 
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οποιεσδήποτε δυσμενείς συνέπειες που 
έχουν ως αιτία την υποβολή καταγγελίας 
στον εργοδότη ή την κίνηση οποιασδήποτε 
διαδικασίας με σκοπό την επιβολή της 
συμμόρφωσης με τα δικαιώματα που 
σχετίζονται με τον νόμιμο κατώτατο 
μισθό ή την προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού η οποία παρέχεται από 
συλλογική σύμβαση.

οποιεσδήποτε δυσμενείς συνέπειες που 
έχουν ως αιτία την υποβολή καταγγελίας 
στον εργοδότη ή την κίνηση οποιασδήποτε 
διαδικασίας με σκοπό την επιβολή της 
συμμόρφωσης με τα δικαιώματα που 
προβλέπονται στην ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία ή τις συλλογικές συμβάσεις 
σχετικά με την προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού.

Or. en

Τροπολογία 880
Abir Al-Sahlani, Nicola Beer, Svenja Hahn, Andreas Glück, Moritz Körner, Jan-
Christoph Oetjen, Ulrike Müller, Engin Eroglu, Karen Melchior, Morten Løkkegaard, 
Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen, Søren Gade, Karin Karlsbro, Martina 
Dlabajová, Dita Charanzová, Martin Hlaváček, Ondřej Knotek, Ondřej Kovařík, Bart 
Groothuis, Caroline Nagtegaal, Malik Azmani, Jan Huitema, Liesje Schreinemacher

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για την προστασία των 
εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των 
εργαζομένων που είναι εκπρόσωποι 
εργαζομένων, από κάθε δυσμενή 
μεταχείριση από τον εργοδότη και από 
οποιεσδήποτε δυσμενείς συνέπειες που 
έχουν ως αιτία την υποβολή καταγγελίας 
στον εργοδότη ή την κίνηση οποιασδήποτε 
διαδικασίας με σκοπό την επιβολή της 
συμμόρφωσης με τα δικαιώματα που 
σχετίζονται με τον νόμιμο κατώτατο 
μισθό ή την προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού η οποία παρέχεται από 
συλλογική σύμβαση.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για την προστασία των 
εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των 
εργαζομένων που είναι ’ εκπρόσωποι 
εργαζομένων, από κάθε δυσμενή 
μεταχείριση από τον εργοδότη και από 
οποιεσδήποτε δυσμενείς συνέπειες που 
έχουν ως αιτία την υποβολή καταγγελίας 
στον εργοδότη ή την κίνηση οποιασδήποτε 
διαδικασίας με σκοπό την επιβολή της 
συμμόρφωσης με τα δικαιώματα που 
προβλέπονται στην ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία ή τις συλλογικές συμβάσεις 
σχετικά με την προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού

Or. en

Τροπολογία 881
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
μετά από πιθανή προσφυγή σε 
συμφιλίωση, τίθενται στη διάθεση όλων 
των εργαζομένους που θεωρούν εαυτούς 
αδικημένους λόγω μη εφαρμογής αυτών 
των διατάξεων, δικαστικές διαδικασίας 
για την επιβολή των δικαιωμάτων και 
των υποχρεώσεων. Οι διαδικασίες αυτές 
πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες 
στους εργαζομένους και σε όσους 
ενεργούν για λογαριασμό τους, ακόμη και 
μετά τη λήξη της εργασιακής σχέσης στο 
πλαίσιο της οποίας εικάζεται ότι έχει 
σημειωθεί η παραβίαση.

Or. en

Τροπολογία 882
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών 
και κεφαλαίων, η ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών, η ελευθερία εγκατάστασης 
και ο νόμος περί ανταγωνισμού πρέπει να 
κατανοούνται κατά τρόπο που να μην 
περιορίζει τα θεμελιώδη κοινωνικά 
δικαιώματα, ούτε να δημιουργεί αθέμιτο 
ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά 
μέσω του ντάμπινγκ των μισθών.

Or. it

Τροπολογία 883
Mounir Satouri
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Τα κράτη μέλη εισάγουν ένα 
σύστημα αλληλέγγυας ευθύνης για να 
διασφαλίσουν ότι ολόκληρη η αλυσίδα 
υπεργολαβίας είναι αλληλέγγυα υπεύθυνη, 
εάν παραβιαστούν οι εφαρμοστέες 
απαιτήσεις δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 884
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão, 
Marc Botenga

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11α
Ρήτρα κοινωνικής προόδου

Η ελεύθερη κυκλοφορία των 
εμπορευμάτων, η ελεύθερη διακίνηση 
των κεφαλαίων, η ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών, η ελευθερία εγκαταστάσεως 
και το δίκαιο του ανταγωνισμού πρέπει 
να εκλαμβάνονται και να ερμηνεύονται 
κατά τρόπο ώστε να μην περιορίζουν ή να 
διέπουν θεμελιώδη κοινωνικά 
δικαιώματα και αρχές, 
συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος 
του συνεταιρίζεσθαι, του δικαιώματος 
οργάνωσης, του δικαιώματος 
διαπραγμάτευσης, σύναψης και επιβολής 
συλλογικών συμβάσεων και της 
ανάληψης συλλογικής δράσης, καθώς 
είναι αναγνωρισμένα στις συναφείς 
συμβάσεις του ΔΟ, στη Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 
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Συμβουλίου της Ευρώπης και στον 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, στον 
Κοινοτικό Χάρτη των θεμελιωδών 
κοινωνικών δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση 
σύγκρουσης μεταξύ νόμων, η άσκηση 
των θεμελιωδών κοινωνικών 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της 
ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, του 
δικαιώματος οργάνωσης, του 
δικαιώματος διαπραγμάτευσης, σύναψης 
και επιβολής συλλογικών συμβάσεων και 
ανάληψης συλλογικής δράσης, 
υπερισχύσει έναντι των οικονομικών 
ελευθεριών.

Or. en

Τροπολογία 885
Dominique Bilde

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12 διαγράφεται
Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες 
σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται 
στις περιπτώσεις παραβίασης των 
εθνικών διατάξεων. Οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές.

Or. fr

Τροπολογία 886
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά 
με τις κυρώσεις που επιβάλλονται στις 
περιπτώσεις παραβίασης των εθνικών 
διατάξεων. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις 
είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

Τα κράτη μέλη, με την επιφύλαξη 
συγκεκριμένων μορφών αποζημίωσης 
ή/και συμβατικών κυρώσεων που 
προβλέπονται, κατά περίπτωση, σε 
κανόνες για την επιβολή των συλλογικών 
συμβάσεων, θεσπίζουν κανόνες σχετικά με 
τις κυρώσεις που επιβάλλονται στις 
περιπτώσεις παραβίασης της ισχύουσας 
εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών 
συμβάσεων σχετικά με την προστασία με 
τη μορφή κατώτατου μισθού. Οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

Or. en

Τροπολογία 887
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά 
με τις κυρώσεις που επιβάλλονται στις 
περιπτώσεις παραβίασης των εθνικών 
διατάξεων. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις 
είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά 
με τις κυρώσεις που επιβάλλονται στις 
περιπτώσεις παραβίασης των εθνικών 
διατάξεων. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις 
είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. Η μη συμμόρφωση με την 
παρούσα οδηγία αποτελεί λόγο 
αποκλεισμού από δημόσιους 
διαγωνισμούς, καθώς και από την άμεση 
και έμμεση ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Or. it

Τροπολογία 888
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, 
Sylvie Brunet
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά 
με τις κυρώσεις που επιβάλλονται στις 
περιπτώσεις παραβίασης των εθνικών 
διατάξεων. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις 
είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται 
σε περίπτωση παράβασης εθνικών 
διατάξεων που θεσπίζονται κατ’ 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας ή των 
σχετικών διατάξεων που είναι ήδη σε 
ισχύ και αφορούν δικαιώματα που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας. Οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές.

Or. en

Τροπολογία 889
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu 
Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt 
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά 
με τις κυρώσεις που επιβάλλονται στις 
περιπτώσεις παραβίασης των εθνικών 
διατάξεων. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις 
είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν 
των κανόνες για τις εφαρμοστέες κυρώσεις 
σε περιπτώσεις παραβάσεων εθνικών 
διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας ή των σχετικών 
διατάξεων που είναι ήδη σε ισχύ. Οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

Or. en

Τροπολογία 890
Jessica Polfjärd, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Jörgen Warborn, Arba Kokalari, David 
Lega
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες 
σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται 
στις περιπτώσεις παραβίασης των 
εθνικών διατάξεων. Οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές.

Οι κυρώσεις που επιβάλλουν τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με την οικεία εθνική 
νομοθεσία και τις πρακτικές είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

Or. en

Τροπολογία 891
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12α
Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Κατά την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
αποφεύγουν την επιβολή οποιουδήποτε 
εμποδίου και να παρέχουν διοικητική, 
οικονομική και νομική στήριξη ώστε να 
μην παρεμποδίζεται η δημιουργία 
απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων.

Or. es

Τροπολογία 892
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Abir Al-
Sahlani, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, 
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθέσουν 
στους κοινωνικούς εταίρους την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας, εφόσον οι 
κοινωνικοί εταίροι το ζητήσουν από 
κοινού. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα 
για να διασφαλίσουν ότι τα αποτελέσματα 
που επιδιώκει η παρούσα οδηγία είναι 
εξασφαλισμένα ανά πάσα στιγμή.

Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο και τις οικείες εθνικές πρακτικές, 
λαμβάνουν επαρκή μέτρα ώστε να 
διασφαλίσουν την αποτελεσματική 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων για 
την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και 
μπορούν να αναθέσουν στους κοινωνικούς 
εταίρους την εφαρμογή της, εφόσον οι 
κοινωνικοί εταίροι το ζητήσουν από 
κοινού. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα 
για να διασφαλίσουν ότι τα αποτελέσματα 
που επιδιώκει η παρούσα οδηγία είναι 
εξασφαλισμένα ανά πάσα στιγμή.

Or. en

Τροπολογία 893
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθέσουν 
στους κοινωνικούς εταίρους την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας, εφόσον οι 
κοινωνικοί εταίροι το ζητήσουν από 
κοινού. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα 
για να διασφαλίσουν ότι τα αποτελέσματα 
που επιδιώκει η παρούσα οδηγία είναι 
εξασφαλισμένα ανά πάσα στιγμή.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
ολοκληρωμένη και έγκαιρη διαβούλευση 
των κοινωνικών εταίρων αναφορικά με 
το εθνικά μέτρα για να εφαρμοστεί η 
παρούσα οδηγία και μπορούν να 
αναθέσουν στους κοινωνικούς εταίρους 
την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, 
εφόσον οι κοινωνικοί εταίροι το ζητήσουν 
από κοινού. Στην περίπτωση αυτή, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα 
αποτελέσματα που επιδιώκει η παρούσα 
οδηγία είναι εξασφαλισμένα ανά πάσα 
στιγμή.

Or. en
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Τροπολογία 894
Lukas Mandl

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθέσουν 
στους κοινωνικούς εταίρους την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, εφόσον 
οι κοινωνικοί εταίροι το ζητήσουν από 
κοινού. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα 
για να διασφαλίσουν ότι τα αποτελέσματα 
που επιδιώκει η παρούσα οδηγία είναι 
εξασφαλισμένα ανά πάσα στιγμή.

Στα κράτη μέλη στα οποία οι κοινωνικοί 
εταίροι είναι υπεύθυνοι για τον καθορισμό 
των μισθών, οι κοινωνικοί εταίροι 
αναλαμβάνουν επίσης την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας. Στο σύνολο των 
υπόλοιπων κρατών μελών, οι κοινωνικοί 
εταίροι μπορούν να το ζητήσουν από 
κοινού. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα 
για να διασφαλίσουν ότι τα αποτελέσματα 
που επιδιώκει η παρούσα οδηγία είναι 
εξασφαλισμένα ανά πάσα στιγμή.

Or. en

Τροπολογία 895
Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθέσουν 
στους κοινωνικούς εταίρους την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας, εφόσον οι 
κοινωνικοί εταίροι το ζητήσουν από 
κοινού. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα 
για να διασφαλίσουν ότι τα αποτελέσματα 
που επιδιώκει η παρούσα οδηγία είναι 
εξασφαλισμένα ανά πάσα στιγμή.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθέσουν 
στους κοινωνικούς εταίρους την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας, εφόσον οι 
κοινωνικοί εταίροι το ζητήσουν από 
κοινού. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα 
για να διασφαλίσουν ότι οι υποχρεώσεις 
που καθορίζει η παρούσα οδηγία 
τηρούνται ανά πάσα στιγμή.

Or. en

Τροπολογία 896
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu 
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Winkler, Daniel Buda, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt 
Vincze, Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθέσουν 
στους κοινωνικούς εταίρους την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας, εφόσον οι 
κοινωνικοί εταίροι το ζητήσουν από 
κοινού. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα 
για να διασφαλίσουν ότι τα αποτελέσματα 
που επιδιώκει η παρούσα οδηγία είναι 
εξασφαλισμένα ανά πάσα στιγμή.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθέσουν 
στους κοινωνικούς εταίρους την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας, εφόσον οι 
κοινωνικοί εταίροι το ζητήσουν από 
κοινού. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα 
για να διασφαλίσουν ότι τα αποτελέσματα 
που καθορίζει η παρούσα οδηγία 
τηρούνται ανά πάσα στιγμή.

Or. en

Τροπολογία 897
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθέσουν 
στους κοινωνικούς εταίρους την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας, εφόσον οι 
κοινωνικοί εταίροι το ζητήσουν από 
κοινού. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα 
για να διασφαλίσουν ότι τα αποτελέσματα 
που επιδιώκει η παρούσα οδηγία είναι 
εξασφαλισμένα ανά πάσα στιγμή.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθέσουν 
στους κοινωνικούς εταίρους την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας, εφόσον οι 
κοινωνικοί εταίροι το ζητήσουν από 
κοινού. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα 
για να διασφαλίσουν ότι οι υποχρεώσεις 
της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται ανά 
πάσα στιγμή.

Or. en

Τροπολογία 898
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα εθνικά 
μέτρα μεταφοράς της παρούσας οδηγίας 
στο εθνικό δίκαιο, καθώς και οι ήδη 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις που αφορούν 
το αντικείμενο της παρούσας οδηγίας που 
ορίζεται στο άρθρο 1, γνωστοποιούνται 
στους εργαζομένους και τους εργοδότες, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα εθνικά 
μέτρα μεταφοράς της παρούσας οδηγίας 
στο εθνικό δίκαιο, καθώς και οι ήδη 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις που αφορούν 
το αντικείμενο της παρούσας οδηγίας που 
ορίζεται στο άρθρο 1, γνωστοποιούνται 
στους εργαζομένους και τους εργοδότες, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και του 
ευρέος κοινού.

Or. en

Τροπολογία 899
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, 
Sylvie Brunet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα εθνικά 
μέτρα μεταφοράς της παρούσας οδηγίας 
στο εθνικό δίκαιο, καθώς και οι ήδη 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις που αφορούν 
το αντικείμενο της παρούσας οδηγίας που 
ορίζεται στο άρθρο 1, γνωστοποιούνται 
στους εργαζομένους και τους εργοδότες, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα εθνικά 
μέτρα μεταφοράς της παρούσας οδηγίας 
στο εθνικό δίκαιο, καθώς και οι ήδη 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις που αφορούν 
το αντικείμενο της παρούσας οδηγίας που 
ορίζεται στο άρθρο 1, γνωστοποιούνται 
στους εργαζομένους και τους εργοδότες, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, και 
δημοσιοποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 900
Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, 
Sylvie Brunet
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή διεξάγει αξιολόγηση της 
οδηγίας έως τις [πέντε έτη μετά την 
ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο]. 
Ακολούθως, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
έκθεση εξέτασης της εφαρμογής της 
οδηγίας και προτείνει, στο μέτρο που 
ενδείκνυται, νομοθετικές τροποποιήσεις.

Η Επιτροπή διεξάγει αξιολόγηση της 
οδηγίας έως τις [πέντε έτη μετά την 
ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο]. 
Ακολούθως, μετά από διαβούλευση με τα 
κράτη μέλη και τους κοινωνικούς 
εταίρους σε επίπεδο Ένωσης, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο έκθεση εξέτασης της 
εφαρμογής της οδηγίας και προτείνει, στο 
μέτρο που ενδείκνυται, νομοθετικές 
τροποποιήσεις.

Or. en

Τροπολογία 901
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή διεξάγει αξιολόγηση της 
οδηγίας έως τις [πέντε έτη μετά την 
ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο]. 
Ακολούθως, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
έκθεση εξέτασης της εφαρμογής της 
οδηγίας και προτείνει, στο μέτρο που 
ενδείκνυται, νομοθετικές τροποποιήσεις.

Η Επιτροπή διεξάγει αξιολόγηση της 
οδηγίας έως τις [τρία έτη μετά την 
ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο]. 
Ακολούθως, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
έκθεση εξέτασης της εφαρμογής της 
οδηγίας και προτείνει, στο μέτρο που 
ενδείκνυται, νομοθετικές τροποποιήσεις.

Or. en

Τροπολογία 902
Abir Al-Sahlani, Nicola Beer, Svenja Hahn, Andreas Glück, Moritz Körner, Jan-
Christoph Oetjen, Ulrike Müller, Engin Eroglu, Morten Løkkegaard, Linea Søgaard-
Lidell, Asger Christensen, Søren Gade, Karin Karlsbro, Bart Groothuis, Caroline 
Nagtegaal, Malik Azmani, Jan Huitema, Liesje Schreinemacher
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Απαγόρευση της υποβάθμισης και 
ευνοϊκότερες διατάξεις

Απαγόρευση της υποβάθμισης, 
παρέκκλιση και ευνοϊκότερες διατάξεις

Or. en

Τροπολογία 903
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία δεν αποτελεί 
βάσιμο λόγο για την υποβάθμιση του 
γενικού επιπέδου προστασίας που ήδη 
παρέχεται στους εργαζομένους εντός των 
κρατών μελών.

1. Η παρούσα οδηγία δεν αποτελεί 
βάσιμο λόγο για την υποβάθμιση του 
γενικού επιπέδου προστασίας που ήδη 
παρέχεται στους εργαζομένους εντός των 
κρατών μελών χωρίς να επηρεάζεται η 
συμβατική ελευθερία των κοινωνικών 
εταίρων να διαπραγματεύονται και να 
συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις.

Or. en

Τροπολογία 904
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία δεν αποτελεί 
βάσιμο λόγο για την υποβάθμιση του 
γενικού επιπέδου προστασίας που ήδη 
παρέχεται στους εργαζομένους εντός των 
κρατών μελών.

1. Η παρούσα οδηγία δεν αποτελεί 
βάσιμο λόγο για την υποβάθμιση του 
γενικού επιπέδου προστασίας που ήδη 
παρέχεται στους εργαζομένους εντός των 
κρατών μελών, όπως η μείωση των 
επιπέδων των μισθών ή η κατάργηση των 
υφιστάμενων νόμιμων κατώτατων 
μισθών.
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Or. en

Τροπολογία 905
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία δεν αποτελεί 
βάσιμο λόγο για την υποβάθμιση του 
γενικού επιπέδου προστασίας που ήδη 
παρέχεται στους εργαζομένους εντός των 
κρατών μελών.

1. Η παρούσα οδηγία δεν αποτελεί 
βάσιμο λόγο για την υποβάθμιση του 
γενικού επιπέδου προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
των υφιστάμενων επιπέδων νόμιμων 
κατώτατων μισθών, που ήδη παρέχεται 
στους εργαζομένους εντός των κρατών 
μελών.

Or. en

Τροπολογία 906
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία δεν αποτελεί 
βάσιμο λόγο για την υποβάθμιση του 
γενικού επιπέδου προστασίας που ήδη 
παρέχεται στους εργαζομένους εντός των 
κρατών μελών.

1. Η παρούσα οδηγία δεν αποτελεί 
βάσιμο λόγο για την υποβάθμιση του 
γενικού επιπέδου προστασίας που ήδη 
παρέχεται στους εργαζομένους εντός των 
κρατών μελών, ιδίως αναφορικά με τους 
μηχανισμούς στήριξης του εισοδήματος.

Or. en

Τροπολογία 907
Abir Al-Sahlani, Nicola Beer, Svenja Hahn, Andreas Glück, Moritz Körner, Jan-
Christoph Oetjen, Ulrike Müller, Engin Eroglu, Morten Løkkegaard, Linea Søgaard-



AM\1231713EL.docx 495/500 PE692.765v02-00

EL

Lidell, Asger Christensen, Søren Gade, Karin Karlsbro, Bart Groothuis, Caroline 
Nagtegaal, Malik Azmani, Jan Huitema, Liesje Schreinemacher

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το 
προνόμιο των κρατών μελών να 
εφαρμόζουν ή να θεσπίζουν νομοθετικές, 
κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που 
είναι ευνοϊκότερες για τους εργαζομένους 
ή να ενθαρρύνουν ή να επιτρέπουν την 
εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων που 
είναι ευνοϊκότερες για τους εργαζομένους.

2. Τα κράτη μέλη στα οποία 
διασφαλίζεται ο καθορισμός των μισθών 
κυρίως μέσω συλλογικών συμβάσεων 
παρεκκλίνουν από την παρούσα οδηγία· 
ενώ η παρούσα οδηγία δεν θίγει το 
προνόμιο των κρατών μελών να 
εφαρμόζουν ή να εκδίδουν νομοθετικές, 
κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις 
περισσότερο ευνοϊκές για τους 
εργαζομένους ή να ενθαρρύνουν ή να 
επιτρέπουν την εφαρμογή συλλογικών 
συμβάσεων που είναι ευνοϊκότερες για 
τους εργαζομένους.

Or. en

Τροπολογία 908
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το 
προνόμιο των κρατών μελών να 
εφαρμόζουν ή να θεσπίζουν νομοθετικές, 
κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που 
είναι ευνοϊκότερες για τους εργαζομένους 
ή να ενθαρρύνουν ή να επιτρέπουν την 
εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων που 
είναι ευνοϊκότερες για τους εργαζομένους.

2. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το 
προνόμιο των κρατών μελών να 
εφαρμόζουν ή να θεσπίζουν ευνοϊκότερες 
νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές 
διατάξεις για τους εργαζομένους ή να 
ενθαρρύνουν και να επιτρέπουν την 
εφαρμογή ευνοϊκότερων συλλογικών 
συμβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 909
Mounir Satouri
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Καμία διάταξη της παρούσας 
οδηγίας δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως 
διάταξη που περιορίζει ή θίγει τα 
δικαιώματα των εργαζομένων και των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων που 
αναγνωρίζονται από το ενωσιακό ή το 
διεθνές δίκαιο και από τις διεθνείς 
συμβάσεις στις οποίες έχουν 
προσχωρήσει η Ένωση ή τα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Χάρτη που υπογράφηκε στο 
Τορίνο στις 18 Οκτωβρίου 1961 και των 
σχετικών συμβάσεων και συστάσεων της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 910
Jessica Polfjärd, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Jörgen Warborn, Arba Kokalari, David 
Lega

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει 
οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα που 
παρέχονται στους εργαζομένους από άλλες 
νομικές πράξεις της Ένωσης.

3. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει 
οποιαδήποτε δικαιώματα που παρέχονται 
στους εργαζομένους από άλλες νομικές 
πράξεις της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 911
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Iuliu 
Winkler, Vasile Blaga, Siegfried Mureşan, Ioan-Rareş Bogdan, Loránt Vincze, Cristian-
Silviu Buşoi
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει 
οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα που 
παρέχονται στους εργαζομένους από άλλες 
νομικές πράξεις της Ένωσης.

3. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει 
οποιαδήποτε δικαιώματα που παρέχονται 
στους εργαζομένους από άλλες νομικές 
πράξεις της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 912
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Καμία διάταξη της παρούσας 
οδηγίας δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως 
διάταξη που περιορίζει ή θίγει τα 
δικαιώματα των εργαζομένων και των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων που 
αναγνωρίζονται από το ενωσιακό ή το 
διεθνές δίκαιο και από τις διεθνείς 
συμβάσεις στις οποίες έχουν 
προσχωρήσει η Ένωση ή τα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Χάρτη που υπογράφηκε στο 
Τορίνο στις 18 Οκτωβρίου 1961 και των 
σχετικών συμβάσεων και συστάσεων της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 913
Peter Lundgren

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16α
Καμία από τις διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας δεν ισχύει για το Βασίλειο της 
Σουηδίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σουηδικό μοντέλο αγοράς εργασίας πρόσδωσε μεγάλη σταθερότητα και εργασιακή ειρήνη, η 
οποία απειλείται σοβαρά, εάν οι μισθοί καθορίζονται από την ΕΕ.

Τροπολογία 914
Peter Lundgren

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις 
αναγκαίες διατάξεις για να συμμορφωθούν 
με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως 
[δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της]. Ενημερώνουν αμέσως την 
Επιτροπή σχετικά.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις 
αναγκαίες διατάξεις για να συμμορφωθούν 
με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως 
[τέσσερα έτη από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της]. Ενημερώνουν αμέσως την 
Επιτροπή σχετικά.

Or. en

Τροπολογία 915
Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, José Gusmão

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην 
Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών 
διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες 
θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από 

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην 
Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών 
διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες 
θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από 
την παρούσα οδηγία, καθώς και τον τρόπο 
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την παρούσα οδηγία. συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στη 
μεταφορά στο εθνικό δίκαιο.

Or. en

Τροπολογία 916
Lukas Mandl, Sara Skyttedal

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη 
μέλη.

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη 
μέλη εκτός της Αυστρίας, της Δανίας και 
της Σουηδίας.

Or. en

Τροπολογία 917
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd, Lukas Mandl, Petri Sarvamaa, Pernille Weiss, David 
Lega, Tomas Tobé, Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη 
μέλη.

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη 
μέλη εκτός της Αυστρίας και της 
Σουηδίας.

Or. en

Τροπολογία 918
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Marianne Vind

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη 
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μέλη. μέλη εκτός της Αυστρίας και της 
Σουηδίας.

Or. en


