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Τροπολογία 1
Elżbieta Rafalska

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Τίτλος 1

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού 
αριθμού κοινωνικής ασφάλισης και την 
καθιέρωση προσωπικής κάρτας 
εργαζομένου

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με τη θέσπιση ενός νέου εργαλείου 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την 
παρακολούθηση των προσωπικών 
δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης

Or. pl

Τροπολογία 2
Dragoş Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Samira Rafaela, Jordi Cañas, Marie-
Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Véronique 
Trillet-Lenoir, Abir Al-Sahlani

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Τίτλος 1

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού 
αριθμού κοινωνικής ασφάλισης και την 
καθιέρωση προσωπικής κάρτας 
εργαζομένου

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού 
διαβατηρίου κοινωνικής ασφάλισης

Or. en

Τροπολογία 3
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Stefania Zambelli

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

— έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 17ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με μία 
ισχυρή κοινωνική Ευρώπη για δίκαιες 

διαγράφεται
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μεταβάσεις3,
__________________
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2020)0371.

Or. en

Τροπολογία 4
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Stefania Zambelli

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

— έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 22ας Οκτωβρίου 2020 σχετικά με το 
μέλλον της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης στο 
πλαίσιο της COVID-194,

διαγράφεται

__________________
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2020)0284.

Or. en

Τροπολογία 5
Daniela Rondinelli

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 α (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

— έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 20ής Μαΐου 2021 σχετικά με τις 
επιπτώσεις των κανόνων της ΕΕ στην 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 
και των υπηρεσιών,

Or. it
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Τροπολογία 6
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

— έχοντας υπόψη τη γραπτή 
απάντηση που διατύπωσε ο επίτροπος 
Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων, εξ ονόματος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώπιον του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις 28 
Απριλίου 2021·

Or. es

Τροπολογία 7
Marianne Vind, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Alicia Homs Ginel, 
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Klára Dobrev, Aurore 
Lalucq, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 20 α (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

— έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 
(EPSR), που διακηρύχθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2017,

Or. en

Τροπολογία 8
Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Özlem 
Demirel, Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 20 α (νέα)
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Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

— έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων,

Or. en

Τροπολογία 9
Jeroen Lenaers, Dennis Radtke

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21 α (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

— έχοντας υπόψη την πρόταση της 
Επιτροπής, της 3ης Ιουνίου 2021, για 
κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση 
πλαισίου για την ευρωπαϊκή ψηφιακή 
ταυτότητα («Μια αξιόπιστη και ασφαλής 
ευρωπαϊκή ηλεκτρονική ταυτότητα») 
[COM(2021) 281 final],

Or. en

Τροπολογία 10
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Özlem Demirel, José 
Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21 α (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

— έχοντας υπόψη την πρόταση 
κανονισμού της Επιτροπής [COM(2021) 
281 final] για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 όσον 
αφορά τη θέσπιση πλαισίου για την 
ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα,
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Or. en

Τροπολογία 11
Marianne Vind, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Alicia Homs Ginel, 
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Klára Dobrev, Aurore 
Lalucq, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21 α (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

— έχοντας υπόψη την πρόταση 
κανονισμού της Επιτροπής [COM(2021) 
281 final] για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 όσον 
αφορά τη θέσπιση πλαισίου για την 
ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα,

Or. en

Τροπολογία 12
Daniela Rondinelli

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21 α (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

— έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 2020 
σχετικά με τις κατευθυντήριες οδηγίες 
σχετικά με την άσκηση της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εργαζομένων κατά τη 
διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-
19 (2020/C 102 I/03),

Or. it

Τροπολογία 13
Daniela Rondinelli

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21 β (νέα)
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Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

— έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής της 16ης Ιουλίου 2020 
σχετικά με τις κατευθυντήριες οδηγίες για 
τους εποχιακούς εργαζόμενους στην ΕΕ 
στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου 
COVID-19,

Or. it

Τροπολογία 14
Dragoş Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Samira Rafaela, Jordi Cañas, Marie-
Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Véronique 
Trillet-Lenoir, Abir Al-Sahlani

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 22

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

— έχοντας υπόψη την ερώτηση προς 
την Επιτροπή σχετικά με τη θέσπιση 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης και την καθιέρωση 
προσωπικής κάρτας εργαζομένου (O-
xxx/2021 – B9‑xxxx/2021),

— έχοντας υπόψη την ερώτηση προς 
την Επιτροπή σχετικά με τη θέσπιση 
ευρωπαϊκού διαβατηρίου κοινωνικής 
ασφάλισης (O-xxx/2021 – B9- xxxx/2021),

Or. en

Τροπολογία 15
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 
υπήρχαν 12,4 εκατομμύρια 
μετακινούμενοι σε ηλικία εργασίας στην 
ΕΕ των 28, εκ των οποίων το 76% 
εργάζονταν· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
2017 υπήρχαν 1,4 εκατομμύρια 

διαγράφεται
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διασυνοριακοί εργαζόμενοι στην Ένωση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2019, οι εν 
ενεργεία μετακινούμενοι εργαζόμενοι 
αντιστοιχούσαν στο 4,2 % του συνολικού 
εργατικού δυναμικού στην ΕΕ των 28·

Or. es

Τροπολογία 16
Marianne Vind, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Alicia Homs Ginel, 
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Klára Dobrev, Aurore 
Lalucq, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 
υπήρχαν 12,4 εκατομμύρια μετακινούμενοι 
σε ηλικία εργασίας στην ΕΕ των 28, εκ των 
οποίων το 76% εργάζονταν· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το 2017 υπήρχαν 1,4 
εκατομμύριαδιασυνοριακοί εργαζόμενοι 
στην Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 
2019, οι εν ενεργεία μετακινούμενοι 
εργαζόμενοι αντιστοιχούσαν στο 4,2 % του 
συνολικού εργατικού δυναμικού στην ΕΕ 
των 28·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού 
εντός της ΕΕ ακολουθήσει ανοδική τάση 
κατά τα τελευταία έτη· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το 2019 υπήρχαν 17,9 
εκατομμύρια μετακινούμενοι στην ΕΕ των 
28, εκ των οποίων 13 εκατομμύρια ήταν 
σε ηλικία εργασίας και το 78 % 
εργάζονταν· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
2019 υπήρχαν 1,5 
εκατομμύριαδιασυνοριακοί εργαζόμενοι 
στην Ένωση1α· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 
2019, οι εν ενεργεία μετακινούμενοι 
εργαζόμενοι αντιστοιχούσαν στο 4,2 % του 
συνολικού εργατικού δυναμικού στην ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2019 
εκδόθηκαν 4,6 εκατομμύρια φορητά 
έγγραφα Α1 για αποσπασμένους 
εργαζομένους στην Ένωση, αριθμός που 
εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει 3,06 
εκατομμύρια εργαζομένους·

__________________
1a Ετήσια έκθεση για την ενδοενωσιακή 
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού 
του 2020 — 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId
=738&langId=en&pubId=8369
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Or. en

Τροπολογία 17
Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Özlem 
Demirel, Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 
υπήρχαν 12,4 εκατομμύρια μετακινούμενοι 
σε ηλικία εργασίας στην ΕΕ των 28, εκ των 
οποίων το 76% εργάζονταν· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το 2017 υπήρχαν 1,4 
εκατομμύριαδιασυνοριακοί εργαζόμενοι 
στην Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 
2019, οι εν ενεργεία μετακινούμενοι 
εργαζόμενοι αντιστοιχούσαν στο 4,2 % του 
συνολικού εργατικού δυναμικού στην ΕΕ 
των 28·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2019 
υπήρχαν 17,9 εκατομμύρια μετακινούμενοι 
σε ηλικία εργασίας στην ΕΕ των 28, εκ των 
οποίων το 78 % εργάζονταν· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το 2019 υπήρχαν 1,5 
εκατομμύριαδιασυνοριακοί εργαζόμενοι 
στην Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 
2019, οι εν ενεργεία μετακινούμενοι 
εργαζόμενοι αντιστοιχούσαν στο 4,2 % του 
συνολικού εργατικού δυναμικού στην ΕΕ 
των 28· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για το 2018, η αδήλωτη 
εργασία ανέρχεται περίπου στο 11,6 % 
της συνολικής εισροής εργασίας στον 
ιδιωτικό τομέα της ΕΕ και στο 16,4 % 
της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας·

Or. en

Τροπολογία 18
Daniela Rondinelli

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 
υπήρχαν 12,4 εκατομμύρια μετακινούμενοι 
σε ηλικία εργασίας στην ΕΕ των 28, εκ των 
οποίων το 76% εργάζονταν· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το 2017 υπήρχαν 1,4 
εκατομμύρια διασυνοριακοί εργαζόμενοι 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2019 
υπήρχαν 13 εκατομμύρια μετακινούμενοι 
σε ηλικία εργασίας στην ΕΕ των 28, εκ των 
οποίων το 78 % εργάζονταν· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το 2019 υπήρχαν 1,5 
εκατομμύρια διασυνοριακοί εργαζόμενοι 
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στην Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 
2019, οι εν ενεργεία μετακινούμενοι 
εργαζόμενοι αντιστοιχούσαν στο 4,2 % του 
συνολικού εργατικού δυναμικού στην ΕΕ 
των 28·

στην Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 
2019, οι εν ενεργεία μετακινούμενοι 
εργαζόμενοι αντιστοιχούσαν στο 4,3 % του 
συνολικού εργατικού δυναμικού στην ΕΕ 
των 28 και ότι ο αριθμός των 
αποσπασμένων εργαζομένων έχει φτάσει 
τα 3 εκατομμύρια·

Or. it

Τροπολογία 19
Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Özlem 
Demirel, Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εκδόθηκαν 4,6 εκατομμύρια φορητά 
έγγραφα Α1 για αποσπασμένους 
εργαζομένους στην Ένωση το 2019· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποσπασμένοι 
εργαζόμενοι οφείλουν να διαθέτουν 
έντυπο Α1 όταν εργάζονται σε άλλο 
κράτος μέλος· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
έντυπο Α1 παρέχει πληροφορίες σχετικά 
με το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 
που καλύπτει έναν εργαζόμενο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έντυπα Α1 δεν 
παρέχουν ενημερωμένες πληροφορίες σε 
πραγματικό χρόνο σχετικά με την κάλυψη 
κοινωνικής ασφάλισης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το πιλοτικό έργο της 
Επιτροπής για το ευρωπαϊκό διαβατήριο 
κοινωνικής ασφάλιση βασίζεται στην 
ψηφιοποίηση του εντύπου Α1 ώστε να 
είναι δυνατή η πρόσβαση σε δεδομένα σε 
πραγματικό χρόνο σχετικά με τα 
δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης για 
τους μετακινούμενους εργαζομένους·

Or. en



PE695.092v01-00 12/101 AM\1235319EL.docx

EL

Τροπολογία 20
Marianne Vind, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Alicia Homs Ginel, 
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Klára Dobrev, Aurore 
Lalucq, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
στοιχεία του Eurofound καταδεικνύουν 
ότι η διάρκεια των περιόδων 
κινητικότητας εντός της ΕΕ μειώνεται, 
με το 50 % των μετακινουμένων να 
παραμένουν στη χώρα υποδοχής για 
διάστημα από ένα έως τέσσερα έτη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητικότητα 
επιστροφής έχει επίσης αυξηθεί: για κάθε 
τέσσερα άτομα που εγκαταλείπουν ένα 
κράτος μέλος, τρία επιστρέφουν· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βραχύτερες 
και επαναλαμβανόμενες περίοδοι 
κινητικότητας καθιστούν ακόμη πιο 
απαραίτητο για τους μετακινούμενους 
εργαζομένους να παρακολουθούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα1β·
__________________
1β Ετήσια έκθεση της Επιτροπής του 
2020 για την κινητικότητα του εργατικού 
δυναμικού εντός της ΕΕ, η οποία 
δημοσιεύτηκε το 2021

Or. en

Τροπολογία 21
Daniela Rondinelli

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πανδημία έχει επιδεινώσει τα 
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προϋπάρχοντα προβλήματα σχετικά με 
την κακομεταχείριση και την 
εκμετάλλευση των εργαζομένων, ιδίως 
των μεταναστών και των διασυνοριακών 
εργαζομένων, οι οποίοι, παρά το γεγονός 
ότι έλαβαν εγγυήσεις για την παροχή 
βασικών υπηρεσιών κατά την περίοδο 
των περιοριστικών μέτρων, 
εξακολουθούν να απαιτούν σεβασμό για 
θεμελιώδεις αρχές όπως αυτή της ίσης 
μεταχείρισης·

Or. it

Τροπολογία 22
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 
153 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
παρέχει στην ΕΕ αρμοδιότητα να 
υποστηρίζει τη δράση των κρατών μελών 
στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης·

Or. es

Τροπολογία 23
Anne Sander

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διασυνοριακοί εργαζόμενοι και οι ενεργοί 
μετακινούμενοι πολίτες συμβάλλουν στον 
πλούτο του κοινωνικοοικονομικού ιστού 
των μεθοριακών περιοχών που 
αντιπροσωπεύουν το 40 % της 
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επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 24
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 
153 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ορίζει, για τον τομέα της κοινωνικής 
ασφάλισης, ότι εναπόκειται στο 
Συμβούλιο να αποφασίζει σύμφωνα με 
ειδική νομοθετική διαδικασία, 
ομοφώνως, και μετά από διαβούλευση με 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
την Επιτροπή των Περιφερειών·

Or. es

Τροπολογία 25
Daniela Rondinelli

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 
ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2021 
σχετικά με τις επιπτώσεις των κανόνων 
της ΕΕ στην ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων και των υπηρεσιών, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει την 
ανησυχία του για τις συνεχιζόμενες 
ελλείψεις στην προστασία των 
μετακινούμενων εργαζομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διασυνοριακών και μεθοριακών, όπως 
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και των εποχιακών εργαζομένων, οι 
οποίες έχουν καταστεί εμφανείς από την 
πανδημία COVID-19·

Or. it

Τροπολογία 26
Anne Sander

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διευκολύνει 
την καθημερινή ζωή των επιχειρήσεων, 
και ότι είναι ως εκ τούτου απαραίτητο να 
διευκολύνεται η καλή συνεργασία μεταξύ 
των ενδιαφερόμενων εθνικών αρχών 
χωρίς να επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις, 
και ιδίως οι ΜΜΕ, με υπερβολικό 
διοικητικό φόρτο, με σκοπό την 
υποστήριξη και τη διασφάλιση του 
δίκαιου και θεμιτού ανταγωνισμού·

Or. fr

Τροπολογία 27
Anne Sander

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
καταβληθούν προσπάθειες για τη μείωση 
των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία 
των εργαζομένων εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και να εξασφαλιστούν καλές 
συνθήκες κινητικότητας στους 
Ευρωπαίους πολίτες, παρέχοντάς τους 
κατάλληλα εργαλεία που θα 
εξασφαλίσουν την ασφάλεια δικαίου, την 
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ισότιμη κινητικότητα και την προστασία 
των δικαιωμάτων τους·

Or. fr

Τροπολογία 28
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή 12 
του ευρωπαϊκού πυλώνα των κοινωνικών 
δικαιωμάτων αναφέρει ότι, ανεξάρτητα 
από το είδος και τη διάρκεια της σχέσης 
απασχόλησης, οι εργαζόμενοι και, υπό 
συγκρίσιμες συνθήκες, οι 
αυτοαπασχολούμενοι έχουν δικαίωμα σε 
επαρκή κοινωνική προστασία·

Or. es

Τροπολογία 29
Marianne Vind, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Alicia Homs Ginel, 
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Klára Dobrev, Aurore 
Lalucq, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά 
κράτη μέλη εξακολουθούν να υφίστανται 
σημαντικές προκλήσεις λόγω αθέμιτου 
ανταγωνισμού που προκύπτουν από την 
εργασιακή εκμετάλλευση και το 
μισθολογικό ντάμπινγκ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι μία από τις αιτίες είναι η μη 
αποτελεσματική επιβολή του εφαρμοστέου 
δικαίου της Ένωσης όσον αφορά τις αρχές 
της ίσης μεταχείρισης και της ίσης αμοιβής 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά 
κράτη μέλη εξακολουθούν να υφίστανται 
σημαντικές προκλήσεις λόγω αθέμιτου 
ανταγωνισμού που προκύπτουν από την 
εργασιακή εκμετάλλευση, τις ψευδείς 
μορφές συμβάσεων εργασίας, και το 
μισθολογικό ντάμπινγκ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τρεις μορφές σύμβασης 
εργασίας φαίνεται να αποτελούν 
περισσότερο αντικείμενο δόλιας χρήσης: 
η αυτοαπασχόληση, η εργασία ορισμένου 
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για ίση εργασία στον ίδιο τόπο· χρόνου και η απόσπαση εργαζομένων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει έλλειψη 
αξιόπιστων δεδομένων για τον καθορισμό 
του μεγέθους του προβλήματος, ιδίως στο 
πλαίσιο της απόσπασης εργαζομένων1γ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μία από τις αιτίες 
είναι η μη αποτελεσματική 
παρακολούθηση και επιβολή του 
εφαρμοστέου δικαίου της Ένωσης, ιδίως 
όσον αφορά τις αρχές της ίσης 
μεταχείρισης και της ίσης αμοιβής για ίση 
εργασία στον ίδιο τόπο·

__________________
1γ Eurofound (2016), Exploring the 
fraudulent contracting of work in the 
European Union, Υπηρεσία Εκδόσεων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο, 
Eurofound (2020), Improving the 
monitoring of posted workers in the EU, 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, Λουξεμβούργο

Or. en

Τροπολογία 30
Daniela Rondinelli

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά 
κράτη μέλη εξακολουθούν να υφίστανται 
σημαντικές προκλήσεις λόγω αθέμιτου 
ανταγωνισμού που προκύπτουν από την 
εργασιακή εκμετάλλευση και το 
μισθολογικό ντάμπινγκ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι μία από τις αιτίες είναι η μη 
αποτελεσματική επιβολή του εφαρμοστέου 
δικαίου της Ένωσης όσον αφορά τις αρχές 
της ίσης μεταχείρισης και της ίσης αμοιβής 
για ίση εργασία στον ίδιο τόπο·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά 
κράτη μέλη εξακολουθούν να υφίστανται 
σημαντικές προκλήσεις λόγω αθέμιτου 
ανταγωνισμού που προκύπτουν από την 
εργασιακή εκμετάλλευση και το κοινωνικό 
και μισθολογικό ντάμπινγκ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι μία από τις αιτίες είναι η μη 
αποτελεσματική ή μερική επιβολή του 
εφαρμοστέου δικαίου της Ένωσης όσον 
αφορά τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και 
της ίσης αμοιβής για ίση εργασία στον ίδιο 
τόπο, οι οποίες δεν μπορούν να 
διασφαλιστούν ουσιαστικά εάν δεν 
τηρείται η αρχή της ιχνηλασιμότητας και 
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της μεταφοράς των δικαιωμάτων·

Or. it

Τροπολογία 31
Dragoş Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Samira Rafaela, Jordi Cañas, Marie-
Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Véronique 
Trillet-Lenoir

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά 
κράτη μέλη εξακολουθούν να υφίστανται 
σημαντικές προκλήσεις λόγω αθέμιτου 
ανταγωνισμού που προκύπτουν από την 
εργασιακή εκμετάλλευση και το 
μισθολογικό ντάμπινγκ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι μία από τις αιτίες είναι η μη 
αποτελεσματική επιβολή του εφαρμοστέου 
δικαίου της Ένωσης όσον αφορά τις αρχές 
της ίσης μεταχείρισης και της ίσης αμοιβής 
για ίση εργασία στον ίδιο τόπο·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αποτελεσματική επιβολή του εφαρμοστέου 
δικαίου της Ένωσης όσον αφορά τις αρχές 
της ίσης μεταχείρισης και της ίσης αμοιβής 
για ίση εργασία στον ίδιο τόπο χρήζει 
βελτίωσης·

Or. en

Τροπολογία 32
Jeroen Lenaers, Dennis Radtke

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά 
κράτη μέλη εξακολουθούν να υφίστανται 
σημαντικές προκλήσεις λόγω αθέμιτου 
ανταγωνισμού που προκύπτουν από την 
εργασιακή εκμετάλλευση και το 
μισθολογικό ντάμπινγκ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι μία από τις αιτίες είναι η μη 
αποτελεσματική επιβολή του εφαρμοστέου 
δικαίου της Ένωσης όσον αφορά τις αρχές 
της ίσης μεταχείρισης και της ίσης αμοιβής 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά 
κράτη μέλη εξακολουθούν να υφίστανται 
σημαντικές προκλήσεις λόγω αθέμιτου 
ανταγωνισμού που προκύπτουν από την 
εργασιακή εκμετάλλευση και τις αθέμιτες 
πρακτικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι μία 
από τις αιτίες είναι η μη αποτελεσματική 
επιβολή του εφαρμοστέου δικαίου της 
Ένωσης όσον αφορά τις αρχές της ίσης 
μεταχείρισης και της ίσης αμοιβής για ίση 
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για ίση εργασία στον ίδιο τόπο· εργασία στον ίδιο τόπο·

Or. en

Τροπολογία 33
Anne Sander

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά 
κράτη μέλη εξακολουθούν να υφίστανται 
σημαντικές προκλήσεις λόγω αθέμιτου 
ανταγωνισμού που προκύπτουν από την 
εργασιακή εκμετάλλευση και το 
μισθολογικό ντάμπινγκ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι μία από τις αιτίες είναι η μη 
αποτελεσματική επιβολή του εφαρμοστέου 
δικαίου της Ένωσης όσον αφορά τις αρχές 
της ίσης μεταχείρισης και της ίσης αμοιβής 
για ίση εργασία στον ίδιο τόπο·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά 
κράτη μέλη εξακολουθούν να υφίστανται 
σημαντικές προκλήσεις λόγω αθέμιτου 
ανταγωνισμού που προκύπτουν από την 
εργασιακή εκμετάλλευση και το 
μισθολογικό ντάμπινγκ και δημιουργούν 
πολλά προβλήματα για τις επιχειρήσεις 
μας· λαμβάνοντας υπόψη ότι μία από τις 
αιτίες είναι η μη αποτελεσματική επιβολή 
του εφαρμοστέου δικαίου της Ένωσης 
όσον αφορά τις αρχές της ίσης 
μεταχείρισης και της ίσης αμοιβής για ίση 
εργασία στον ίδιο τόπο·

Or. fr

Τροπολογία 34
Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Özlem 
Demirel, Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά 
κράτη μέλη εξακολουθούν να υφίστανται 
σημαντικές προκλήσεις λόγω αθέμιτου 
ανταγωνισμού που προκύπτουν από την 
εργασιακή εκμετάλλευση και το 
μισθολογικό ντάμπινγκ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι μία από τις αιτίες είναι η μη 
αποτελεσματική επιβολή του εφαρμοστέου 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά 
κράτη μέλη εξακολουθούν να υφίστανται 
σημαντικές προκλήσεις λόγω αθέμιτου 
ανταγωνισμού που προκύπτουν από την 
εργασιακή εκμετάλλευση και το 
μισθολογικό ντάμπινγκ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι μία από τις αιτίες είναι η μη 
αποτελεσματική παρακολούθηση και 
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δικαίου της Ένωσης όσον αφορά τις αρχές 
της ίσης μεταχείρισης και της ίσης αμοιβής 
για ίση εργασία στον ίδιο τόπο·

επιβολή του εφαρμοστέου δικαίου της 
Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τις αρχές της 
ίσης μεταχείρισης και της ίσης αμοιβής για 
ίση εργασία στον ίδιο τόπο·

Or. en

Τροπολογία 35
Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Özlem 
Demirel, Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πανδημία COVID-19 έχει αναδείξει και 
επιδεινώσει τις επισφαλείς συνθήκες 
εργασίας και διαβίωσης των 
διασυνοριακών και μετακινούμενων 
εργαζομένων στην ΕΕ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η κρίση έχει αναδείξει την 
ανάγκη για ισχυρά συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης, χάρη στα οποία 
θα διασφαλίζεται ότι κανείς δεν μένει στο 
περιθώριο λόγω της άσκησης του 
δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας του· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η έξαρση της 
πανδημίας είχε ως αποτέλεσμα τη 
δημιουργία ανασφάλειας δικαίου για τους 
μετακινούμενους εργαζομένους όσον 
αφορά τους εφαρμοστέους κανόνες για 
την κοινωνική ασφάλιση, καθώς και ότι 
πολλά άτομα κατέβαλαν σκληρές 
προσπάθειες προκειμένου να ζητήσουν 
επιδόματα ανεργίας εξ αποστάσεως· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
αναδεικνύει τα ιδιαίτερα τρωτά σημεία 
όσον αφορά τους αδήλωτους 
εργαζομένους χωρίς κάλυψη κοινωνικής 
ασφάλισης και ότι η κρίση είχε ως 
αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων 
αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων μορφών 
αδήλωτης εργασίας που συνδέονται με 
την παροχή βραχυπρόθεσμης 
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οικονομικής στήριξης·

Or. en

Τροπολογία 36
Marianne Vind, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Alicia Homs Ginel, 
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Klára Dobrev, Aurore 
Lalucq, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο 
πλαίσιο του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2020, 
με τίτλο «Μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη 
για δίκαιες μεταβάσεις», η Επιτροπή 
καλείται να προτείνει έναν ψηφιακό 
αριθμό κοινωνικής ασφάλισης της ΕΕ με 
την έκδοση ευρωπαϊκής ατομικής κάρτας 
εργασίας (EPLC), καθώς και ότι οι 
εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποί τους και 
οι επιθεωρήσεις πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε επικαιροποιημένες 
πληροφορίες σχετικά με τους εργοδότες 
τους και τα μισθολογικά, εργασιακά και 
κοινωνικά τους δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 37
Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Özlem 
Demirel, Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ψηφιοποίηση παρέχει μια άνευ 
προηγουμένου ευκαιρία για τη 
διευκόλυνση της κινητικότητας, ενώ 
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παράλληλα συμβάλλει στον έλεγχο της 
αυστηρής συμμόρφωσης με τους κανόνες 
της Ένωσης για την κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, σε επίπεδο ΕΕ, δεν υπάρχει 
συστηματική συλλογή δεδομένων για την 
παροχή επαρκών στοιχείων σχετικά με 
τους μετακινούμενους εργαζόμενους ή για 
να μπορούν οι εργαζόμενοι να 
εξακριβώνουν το καθεστώς τους ως προς 
την κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης και 
να αξιώνουν διάφορα αποκτηθέντα 
δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ενημέρωση σχετικά με τους ισχύοντες 
κανόνες, καθώς και η αποτελεσματική 
συμμόρφωση, παρακολούθηση και 
επιβολή είναι απαραίτητες προϋποθέσεις 
για τη δίκαιη κινητικότητα και την 
καταπολέμηση των καταχρήσεων του 
συστήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ψηφιακή τεχνολογία, η οποία μπορεί να 
διευκολύνει τον έλεγχο και την επιβολή 
της νομοθεσίας που διασφαλίζει τα 
δικαιώματα των μετακινούμενων 
εργαζόμενων, θα πρέπει, συνεπώς, να 
προωθείται και να χρησιμοποιείται 
σύμφωνα με τους κανόνες για την 
προστασία των δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 38
Marianne Vind, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Alicia Homs Ginel, 
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Klára Dobrev, Aurore 
Lalucq, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
διάφορες μορφές αριθμών ή καρτών 
κοινωνικής ταυτότητας που έχουν 
αναπτυχθεί από εθνικούς κοινωνικούς 
εταίρους σε διάφορους τομείς στα κράτη 
μέλη, είτε από τοπικές αρχές είτε από 
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εθνικές αρχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
αυτές οι διάφορες πρωτοβουλίες έχουν 
ένα βασικό κοινό χαρακτηριστικό: έναν 
αριθμό ταυτοποίησης ή μια ατομική 
κάρτα που παρέχει στους εργαζόμενους, 
τις αρχές και τους κύριους παρόχους ένα 
αποτελεσματικό μέσο για τη διασφάλιση 
της κάλυψης κοινωνικής ασφάλισης και 
των αξιοπρεπών μισθών και συνθηκών 
εργασίας στον χώρο εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι 
πρωτοβουλίες για την κοινωνική 
ταυτότητα συνεπάγονται 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τις 
συνθήκες απασχόλησης και εργασίας για 
όλους τους εργαζομένους και 
διευκολύνουν την ανταλλαγή έγκυρων και 
ακριβών πληροφοριών, μεταξύ άλλων για 
την εργασιακή σχέση και τα δικαιώματα 
σε διασυνοριακό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 39
Marianne Vind, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Alicia Homs Ginel, 
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Klára Dobrev, Aurore 
Lalucq, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B γ (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

Βγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πανδημία COVID-19 έχει αναδείξει και 
επιδεινώσει τις επισφαλείς συνθήκες 
εργασίας και διαβίωσης των 
μετακινούμενων και διασυνοριακών 
εργαζομένων στην ΕΕ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η κρίση έχει αναδείξει την 
ανάγκη για ισχυρά συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης, χάρη στα οποία 
θα διασφαλίζεται ότι κανείς δεν μένει στο 
περιθώριο λόγω της άσκησης του 
δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας του· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η έξαρση της 
πανδημίας είχε ως αποτέλεσμα τη 
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δημιουργία ανασφάλειας δικαίου για τους 
μετακινούμενους εργαζομένους όσον 
αφορά τους εφαρμοστέους κανόνες για 
την κοινωνική ασφάλιση, καθώς και ότι 
πολλά άτομα κατέβαλαν σκληρές 
προσπάθειες προκειμένου να ζητήσουν 
επιδόματα ανεργίας εξ αποστάσεως· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
αναδεικνύει τα ιδιαίτερα τρωτά σημεία 
όσον αφορά τους αδήλωτους και 
εποχικούς εργαζομένους και τους 
εργαζομένους σε πλατφόρμες χωρίς 
κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης και ότι η 
κρίση είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση 
των επιπέδων αδήλωτης και 
υποδηλωμένης εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων μορφών 
αδήλωτης εργασίας που συνδέονται με 
την παροχή βραχυπρόθεσμης 
οικονομικής στήριξης·

Or. en

Τροπολογία 40
Marianne Vind, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Alicia Homs Ginel, 
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Klára Dobrev, Aurore 
Lalucq, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B δ (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

Βδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ψηφιοποίηση παρέχει μια άνευ 
προηγουμένου ευκαιρία για τη 
διευκόλυνση της κινητικότητας, 
καθιστώντας ταυτόχρονα ταχύτερο και 
ευκολότερο τον έλεγχο της συμμόρφωσης 
με τη νομοθεσία της ΕΕ για την 
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε επίπεδο ΕΕ, 
δεν υπάρχει συστηματική συλλογή 
δεδομένων για την παροχή επαρκών 
στοιχείων σχετικά με τους 
μετακινούμενους εργαζόμενους ή για να 
μπορούν οι εργαζόμενοι να εξακριβώνουν 
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το καθεστώς τους ως προς την κάλυψη 
κοινωνικής ασφάλισης και να αξιώνουν 
διάφορα αποκτηθέντα δικαιώματα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενημέρωση 
σχετικά με τους ισχύοντες κανόνες, 
καθώς και η αποτελεσματική 
συμμόρφωση, παρακολούθηση και 
επιβολή είναι απαραίτητες προϋποθέσεις 
για τη δίκαιη κινητικότητα και την 
καταπολέμηση των καταχρήσεων του 
συστήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ψηφιακή τεχνολογία, η οποία μπορεί να 
διευκολύνει τον έλεγχο και την επιβολή 
της νομοθεσίας που διασφαλίζει τα 
δικαιώματα των μετακινούμενων 
εργαζόμενων, θα πρέπει, συνεπώς, να 
προωθείται και να χρησιμοποιείται 
σύμφωνα με τους κανόνες για την 
προστασία των δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 41
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
της 14ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με τις 
αποτελεσματικές επιθεωρήσεις εργασίας 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τα οφέλη 
της καθιέρωσης μιας ευρωπαϊκής κάρτας 
κοινωνικής ασφάλισης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2017, 
σχετικά με έναν ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων επισημαίνει τις 
δυνατότητες λύσεων προσβάσιμης 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 
συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως μιας 
ευρωπαϊκής κάρτας κοινωνικής 
ασφάλισης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
της 14ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με τις 
αποτελεσματικές επιθεωρήσεις εργασίας 
κάλεσε την Επιτροπή να εξετάσει τα οφέλη 
της καθιέρωσης μιας ευρωπαϊκής κάρτας 
κοινωνικής ασφάλισης που δεν θα μπορεί 
να παραχαραχθεί (ή κάποιου άλλου 
πανευρωπαϊκού ηλεκτρονικού εγγράφου) 
στην οποία θα είναι αποθηκευμένα όλα τα 
δεδομένα που χρειάζονται για τον έλεγχο 
της εργασιακής σχέσης του/της κατόχου, 
όπως λεπτομέρειες για την κοινωνική 
ασφάλιση τους/της και οι χρόνοι 
εργασίας, και η οποία θα υπόκειται σε 
αυστηρούς κανόνες για την προστασία 
των δεδομένων, ιδίως όσον αφορά την 
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επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, και τονίζει ότι 
είναι σημαντικό, πριν και κατά τη 
διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας 
δημιουργίας μιας τέτοιας κάρτας, να 
αναλυθούν ενδελεχώς οι επιπτώσεις επί 
της ιδιωτικής ζωής· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2017, 
σχετικά με έναν ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων επισήμανε τις 
δυνατότητες λύσεων προσβάσιμης 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 
συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως μιας 
ευρωπαϊκής κάρτας κοινωνικής 
ασφάλισης, με ισχυρές εγγυήσεις 
προστασίας των δεδομένων, κάτι που θα 
μπορούσε να βελτιώσει τον συντονισμό 
των κοινωνικών ασφαλίσεων στην ΕΕ 
και την ατομική ευαισθητοποίηση, καθώς 
και να βοηθήσει τους μετακινούμενους 
εργαζόμενους να αποσαφηνίσουν και να 
διασφαλίσουν τις εισφορές και τα 
δικαιώματά τους στις χώρες καταγωγής 
και στις χώρες υποδοχής και να 
διευκολύνει το έργο των εθνικών 
επιθεωρήσεων εργασίας·

Or. es

Τροπολογία 42
Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Özlem 
Demirel, Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
της 14ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με τις 
αποτελεσματικές επιθεωρήσεις εργασίας 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τα οφέλη 
της καθιέρωσης μιας ευρωπαϊκής κάρτας 
κοινωνικής ασφάλισης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
της 14ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με τις 
αποτελεσματικές επιθεωρήσεις εργασίας 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τα οφέλη 
της καθιέρωσης μιας ευρωπαϊκής κάρτας 
κοινωνικής ασφάλισης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2017, 
σχετικά με έναν ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων επισημαίνει τις 
δυνατότητες λύσεων προσβάσιμης 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 
συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως μιας 
ευρωπαϊκής κάρτας κοινωνικής 
ασφάλισης·

Κοινοβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2017, 
σχετικά με έναν ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων επισημαίνει τις 
δυνατότητες λύσεων προσβάσιμης 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 
συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως μιας 
ευρωπαϊκής κάρτας κοινωνικής 
ασφάλισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο 
πλαίσιο του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2020, 
με τίτλο «Μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη 
για δίκαιες μεταβάσεις», η Επιτροπή 
καλείται να προτείνει έναν ευρωπαϊκό 
αριθμό κοινωνικής ασφάλισης με την 
έκδοση ευρωπαϊκής ατομικής κάρτας 
εργασίας (EPLC), καθώς και ότι οι 
εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποί τους και 
οι επιθεωρήσεις πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε επικαιροποιημένες 
πληροφορίες σχετικά με τους εργοδότες 
τους και τα μισθολογικά, εργασιακά και 
κοινωνικά τους δικαιώματα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 20ής 
Μαΐου 2021, για την κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού εντός της ΕΕ 
τονίζεται ότι η ψηφιοποίηση των 
ανταλλαγών δεδομένων μεταξύ των 
κρατών μελών θα μπορούσε να 
διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία 
των εργαζομένων σε δίκαιη και ισότιμη 
βάση, καθώς και την επιβολή των 
σχετικών ενωσιακών κανόνων·

Or. en

Τροπολογία 43
Jeroen Lenaers, Dennis Radtke

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
της 14ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με τις 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
της 14ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με τις 
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αποτελεσματικές επιθεωρήσεις εργασίας 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τα οφέλη 
της καθιέρωσης μιας ευρωπαϊκής κάρτας 
κοινωνικής ασφάλισης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2017, 
σχετικά με έναν ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων επισημαίνει τις 
δυνατότητες λύσεων προσβάσιμης 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 
συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως μιας 
ευρωπαϊκής κάρτας κοινωνικής 
ασφάλισης·

αποτελεσματικές επιθεωρήσεις εργασίας 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τα οφέλη 
της καθιέρωσης μιας ευρωπαϊκής κάρτας 
κοινωνικής ασφάλισης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2017, 
σχετικά με έναν ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων επισημαίνει τις 
δυνατότητες λύσεων προσβάσιμης 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 
συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως μιας 
ευρωπαϊκής κάρτας κοινωνικής ασφάλισης 
με ισχυρές εγγυήσεις όσον αφορά την 
προστασία των δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 44
Dragoş Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Samira Rafaela, Jordi Cañas, Marie-
Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Véronique 
Trillet-Lenoir

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
της 14ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με τις 
αποτελεσματικές επιθεωρήσεις εργασίας 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τα οφέλη 
της καθιέρωσης μιας ευρωπαϊκής κάρτας 
κοινωνικής ασφάλισης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2017, 
σχετικά με έναν ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων επισημαίνει τις 
δυνατότητες λύσεων προσβάσιμης 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 
συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως μιας 
ευρωπαϊκής κάρτας κοινωνικής 
ασφάλισης·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Or. en
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Τροπολογία 45
Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Özlem 
Demirel, Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 
πρόγραμμα εργασίας της για το 2018, της 
24ης Οκτωβρίου 2017, η Επιτροπή 
ανακοίνωσε την πρόθεσή της να 
καθιερώσει έναν ευρωπαϊκό αριθμό 
κοινωνικής ασφάλισης (ESSN)· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, το 
διάστημα μεταξύ 27 Νοεμβρίου 2017 και 7 
Ιανουαρίου 2018, πραγματοποίησε 
διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενους φορείς 
και πολίτες σχετικά με την καθιέρωση ενός 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ετήσια έρευνα 
για τον διοικητικό φόρτο του 2019, 
επανέλαβε ότι επεξεργάζεται μια 
πρωτοβουλία για την καθιέρωση ενός 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Ursula von 
der Leyen, στην ομιλία της για την 
κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 
16 Σεπτεμβρίου 2020, ανακοίνωσε ότι η 
Επιτροπή θα προτείνει σύντομα την 
καθιέρωση μιας ασφαλούς ευρωπαϊκής 
ηλεκτρονικής ταυτότητας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 
σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων ανακοίνωσε ότι 
θα διερευνήσει το ενδεχόμενο δημιουργίας 
ενός ευρωπαϊκού διαβατηρίου κοινωνικής 
ασφάλισης (ESSP) βάσει της 
πρωτοβουλίας για μια ευρωπαϊκή 
ηλεκτρονική ταυτότητα·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 
πρόγραμμα εργασίας της για το 2018, της 
24ης Οκτωβρίου 2017, η Επιτροπή 
ανακοίνωσε την πρόθεσή της να 
καθιερώσει έναν ευρωπαϊκό αριθμό 
κοινωνικής ασφάλισης (ESSN), 
προκειμένου να συμβάλει στον γενικό 
στόχο της εξασφάλισης δίκαιων 
συνθηκών εργασίας για τους 
μετακινούμενους εργαζομένους, την 
τήρηση των κοινωνικών προτύπων για 
όλους τους μετακινούμενους 
εργαζομένους και τη διασφάλιση της 
ορθής επιβολής τους· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η Επιτροπή, το διάστημα μεταξύ 27 
Νοεμβρίου 2017 και 7 Ιανουαρίου 2018, 
πραγματοποίησε διαβουλεύσεις με 
ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες 
σχετικά με την καθιέρωση ενός 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Επιτροπή, στην αρχική εκτίμηση 
επιπτώσεων που διενέργησε το 2017 για 
τον ευρωπαϊκό αριθμό κοινωνικής 
ασφάλισης σε μια πιο μακροπρόθεσμη 
προοπτική, εξέτασε επίσης το ενδεχόμενο 
επέκτασης της χρήσης του ευρωπαϊκού 
αριθμού κοινωνικής ασφάλισης σε άλλους 
τομείς πολιτικής πέραν του συντονισμού 
της κοινωνικής ασφάλισης λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην 
ετήσια έρευνα για τον διοικητικό φόρτο 
του 2019, η οποία δημοσιεύτηκε στις 13 
Αυγούστου 2020, επανέλαβε ότι 
επεξεργάζεται μια πρωτοβουλία για την 
καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης· λαμβάνοντας ότι ο 
ορισθείς εκτελεστικός αντιπρόεδρος της 
Επιτροπής για μια οικονομία προς όφελος 
των ανθρώπων, Valdis Dombrovskis, 
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στην ακρόασή του στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στις 8 Οκτωβρίου 2019, 
αναφέρθηκε στον ευρωπαϊκό αριθμό 
κοινωνικής ασφάλισης ως εργαλείο για τη 
διευκόλυνση της ανταλλαγής 
πληροφοριών για τους εργαζομένους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πρόεδρος της 
Επιτροπής, κα Ursula von der Leyen, στην 
ομιλία της για την κατάσταση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 16 Σεπτεμβρίου 
2020, ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή θα 
προτείνει σύντομα την καθιέρωση μιας 
αξιόπιστης και ασφαλούς ευρωπαϊκής 
ηλεκτρονικής ταυτότητας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 
σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων ανακοίνωσε ότι 
θα ξεκινήσει ένα πιλοτικό έργο το 2021 
ώστε να διερευνήσει έως το 2023 το 
ενδεχόμενο δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού 
διαβατηρίου κοινωνικής ασφάλισης 
(ESSP) βάσει της πρωτοβουλίας για μια 
ευρωπαϊκή ηλεκτρονική ταυτότητα·

Or. en

Τροπολογία 46
Marianne Vind, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Alicia Homs Ginel, 
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Klára Dobrev, Aurore 
Lalucq, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 
πρόγραμμα εργασίας της για το 2018, της 
24ης Οκτωβρίου 2017, η Επιτροπή 
ανακοίνωσε την πρόθεσή της να 
καθιερώσει έναν ευρωπαϊκό αριθμό 
κοινωνικής ασφάλισης (ESSN)· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, το 
διάστημα μεταξύ 27 Νοεμβρίου 2017 και 7 
Ιανουαρίου 2018, πραγματοποίησε 
διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενους φορείς 
και πολίτες σχετικά με την καθιέρωση ενός 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 
πρόγραμμα εργασίας της για το 2018, της 
24ης Οκτωβρίου 2017, η Επιτροπή 
ανακοίνωσε την πρόθεσή της να 
καθιερώσει έναν ευρωπαϊκό αριθμό 
κοινωνικής ασφάλισης (ESSN), 
προκειμένου να συμβάλει στον γενικό 
στόχο της εξασφάλισης δίκαιων 
συνθηκών εργασίας για τους 
μετακινούμενους εργαζομένους, την 
τήρηση των κοινωνικών προτύπων για 
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ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ετήσια έρευνα 
για τον διοικητικό φόρτο του 2019, 
επανέλαβε ότι επεξεργάζεται μια 
πρωτοβουλία για την καθιέρωση ενός 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Ursula von 
der Leyen, στην ομιλία της για την 
κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 
16 Σεπτεμβρίου 2020, ανακοίνωσε ότι η 
Επιτροπή θα προτείνει σύντομα την 
καθιέρωση μιας ασφαλούς ευρωπαϊκής 
ηλεκτρονικής ταυτότητας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 
σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων ανακοίνωσε ότι 
θα διερευνήσει το ενδεχόμενο δημιουργίας 
ενός ευρωπαϊκού διαβατηρίου κοινωνικής 
ασφάλισης (ESSP) βάσει της 
πρωτοβουλίας για μια ευρωπαϊκή 
ηλεκτρονική ταυτότητα·

όλους τους μετακινούμενους 
εργαζομένους και τη διασφάλιση της 
ορθής επιβολής τους· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η Επιτροπή, το διάστημα μεταξύ 27 
Νοεμβρίου 2017 και 7 Ιανουαρίου 2018, 
πραγματοποίησε διαβουλεύσεις με 
ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες 
σχετικά με την καθιέρωση ενός 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ετήσια έρευνα 
για τον διοικητικό φόρτο του 2019, 
επανέλαβε ότι επεξεργάζεται μια 
πρωτοβουλία για την καθιέρωση ενός 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Ursula von 
der Leyen, στην ομιλία της για την 
κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 
16 Σεπτεμβρίου 2020, ανακοίνωσε ότι η 
Επιτροπή θα προτείνει σύντομα την 
καθιέρωση μιας ασφαλούς ευρωπαϊκής 
ηλεκτρονικής ταυτότητας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 
σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων ανακοίνωσε ότι 
θα διερευνήσει το ενδεχόμενο δημιουργίας 
ενός ευρωπαϊκού διαβατηρίου κοινωνικής 
ασφάλισης (ESSP) βάσει της 
πρωτοβουλίας για μια ευρωπαϊκή 
ηλεκτρονική ταυτότητα·

Or. en

Τροπολογία 47
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 
πρόγραμμα εργασίας της για το 2018, της 
24ης Οκτωβρίου 2017, η Επιτροπή 
ανακοίνωσε την πρόθεσή της να 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 
πρόγραμμα εργασίας της για το 2018, της 
24ης Οκτωβρίου 2017, η Επιτροπή 
ανακοίνωσε την πρόθεσή της να 
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καθιερώσει έναν ευρωπαϊκό αριθμό 
κοινωνικής ασφάλισης (ESSN)· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, το 
διάστημα μεταξύ 27 Νοεμβρίου 2017 και 7 
Ιανουαρίου 2018, πραγματοποίησε 
διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενους φορείς 
και πολίτες σχετικά με την καθιέρωση ενός 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ετήσια έρευνα 
για τον διοικητικό φόρτο του 2019, 
επανέλαβε ότι επεξεργάζεται μια 
πρωτοβουλία για την καθιέρωση ενός 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Ursula von 
der Leyen, στην ομιλία της για την 
κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 
16 Σεπτεμβρίου 2020, ανακοίνωσε ότι η 
Επιτροπή θα προτείνει σύντομα την 
καθιέρωση μιας ασφαλούς ευρωπαϊκής 
ηλεκτρονικής ταυτότητας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 
σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων ανακοίνωσε ότι 
θα διερευνήσει το ενδεχόμενο δημιουργίας 
ενός ευρωπαϊκού διαβατηρίου κοινωνικής 
ασφάλισης (ESSP) βάσει της 
πρωτοβουλίας για μια ευρωπαϊκή 
ηλεκτρονική ταυτότητα·

καθιερώσει έναν ευρωπαϊκό αριθμό 
κοινωνικής ασφάλισης (ESSN)· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, το 
διάστημα μεταξύ 27 Νοεμβρίου 2017 και 7 
Ιανουαρίου 2018, πραγματοποίησε 
διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενους φορείς 
και πολίτες σχετικά με την καθιέρωση ενός 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ετήσια έρευνα 
για τον διοικητικό φόρτο του 2019, 
επανέλαβε ότι επεξεργάζεται μια 
πρωτοβουλία για την καθιέρωση ενός 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Ursula von 
der Leyen, στην ομιλία της για την 
κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 
16 Σεπτεμβρίου 2020, ανακοίνωσε ότι η 
Επιτροπή θα προτείνει σύντομα την 
καθιέρωση μιας ασφαλούς ευρωπαϊκής 
ηλεκτρονικής ταυτότητας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 
σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων ανακοίνωσε ότι 
θα ξεκινήσει ένα πιλοτικό έργο το 2021 
ώστε να διερευνήσει έως το 2023 το 
ενδεχόμενο δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού 
διαβατηρίου κοινωνικής ασφάλισης 
(ESSP) βάσει της πρωτοβουλίας για μια 
ευρωπαϊκή ηλεκτρονική ταυτότητα·

Or. en

Τροπολογία 48
Jeroen Lenaers, Dennis Radtke

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 
πρόγραμμα εργασίας της για το 2018, της 
24ης Οκτωβρίου 2017, η Επιτροπή 
ανακοίνωσε την πρόθεσή της να 
καθιερώσει έναν ευρωπαϊκό αριθμό 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 
πρόγραμμα εργασίας της για το 2018, της 
24ης Οκτωβρίου 2017, η Επιτροπή 
ανακοίνωσε την πρόθεσή της να 
καθιερώσει έναν ευρωπαϊκό αριθμό 
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κοινωνικής ασφάλισης (ESSN)· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, το 
διάστημα μεταξύ 27 Νοεμβρίου 2017 και 7 
Ιανουαρίου 2018, πραγματοποίησε 
διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενους φορείς 
και πολίτες σχετικά με την καθιέρωση ενός 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ετήσια έρευνα 
για τον διοικητικό φόρτο του 2019, 
επανέλαβε ότι επεξεργάζεται μια 
πρωτοβουλία για την καθιέρωση ενός 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Ursula von 
der Leyen, στην ομιλία της για την 
κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 
16 Σεπτεμβρίου 2020, ανακοίνωσε ότι η 
Επιτροπή θα προτείνει σύντομα την 
καθιέρωση μιας ασφαλούς ευρωπαϊκής 
ηλεκτρονικής ταυτότητας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 
σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων ανακοίνωσε ότι 
θα διερευνήσει το ενδεχόμενο δημιουργίας 
ενός ευρωπαϊκού διαβατηρίου κοινωνικής 
ασφάλισης (ESSP) βάσει της 
πρωτοβουλίας για μια ευρωπαϊκή 
ηλεκτρονική ταυτότητα·

κοινωνικής ασφάλισης (ESSN)· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, το 
διάστημα μεταξύ 27 Νοεμβρίου 2017 και 7 
Ιανουαρίου 2018, πραγματοποίησε 
διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενους φορείς 
και πολίτες σχετικά με την καθιέρωση ενός 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ετήσια έρευνα 
για τον διοικητικό φόρτο του 2019, 
επανέλαβε ότι επεξεργάζεται μια 
πρωτοβουλία για την καθιέρωση ενός 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Ursula von 
der Leyen, στην ομιλία της για την 
κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 
16 Σεπτεμβρίου 2020, ανακοίνωσε ότι η 
Επιτροπή θα προτείνει σύντομα την 
καθιέρωση μιας ασφαλούς ευρωπαϊκής 
ηλεκτρονικής ταυτότητας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 
σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων ανακοίνωσε ότι 
θα ξεκινήσει ένα πιλοτικό έργο το 2021 
ώστε να διερευνήσει έως το 2023 το 
ενδεχόμενο δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού 
διαβατηρίου κοινωνικής ασφάλισης 
(ESSP) βάσει της πρωτοβουλίας για μια 
ευρωπαϊκή ηλεκτρονική ταυτότητα·

Or. en

Τροπολογία 49
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 
ψήφισμά του, της 22ας Οκτωβρίου 2020, 
σχετικά με την απασχόληση και τις 
κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ 
το 2020, ζήτησε από την Επιτροπή να 
διενεργήσει, προτού υποβάλει πρόταση 
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για έναν ψηφιακό αριθμό κοινωνικής 
ασφάλισης της ΕΕ, εκτίμηση επιπτώσεων 
που να ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα·

Or. es

Τροπολογία 50
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 
ψήφισμά του, της 17ης Δεκεμβρίου 2020, 
σχετικά με μία ισχυρή κοινωνική Ευρώπη 
για δίκαιες μεταβάσεις, το Κοινοβούλιο 
κάλεσε εκ νέου την Επιτροπή να προβεί, 
προτού υποβάλει πρόταση για έναν 
ψηφιακό αριθμό κοινωνικής ασφάλισης 
της ΕΕ, όπως ανακοινώθηκε το 2018, και 
για μια ατομική κάρτα εργασίας, σε 
εκτίμηση επιπτώσεων που να 
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα·

Or. es

Τροπολογία 51
Jeroen Lenaers, Dennis Radtke

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία 
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων θεωρεί τον 
ευρωπαϊκό αριθμό κοινωνικής ασφάλισης 
πολύτιμο εργαλείο για την καταπολέμηση 
της απάτης και των καταχρήσεων στον 
τομέα της κοινωνικής ασφάλισης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Business 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία 
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων θεωρεί τον 
ευρωπαϊκό αριθμό κοινωνικής ασφάλισης 
πολύτιμο εργαλείο για την καταπολέμηση 
της απάτης και των καταχρήσεων στον 
τομέα της κοινωνικής ασφάλισης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Business 
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Europe, στις 12 Ιανουαρίου 2018, 
δημοσίευσε σημείωμα στο οποίο 
τονίζονται οι δυνατότητες του ευρωπαϊκού 
αριθμού κοινωνικής ασφάλισης για τη 
βελτίωση του συντονισμού της κοινωνικής 
ασφάλισης στην ΕΕ·

Europe, στις 12 Ιανουαρίου 2018, 
δημοσίευσε σημείωμα στο οποίο 
τονίζονται οι δυνατότητες του ευρωπαϊκού 
αριθμού κοινωνικής ασφάλισης για τη 
βελτίωση του συντονισμού της κοινωνικής 
ασφάλισης στην ΕΕ, καθώς και για την 
αντιμετώπιση προβληματισμών σχετικά 
με την πολυμορφία των εθνικών 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, 
πιθανών ζητημάτων που άπτονται της 
προστασίας των δεδομένων και 
πρόσθετων διοικητικών επιβαρύνσεων·

Or. en

Τροπολογία 52
Marianne Vind, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Alicia Homs Ginel, 
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Klára Dobrev, Aurore 
Lalucq, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία 
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων θεωρεί τον 
ευρωπαϊκό αριθμό κοινωνικής ασφάλισης 
πολύτιμο εργαλείο για την καταπολέμηση 
της απάτης και των καταχρήσεων στον 
τομέα της κοινωνικής ασφάλισης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Business 
Europe, στις 12 Ιανουαρίου 2018, 
δημοσίευσε σημείωμα στο οποίο 
τονίζονται οι δυνατότητες του ευρωπαϊκού 
αριθμού κοινωνικής ασφάλισης για τη 
βελτίωση του συντονισμού της κοινωνικής 
ασφάλισης στην ΕΕ·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία 
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων θεωρεί τον 
ευρωπαϊκό αριθμό κοινωνικής ασφάλισης 
πολύτιμο εργαλείο για την καταπολέμηση 
της απάτης και των καταχρήσεων στον 
τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, όπως 
προβλέπεται στο πρόγραμμα δράσης της 
για την περίοδο 2019-2023· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Business Europe, στις 12 
Ιανουαρίου 2018, δημοσίευσε σημείωμα 
στο οποίο τονίζονται οι δυνατότητες του 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης για τη βελτίωση του 
συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης 
στην ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 53
Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Özlem 
Demirel, Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία 
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων θεωρεί τον 
ευρωπαϊκό αριθμό κοινωνικής ασφάλισης 
πολύτιμο εργαλείο για την καταπολέμηση 
της απάτης και των καταχρήσεων στον 
τομέα της κοινωνικής ασφάλισης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Business 
Europe, στις 12 Ιανουαρίου 2018, 
δημοσίευσε σημείωμα στο οποίο 
τονίζονται οι δυνατότητες του ευρωπαϊκού 
αριθμού κοινωνικής ασφάλισης για τη 
βελτίωση του συντονισμού της κοινωνικής 
ασφάλισης στην ΕΕ·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία 
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων θεωρεί τον 
ευρωπαϊκό αριθμό κοινωνικής ασφάλισης 
πολύτιμο εργαλείο για την καταπολέμηση 
της απάτης και των καταχρήσεων στον 
τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, όπως 
προβλέπεται στο πρόγραμμα δράσης της 
για την περίοδο 2019-2023· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Business Europe, στις 12 
Ιανουαρίου 2018, δημοσίευσε σημείωμα 
στο οποίο τονίζονται οι δυνατότητες του 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης για τη βελτίωση του 
συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης 
στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 54
Jeroen Lenaers, Dennis Radtke

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (ELA) 
ιδρύθηκε στις 3 Απριλίου 2018· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθιέρωση 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης δεν συμπεριλήφθηκε στον 
κανονισμό για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (ELA)·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (ELA) 
ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2019·

Or. en
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Τροπολογία 55
Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Özlem 
Demirel, Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (ELA) 
ιδρύθηκε στις 3 Απριλίου 2018· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθιέρωση 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης δεν συμπεριλήφθηκε στον 
κανονισμό για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Εργασίας (ELA)·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (ELA) 
ιδρύθηκε στις 3 Απριλίου 2018· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθιέρωση 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης δεν συμπεριλήφθηκε στον 
κανονισμό για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Εργασίας (ELA)· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι στόχος της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Εργασίας (ELA) είναι η 
διασφάλιση της δίκαιης κινητικότητας 
του εργατικού δυναμικού μέσω της 
παροχής συνδρομής στα κράτη μέλη και 
στην Επιτροπή για την αποτελεσματική 
εφαρμογή και επιβολή του δικαίου της 
Ένωσης σχετικά με την κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού και τον συντονισμό 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης·

Or. en

Τροπολογία 56
Marianne Vind, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Alicia Homs Ginel, 
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Klára Dobrev, Aurore 
Lalucq, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (ELA) 
ιδρύθηκε στις 3 Απριλίου 2018· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθιέρωση 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης δεν συμπεριλήφθηκε στον 
κανονισμό για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (ELA) 
ιδρύθηκε στις 3 Απριλίου 2018· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθιέρωση 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης δεν συμπεριλήφθηκε στον 
κανονισμό για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
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Αρχής Εργασίας (ELA)· Αρχής Εργασίας (ELA)· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι στόχος της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Εργασίας (ELA) είναι η 
διασφάλιση της δίκαιης κινητικότητας 
του εργατικού δυναμικού μέσω της 
παροχής συνδρομής στα κράτη μέλη και 
στην Επιτροπή για την αποτελεσματική 
εφαρμογή και επιβολή του δικαίου της 
Ένωσης σχετικά με την κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού και τον συντονισμό 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης·

Or. en

Τροπολογία 57
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων, εξ ονόματος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε στις 28 
Απριλίου 2021, ενώπιον του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ότι «τα τελευταία χρόνια, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερευνούσε τον 
τρόπο με τον οποίον θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν καινοτόμες ψηφιακές 
λύσεις για τη διευκόλυνση της 
κινητικότητας των πολιτών, στηρίζοντας 
τη δυνατότητα μεταφοράς του 
δικαιώματος κοινωνικής ασφάλισης και 
τον διασυνοριακό έλεγχο της κάλυψης 
κοινωνικής ασφάλισης από τις αρχές, και 
αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες που θα 
μπορούσαν να προκύψουν κατά την 
ταυτοποίηση των προσώπων για τον 
σκοπό του συντονισμού κοινωνικής 
ασφάλισης, και όλα αυτά υπό την έννοια 
του «ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης»· ότι, σύμφωνα με τα 
επικαιροποιημένα στοιχεία που αφορούν 
διάφορες τεχνολογικές δυνατότητες, 
καθώς τα κόστη και οφέλη αυτών, η ιδέα 
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της δημιουργίας ενός αριθμού δεν έχει 
αποδειχθεί ως αξιόλογη ούτε αποδοτική 
από άποψη κόστους λύση για την 
επίτευξη των επιθυμητών 
αποτελεσμάτων· ότι, ως εκ τούτου, η 
Επιτροπή διέκοψε κάθε περαιτέρω 
ανάλυση όσον αφορά την εισαγωγή ενός 
«αριθμού», και ανακοίνωσε αντ’ αυτού, 
στο σχέδιο δράσης της για τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, την 
έναρξη ενός πιλοτικού έργου το 2021 (με 
τη συμμετοχή διαφόρων ενδιαφερόμενων 
χωρών) ώστε να διερευνηθεί η 
δυνατότητα μιας ψηφιακής λύσης που θα 
διευκολύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ 
μετακινούμενων εργαζομένων και 
εθνικών αρχών, και θα βελτιώσει τη 
δυνατότητα μεταφοράς των 
διασυνοριακών δικαιωμάτων κοινωνικής 
ασφάλισης (ευρωπαϊκό διαβατήριο 
κοινωνικής ασφάλισης), μέσω της 
ανάπτυξης της πρωτοβουλίας για 
αξιόπιστη και ασφαλή ευρωπαϊκή 
ηλεκτρονική ταυτότητα (eID)· ότι στα 
καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Εργασίας περιλαμβάνεται η συνδρομή 
προς τα κράτη μέλη και την Επιτροπή για 
την αποτελεσματική εφαρμογή της 
ενωσιακής νομοθεσίας σε σχέση με την 
επαγγελματική κινητικότητα των 
εργαζομένων σε όλη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, καθώς και ο συντονισμός των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης εντός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης· και ότι, επί 
του παρόντος, η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Εργασίας εξακολουθεί να βρίσκεται σε 
στάδιο προετοιμασίας, με αποτέλεσμα οι 
εκτελεστικές της ικανότητες να είναι 
ακόμα υπό εξέλιξη, και ότι πρέπει, ως εκ 
τούτου, να αναμένουμε, για την εκτίμηση 
του μελλοντικού της ρόλου στο ζήτημα 
αυτό, μέχρι να είναι πλήρως λειτουργική·

Or. es

Τροπολογία 58
Elżbieta Rafalska
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Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ζητήσει 
από την Επιτροπή, από το 2014, να 
υποβάλει νομοθετική πρόταση για την 
καθιέρωση ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης· επικρίνει το 
γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη 
υποβάλει πρόταση για την καθιέρωση 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης παρά το γεγονός ότι έχει 
δεσμευτεί επανειλημμένως· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την 
Επιτροπή να υποβάλει πρόταση αμελλητί·

1. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ζητήσει 
από την Επιτροπή, από το 2014, να 
υποβάλει νομοθετική πρόταση για την 
καθιέρωση ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης· σημειώνει την 
ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με 
την απόσυρση από το έργο του 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει την πλήρη τεκμηρίωση στην 
οποία βασίστηκε η εν λόγω απόφαση· 

Or. pl

Τροπολογία 59
Dragoş Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Samira Rafaela, Jordi Cañas, Marie-
Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Véronique 
Trillet-Lenoir

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ζητήσει 
από την Επιτροπή, από το 2014, να 
υποβάλει νομοθετική πρόταση για την 
καθιέρωση ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης· επικρίνει το 
γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη 
υποβάλει πρόταση για την καθιέρωση 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης παρά το γεγονός ότι έχει 
δεσμευτεί επανειλημμένως· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την 
Επιτροπή να υποβάλει πρόταση αμελλητί·

1. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ζητήσει 
από την Επιτροπή, από το 2014, να 
υποβάλει νομοθετική πρόταση για ένα 
πανευρωπαϊκό ψηφιακό μέσο για τον 
συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης· 
επικρίνει το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν 
έχει ακόμη υποβάλει πρόταση παρά το 
γεγονός ότι έχει δεσμευτεί 
επανειλημμένως· επαναλαμβάνει την 
έκκλησή του προς την Επιτροπή να 
υποβάλει πρόταση αμελλητί·

Or. en
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Τροπολογία 60
Jeroen Lenaers, Dennis Radtke

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ζητήσει 
από την Επιτροπή, από το 2014, να 
υποβάλει νομοθετική πρόταση για την 
καθιέρωση ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης· επικρίνει το 
γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη 
υποβάλει πρόταση για την καθιέρωση 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης παρά το γεγονός ότι έχει 
δεσμευτεί επανειλημμένως· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την 
Επιτροπή να υποβάλει πρόταση αμελλητί·

1. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ζητήσει 
από την Επιτροπή, από το 2014, να 
διερευνήσει τα οφέλη που συνεπάγεται η 
υποβολή νομοθετικής πρότασης για την 
καθιέρωση ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης· επικρίνει το 
γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη 
υποβάλει πρόταση για την καθιέρωση 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης παρά το γεγονός ότι έχει 
δεσμευτεί επανειλημμένως· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την 
Επιτροπή να υποβάλει πρόταση αμελλητί 
και να εξηγήσει τους λόγους για τους 
οποίους δεν το έχει πράξει ακόμη·

Or. en

Τροπολογία 61
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ζητήσει 
από την Επιτροπή, από το 2014, να 
υποβάλει νομοθετική πρόταση για την 
καθιέρωση ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης· επικρίνει το 
γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη 
υποβάλει πρόταση για την καθιέρωση 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης παρά το γεγονός ότι έχει 
δεσμευτεί επανειλημμένως· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την 

1. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ζητήσει 
από την Επιτροπή, από το 2014, να 
υποβάλει νομοθετική πρόταση για την 
καθιέρωση ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης, αφού προηγηθεί 
κατάλληλη εκτίμηση επιπτώσεων από την 
οποία να προκύπτει ότι η ιδέα της 
δημιουργίας ενός τέτοιου αριθμού είναι 
αποτελεσματική λύση βάσει του κόστους 
της και των επιθυμητών αποτελεσμάτων· 
επικρίνει το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν 
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Επιτροπή να υποβάλει πρόταση αμελλητί· έχει ακόμη υποβάλει πρόταση για την 
καθιέρωση ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης, τουλάχιστον σε 
πιλοτική φάση, παρά το γεγονός ότι έχει 
δεσμευτεί επανειλημμένως· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την 
Επιτροπή να προβεί σε εκτίμηση 
επιπτώσεων και, κατά περίπτωση, να 
υποβάλει πρόταση αμελλητί·

Or. es

Τροπολογία 62
Elżbieta Rafalska

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

1α. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
και να παρουσιάσει μια νέα πρωτοβουλία 
για την παρακολούθηση των προσωπικών 
δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο·
τονίζει ότι η νέα πρωτοβουλία πρέπει να 
σκιαγραφεί ευρέως την έννοια της 
λειτουργίας της· θεωρεί, κατά συνέπεια, 
απαραίτητο τον προσδιορισμό του 
ευρωπαϊκού φορέα που θα είναι αρμόδιος 
για τη θέσπιση του συστήματος, αλλά και 
τον καθορισμό του τρόπου ενσωμάτωσης 
του νέου εργαλείου στο υφιστάμενο 
ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλαγής 
πληροφοριών κοινωνικής ασφάλισης·

Or. pl

Τροπολογία 63
Jeroen Lenaers, Dennis Radtke

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

1α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να κοινοποιήσει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο το σχέδιο εκτίμησης 
επιπτώσεων για τον ευρωπαϊκό αριθμό 
κοινωνικής ασφάλισης που υποβλήθηκε 
στην επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου το 
2017/2018 και να κοινοποιήσει τη γνώμη 
της εν λόγω επιτροπής σχετικά με αυτό το 
σχέδιο εκτίμησης επιπτώσεων· καλεί την 
Επιτροπή να κοινοποιήσει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οποιαδήποτε 
άλλα έγγραφα που οδήγησαν στην 
απόφαση της Επιτροπής να μην 
προχωρήσει στην υποβολή πρότασης για 
την καθιέρωση ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης·

Or. en

Τροπολογία 64
Jeroen Lenaers, Dennis Radtke

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

2. επικροτεί τη δέσμευση της 
Επιτροπής στο σχέδιο δράσης για τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων να παρουσιάσει ένα 
ψηφιακό ευρωπαϊκό διαβατήριο 
κοινωνικής ασφάλισης· καλεί την 
Επιτροπή να επισπεύσει την καθιέρωση 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης ώστε να υλοποιηθεί το 2022 
αντί για το 2023·

2. επικροτεί τη δέσμευση της 
Επιτροπής στο σχέδιο δράσης για τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων να ξεκινήσει ένα πιλοτικό 
έργο ώστε να διερευνήσει το ενδεχόμενο 
καθιέρωσης ενός ψηφιακού ευρωπαϊκού 
διαβατηρίου κοινωνικής ασφάλισης·

Or. en

Τροπολογία 65
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Stefania Zambelli
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Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

2. επικροτεί τη δέσμευση της 
Επιτροπής στο σχέδιο δράσης για τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων να παρουσιάσει ένα ψηφιακό 
ευρωπαϊκό διαβατήριο κοινωνικής 
ασφάλισης· καλεί την Επιτροπή να 
επισπεύσει την καθιέρωση ευρωπαϊκού 
αριθμού κοινωνικής ασφάλισης ώστε να 
υλοποιηθεί το 2022 αντί για το 2023·

2. σημειώνει τη δέσμευση της 
Επιτροπής στο σχέδιο δράσης για τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων να παρουσιάσει ένα ψηφιακό 
ευρωπαϊκό διαβατήριο κοινωνικής 
ασφάλισης·

Or. en

Τροπολογία 66
Elżbieta Rafalska

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

2. επικροτεί τη δέσμευση της 
Επιτροπής στο σχέδιο δράσης για τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων να παρουσιάσει ένα ψηφιακό 
ευρωπαϊκό διαβατήριο κοινωνικής 
ασφάλισης· καλεί την Επιτροπή να 
επισπεύσει την καθιέρωση ευρωπαϊκού 
αριθμού κοινωνικής ασφάλισης ώστε να 
υλοποιηθεί το 2022 αντί για το 2023·

2. επικροτεί τη δέσμευση της 
Επιτροπής στο σχέδιο δράσης για τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων να παρουσιάσει ένα ψηφιακό 
ευρωπαϊκό διαβατήριο κοινωνικής 
ασφάλισης·

Or. pl

Τροπολογία 67
Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Özlem 
Demirel, Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

2. επικροτεί τη δέσμευση της 
Επιτροπής στο σχέδιο δράσης για τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων να παρουσιάσει ένα 
ψηφιακό ευρωπαϊκό διαβατήριο 
κοινωνικής ασφάλισης· καλεί την 
Επιτροπή να επισπεύσει την καθιέρωση 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης ώστε να υλοποιηθεί το 2022 
αντί για το 2023·

2. επικροτεί τη δέσμευση της 
Επιτροπής στο σχέδιο δράσης για τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων να ξεκινήσει ένα πιλοτικό 
έργο το 2021 ώστε να διερευνήσει έως το 
2023 το ενδεχόμενο καθιέρωσης ενός 
ψηφιακού ευρωπαϊκού διαβατηρίου 
κοινωνικής ασφάλισης· εκφράζει τη λύπη 
του, ωστόσο, για το επίπεδο φιλοδοξίας 
της δέσμευσης που ανέλαβε προσφάτως η 
Επιτροπή· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει 
το επίπεδο φιλοδοξίας της όσον αφορά 
τόσο το περιεχόμενο όσο και το χρονικό 
πλαίσιο, ξεκινώντας μια εκτίμηση 
επιπτώσεων παράλληλα με το πιλοτικό 
έργο, με στόχο την υποβολή 
συγκεκριμένης πρότασης για την 
καθιέρωση ευρωπαϊκού διαβατηρίου 
κοινωνικής ασφάλισης το 2022· τονίζει 
ότι το ευρωπαϊκό διαβατήριο κοινωνικής 
ασφάλισης που βασίζεται στην 
ηλεκτρονική ταυτότητα θα πρέπει να 
παρέχει τόσο ένα στοιχείο ταυτοποίησης 
των μετακινούμενων πολιτών όσο και ένα 
στοιχείο επαλήθευσης των δικαιωμάτων 
κοινωνικής ασφάλισής τους· πιστεύει ότι 
το ευρωπαϊκό διαβατήριο κοινωνικής 
ασφάλισης θα πρέπει να καλύπτει όλους 
τους Ευρωπαίους πολίτες, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηκόων 
τρίτων χωρών και των 
αυτοαπασχολούμενων που μετακινούνται 
διασυνοριακά εντός της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 68
Marianne Vind, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Alicia Homs Ginel, 
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Klára Dobrev, Aurore 
Lalucq, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

2. επικροτεί τη δέσμευση της 
Επιτροπής στο σχέδιο δράσης για τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων να παρουσιάσει ένα 
ψηφιακό ευρωπαϊκό διαβατήριο 
κοινωνικής ασφάλισης· καλεί την 
Επιτροπή να επισπεύσει την καθιέρωση 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης ώστε να υλοποιηθεί το 2022 
αντί για το 2023·

2. επικροτεί τη δέσμευση της 
Επιτροπής στο σχέδιο δράσης για τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων να ξεκινήσει ένα πιλοτικό 
έργο το 2021 ώστε να διερευνήσει έως το 
2023 το ενδεχόμενο καθιέρωσης 
ψηφιακού ευρωπαϊκού διαβατηρίου 
κοινωνικής ασφάλισης· εκφράζει, ωστόσο, 
τη λύπη του για το γεγονός ότι η 
Επιτροπή αποφάσισε να μην βασιστεί 
στην προηγούμενη δέσμευσή της και στις 
εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί για 
τον ευρωπαϊκό αριθμό κοινωνικής 
ασφάλισης με την πάροδο των ετών· 
εκφράζει ανησυχία σχετικά με το 
περιεχόμενο, το χρονοδιάγραμμα και τη 
διαφάνεια αυτών των δράσεων, τα οποία 
μπορεί να οδηγήσουν σε αρνητικές 
επιπτώσεις όσον αφορά το επίπεδο 
φιλοδοξίας αυτού του μέσου· καλεί την 
Επιτροπή να αυξήσει το επίπεδο 
φιλοδοξίας της όσον αφορά τόσο το 
περιεχόμενο όσο και το χρονικό πλαίσιο, 
ξεκινώντας μια εκτίμηση επιπτώσεων 
παράλληλα με το πιλοτικό έργο, με στόχο 
την υποβολή συγκεκριμένης πρότασης για 
την καθιέρωση ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης το 2022, με βάση 
τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί 
μέχρι στιγμής·

Or. en

Τροπολογία 69
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

2. επικροτεί τη δέσμευση της 
Επιτροπής στο σχέδιο δράσης για τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων να παρουσιάσει ένα 

2. επικροτεί τη δέσμευση της 
Επιτροπής στο σχέδιο δράσης για τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων να ξεκινήσει ένα πιλοτικό 
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ψηφιακό ευρωπαϊκό διαβατήριο 
κοινωνικής ασφάλισης· καλεί την 
Επιτροπή να επισπεύσει την καθιέρωση 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης ώστε να υλοποιηθεί το 2022 
αντί για το 2023·

έργο το 2021 ώστε να διερευνήσει έως το 
2023 το ενδεχόμενο καθιέρωσης ενός 
ψηφιακού ευρωπαϊκού διαβατηρίου 
κοινωνικής ασφάλισης· καλεί,, ωστόσο, 
την Επιτροπή να αυξήσει το επίπεδο 
φιλοδοξίας της και να ξεκινήσει μια 
εκτίμηση επιπτώσεων παράλληλα με το 
πιλοτικό έργο, με στόχο την υποβολή 
συγκεκριμένης πρότασης για την 
καθιέρωση ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης το 2022·

Or. en

Τροπολογία 70
Dragoş Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Samira Rafaela, Jordi Cañas, Marie-
Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Véronique 
Trillet-Lenoir

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

2. επικροτεί τη δέσμευση της 
Επιτροπής στο σχέδιο δράσης για τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων να παρουσιάσει ένα ψηφιακό 
ευρωπαϊκό διαβατήριο κοινωνικής 
ασφάλισης· καλεί την Επιτροπή να 
επισπεύσει την καθιέρωση ευρωπαϊκού 
αριθμού κοινωνικής ασφάλισης ώστε να 
υλοποιηθεί το 2022 αντί για το 2023·

2. επικροτεί τη δέσμευση της 
Επιτροπής στο σχέδιο δράσης για τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων να παρουσιάσει ένα ψηφιακό 
ευρωπαϊκό διαβατήριο κοινωνικής 
ασφάλισης· καλεί την Επιτροπή να 
δρομολογήσει μια νομοθετική πρόταση 
για την καθιέρωση ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης πριν από το τέλος 
του 2022·

Or. en

Τροπολογία 71
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

2. επικροτεί τη δέσμευση της 
Επιτροπής στο σχέδιο δράσης για τον 

2. επικροτεί τη δέσμευση της 
Επιτροπής στο σχέδιο δράσης για τον 



PE695.092v01-00 48/101 AM\1235319EL.docx

EL

ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων να παρουσιάσει ένα ψηφιακό 
ευρωπαϊκό διαβατήριο κοινωνικής 
ασφάλισης· καλεί την Επιτροπή να 
επισπεύσει την καθιέρωση ευρωπαϊκού 
αριθμού κοινωνικής ασφάλισης ώστε να 
υλοποιηθεί το 2022 αντί για το 2023·

ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων να παρουσιάσει πρόταση για 
ένα ψηφιακό ευρωπαϊκό διαβατήριο 
κοινωνικής ασφάλισης ως πιλοτικό έργο, 
με τη συμμετοχή διαφόρων 
ενδιαφερόμενων χωρών, ώστε να 
διερευνηθεί η δυνατότητα μιας ψηφιακής 
λύσης που να διευκολύνει την 
αλληλεπίδραση μεταξύ μετακινούμενων 
εργαζομένων και εθνικών αρχών, και να 
βελτιώνει τη δυνατότητα μεταφοράς των 
διασυνοριακών δικαιωμάτων κοινωνικής 
ασφάλισης, μέσω της ανάπτυξης μιας 
αξιόπιστης και ασφαλούς ευρωπαϊκής 
ηλεκτρονικής ταυτότητας, ει δυνατόν σε 
συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Εργασίας· καλεί την Επιτροπή, εφόσον 
προκύψει από μια νέα εκτίμηση 
επιπτώσεων ότι είναι απαραίτητο, να 
επισπεύσει την καθιέρωση ευρωπαϊκού 
αριθμού κοινωνικής ασφάλισης

Or. es

Τροπολογία 72
Daniela Rondinelli

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

2. επικροτεί τη δέσμευση της 
Επιτροπής στο σχέδιο δράσης για τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων να παρουσιάσει ένα ψηφιακό 
ευρωπαϊκό διαβατήριο κοινωνικής 
ασφάλισης· καλεί την Επιτροπή να 
επισπεύσει την καθιέρωση ευρωπαϊκού 
αριθμού κοινωνικής ασφάλισης ώστε να 
υλοποιηθεί το 2022 αντί για το 2023·

2. επικροτεί τη δέσμευση της 
Επιτροπής στο σχέδιο δράσης για τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων να παρουσιάσει ένα ψηφιακό 
ευρωπαϊκό διαβατήριο κοινωνικής 
ασφάλισης· επισημαίνει τις σοβαρές 
καθυστερήσεις στην υποβολή 
νομοθετικής πρότασης για το θέμα αυτό, 
οι οποίες εμποδίζουν μερικά εκατομμύρια 
Ευρωπαίους εργαζόμενους να 
απολαμβάνουν πλήρως τα θεμελιώδη 
δικαιώματά τους, ιδίως όσον αφορά τους 
μετακινούμενους, διασυνοριακούς και 
εποχιακούς εργαζόμενους· καλεί την 
Επιτροπή να επισπεύσει την καθιέρωση 
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ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης ώστε να υλοποιηθεί το 2022 
αντί για το 2023, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η μεταφορά και η 
ιχνηλασιμότητα των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων το συντομότερο δυνατό·

Or. it

Τροπολογία 73
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

2α. καλεί την Επιτροπή, σύμφωνα με 
το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου 2014, 
σχετικά με τις αποτελεσματικές 
επιθεωρήσεις εργασίας, να μεριμνήσει 
ώστε η κατάλληλη εκτίμηση επιπτώσεων 
σχετικά με την καθιέρωση μιας 
ευρωπαϊκής κάρτας κοινωνικής 
ασφάλισης να παρουσιάζει με ενδελεχή 
τρόπο τόσο τα οφέλη όσο και τα 
μειονεκτήματα της καθιέρωσης αυτής 
της κάρτας, συμπεριλαμβανομένων των 
επιπτώσεων επί της ιδιωτικής ζωής, 
καθώς και άλλες εναλλακτικές 
δυνατότητες ηλεκτρονικού εγγράφου, 
όπως ζητήθηκε στο εν λόγω ψήφισμα·

Or. es

Τροπολογία 74
Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Özlem 
Demirel, Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

2α. σημειώνει την πρόταση της 
Επιτροπής για τη θέσπιση πλαισίου για 
την ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
δεν υπάρχει πρόβλεψη για την καθιέρωση 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης με την έκδοση ευρωπαϊκής 
ατομικής κάρτας εργασίας στην πρόταση 
και θεωρεί μη ικανοποιητικό το γεγονός 
ότι ο ψηφιακός ευρωπαϊκός αριθμός 
κοινωνικής ασφάλισης που βασίζεται στο 
πλαίσιο για την ηλεκτρονική ταυτότητα 
είναι εθελοντικός και δεν δίνει ιδιαίτερη 
έμφαση στη διαφύλαξη των δίκαιων 
συνθηκών εργασίας και την επιβολή του 
εργατικού δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 75
Dragoş Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Samira Rafaela, Jordi Cañas, Marie-
Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Véronique 
Trillet-Lenoir, Abir Al-Sahlani

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

2α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την έναρξη πιλοτικών έργων με σκοπό τη 
διερεύνηση μιας ψηφιακής λύσης για τη 
διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης μεταξύ 
των μετακινούμενων πολιτών και των 
εθνικών αρχών και καλεί την Επιτροπή 
να ενημερώσει δεόντως το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα 
αυτών των πιλοτικών έργων και τις 
πιθανές δυσκολίες που αντιμετωπίζει 
κατά τη φάση υλοποίησης·

Or. en
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Τροπολογία 76
Daniela Rondinelli

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

2α. επισημαίνει τον ρόλο που 
διαδραματίζουν οι μετακινούμενοι 
εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας COVID-19, ιδίως σε 
ορισμένους βασικούς τομείς, και την 
επείγουσα ανάγκη να διασφαλιστούν 
αυτοί οι εργαζόμενοι όχι μόνο όσον 
αφορά τις αξιοπρεπείς συνθήκες 
εργασίας, αλλά και τις ισότιμες συνθήκες 
για εργασία ίσης αξίας που 
πραγματοποιείται στον ίδιο τόπο·

Or. it

Τροπολογία 77
Dragoş Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Samira Rafaela, Jordi Cañas, Marie-
Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Véronique 
Trillet-Lenoir, Abir Al-Sahlani

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

2β. ζητεί από την Επιτροπή να 
κοινοποιήσει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο την εκτίμηση επιπτώσεων 
που θα διενεργηθεί για τον ευρωπαϊκό 
αριθμό κοινωνικής ασφάλισης· και να 
ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με 
την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής 
ταυτότητας·

Or. en

Τροπολογία 78
Dragoş Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Samira Rafaela, Jordi Cañas, Lucia 
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Ďuriš Nicholsonová, Abir Al-Sahlani

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι κάθε πρωτοβουλία 
σχετικά με την καθιέρωση ψηφιακού 
ευρωπαϊκού διαβατηρίου κοινωνικής 
ασφάλισης ή ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης θα περιλαμβάνει 
νομοθετική πρόταση για την έκδοση 
ευρωπαϊκής ατομικής κάρτας εργασίας 
(EPLC) προκειμένου οι εθνικές αρχές και 
οι συνδικαλιστικές οργανώσεις να έχουν 
στη διάθεσή τους ένα μέσο για την 
αποτελεσματική επιβολή του δικαίου της 
Ένωσης· υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε 
πρωτοβουλία για την καθιέρωση 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης δεν πρέπει να θίγει τα εθνικά 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, τα 
εθνικά μοντέλα της αγοράς εργασίας και 
την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων·

3. υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε 
πρόταση για την καθιέρωση ευρωπαϊκού 
διαβατηρίου κοινωνικής ασφάλισης για 
την πρόσβαση σε φορητά έγγραφα ή σε 
πληροφορίες για ατομικά φορητά 
δικαιώματα δεν πρέπει να θίγει τα εθνικά 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, τα 
εθνικά μοντέλα της αγοράς εργασίας και 
την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων·

Or. en

Τροπολογία 79
Elżbieta Rafalska

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι κάθε πρωτοβουλία 
σχετικά με την καθιέρωση ψηφιακού 
ευρωπαϊκού διαβατηρίου κοινωνικής 
ασφάλισης ή ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης θα περιλαμβάνει 
νομοθετική πρόταση για την έκδοση 
ευρωπαϊκής ατομικής κάρτας εργασίας 
(EPLC) προκειμένου οι εθνικές αρχές και 
οι συνδικαλιστικές οργανώσεις να έχουν 

3. τονίζει ότι η νέα πρωτοβουλία για 
την παρακολούθηση των προσωπικών 
δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο δεν πρέπει να θίγει τα 
εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, 
τα εθνικά μοντέλα της αγοράς εργασίας 
και την αυτονομία των κοινωνικών 
εταίρων·
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στη διάθεσή τους ένα μέσο για την 
αποτελεσματική επιβολή του δικαίου της 
Ένωσης· υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε 
πρωτοβουλία για την καθιέρωση 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης δεν πρέπει να θίγει τα εθνικά 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, τα 
εθνικά μοντέλα της αγοράς εργασίας και 
την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων·

Or. pl

Τροπολογία 80
Jeroen Lenaers, Dennis Radtke

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι κάθε πρωτοβουλία σχετικά με την 
καθιέρωση ψηφιακού ευρωπαϊκού 
διαβατηρίου κοινωνικής ασφάλισης ή 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης θα περιλαμβάνει νομοθετική 
πρόταση για την έκδοση ευρωπαϊκής 
ατομικής κάρτας εργασίας (EPLC) 
προκειμένου οι εθνικές αρχές και οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις να έχουν στη 
διάθεσή τους ένα μέσο για την 
αποτελεσματική επιβολή του δικαίου της 
Ένωσης· υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε 
πρωτοβουλία για την καθιέρωση 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης δεν πρέπει να θίγει τα εθνικά 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, τα 
εθνικά μοντέλα της αγοράς εργασίας και 
την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων·

3. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι πριν από κάθε πρωτοβουλία σχετικά με 
την καθιέρωση ψηφιακού ευρωπαϊκού 
διαβατηρίου κοινωνικής ασφάλισης ή 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης θα διεξάγεται εκτεταμένη 
εκτίμηση επιπτώσεων· σημειώνει τις 
πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί σε 
διάφορα κράτη μέλη για τη βελτίωση της 
αποτελεσματικής επιβολής του δικαίου 
της Ένωσης, κυρίως στον 
κατασκευαστικό τομέα, μέσω της χρήσης 
καρτών κοινωνικής ταυτότητας ή 
συγκρίσιμων μέσων. καλεί την Επιτροπή, 
σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 
Αρχή Εργασίας (ELA), να διερευνήσει 
την προστιθέμενη αξία της δράσης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο τη βελτίωση 
της διαλειτουργικότητας και της 
συνδεσιμότητας αυτών των εθνικών 
πρωτοβουλιών, αξιολογώντας παράλληλα 
τη σκοπιμότητα, την αναγκαιότητα και 
την αναλογικότητα της περαιτέρω 
επέκτασης αυτών των πρωτοβουλιών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, λαμβάνοντας πλήρως 
υπόψη την τεχνική σκοπιμότητα, την 
ανάγκη σεβασμού της ίσης μεταχείρισης 
των μετακινούμενων και μη 
μετακινούμενων πολιτών, την προστασία 
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δεδομένων και τις οικονομικές 
επιπτώσεις μιας τέτοιας πρότασης· 
υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε πρωτοβουλία 
για την καθιέρωση ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης δεν πρέπει να θίγει 
τα εθνικά συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης, τα εθνικά μοντέλα της αγοράς 
εργασίας και την αυτονομία των 
κοινωνικών εταίρων·

Or. en

Τροπολογία 81
Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Özlem 
Demirel, Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι κάθε πρωτοβουλία σχετικά με την 
καθιέρωση ψηφιακού ευρωπαϊκού 
διαβατηρίου κοινωνικής ασφάλισης ή 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης θα περιλαμβάνει νομοθετική 
πρόταση για την έκδοση ευρωπαϊκής 
ατομικής κάρτας εργασίας (EPLC) 
προκειμένου οι εθνικές αρχές και οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις να έχουν στη 
διάθεσή τους ένα μέσο για την 
αποτελεσματική επιβολή του δικαίου της 
Ένωσης· υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε 
πρωτοβουλία για την καθιέρωση 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης δεν πρέπει να θίγει τα εθνικά 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, τα 
εθνικά μοντέλα της αγοράς εργασίας και 
την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων·

3. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι κάθε πρωτοβουλία σχετικά με την 
καθιέρωση ψηφιακού ευρωπαϊκού 
διαβατηρίου κοινωνικής ασφάλισης ή 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης θα περιλαμβάνει νομοθετική 
πρόταση για την έκδοση ευρωπαϊκής 
ατομικής κάρτας εργασίας (EPLC) 
προκειμένου οι εθνικές αρχές και οι 
κοινωνικοί εταίροι, στις περιπτώσεις 
όπου διενεργούν ή συμμετέχουν σε 
επιθεωρήσεις εργασίας, να έχουν στη 
διάθεσή τους ένα μέσο για την 
αποτελεσματική επιβολή του δικαίου της 
Ένωσης· υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε 
πρωτοβουλία για την καθιέρωση 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης δεν πρέπει να θίγει τα εθνικά 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, τα 
εθνικά μοντέλα της αγοράς εργασίας και 
την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων· 
υπογραμμίζει ότι το ευρωπαϊκό 
διαβατήριο κοινωνικής ασφάλισης ή ο 
ευρωπαϊκός αριθμός κοινωνικής 
ασφάλισης με την έκδοση ευρωπαϊκής 
ατομικής κάρτας εργασίας δεν πρέπει να 
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αποτελεί προϋπόθεση ώστε κάποιος να 
μπορεί να ασκεί το δικαίωμα ελεύθερης 
κυκλοφορίας του, αλλά θα πρέπει 
πρωτίστως να στοχεύει στη διευκόλυνση 
της πρόσβασης σε πληροφορίες και στη 
βελτίωση της εφαρμογής των 
εφαρμοστέων κανόνων σχετικά με τον 
συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης 
και την κινητικότητα του εργατικού 
δυναμικού σε διασυνοριακές 
καταστάσεις·

Or. en

Τροπολογία 82
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι κάθε πρωτοβουλία σχετικά με την 
καθιέρωση ψηφιακού ευρωπαϊκού 
διαβατηρίου κοινωνικής ασφάλισης ή 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης θα περιλαμβάνει νομοθετική 
πρόταση για την έκδοση ευρωπαϊκής 
ατομικής κάρτας εργασίας (EPLC) 
προκειμένου οι εθνικές αρχές και οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις να έχουν στη 
διάθεσή τους ένα μέσο για την 
αποτελεσματική επιβολή του δικαίου της 
Ένωσης· υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε 
πρωτοβουλία για την καθιέρωση 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης δεν πρέπει να θίγει τα εθνικά 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, τα 
εθνικά μοντέλα της αγοράς εργασίας και 
την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων·

3. καλεί την Επιτροπή να προβλέψει, 
πριν από την ανάλυση των νομικών 
υπηρεσιών της σχετικά με τη νομική 
αρμοδιότητα να το πράξει και κατόπιν 
της υλοποίησης του πιλοτικού έργου που 
προβλέπεται στο σχέδιο δράσης της για 
τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και τη σχετική ανάλυση 
αντικτύπου, ότι η πρωτοβουλία σχετικά με 
την καθιέρωση ψηφιακού ευρωπαϊκού 
διαβατηρίου κοινωνικής ασφάλισης ή 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης θα περιλαμβάνει νομοθετική 
πρόταση για την έκδοση ευρωπαϊκής 
ατομικής κάρτας εργασίας (EPLC) 
προκειμένου οι εθνικές αρχές και οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις να έχουν στη 
διάθεσή τους ένα μέσο για την 
αποτελεσματική επιβολή του δικαίου της 
Ένωσης· υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε 
πρωτοβουλία για την καθιέρωση 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης δεν πρέπει να θίγει τα εθνικά 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, τα 
εθνικά μοντέλα της αγοράς εργασίας και 
την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων·
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Or. es

Τροπολογία 83
Marianne Vind, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Alicia Homs Ginel, 
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Klára Dobrev, Aurore 
Lalucq, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι κάθε πρωτοβουλία σχετικά με την 
καθιέρωση ψηφιακού ευρωπαϊκού 
διαβατηρίου κοινωνικής ασφάλισης ή 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης θα περιλαμβάνει νομοθετική 
πρόταση για την έκδοση ευρωπαϊκής 
ατομικής κάρτας εργασίας (EPLC) 
προκειμένου οι εθνικές αρχές και οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις να έχουν στη 
διάθεσή τους ένα μέσο για την 
αποτελεσματική επιβολή του δικαίου της 
Ένωσης· υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε 
πρωτοβουλία για την καθιέρωση 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης δεν πρέπει να θίγει τα εθνικά 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, τα 
εθνικά μοντέλα της αγοράς εργασίας και 
την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων·

3. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι κάθε πρωτοβουλία σχετικά με την 
καθιέρωση ψηφιακού ευρωπαϊκού 
διαβατηρίου κοινωνικής ασφάλισης ή 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης θα περιλαμβάνει νομοθετική 
πρόταση για την έκδοση ευρωπαϊκής 
ατομικής κάρτας εργασίας (EPLC) 
προκειμένου οι εθνικές αρχές και οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις να έχουν στη 
διάθεσή τους ένα μέσο για την 
αποτελεσματική επιβολή του δικαίου της 
Ένωσης και την παρακολούθηση της 
τήρησης των δικαιωμάτων του 
εργαζομένου όσον αφορά τον χώρο 
εργασίας, τον χώρο απασχόλησης, την 
ταυτότητα, τον χρόνο εργασίας, την 
κατάρτιση, την κοινωνική ασφάλεια και 
την κοινωνική ασφάλιση, καθώς και την 
καταβολή φόρων· υπενθυμίζει ότι 
οποιαδήποτε πρωτοβουλία για την 
καθιέρωση ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης δεν πρέπει να θίγει 
τα εθνικά συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης, τα εθνικά μοντέλα της αγοράς 
εργασίας και την αυτονομία των 
κοινωνικών εταίρων· υπογραμμίζει ότι το 
ευρωπαϊκό διαβατήριο κοινωνικής 
ασφάλισης ή ο ευρωπαϊκός αριθμός 
κοινωνικής ασφάλισης με την έκδοση 
ευρωπαϊκής ατομικής κάρτας εργασίας 
δεν πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση ώστε 
κάποιος να μπορεί να ασκεί το δικαίωμα 
ελεύθερης κυκλοφορίας του, αλλά θα 
πρέπει πρωτίστως να στοχεύει στη 
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διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
πληροφορίες και στη βελτίωση της 
εφαρμογής των εφαρμοστέων κανόνων 
σχετικά με τον συντονισμό της 
κοινωνικής ασφάλισης και την 
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού σε 
διασυνοριακές καταστάσεις·

Or. en

Τροπολογία 84
Anne Sander

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι κάθε πρωτοβουλία σχετικά με την 
καθιέρωση ψηφιακού ευρωπαϊκού 
διαβατηρίου κοινωνικής ασφάλισης ή 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης θα περιλαμβάνει νομοθετική 
πρόταση για την έκδοση ευρωπαϊκής 
ατομικής κάρτας εργασίας (EPLC) 
προκειμένου οι εθνικές αρχές και οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις να έχουν στη 
διάθεσή τους ένα μέσο για την 
αποτελεσματική επιβολή του δικαίου της 
Ένωσης· υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε 
πρωτοβουλία για την καθιέρωση 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης δεν πρέπει να θίγει τα εθνικά 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, τα 
εθνικά μοντέλα της αγοράς εργασίας και 
την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων·

3. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι κάθε πρωτοβουλία σχετικά με την 
καθιέρωση ψηφιακού ευρωπαϊκού 
διαβατηρίου κοινωνικής ασφάλισης ή 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης θα περιλαμβάνει νομοθετική 
πρόταση για την έκδοση ευρωπαϊκής 
ατομικής κάρτας εργασίας (EPLC) 
προκειμένου οι εθνικές αρχές και οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις να έχουν στη 
διάθεσή τους ένα μέσο για την 
αποτελεσματική επιβολή του δικαίου της 
Ένωσης· υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε 
πρωτοβουλία για την καθιέρωση 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης πρέπει να τηρεί την αρχή της 
επικουρικότητας και, συνεπώς, δεν πρέπει 
να θίγει τα εθνικά συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης και την πολυμορφία τους, 
τηρώντας τις παραδόσεις κάθε κράτους 
μέλους, τα εθνικά μοντέλα της αγοράς 
εργασίας και την αυτονομία των 
κοινωνικών εταίρων·

Or. fr
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Τροπολογία 85
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Stefania Zambelli

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι κάθε πρωτοβουλία σχετικά με την 
καθιέρωση ψηφιακού ευρωπαϊκού 
διαβατηρίου κοινωνικής ασφάλισης ή 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης θα περιλαμβάνει νομοθετική 
πρόταση για την έκδοση ευρωπαϊκής 
ατομικής κάρτας εργασίας (EPLC) 
προκειμένου οι εθνικές αρχές και οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις να έχουν στη 
διάθεσή τους ένα μέσο για την 
αποτελεσματική επιβολή του δικαίου της 
Ένωσης· υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε 
πρωτοβουλία για την καθιέρωση 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης δεν πρέπει να θίγει τα εθνικά 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, τα 
εθνικά μοντέλα της αγοράς εργασίας και 
την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων·

3. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι κάθε πρωτοβουλία σχετικά με την 
καθιέρωση ψηφιακού ευρωπαϊκού 
διαβατηρίου κοινωνικής ασφάλισης ή 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης θα περιλαμβάνει νομοθετική 
πρόταση για την έκδοση ευρωπαϊκής 
ατομικής κάρτας εργασίας (EPLC) 
προκειμένου οι εθνικές αρχές και, κατά 
περίπτωση, οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις να έχουν στη διάθεσή τους ένα 
μέσο για την αποτελεσματική επιβολή του 
δικαίου της Ένωσης· υπενθυμίζει ότι 
οποιαδήποτε πρωτοβουλία για την 
καθιέρωση ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης δεν πρέπει να θίγει 
την εθνική κυριαρχία, η οποία 
περιλαμβάνει τα εθνικά συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης, τα εθνικά μοντέλα 
της αγοράς εργασίας και την αυτονομία 
των κοινωνικών εταίρων·

Or. en

Τροπολογία 86
Daniela Rondinelli

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι κάθε πρωτοβουλία σχετικά με την 
καθιέρωση ψηφιακού ευρωπαϊκού 
διαβατηρίου κοινωνικής ασφάλισης ή 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης θα περιλαμβάνει νομοθετική 
πρόταση για την έκδοση ευρωπαϊκής 

3. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι κάθε πρωτοβουλία σχετικά με την 
καθιέρωση ψηφιακού ευρωπαϊκού 
διαβατηρίου κοινωνικής ασφάλισης ή 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης θα περιλαμβάνει νομοθετική 
πρόταση για την έκδοση ευρωπαϊκής 
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ατομικής κάρτας εργασίας (EPLC) 
προκειμένου οι εθνικές αρχές και οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις να έχουν στη 
διάθεσή τους ένα μέσο για την 
αποτελεσματική επιβολή του δικαίου της 
Ένωσης· υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε 
πρωτοβουλία για την καθιέρωση 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης δεν πρέπει να θίγει τα εθνικά 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, τα 
εθνικά μοντέλα της αγοράς εργασίας και 
την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων·

ατομικής κάρτας εργασίας (EPLC) 
προκειμένου οι εθνικές αρχές και οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις να έχουν στη 
διάθεσή τους ένα συγκεκριμένο μέσο για 
την αποτελεσματική επιβολή του δικαίου 
της Ένωσης· υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε 
πρωτοβουλία για την καθιέρωση 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης δεν πρέπει να θίγει τα εθνικά 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, τα 
εθνικά μοντέλα της αγοράς εργασίας και 
την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων·

Or. it

Τροπολογία 87
Marianne Vind, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Alicia Homs Ginel, 
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Klára Dobrev, Aurore 
Lalucq, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

3α. σημειώνει την πρόταση της 
Επιτροπής για τη θέσπιση πλαισίου για 
την ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα· 
καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τις 
επιλογές για την εφαρμογή της 
ευρωπαϊκής ατομικής κάρτας εργασίας 
στην πρόταση για την ηλεκτρονική 
ταυτότητα· θεωρεί μη ικανοποιητικό το 
γεγονός ότι το ψηφιακό ευρωπαϊκό 
διαβατήριο κοινωνικής ασφάλισης που 
βασίζεται στο πλαίσιο για την 
ηλεκτρονική ταυτότητα προβλέπεται να 
είναι εθελοντικό και δεν δίνει ιδιαίτερη 
έμφαση στη διαφύλαξη των δίκαιων 
συνθηκών εργασίας και στην επιβολή του 
εργατικού δικαίου·

Or. en
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Τροπολογία 88
Dragoş Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Samira Rafaela, Jordi Cañas, Marie-
Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Véronique 
Trillet-Lenoir

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

4. θεωρεί ότι η πρωτοβουλία για την 
καθιέρωση ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης με την έκδοση 
ευρωπαϊκής ατομικής κάρτας εργασίας 
πρέπει να καλύπτει όλους τους 
Ευρωπαίους πολίτες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολούμενων, καθώς και τους 
υπηκόους τρίτων χωρών που εργάζονται 
στην ΕΕ·

4. θεωρεί ότι το ευρωπαϊκό 
διαβατήριο κοινωνικής ασφάλισης πρέπει 
να καλύπτει όλους τους Ευρωπαίους 
πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολούμενων, καθώς και τους 
υπηκόους τρίτων χωρών που απολαύουν 
του δικαιώματος της ελεύθερης 
κυκλοφορίας σε ολόκληρη την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 89
Elżbieta Rafalska

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

4. θεωρεί ότι η πρωτοβουλία για την 
καθιέρωση ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης με την έκδοση 
ευρωπαϊκής ατομικής κάρτας εργασίας 
πρέπει να καλύπτει όλους τους 
Ευρωπαίους πολίτες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολούμενων, καθώς και τους 
υπηκόους τρίτων χωρών που εργάζονται 
στην ΕΕ·

4. θεωρεί ότι η νέα πρωτοβουλία για 
την παρακολούθηση των προσωπικών 
δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να καλύπτει 
όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολούμενων, καθώς και τους 
υπηκόους τρίτων χωρών που εργάζονται 
στην ΕΕ·

Or. pl
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Τροπολογία 90
Jeroen Lenaers, Dennis Radtke

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

4. θεωρεί ότι η πρωτοβουλία για την 
καθιέρωση ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης με την έκδοση 
ευρωπαϊκής ατομικής κάρτας εργασίας 
πρέπει να καλύπτει όλους τους 
Ευρωπαίους πολίτες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολούμενων, καθώς και τους 
υπηκόους τρίτων χωρών που εργάζονται 
στην ΕΕ·

4. θεωρεί ότι η πρωτοβουλία για την 
καθιέρωση ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να καλύπτει 
όλους τους μετακινούμενους Ευρωπαίους 
πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολούμενων, καθώς και τους 
υπηκόους τρίτων χωρών που εργάζονται 
στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 91
Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Özlem 
Demirel, Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

4. θεωρεί ότι η πρωτοβουλία για την 
καθιέρωση ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης με την έκδοση 
ευρωπαϊκής ατομικής κάρτας εργασίας 
πρέπει να καλύπτει όλους τους 
Ευρωπαίους πολίτες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολούμενων, καθώς και τους 
υπηκόους τρίτων χωρών που εργάζονται 
στην ΕΕ·

4. θεωρεί ότι ο ευρωπαϊκός αριθμός 
κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να καλύπτει 
όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολούμενων, καθώς και τους 
υπηκόους τρίτων χωρών· τονίζει ότι η 
ευρωπαϊκή ατομική κάρτα εργασίας 
πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον όλους 
τους μετακινούμενους Ευρωπαίους 
πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολούμενων και των υπηκόων 
τρίτων χωρών, που εργάζονται στην ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 92
Marianne Vind, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Alicia Homs Ginel, 
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Aurore Lalucq, Elisabetta 
Gualmini, Agnes Jongerius

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

4. θεωρεί ότι η πρωτοβουλία για την 
καθιέρωση ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης με την έκδοση 
ευρωπαϊκής ατομικής κάρτας εργασίας 
πρέπει να καλύπτει όλους τους 
Ευρωπαίους πολίτες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολούμενων, καθώς και τους 
υπηκόους τρίτων χωρών που εργάζονται 
στην ΕΕ·

4. θεωρεί ότι η πρωτοβουλία για την 
καθιέρωση ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης με την έκδοση 
ευρωπαϊκής ατομικής κάρτας εργασίας για 
τον σκοπό της ταυτοποίησης και της 
επαλήθευσης σε πραγματικό χρόνο, 
καθώς και για τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης σε πληροφορίες και τη 
βελτίωση της επιβολής των εφαρμοστέων 
κανόνων σε διασυνοριακές καταστάσεις 
μεταξύ των κρατών μελών, πρέπει να 
καλύπτει όλους τους μετακινούμενους 
Ευρωπαίους πολίτες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολούμενων, καθώς και τους 
μετανάστες υπηκόους τρίτων χωρών· 
θεωρεί ότι η πρακτική εφαρμογή του 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης και της ευρωπαϊκής ατομικής 
κάρτας εργασίας θα μπορούσε να 
βασιστεί στην Ευρωπαϊκή Κάρτα 
Ασφάλισης Ασθένειας (EHIC) και στην 
ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για 
την κοινωνική ασφάλιση (EESSI), μεταξύ 
άλλων με στόχο την επέκτασή της σε 
άλλους τομείς του συντονισμού της 
κοινωνικής ασφάλισης και του εργατικού 
δικαίου της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 93
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

4. θεωρεί ότι η πρωτοβουλία για την 
καθιέρωση ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης με την έκδοση 
ευρωπαϊκής ατομικής κάρτας εργασίας 
πρέπει να καλύπτει όλους τους 
Ευρωπαίους πολίτες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολούμενων, καθώς και τους 
υπηκόους τρίτων χωρών που εργάζονται 
στην ΕΕ·

4. θεωρεί ότι η πρωτοβουλία για την 
καθιέρωση ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης με την έκδοση 
ευρωπαϊκής ατομικής κάρτας εργασίας 
πρέπει να καλύπτει όλους τους 
μετακινούμενους Ευρωπαίους πολίτες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολούμενων, καθώς και όλους 
τους υπηκόους τρίτων χωρών σε 
καταστάσεις που διέπονται από 
ενδοενωσιακούς κανόνες· υπογραμμίζει 
ότι στόχος του ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει να είναι 
η διασφάλιση της πρόσβασης σε 
κοινωνικά δικαιώματα μέσω της 
διευκόλυνσης της ενημέρωσης και της 
βελτίωσης της επιβολής των 
εφαρμοστέων κανόνων για τον 
συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης 
και την κινητικότητα του εργατικού 
δυναμικού σε διασυνοριακές 
καταστάσεις·

Or. en

Τροπολογία 94
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

4α. είναι της άποψης ότι μια 
νομοθετική πρόταση είτε για τον 
ευρωπαϊκό αριθμό κοινωνικής ασφάλισης 
είτε για το ευρωπαϊκό διαβατήριο 
κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει να 
στοχεύει στην απλούστευση των 
αλληλεπιδράσεων και στην προσέγγιση 
των πολιτών και των ιδρυμάτων, των 
παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, των 
επιθεωρήσεων εργασίας και κοινωνικής 
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ασφάλισης, με στόχο τη βελτίωση της 
φορητότητας των δικαιωμάτων 
κοινωνικής ασφάλισης σε διασυνοριακό 
επίπεδο· τα δεδομένα που 
χρησιμοποιούνται για αυτήν την 
πλατφόρμα πρέπει να είναι αυστηρά 
διαθέσιμα μόνο για τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές που τηρούν πλήρως τους κανόνες 
για την προστασία των δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 95
Dragoş Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Samira Rafaela, Jordi Cañas, Lucia 
Ďuriš Nicholsonová, Abir Al-Sahlani

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι μια πρωτοβουλία για 
την καθιέρωση ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης με την έκδοση 
ευρωπαϊκής ατομικής κάρτας εργασίας 
θα πρέπει να έχει τους εξής στόχους: να 
διασφαλίσει την αποτελεσματική 
ταυτοποίηση, την ιχνηλασιμότητα, τη 
σώρευση και τη δυνατότητας μεταφοράς 
των δικαιωμάτων· να βελτιώσει την 
επιβολή των κανόνων της ΕΕ σχετικά με 
τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, την 
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού 
και τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης στην αγορά 
εργασίας με δίκαιο και αποτελεσματικό 
τρόπο ώστε να εξασφαλιστούν ισότιμοι 
όροι ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις 
της ΕΕ· να καταστεί δυνατή η ταχεία 
επαλήθευση του καθεστώτος ασφάλισης 
και των εισφορών· να καταπολεμηθούν 
φαινόμενα εκμετάλλευσης, μισθολογικού 
ντάμπινγκ, απάτης και κατάχρησης 
κοινωνικών παροχών· οι επιθεωρήσεις 
εργασίας και οι κοινωνικοί εταίροι να 
έχουν τη δυνατότητα, όταν διενεργούν ή 
συμμετέχουν σε επιθεωρήσεις εργασίας, 

5. θεωρεί ότι η πρόταση της 
Επιτροπής πρέπει να αποφέρει σαφή 
οφέλη για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που 
συμμετέχουν στη διαδικασία της 
κινητικότητας. Οι μετακινούμενοι 
εργαζόμενοι και οι πολίτες πρέπει να 
κατανοήσουν με σαφήνεια τα 
πλεονεκτήματα αυτού του εργαλείου, του 
οποίου κύριος στόχος είναι η καλύτερη 
προστασία τους, να τους η παροχή σε 
αυτούς πιο ολοκληρωμένων, διαφανών 
και εύκολα προσβάσιμων πληροφοριών, 
καθώς και να τους βοηθήσουν να 
κατανοήσουν καλύτερα τα δικαιώματά 
τους, καθώς και να έχουν παράλληλα τη 
δυνατότητα να τα ελέγχουν όταν 
χρειάζεται. Το διαβατήριο πρέπει επίσης 
να δημιουργεί εύκολη αλληλεπίδραση 
μεταξύ των πολιτών και των ιδρυμάτων 
κοινωνικής ασφάλισης·
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να επαληθεύουν τη συμμόρφωση με τους 
κανόνες μέσω της διασταύρωσης 
στοιχείων από βάσεις δεδομένων, και να 
προλαμβάνουν αποτελεσματικότερα 
φαινόμενα κοινωνικής απάτης όπως η 
καταχρηστική υπεργολαβία, η ψευδής 
αυτοαπασχόληση, η ψευδής απόσπαση, οι 
εικονικές εταιρείες, η αδήλωτη εργασία 
και η μη καταβολή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης· να επιτρέψει τον άμεσο 
έλεγχο του τόπου εργασίας, του τόπου 
απασχόλησης, της ταυτότητας, του 
χρόνου εργασίας, της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, της κοινωνικής ασφάλισης, 
της ασφάλισης και της καταβολής φόρων 
των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 96
Jeroen Lenaers, Dennis Radtke

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι μια πρωτοβουλία για την 
καθιέρωση ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης με την έκδοση 
ευρωπαϊκής ατομικής κάρτας εργασίας 
θα πρέπει να έχει τους εξής στόχους: να 
διασφαλίσει την αποτελεσματική 
ταυτοποίηση, την ιχνηλασιμότητα, τη 
σώρευση και τη δυνατότητας μεταφοράς 
των δικαιωμάτων· να βελτιώσει την 
επιβολή των κανόνων της ΕΕ σχετικά με 
τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, την 
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και 
τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης στην αγορά 
εργασίας με δίκαιο και αποτελεσματικό 
τρόπο ώστε να εξασφαλιστούν ισότιμοι 
όροι ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της 
ΕΕ· να καταστεί δυνατή η ταχεία 
επαλήθευση του καθεστώτος ασφάλισης 
και των εισφορών· να καταπολεμηθούν 
φαινόμενα εκμετάλλευσης, μισθολογικού 
ντάμπινγκ, απάτης και κατάχρησης 

5. θεωρεί ότι μια πρωτοβουλία για την 
καθιέρωση ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει να έχει 
τους εξής στόχους: να διασφαλίσει την 
αποτελεσματική ταυτοποίηση, την 
ιχνηλασιμότητα, τη σώρευση και τη 
δυνατότητας μεταφοράς των δικαιωμάτων 
κοινωνικής ασφάλισης· να βελτιώσει την 
επιβολή των κανόνων της ΕΕ σχετικά με 
την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού 
και τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης στην αγορά 
εργασίας με δίκαιο και αποτελεσματικό 
τρόπο ώστε να εξασφαλιστούν ισότιμοι 
όροι ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της 
ΕΕ· να καταστεί δυνατή η ταχεία 
επαλήθευση του καθεστώτος ασφάλισης 
και των εισφορών· να καταπολεμηθούν 
φαινόμενα αθέμιτων πρακτικών, απάτης 
και κατάχρησης κοινωνικών παροχών· οι 
επιθεωρήσεις εργασίας και οι κοινωνικοί 
εταίροι να έχουν τη δυνατότητα, όταν 
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κοινωνικών παροχών· οι επιθεωρήσεις 
εργασίας και οι κοινωνικοί εταίροι να 
έχουν τη δυνατότητα, όταν διενεργούν ή 
συμμετέχουν σε επιθεωρήσεις εργασίας, να 
επαληθεύουν τη συμμόρφωση με τους 
κανόνες μέσω της διασταύρωσης 
στοιχείων από βάσεις δεδομένων, και να 
προλαμβάνουν αποτελεσματικότερα 
φαινόμενα κοινωνικής απάτης όπως η 
καταχρηστική υπεργολαβία, η ψευδής 
αυτοαπασχόληση, η ψευδής απόσπαση, οι 
εικονικές εταιρείες, η αδήλωτη εργασία και 
η μη καταβολή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης· να επιτρέψει τον άμεσο έλεγχο 
του τόπου εργασίας, του τόπου 
απασχόλησης, της ταυτότητας, του χρόνου 
εργασίας, της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, της κοινωνικής ασφάλισης, 
της ασφάλισης και της καταβολής φόρων 
των εργαζομένων·

διενεργούν ή συμμετέχουν σε 
επιθεωρήσεις εργασίας, να επαληθεύουν τη 
συμμόρφωση με τους κανόνες, και να 
προλαμβάνουν αποτελεσματικότερα 
φαινόμενα αθέμιτων πρακτικών όπως η 
καταχρηστική υπεργολαβία, η ψευδής 
αυτοαπασχόληση, η ψευδής απόσπαση, οι 
εικονικές εταιρείες, η αδήλωτη εργασία και 
η μη καταβολή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης· να επιτρέψει τον άμεσο έλεγχο 
του τόπου εργασίας, του τόπου 
απασχόλησης, της ταυτότητας και της 
κοινωνικής ασφάλισης·

Or. en

Τροπολογία 97
Elżbieta Rafalska

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι μια πρωτοβουλία για την 
καθιέρωση ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης με την έκδοση 
ευρωπαϊκής ατομικής κάρτας εργασίας 
θα πρέπει να έχει τους εξής στόχους: να 
διασφαλίσει την αποτελεσματική 
ταυτοποίηση, την ιχνηλασιμότητα, τη 
σώρευση και τη δυνατότητας μεταφοράς 
των δικαιωμάτων· να βελτιώσει την 
επιβολή των κανόνων της ΕΕ σχετικά με 
τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, την 
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και 
τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης στην αγορά 
εργασίας με δίκαιο και αποτελεσματικό 
τρόπο ώστε να εξασφαλιστούν ισότιμοι 

5. θεωρεί ότι μια νέα πρωτοβουλία για 
την παρακολούθηση των προσωπικών 
δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να έχει τους 
εξής στόχους: να διασφαλίσει την 
αποτελεσματική ταυτοποίηση, την 
ιχνηλασιμότητα, τη σώρευση και τη 
δυνατότητας μεταφοράς των δικαιωμάτων· 
να βελτιώσει την επιβολή των κανόνων της 
ΕΕ σχετικά με τις αξιοπρεπείς συνθήκες 
εργασίας, την κινητικότητα του εργατικού 
δυναμικού και τον συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στην 
αγορά εργασίας με δίκαιο και 
αποτελεσματικό τρόπο ώστε να 
εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι 
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όροι ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της 
ΕΕ· να καταστεί δυνατή η ταχεία 
επαλήθευση του καθεστώτος ασφάλισης 
και των εισφορών· να καταπολεμηθούν 
φαινόμενα εκμετάλλευσης, μισθολογικού 
ντάμπινγκ, απάτης και κατάχρησης 
κοινωνικών παροχών· οι επιθεωρήσεις 
εργασίας και οι κοινωνικοί εταίροι να 
έχουν τη δυνατότητα, όταν διενεργούν ή 
συμμετέχουν σε επιθεωρήσεις εργασίας, να 
επαληθεύουν τη συμμόρφωση με τους 
κανόνες μέσω της διασταύρωσης 
στοιχείων από βάσεις δεδομένων, και να 
προλαμβάνουν αποτελεσματικότερα 
φαινόμενα κοινωνικής απάτης όπως η 
καταχρηστική υπεργολαβία, η ψευδής 
αυτοαπασχόληση, η ψευδής απόσπαση, οι 
εικονικές εταιρείες, η αδήλωτη εργασία και 
η μη καταβολή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης· να επιτρέψει τον άμεσο έλεγχο 
του τόπου εργασίας, του τόπου 
απασχόλησης, της ταυτότητας, του χρόνου 
εργασίας, της εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
της κοινωνικής ασφάλισης, της ασφάλισης 
και της καταβολής φόρων των 
εργαζομένων·

ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της ΕΕ· 
να καταστεί δυνατή η ταχεία επαλήθευση 
του καθεστώτος ασφάλισης και των 
εισφορών· να καταπολεμηθούν φαινόμενα 
εκμετάλλευσης, απάτης και κατάχρησης 
κοινωνικών παροχών· οι επιθεωρήσεις 
εργασίας και οι κοινωνικοί εταίροι να 
έχουν τη δυνατότητα, όταν διενεργούν ή 
συμμετέχουν σε επιθεωρήσεις εργασίας, να 
επαληθεύουν τη συμμόρφωση με τους 
κανόνες μέσω της διασταύρωσης 
στοιχείων από βάσεις δεδομένων, και να 
προλαμβάνουν αποτελεσματικότερα 
φαινόμενα κοινωνικής απάτης όπως η 
καταχρηστική υπεργολαβία, η ψευδής 
αυτοαπασχόληση, η ψευδής απόσπαση, οι 
εικονικές εταιρείες, η αδήλωτη εργασία και 
η μη καταβολή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης· να επιτρέψει τον έλεγχο του 
τόπου εργασίας, του τόπου απασχόλησης, 
της ταυτότητας, του χρόνου εργασίας, της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, της 
κοινωνικής ασφάλισης και της ασφάλισης·

Or. pl

Τροπολογία 98
Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Özlem 
Demirel, Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι μια πρωτοβουλία για την 
καθιέρωση ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης με την έκδοση 
ευρωπαϊκής ατομικής κάρτας εργασίας θα 
πρέπει να έχει τους εξής στόχους: να 
διασφαλίσει την αποτελεσματική 
ταυτοποίηση, την ιχνηλασιμότητα, τη 
σώρευση και τη δυνατότητας μεταφοράς 
των δικαιωμάτων· να βελτιώσει την 

5. θεωρεί ότι μια πρωτοβουλία για την 
καθιέρωση ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης με την έκδοση 
ευρωπαϊκής ατομικής κάρτας εργασίας θα 
πρέπει να έχει τους εξής στόχους: να 
διασφαλίσει την αποτελεσματική 
ταυτοποίηση, την ιχνηλασιμότητα, τη 
σώρευση και τη δυνατότητας μεταφοράς 
των δικαιωμάτων· να βελτιώσει την 
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επιβολή των κανόνων της ΕΕ σχετικά με 
τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, την 
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και 
τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης στην αγορά 
εργασίας με δίκαιο και αποτελεσματικό 
τρόπο ώστε να εξασφαλιστούν ισότιμοι 
όροι ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις 
της ΕΕ· να καταστεί δυνατή η ταχεία 
επαλήθευση του καθεστώτος ασφάλισης 
και των εισφορών· να καταπολεμηθούν 
φαινόμενα εκμετάλλευσης, μισθολογικού 
ντάμπινγκ, απάτης και κατάχρησης 
κοινωνικών παροχών· οι επιθεωρήσεις 
εργασίας και οι κοινωνικοί εταίροι να 
έχουν τη δυνατότητα, όταν διενεργούν ή 
συμμετέχουν σε επιθεωρήσεις εργασίας, να 
επαληθεύουν τη συμμόρφωση με τους 
κανόνες μέσω της διασταύρωσης 
στοιχείων από βάσεις δεδομένων, και να 
προλαμβάνουν αποτελεσματικότερα 
φαινόμενα κοινωνικής απάτης όπως η 
καταχρηστική υπεργολαβία, η ψευδής 
αυτοαπασχόληση, η ψευδής απόσπαση, οι 
εικονικές εταιρείες, η αδήλωτη εργασία και 
η μη καταβολή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης· να επιτρέψει τον άμεσο έλεγχο 
του τόπου εργασίας, του τόπου 
απασχόλησης, της ταυτότητας, του 
χρόνου εργασίας, της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, της κοινωνικής ασφάλισης, 
της ασφάλισης και της καταβολής φόρων 
των εργαζομένων·

επιβολή των κανόνων της ΕΕ σχετικά με 
τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, την 
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και 
τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης στην αγορά 
εργασίας με δίκαιο και αποτελεσματικό 
τρόπο ώστε να εξασφαλιστούν ισότιμοι 
όροι ανταγωνισμού για τους εργοδότες 
στην ΕΕ· να καταστεί δυνατή η 
επαλήθευση του καθεστώτος ασφάλισης 
και των εισφορών σε πραγματικό χρόνο· 
να καταπολεμηθούν φαινόμενα 
εκμετάλλευσης, μισθολογικού ντάμπινγκ, 
απάτης και κατάχρησης κοινωνικών 
παροχών· οι επιθεωρήσεις εργασίας και οι 
κοινωνικοί εταίροι να έχουν τη 
δυνατότητα, όταν διενεργούν ή 
συμμετέχουν σε επιθεωρήσεις εργασίας, να 
επαληθεύουν τη συμμόρφωση με τους 
κανόνες μέσω της διασταύρωσης 
στοιχείων από βάσεις δεδομένων, και να 
προλαμβάνουν αποτελεσματικότερα 
φαινόμενα κοινωνικής απάτης όπως η 
καταχρηστική υπεργολαβία, η ψευδής 
αυτοαπασχόληση, η ψευδής απόσπαση, οι 
εικονικές εταιρείες, η αδήλωτη εργασία και 
η μη καταβολή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης· θεωρεί ότι ο ευρωπαϊκός 
αριθμός κοινωνικής ασφάλισης με την 
έκδοση ευρωπαϊκής ατομικής κάρτας 
εργασίας, με πρόσβαση σε δεδομένα σε 
πραγματικό χρόνο, θα επέτρεπε στις 
εθνικές αρμόδιες αρχές και στους 
κοινωνικούς εταίρους, όταν διενεργούν ή 
συμμετέχουν σε επιθεωρήσεις εργασίας, 
να επαληθεύουν την κάλυψη κοινωνικής 
ασφάλισης για τους εργαζομένους ανά 
πάσα στιγμή και, κατά αυτόν τον τρόπο, 
να ενισχύουν τις επιθεωρήσεις εργασίας· 
υπογραμμίζει ότι η καθιέρωση 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης θα διευκόλυνε επίσης τους 
εργαζομένους να εντοπίζουν τις εισφορές 
και τα δικαιώματά τους κοινωνικής 
ασφάλισης, όπως τα συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα·

Or. en
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Τροπολογία 99
Marianne Vind, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Alicia Homs Ginel, 
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Klára Dobrev, Aurore 
Lalucq, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι μια πρωτοβουλία για 
την καθιέρωση ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης με την έκδοση 
ευρωπαϊκής ατομικής κάρτας εργασίας θα 
πρέπει να έχει τους εξής στόχους: να 
διασφαλίσει την αποτελεσματική 
ταυτοποίηση, την ιχνηλασιμότητα, τη 
σώρευση και τη δυνατότητας μεταφοράς 
των δικαιωμάτων· να βελτιώσει την 
επιβολή των κανόνων της ΕΕ σχετικά με 
τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, την 
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και 
τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης στην αγορά 
εργασίας με δίκαιο και αποτελεσματικό 
τρόπο ώστε να εξασφαλιστούν ισότιμοι 
όροι ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις 
της ΕΕ· να καταστεί δυνατή η ταχεία 
επαλήθευση του καθεστώτος ασφάλισης 
και των εισφορών· να καταπολεμηθούν 
φαινόμενα εκμετάλλευσης, μισθολογικού 
ντάμπινγκ, απάτης και κατάχρησης 
κοινωνικών παροχών· οι επιθεωρήσεις 
εργασίας και οι κοινωνικοί εταίροι να 
έχουν τη δυνατότητα, όταν διενεργούν ή 
συμμετέχουν σε επιθεωρήσεις εργασίας, να 
επαληθεύουν τη συμμόρφωση με τους 
κανόνες μέσω της διασταύρωσης 
στοιχείων από βάσεις δεδομένων, και να 
προλαμβάνουν αποτελεσματικότερα 
φαινόμενα κοινωνικής απάτης όπως η 
καταχρηστική υπεργολαβία, η ψευδής 
αυτοαπασχόληση, η ψευδής απόσπαση, οι 
εικονικές εταιρείες, η αδήλωτη εργασία και 
η μη καταβολή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης· να επιτρέψει τον άμεσο έλεγχο 
του τόπου εργασίας, του τόπου 

5. θεωρεί ότι η δρομολόγηση μιας 
πρωτοβουλίας για την καθιέρωση 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης με την έκδοση ευρωπαϊκής 
ατομικής κάρτας εργασίας θα πρέπει να 
έχει τους εξής στόχους: να διασφαλίσει την 
αποτελεσματική ταυτοποίηση, την 
ιχνηλασιμότητα, τη σώρευση και τη 
δυνατότητας μεταφοράς των δικαιωμάτων· 
να βελτιώσει την επιβολή των κανόνων της 
ΕΕ σχετικά με τις αξιοπρεπείς συνθήκες 
εργασίας, την κινητικότητα του εργατικού 
δυναμικού και τον συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στην 
αγορά εργασίας με δίκαιο και 
αποτελεσματικό τρόπο ώστε να 
εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού για τους εργοδότες στην 
ΕΕ· να καταστεί δυνατή η επαλήθευση του 
καθεστώτος ασφάλισης και των εισφορών 
σε πραγματικό χρόνο· να καταπολεμηθούν 
φαινόμενα εκμετάλλευσης, κοινωνικού 
ντάμπινγκ, απάτης και κατάχρησης 
κοινωνικών παροχών· οι επιθεωρήσεις 
εργασίας και οι κοινωνικοί εταίροι να 
έχουν τη δυνατότητα, όταν διενεργούν ή 
συμμετέχουν σε επιθεωρήσεις εργασίας, να 
επαληθεύουν τη συμμόρφωση με τους 
κανόνες μέσω της διασταύρωσης 
στοιχείων από βάσεις δεδομένων, και να 
προλαμβάνουν αποτελεσματικότερα 
φαινόμενα κοινωνικής απάτης όπως η 
καταχρηστική υπεργολαβία, η ψευδής 
αυτοαπασχόληση, η ψευδής απόσπαση, οι 
εικονικές εταιρείες, η αδήλωτη εργασία και 
η μη καταβολή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης· να επιτρέψει τον άμεσο έλεγχο 
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απασχόλησης, της ταυτότητας, του χρόνου 
εργασίας, της εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
της κοινωνικής ασφάλισης, της ασφάλισης 
και της καταβολής φόρων των 
εργαζομένων·

του τόπου εργασίας, του τόπου 
απασχόλησης, της ταυτότητας, του χρόνου 
εργασίας, των προτύπων επαγγελματικής 
υγείας και ασφάλειας, των σχετικών 
πιστοποιητικών, της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, της κοινωνικής ασφάλισης, 
της ασφάλισης και της καταβολής φόρων 
των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 100
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι μια πρωτοβουλία για την 
καθιέρωση ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης με την έκδοση 
ευρωπαϊκής ατομικής κάρτας εργασίας θα 
πρέπει να έχει τους εξής στόχους: να 
διασφαλίσει την αποτελεσματική 
ταυτοποίηση, την ιχνηλασιμότητα, τη 
σώρευση και τη δυνατότητας μεταφοράς 
των δικαιωμάτων· να βελτιώσει την 
επιβολή των κανόνων της ΕΕ σχετικά με 
τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, την 
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και 
τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης στην αγορά 
εργασίας με δίκαιο και αποτελεσματικό 
τρόπο ώστε να εξασφαλιστούν ισότιμοι 
όροι ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της 
ΕΕ· να καταστεί δυνατή η ταχεία 
επαλήθευση του καθεστώτος ασφάλισης 
και των εισφορών· να καταπολεμηθούν 
φαινόμενα εκμετάλλευσης, μισθολογικού 
ντάμπινγκ, απάτης και κατάχρησης 
κοινωνικών παροχών· οι επιθεωρήσεις 
εργασίας και οι κοινωνικοί εταίροι να 
έχουν τη δυνατότητα, όταν διενεργούν ή 
συμμετέχουν σε επιθεωρήσεις εργασίας, να 
επαληθεύουν τη συμμόρφωση με τους 

5. θεωρεί ότι μια πρωτοβουλία για την 
καθιέρωση ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης με την έκδοση 
ευρωπαϊκής ατομικής κάρτας εργασίας θα 
πρέπει να έχει τους εξής στόχους: να 
διασφαλίσει την αποτελεσματική 
ταυτοποίηση, την ιχνηλασιμότητα, τη 
σώρευση και τη δυνατότητας μεταφοράς 
των δικαιωμάτων· να βελτιώσει την 
επιβολή των κανόνων της ΕΕ σχετικά με 
τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, την 
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και 
τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης στην αγορά 
εργασίας με δίκαιο και αποτελεσματικό 
τρόπο ώστε να εξασφαλιστούν ισότιμοι 
όροι ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της 
ΕΕ· να καταστεί δυνατή η ταχεία 
επαλήθευση του καθεστώτος ασφάλισης 
και των εισφορών· να καταπολεμηθούν 
φαινόμενα εκμετάλλευσης, μισθολογικού 
ντάμπινγκ, απάτης και κατάχρησης 
κοινωνικών παροχών· οι επιθεωρήσεις 
εργασίας και οι κοινωνικοί εταίροι να 
έχουν τη δυνατότητα, όταν διενεργούν ή 
συμμετέχουν σε επιθεωρήσεις εργασίας 
και κοινωνικής ασφάλισης, να 
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κανόνες μέσω της διασταύρωσης 
στοιχείων από βάσεις δεδομένων, και να 
προλαμβάνουν αποτελεσματικότερα 
φαινόμενα κοινωνικής απάτης όπως η 
καταχρηστική υπεργολαβία, η ψευδής 
αυτοαπασχόληση, η ψευδής απόσπαση, οι 
εικονικές εταιρείες, η αδήλωτη εργασία και 
η μη καταβολή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης· να επιτρέψει τον άμεσο έλεγχο 
του τόπου εργασίας, του τόπου 
απασχόλησης, της ταυτότητας, του χρόνου 
εργασίας, της εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
της κοινωνικής ασφάλισης, της ασφάλισης 
και της καταβολής φόρων των 
εργαζομένων·

επαληθεύουν τη συμμόρφωση με τους 
κανόνες μέσω της διασταύρωσης 
στοιχείων από βάσεις δεδομένων, και να 
προλαμβάνουν αποτελεσματικότερα 
φαινόμενα κοινωνικής απάτης όπως η 
καταχρηστική υπεργολαβία, η ψευδής 
αυτοαπασχόληση, η ψευδής απόσπαση, οι 
εικονικές εταιρείες, η αδήλωτη εργασία και 
η μη καταβολή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης· να επιτρέψει τον άμεσο έλεγχο 
του τόπου εργασίας, του τόπου 
απασχόλησης, της ταυτότητας, του χρόνου 
εργασίας, της εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
της κοινωνικής ασφάλισης, της ασφάλισης 
και της καταβολής φόρων των 
εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 101
Daniela Rondinelli

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι μια πρωτοβουλία για την 
καθιέρωση ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης με την έκδοση 
ευρωπαϊκής ατομικής κάρτας εργασίας θα 
πρέπει να έχει τους εξής στόχους: να 
διασφαλίσει την αποτελεσματική 
ταυτοποίηση, την ιχνηλασιμότητα, τη 
σώρευση και τη δυνατότητας μεταφοράς 
των δικαιωμάτων· να βελτιώσει την 
επιβολή των κανόνων της ΕΕ σχετικά με 
τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, την 
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και 
τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης στην αγορά 
εργασίας με δίκαιο και αποτελεσματικό 
τρόπο ώστε να εξασφαλιστούν ισότιμοι 
όροι ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της 
ΕΕ· να καταστεί δυνατή η ταχεία 
επαλήθευση του καθεστώτος ασφάλισης 
και των εισφορών· να καταπολεμηθούν 

5. θεωρεί ότι μια πρωτοβουλία για την 
καθιέρωση ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης με την έκδοση 
ευρωπαϊκής ατομικής κάρτας εργασίας θα 
πρέπει να έχει τους εξής στόχους: να 
διασφαλίσει την αποτελεσματική 
ταυτοποίηση, την ιχνηλασιμότητα, τη 
σώρευση και τη δυνατότητας μεταφοράς 
των δικαιωμάτων· να βελτιώσει την 
επιβολή των κανόνων της ΕΕ σχετικά με 
τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, την 
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και 
τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης στην αγορά 
εργασίας με δίκαιο και αποτελεσματικό 
τρόπο ώστε να εξασφαλιστούν ισότιμοι 
όροι ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της 
ΕΕ· να καταστεί δυνατή η ταχεία 
επαλήθευση του καθεστώτος ασφάλισης 
και των εισφορών· να καταπολεμηθούν 
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φαινόμενα εκμετάλλευσης, μισθολογικού 
ντάμπινγκ, απάτης και κατάχρησης 
κοινωνικών παροχών· οι επιθεωρήσεις 
εργασίας και οι κοινωνικοί εταίροι να 
έχουν τη δυνατότητα, όταν διενεργούν ή 
συμμετέχουν σε επιθεωρήσεις εργασίας, να 
επαληθεύουν τη συμμόρφωση με τους 
κανόνες μέσω της διασταύρωσης 
στοιχείων από βάσεις δεδομένων, και να 
προλαμβάνουν αποτελεσματικότερα 
φαινόμενα κοινωνικής απάτης όπως η 
καταχρηστική υπεργολαβία, η ψευδής 
αυτοαπασχόληση, η ψευδής απόσπαση, οι 
εικονικές εταιρείες, η αδήλωτη εργασία και 
η μη καταβολή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης· να επιτρέψει τον άμεσο έλεγχο 
του τόπου εργασίας, του τόπου 
απασχόλησης, της ταυτότητας, του χρόνου 
εργασίας, της εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
της κοινωνικής ασφάλισης, της ασφάλισης 
και της καταβολής φόρων των 
εργαζομένων·

φαινόμενα εκμετάλλευσης, κοινωνικού και 
μισθολογικού ντάμπινγκ, απάτης και 
κατάχρησης κοινωνικών παροχών· οι 
επιθεωρήσεις εργασίας και οι κοινωνικοί 
εταίροι να έχουν τη δυνατότητα, όταν 
διενεργούν ή συμμετέχουν σε 
επιθεωρήσεις εργασίας, να επαληθεύουν τη 
συμμόρφωση με τους κανόνες μέσω της 
διασταύρωσης στοιχείων από βάσεις 
δεδομένων, και να προλαμβάνουν 
αποτελεσματικότερα φαινόμενα 
κοινωνικής απάτης όπως η καταχρηστική 
υπεργολαβία, η ψευδής αυτοαπασχόληση, 
η ψευδής απόσπαση, οι εικονικές 
εταιρείες, η αδήλωτη εργασία και η μη 
καταβολή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης· να επιτρέψει τον άμεσο έλεγχο 
του τόπου εργασίας, του τόπου 
απασχόλησης, της ταυτότητας, του χρόνου 
εργασίας, της εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
της κοινωνικής ασφάλισης, της ασφάλισης 
και της καταβολής φόρων των 
εργαζομένων·

Or. it

Τροπολογία 102
Dragoş Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Samira Rafaela, Jordi Cañas, Marie-
Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Véronique 
Trillet-Lenoir, Abir Al-Sahlani

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

5α. Οι επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ που 
συχνά δεν διαθέτουν τους απαραίτητους 
πόρους για τη διαχείριση διοικητικών 
διαδικασιών μακράς διάρκειας, πρέπει 
επίσης να είναι οι βασικοί δικαιούχοι 
αυτής της πρότασης. Για να γίνει αυτό, 
είναι επιτακτική ανάγκη το διαβατήριο να 
αποτελέσει μέσο παροχής σαφών 
πληροφοριών στις επιχειρήσεις, 
βελτίωσης της προβλεψιμότητας, 
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βελτίωσης της αποδοτικότητας όσον 
αφορά τον χρόνο και μείωσης του 
διοικητικού κόστους. Το διαβατήριο 
πρέπει να εξασφαλίζει ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 103
Marianne Vind, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Alicia Homs Ginel, 
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Klára Dobrev, Aurore 
Lalucq, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

5α. τονίζει ότι ο ευρωπαϊκός αριθμός 
κοινωνικής ασφάλισης και η ευρωπαϊκή 
ατομική κάρτα εργασίας όχι μόνο θα 
βοηθήσουν τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν τη λογοδοσία των 
επιχειρήσεων για την αποφυγή της 
καταβολής εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης ή της προσφοράς αξιοπρεπών 
μισθών και συνθηκών εργασίας, αλλά θα 
μπορούσαν επίσης να συμβάλουν στην 
καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας 
και των μη ασφαλών εργασιακών 
περιβαλλόντων·

Or. en

Τροπολογία 104
Dragoş Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Samira Rafaela, Jordi Cañas, Marie-
Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Abir Al-
Sahlani

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)
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Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

5β. Οι εθνικές αρχές, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
διοικήσεων και των επιθεωρήσεων 
εργασίας, πρέπει επίσης να αντλήσουν τα 
οφέλη του διαβατηρίου. Το διαβατήριο 
μπορεί να διευκολύνει την εργασία τους 
διασφαλίζοντας την αποτελεσματική 
ταυτοποίηση και ιχνηλασιμότητα, 
βελτιώνοντας την επιβολή των κανόνων 
της ΕΕ για την κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού και τον συντονισμό 
της κοινωνικής ασφάλισης και 
συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της 
απάτης και της κατάχρησης κοινωνικών 
παροχών. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να 
παρέχει στις επιθεωρήσεις εργασίας και 
στους κοινωνικούς εταίρους, 
συμπεριλαμβανομένων των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων όταν 
διενεργούν ή συμμετέχουν σε 
επιθεωρήσεις εργασίας με πλήρη 
συμμόρφωση προς τις πρακτικές και τις 
παραδόσεις που εφαρμόζονται σε κάθε 
κράτος μέλος, να επαληθεύουν τη 
συμμόρφωση με τους εθνικούς και 
ευρωπαϊκούς νόμους.

Or. en

Τροπολογία 105
Dragoş Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Samira Rafaela, Jordi Cañas, Lucia 
Ďuriš Nicholsonová

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

6. πιστεύει ότι οι εργαζόμενοι, οι 
συνδικαλιστικοί εκπρόσωποί τους και οι 
εθνικές επιθεωρήσεις εργασίας θα πρέπει 
να έχουν επικαιροποιημένη πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με τις εργασιακές 
τους σχέσεις, τα μισθολογικά τους 

διαγράφεται
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δικαιώματα και τα εργασιακά και 
κοινωνικά τους δικαιώματα, σύμφωνα με 
την ισχύουσα συλλογική σύμβαση ή την 
εθνική νομοθεσία, κατά περίπτωση· 
θεωρεί ότι μια πρωτοβουλία για την 
καθιέρωση ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης με την έκδοση 
ευρωπαϊκής ατομικής κάρτας εργασίας, 
με πρόσβαση σε δεδομένα σε πραγματικό 
χρόνο, θα επέτρεπε στις εθνικές αρμόδιες 
αρχές να επαληθεύουν την κάλυψη 
κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων 
σε οποιαδήποτε δεδομένη χρονική στιγμή 
και, ως εκ τούτου, να ενισχύουν τις 
επιθεωρήσεις εργασίας· υπογραμμίζει ότι 
η καθιέρωση ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης θα διευκόλυνε 
επίσης τους εργαζομένους να εντοπίζουν 
τις εισφορές και τα δικαιώματά τους 
κοινωνικής ασφάλισης, όπως τα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 106
Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Özlem 
Demirel, Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

6. πιστεύει ότι οι εργαζόμενοι, οι 
συνδικαλιστικοί εκπρόσωποί τους και οι 
εθνικές επιθεωρήσεις εργασίας θα πρέπει 
να έχουν επικαιροποιημένη πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με τις εργασιακές 
τους σχέσεις, τα μισθολογικά τους 
δικαιώματα και τα εργασιακά και 
κοινωνικά τους δικαιώματα, σύμφωνα με 
την ισχύουσα συλλογική σύμβαση ή την 
εθνική νομοθεσία, κατά περίπτωση· 
θεωρεί ότι μια πρωτοβουλία για την 
καθιέρωση ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης με την έκδοση 
ευρωπαϊκής ατομικής κάρτας εργασίας, 
με πρόσβαση σε δεδομένα σε πραγματικό 
χρόνο, θα επέτρεπε στις εθνικές αρμόδιες 

6. πιστεύει ότι το στοιχείο της 
ευρωπαϊκής ατομικής κάρτας εργασίας 
του ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης θα πρέπει να βασίζεται στις 
βελτιωμένες δυνατότητες ταυτοποίησης 
και επαλήθευσης που προσφέρει ο 
ευρωπαϊκός αριθμός κοινωνικής 
ασφάλισης, ώστε να καταστεί δυνατή, 
μεταξύ άλλων, η διενέργεια άμεσων 
ελέγχων του τόπου εργασίας, του τόπου 
εργασίας, της ταυτότητας, του χρόνου 
εργασίας, των προτύπων επαγγελματικής 
υγείας και ασφάλειας, των σχετικών 
πιστοποιητικών, της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης, της κοινωνικής ασφάλισης, 
της ασφάλισης και της καταβολής 
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αρχές να επαληθεύουν την κάλυψη 
κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων 
σε οποιαδήποτε δεδομένη χρονική στιγμή 
και, ως εκ τούτου, να ενισχύουν τις 
επιθεωρήσεις εργασίας· υπογραμμίζει ότι 
η καθιέρωση ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης θα διευκόλυνε 
επίσης τους εργαζομένους να εντοπίζουν 
τις εισφορές και τα δικαιώματά τους 
κοινωνικής ασφάλισης, όπως τα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα·

φόρων· θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι, οι 
συνδικαλιστικοί εκπρόσωποί τους και οι 
εθνικές επιθεωρήσεις εργασίας θα πρέπει 
να έχουν επικαιροποιημένη πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με τις εργασιακές 
τους σχέσεις, τα μισθολογικά τους 
δικαιώματα και τα εργασιακά και 
κοινωνικά τους δικαιώματα, σύμφωνα με 
την ισχύουσα συλλογική σύμβαση ή την 
εθνική νομοθεσία, κατά περίπτωση·

Or. en

Τροπολογία 107
Jeroen Lenaers, Dennis Radtke

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

6. πιστεύει ότι οι εργαζόμενοι, οι 
συνδικαλιστικοί εκπρόσωποί τους και οι 
εθνικές επιθεωρήσεις εργασίας θα πρέπει 
να έχουν επικαιροποιημένη πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με τις εργασιακές 
τους σχέσεις, τα μισθολογικά τους 
δικαιώματα και τα εργασιακά και 
κοινωνικά τους δικαιώματα, σύμφωνα με 
την ισχύουσα συλλογική σύμβαση ή την 
εθνική νομοθεσία, κατά περίπτωση· θεωρεί 
ότι μια πρωτοβουλία για την καθιέρωση 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης με την έκδοση ευρωπαϊκής 
ατομικής κάρτας εργασίας, με πρόσβαση 
σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, θα 
επέτρεπε στις εθνικές αρμόδιες αρχές να 
επαληθεύουν την κάλυψη κοινωνικής 
ασφάλισης των εργαζομένων σε 
οποιαδήποτε δεδομένη χρονική στιγμή και, 
ως εκ τούτου, να ενισχύουν τις 
επιθεωρήσεις εργασίας· υπογραμμίζει ότι η 
καθιέρωση ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης θα διευκόλυνε 
επίσης τους εργαζομένους να εντοπίζουν 
τις εισφορές και τα δικαιώματά τους 
κοινωνικής ασφάλισης, όπως τα 

6. πιστεύει ότι οι εργαζόμενοι, οι 
κοινωνικοί εταίροι και οι εθνικές 
επιθεωρήσεις εργασίας θα πρέπει να έχουν 
επικαιροποιημένη πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με τις εργασιακές 
σχέσεις, τα μισθολογικά δικαιώματα και τα 
εργασιακά και κοινωνικά τους δικαιώματα, 
σύμφωνα με την ισχύουσα συλλογική 
σύμβαση ή την εθνική νομοθεσία, κατά 
περίπτωση· θεωρεί ότι μια πρωτοβουλία 
για την καθιέρωση ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης θα επέτρεπε στις 
εθνικές αρμόδιες αρχές να επαληθεύουν 
την κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης των 
εργαζομένων σε οποιαδήποτε δεδομένη 
χρονική στιγμή και, ως εκ τούτου, να 
ενισχύουν τις επιθεωρήσεις εργασίας· 
υπογραμμίζει ότι η καθιέρωση ευρωπαϊκού 
αριθμού κοινωνικής ασφάλισης θα 
διευκόλυνε επίσης τους εργαζομένους να 
εντοπίζουν τις εισφορές και τα δικαιώματά 
τους κοινωνικής ασφάλισης, όπως τα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα·
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συνταξιοδοτικά δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 108
Elżbieta Rafalska

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

6. πιστεύει ότι οι εργαζόμενοι, οι 
συνδικαλιστικοί εκπρόσωποί τους και οι 
εθνικές επιθεωρήσεις εργασίας θα πρέπει 
να έχουν επικαιροποιημένη πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με τις εργασιακές 
τους σχέσεις, τα μισθολογικά τους 
δικαιώματα και τα εργασιακά και 
κοινωνικά τους δικαιώματα, σύμφωνα με 
την ισχύουσα συλλογική σύμβαση ή την 
εθνική νομοθεσία, κατά περίπτωση· θεωρεί 
ότι μια πρωτοβουλία για την καθιέρωση 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης με την έκδοση ευρωπαϊκής 
ατομικής κάρτας εργασίας, με πρόσβαση 
σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, θα 
επέτρεπε στις εθνικές αρμόδιες αρχές να 
επαληθεύουν την κάλυψη κοινωνικής 
ασφάλισης των εργαζομένων σε 
οποιαδήποτε δεδομένη χρονική στιγμή και, 
ως εκ τούτου, να ενισχύουν τις 
επιθεωρήσεις εργασίας· υπογραμμίζει ότι η 
καθιέρωση ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης θα διευκόλυνε 
επίσης τους εργαζομένους να εντοπίζουν 
τις εισφορές και τα δικαιώματά τους 
κοινωνικής ασφάλισης, όπως τα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα·

6. πιστεύει ότι οι εργαζόμενοι, οι 
συνδικαλιστικοί εκπρόσωποί τους και οι 
εθνικές επιθεωρήσεις εργασίας θα πρέπει 
να έχουν επικαιροποιημένη πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με τις εργασιακές 
τους σχέσεις, τα μισθολογικά τους 
δικαιώματα και τα εργασιακά και 
κοινωνικά τους δικαιώματα, σύμφωνα με 
την ισχύουσα συλλογική σύμβαση ή την 
εθνική νομοθεσία, κατά περίπτωση· θεωρεί 
ότι η νέα πρωτοβουλία για την 
παρακολούθηση των προσωπικών 
δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, με πρόσβαση σε 
δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, θα 
επέτρεπε στις εθνικές αρμόδιες αρχές να 
επαληθεύουν την κάλυψη κοινωνικής 
ασφάλισης των εργαζομένων σε 
οποιαδήποτε δεδομένη χρονική στιγμή και, 
ως εκ τούτου, να ενισχύουν τις 
επιθεωρήσεις εργασίας· υπογραμμίζει ότι η 
καθιέρωση ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης θα διευκόλυνε 
επίσης τους εργαζομένους να εντοπίζουν 
τις εισφορές και τα δικαιώματά τους 
κοινωνικής ασφάλισης, όπως τα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα·

Or. pl

Τροπολογία 109
Marianne Vind, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Alicia Homs Ginel, 
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Klára Dobrev, Aurore 
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Lalucq, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

6. πιστεύει ότι οι εργαζόμενοι, οι 
συνδικαλιστικοί εκπρόσωποί τους και οι 
εθνικές επιθεωρήσεις εργασίας θα πρέπει 
να έχουν επικαιροποιημένη πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με τις εργασιακές 
τους σχέσεις, τα μισθολογικά τους 
δικαιώματα και τα εργασιακά και 
κοινωνικά τους δικαιώματα, σύμφωνα με 
την ισχύουσα συλλογική σύμβαση ή την 
εθνική νομοθεσία, κατά περίπτωση· θεωρεί 
ότι μια πρωτοβουλία για την καθιέρωση 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης με την έκδοση ευρωπαϊκής 
ατομικής κάρτας εργασίας, με πρόσβαση 
σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, θα 
επέτρεπε στις εθνικές αρμόδιες αρχές να 
επαληθεύουν την κάλυψη κοινωνικής 
ασφάλισης των εργαζομένων σε 
οποιαδήποτε δεδομένη χρονική στιγμή και, 
ως εκ τούτου, να ενισχύουν τις 
επιθεωρήσεις εργασίας· υπογραμμίζει ότι η 
καθιέρωση ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης θα διευκόλυνε 
επίσης τους εργαζομένους να εντοπίζουν 
τις εισφορές και τα δικαιώματά τους 
κοινωνικής ασφάλισης, όπως τα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα·

6. πιστεύει ότι οι εργαζόμενοι, οι 
συνδικαλιστικοί εκπρόσωποί τους και οι 
εθνικές επιθεωρήσεις εργασίας θα πρέπει 
να έχουν επικαιροποιημένη πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με τις εργασιακές 
τους σχέσεις, τα μισθολογικά τους 
δικαιώματα και τα εργασιακά και 
κοινωνικά τους δικαιώματα, σύμφωνα με 
την ισχύουσα συλλογική σύμβαση ή την 
εθνική νομοθεσία, κατά περίπτωση· θεωρεί 
ότι μια πρωτοβουλία για την καθιέρωση 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης με την έκδοση ευρωπαϊκής 
ατομικής κάρτας εργασίας, με πρόσβαση 
σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, θα 
επέτρεπε στις εθνικές αρμόδιες αρχές και 
στις συνδικαλιστικές οργανώσεις να 
επαληθεύουν την κάλυψη κοινωνικής 
ασφάλισης για τους εργαζομένους ανά 
πάσα στιγμή και, κατά αυτόν τον τρόπο, 
να ενισχύουν τις επιθεωρήσεις εργασίας 
και να στηρίζουν τη συλλογή στοιχείων 
στο πλαίσιο κοινών διασυνοριακών 
επιθεωρήσεων εργασίας1δ· θεωρεί ότι ο 
ευρωπαϊκός αριθμός κοινωνικής 
ασφάλισης, με πρόσβαση σε δεδομένα σε 
πραγματικό χρόνο, θα πρέπει να επιτρέπει 
στους φορείς επιβολής να επαληθεύουν 
την κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης των 
εργαζομένων σε οποιαδήποτε δεδομένη 
χρονική στιγμή και, ως εκ τούτου, να 
ενισχύουν τις επιθεωρήσεις εργασίας· 
υπογραμμίζει ότι η καθιέρωση ευρωπαϊκού 
αριθμού κοινωνικής ασφάλισης θα 
διευκόλυνε επίσης τους εργαζομένους να 
τεκμηριώνουν τα δικαιώματά τους και να 
εντοπίζουν τις εισφορές και τα δικαιώματά 
τους κοινωνικής ασφάλισης, όπως τα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα·

__________________
1δ Joint cross-border labour inspections 
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and evidence gathered in their course, 
Eurofound (2019)

Or. en

Τροπολογία 110
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

6. πιστεύει ότι οι εργαζόμενοι, οι 
συνδικαλιστικοί εκπρόσωποί τους και οι 
εθνικές επιθεωρήσεις εργασίας θα πρέπει 
να έχουν επικαιροποιημένη πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με τις εργασιακές 
τους σχέσεις, τα μισθολογικά τους 
δικαιώματα και τα εργασιακά και 
κοινωνικά τους δικαιώματα, σύμφωνα με 
την ισχύουσα συλλογική σύμβαση ή την 
εθνική νομοθεσία, κατά περίπτωση· θεωρεί 
ότι μια πρωτοβουλία για την καθιέρωση 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης με την έκδοση ευρωπαϊκής 
ατομικής κάρτας εργασίας, με πρόσβαση 
σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, θα 
επέτρεπε στις εθνικές αρμόδιες αρχές να 
επαληθεύουν την κάλυψη κοινωνικής 
ασφάλισης των εργαζομένων σε 
οποιαδήποτε δεδομένη χρονική στιγμή και, 
ως εκ τούτου, να ενισχύουν τις 
επιθεωρήσεις εργασίας· υπογραμμίζει ότι η 
καθιέρωση ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης θα διευκόλυνε 
επίσης τους εργαζομένους να εντοπίζουν 
τις εισφορές και τα δικαιώματά τους 
κοινωνικής ασφάλισης, όπως τα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα·

6. πιστεύει ότι οι εργαζόμενοι, οι 
συνδικαλιστικοί εκπρόσωποί τους και οι 
εθνικές επιθεωρήσεις εργασίας και 
κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει να έχουν 
επικαιροποιημένη πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με τις εργασιακές 
τους σχέσεις, τα μισθολογικά τους 
δικαιώματα και τα εργασιακά και 
κοινωνικά τους δικαιώματα, σύμφωνα με 
την ισχύουσα συλλογική σύμβαση ή την 
εθνική νομοθεσία, κατά περίπτωση· θεωρεί 
ότι μια πρωτοβουλία για την καθιέρωση 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης με την έκδοση ευρωπαϊκής 
ατομικής κάρτας εργασίας, με πρόσβαση 
σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, θα 
επέτρεπε στις εθνικές αρμόδιες αρχές να 
επαληθεύουν την κάλυψη κοινωνικής 
ασφάλισης των εργαζομένων σε 
οποιαδήποτε δεδομένη χρονική στιγμή και, 
ως εκ τούτου, να ενισχύουν τις 
επιθεωρήσεις εργασίας· υπογραμμίζει ότι η 
καθιέρωση ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης θα διευκόλυνε 
επίσης τους εργαζομένους να εντοπίζουν 
τις εισφορές και τα δικαιώματά τους 
κοινωνικής ασφάλισης, όπως τα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα·

Or. en
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Τροπολογία 111
Daniela Rondinelli

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

6. πιστεύει ότι οι εργαζόμενοι, οι 
συνδικαλιστικοί εκπρόσωποί τους και οι 
εθνικές επιθεωρήσεις εργασίας θα πρέπει 
να έχουν επικαιροποιημένη πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με τις εργασιακές 
τους σχέσεις, τα μισθολογικά τους 
δικαιώματα και τα εργασιακά και 
κοινωνικά τους δικαιώματα, σύμφωνα με 
την ισχύουσα συλλογική σύμβαση ή την 
εθνική νομοθεσία, κατά περίπτωση· θεωρεί 
ότι μια πρωτοβουλία για την καθιέρωση 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης με την έκδοση ευρωπαϊκής 
ατομικής κάρτας εργασίας, με πρόσβαση 
σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, θα 
επέτρεπε στις εθνικές αρμόδιες αρχές να 
επαληθεύουν την κάλυψη κοινωνικής 
ασφάλισης των εργαζομένων σε 
οποιαδήποτε δεδομένη χρονική στιγμή και, 
ως εκ τούτου, να ενισχύουν τις 
επιθεωρήσεις εργασίας· υπογραμμίζει ότι η 
καθιέρωση ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης θα διευκόλυνε 
επίσης τους εργαζομένους να εντοπίζουν 
τις εισφορές και τα δικαιώματά τους 
κοινωνικής ασφάλισης, όπως τα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα·

6. πιστεύει ότι οι εργαζόμενοι, οι 
συνδικαλιστικοί εκπρόσωποί τους και οι 
εθνικές επιθεωρήσεις εργασίας θα πρέπει 
να έχουν επικαιροποιημένη πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με τις εργασιακές 
τους σχέσεις, τα μισθολογικά τους 
δικαιώματα και τα εργασιακά και 
κοινωνικά τους δικαιώματα, σύμφωνα με 
την ισχύουσα συλλογική σύμβαση ή την 
εθνική νομοθεσία, κατά περίπτωση· θεωρεί 
ότι μια πρωτοβουλία για την καθιέρωση 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης με την έκδοση ευρωπαϊκής 
ατομικής κάρτας εργασίας, με πρόσβαση 
σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, θα 
επέτρεπε στις εθνικές αρμόδιες αρχές να 
επαληθεύουν την κάλυψη κοινωνικής 
ασφάλισης των εργαζομένων σε 
οποιαδήποτε δεδομένη χρονική στιγμή και, 
ως εκ τούτου, να ενισχύουν τις 
επιθεωρήσεις εργασίας· υπογραμμίζει ότι η 
καθιέρωση ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης θα επέτρεπε επίσης 
στους εργαζομένους να εντοπίζουν τις 
εισφορές και τα δικαιώματά τους 
κοινωνικής ασφάλισης, όπως τα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα, 
διευκολύνοντας έτσι τη μεταφορά τους·

Or. it

Τροπολογία 112
Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Özlem 
Demirel, Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

6α. πιστεύει ότι η ευρωπαϊκή ατομική 
κάρτα εργασίας θα μπορούσε να λάβει τη 
μορφή φυσικής ή ψηφιακής κάρτας 
εργασίας, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα 
επιβολής και επαλήθευσης της 
συμμόρφωσης με το εθνικό και ενωσιακό 
δίκαιο για τους μετακινούμενους 
εργαζομένους· πιστεύει ότι μια πρόταση 
για ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο θα πρέπει να 
παρέχει τις ψηφιακές λύσεις μέσω της 
διασταύρωσης στοιχείων από ήδη 
υφιστάμενα συστήματα και βάσεις 
δεδομένων με στόχο την παροχή 
διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών· 
πιστεύει ότι η ευρωπαϊκή ατομική κάρτα 
εργασίας θα αποτελέσει τα θεμέλια για 
μελλοντικές προσπάθειες επιβολής· 
τονίζει ότι ένα σημαντικό στοιχείο του 
συστήματος πρέπει να είναι η επιλογή 
προσαρμογής του με την πάροδο του 
χρόνου, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
αποτελεσματικός έλεγχος στο μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 113
Dragoş Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Samira Rafaela, Jordi Cañas, Marie-
Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Véronique 
Trillet-Lenoir, Abir Al-Sahlani

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι οι κανόνες της Ένωσης 
για την προστασία των δεδομένων πρέπει 
να εφαρμόζονται αυστηρά και ότι οι 
πληροφορίες κοινωνικής ασφάλισης 
διατίθενται μόνο στον εργαζόμενο και στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές· θεωρεί ότι στα 
κράτη μέλη όπου οι κοινωνικοί εταίροι 
διενεργούν ή συμμετέχουν σε 
επιθεωρήσεις εργασίας, πρέπει να 
διασφαλίζεται η πρόσβαση των 
κοινωνικών εταίρων σε δεδομένα 

7. τονίζει ότι οι κανόνες της Ένωσης 
για την προστασία των δεδομένων πρέπει 
να εφαρμόζονται αυστηρά και ότι οι 
πληροφορίες κοινωνικής ασφάλισης και τα 
προσωπικά δεδομένα που 
περιλαμβάνονται στο διαβατήριο 
διατίθενται μόνο στον εργαζόμενο και στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές·
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κοινωνικής ασφάλισης εργαζομένων από 
άλλα κράτη μέλη χωρίς να τίθενται σε 
κίνδυνο οι διατάξεις περί προστασίας των 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 114
Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Özlem 
Demirel, Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι οι κανόνες της Ένωσης 
για την προστασία των δεδομένων πρέπει 
να εφαρμόζονται αυστηρά και ότι οι 
πληροφορίες κοινωνικής ασφάλισης 
διατίθενται μόνο στον εργαζόμενο και στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές· θεωρεί ότι στα 
κράτη μέλη όπου οι κοινωνικοί εταίροι 
διενεργούν ή συμμετέχουν σε 
επιθεωρήσεις εργασίας, πρέπει να 
διασφαλίζεται η πρόσβαση των 
κοινωνικών εταίρων σε δεδομένα 
κοινωνικής ασφάλισης εργαζομένων από 
άλλα κράτη μέλη χωρίς να τίθενται σε 
κίνδυνο οι διατάξεις περί προστασίας των 
δεδομένων·

7. θεωρεί ότι η καθιέρωση ενός 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης θα πρέπει να συνοδεύεται από 
ένα σύστημα επαλήθευσης και ελέγχου 
μέσω μιας κεντρικής βάσης δεδομένων ή 
μεταξύ εθνικών βάσεων δεδομένων 
σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες 
για την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ώστε να τεθεί 
πλήρως σε ισχύ και να διατηρηθεί ένα 
υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας των 
δεδομένων και ένα υψηλό επίπεδο 
πιστοποίησης των ατόμων που 
πραγματοποιούν την ταυτοποίηση και να 
αποφεύγονται τυχόν σφάλματα κατά την 
ταυτοποίηση· τονίζει ότι οι πληροφορίες 
κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει να 
διατίθενται μόνο στο άτομο και στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές και να μην 
κοινοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό 
πέραν της επιβολής των κανόνων της ΕΕ 
για τον συντονισμό της κοινωνικής 
ασφάλισης και την κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού· υπογραμμίζει ότι η 
αύξηση της ψηφιοποίησης δεν πρέπει να 
έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της 
επιβολής ή να υπονομεύει τις υφιστάμενες 
διασφαλίσεις για την καταπολέμηση της 
κοινωνικής απάτης· θεωρεί ότι στα κράτη 
μέλη όπου οι κοινωνικοί εταίροι 
διενεργούν ή συμμετέχουν σε 
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επιθεωρήσεις εργασίας, πρέπει να 
διασφαλίζεται η πρόσβαση των 
κοινωνικών εταίρων σε δεδομένα 
κοινωνικής ασφάλισης εργαζομένων από 
άλλα κράτη μέλη χωρίς να τίθενται σε 
κίνδυνο οι διατάξεις περί προστασίας των 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 115
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι οι κανόνες της Ένωσης 
για την προστασία των δεδομένων πρέπει 
να εφαρμόζονται αυστηρά και ότι οι 
πληροφορίες κοινωνικής ασφάλισης 
διατίθενται μόνο στον εργαζόμενο και στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές· θεωρεί ότι στα 
κράτη μέλη όπου οι κοινωνικοί εταίροι 
διενεργούν ή συμμετέχουν σε 
επιθεωρήσεις εργασίας, πρέπει να 
διασφαλίζεται η πρόσβαση των 
κοινωνικών εταίρων σε δεδομένα 
κοινωνικής ασφάλισης εργαζομένων από 
άλλα κράτη μέλη χωρίς να τίθενται σε 
κίνδυνο οι διατάξεις περί προστασίας των 
δεδομένων·

7. τονίζει ότι οι κανόνες της Ένωσης 
για την προστασία των δεδομένων πρέπει 
να εφαρμόζονται αυστηρά και ότι οι 
πληροφορίες κοινωνικής ασφάλισης 
διατίθενται μόνο στο άτομο και στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές και να μην 
κοινοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό 
πέραν της επιβολής των κανόνων της ΕΕ 
για τον συντονισμό της κοινωνικής 
ασφάλισης και την κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού με απόλυτη 
συμμόρφωση προς τους κανόνες για την 
προστασία των δεδομένων· θεωρεί ότι 
στα κράτη μέλη όπου οι κοινωνικοί εταίροι 
διενεργούν ή συμμετέχουν σε 
επιθεωρήσεις εργασίας, πρέπει να 
διασφαλίζεται η πρόσβαση των 
κοινωνικών εταίρων σε δεδομένα 
κοινωνικής ασφάλισης εργαζομένων από 
άλλα κράτη μέλη χωρίς να τίθενται σε 
κίνδυνο οι διατάξεις περί προστασίας των 
δεδομένων·

Or. en
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Τροπολογία 116
Jeroen Lenaers, Dennis Radtke

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι οι κανόνες της Ένωσης 
για την προστασία των δεδομένων πρέπει 
να εφαρμόζονται αυστηρά και ότι οι 
πληροφορίες κοινωνικής ασφάλισης 
διατίθενται μόνο στον εργαζόμενο και στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές· θεωρεί ότι στα 
κράτη μέλη όπου οι κοινωνικοί εταίροι 
διενεργούν ή συμμετέχουν σε 
επιθεωρήσεις εργασίας, πρέπει να 
διασφαλίζεται η πρόσβαση των 
κοινωνικών εταίρων σε δεδομένα 
κοινωνικής ασφάλισης εργαζομένων από 
άλλα κράτη μέλη χωρίς να τίθενται σε 
κίνδυνο οι διατάξεις περί προστασίας των 
δεδομένων·

7. τονίζει ότι οι κανόνες της Ένωσης 
για την προστασία των δεδομένων πρέπει 
να εφαρμόζονται αυστηρά και ότι οι 
πληροφορίες κοινωνικής ασφάλισης 
διατίθενται μόνο στο άτομο και στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές· θεωρεί ότι στα 
κράτη μέλη όπου οι κοινωνικοί εταίροι 
διενεργούν ή συμμετέχουν σε 
επιθεωρήσεις εργασίας, πρέπει να 
διασφαλίζεται η πρόσβαση των 
κοινωνικών εταίρων σε δεδομένα 
κοινωνικής ασφάλισης εργαζομένων από 
άλλα κράτη μέλη χωρίς να τίθενται σε 
κίνδυνο οι διατάξεις περί προστασίας των 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 117
Marianne Vind, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Alicia Homs Ginel, 
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Klára Dobrev, Aurore 
Lalucq, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι οι κανόνες της Ένωσης 
για την προστασία των δεδομένων πρέπει 
να εφαρμόζονται αυστηρά και ότι οι 
πληροφορίες κοινωνικής ασφάλισης 
διατίθενται μόνο στον εργαζόμενο και στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές· θεωρεί ότι στα 
κράτη μέλη όπου οι κοινωνικοί εταίροι 
διενεργούν ή συμμετέχουν σε 
επιθεωρήσεις εργασίας, πρέπει να 
διασφαλίζεται η πρόσβαση των 
κοινωνικών εταίρων σε δεδομένα 
κοινωνικής ασφάλισης εργαζομένων από 
άλλα κράτη μέλη χωρίς να τίθενται σε 

7. τονίζει ότι οι κανόνες της Ένωσης 
για την προστασία των δεδομένων πρέπει 
να εφαρμόζονται αυστηρά και ότι οι 
πληροφορίες κοινωνικής ασφάλισης 
διατίθενται μόνο στον εργαζόμενο και στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές και δεν πρέπει να 
κοινοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό 
πέραν της επιβολής των κανόνων της ΕΕ 
για τον συντονισμό της κοινωνικής 
ασφάλισης, το εργατικό δίκαιο και την 
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού· 
θεωρεί ότι στα κράτη μέλη όπου οι 
κοινωνικοί εταίροι διενεργούν ή 



AM\1235319EL.docx 85/101 PE695.092v01-00

EL

κίνδυνο οι διατάξεις περί προστασίας των 
δεδομένων·

συμμετέχουν σε επιθεωρήσεις εργασίας, 
πρέπει να διασφαλίζεται η πρόσβαση των 
κοινωνικών εταίρων σε δεδομένα 
κοινωνικής ασφάλισης εργαζομένων από 
άλλα κράτη μέλη χωρίς να τίθενται σε 
κίνδυνο οι διατάξεις περί προστασίας των 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 118
Dragoş Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Samira Rafaela, Jordi Cañas, Marie-
Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Véronique 
Trillet-Lenoir, Abir Al-Sahlani

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι μια πρόταση για 
μια πρωτοβουλία καθιέρωσης 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης με την έκδοση ευρωπαϊκής 
ατομικής κάρτας εργασίας θα πρέπει να 
συμπληρώνει τις υφιστάμενες πρακτικές 
στα κράτη μέλη όπου τα συστήματα 
καρτών κοινωνικής ασφάλισης 
εφαρμόζονται από τους κοινωνικούς 
εταίρους σε εθνικό επίπεδο· τονίζει ότι 
μια νομοθετική πράξη σε επίπεδο ΕΕ δεν 
θα πρέπει να αντικαθιστά τις εθνικές 
πρακτικές αλλά να βασίζεται σε αυτές και 
να τις συμπληρώνει·

8. υπογραμμίζει ότι μια πρόταση για 
την καθιέρωση ευρωπαϊκού διαβατηρίου 
κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει να 
βασίζεται στο υφιστάμενο εθνικό και 
ευρωπαϊκό δίκαιο και να μην δημιουργεί 
πρόσθετα δικαιώματα, καθώς και να 
συγκεντρώνει όλα τα φορητά έγγραφα, 
και τις πληροφορίες για την κοινωνική 
ασφάλιση σε ένα ενιαίο μέσο·

Or. en

Τροπολογία 119
Jeroen Lenaers, Dennis Radtke

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι μια πρόταση για 
μια πρωτοβουλία καθιέρωσης ευρωπαϊκού 
αριθμού κοινωνικής ασφάλισης με την 
έκδοση ευρωπαϊκής ατομικής κάρτας 
εργασίας θα πρέπει να συμπληρώνει τις 
υφιστάμενες πρακτικές στα κράτη μέλη 
όπου τα συστήματα καρτών κοινωνικής 
ασφάλισης εφαρμόζονται από τους 
κοινωνικούς εταίρους σε εθνικό επίπεδο· 
τονίζει ότι μια νομοθετική πράξη σε 
επίπεδο ΕΕ δεν θα πρέπει να αντικαθιστά 
τις εθνικές πρακτικές αλλά να βασίζεται σε 
αυτές και να τις συμπληρώνει·

8. υπογραμμίζει ότι μια πρόταση για 
μια πρωτοβουλία καθιέρωσης ευρωπαϊκού 
αριθμού κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει 
να συμπληρώνει τις υφιστάμενες πρακτικές 
στα κράτη μέλη που διαθέτουν συστήματα 
καρτών κοινωνικής ασφάλισης· τονίζει ότι 
μια νομοθετική πρωτοβουλία σε επίπεδο 
ΕΕ δεν θα πρέπει να αντικαθιστά τις 
εθνικές πρακτικές αλλά να βασίζεται σε 
αυτές και να τις συμπληρώνει·

Or. en

Τροπολογία 120
Elżbieta Rafalska

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι μια πρόταση για 
μια πρωτοβουλία καθιέρωσης ευρωπαϊκού 
αριθμού κοινωνικής ασφάλισης με την 
έκδοση ευρωπαϊκής ατομικής κάρτας 
εργασίας θα πρέπει να συμπληρώνει τις 
υφιστάμενες πρακτικές στα κράτη μέλη 
όπου τα συστήματα καρτών κοινωνικής 
ασφάλισης εφαρμόζονται από τους 
κοινωνικούς εταίρους σε εθνικό επίπεδο· 
τονίζει ότι μια νομοθετική πράξη σε 
επίπεδο ΕΕ δεν θα πρέπει να αντικαθιστά 
τις εθνικές πρακτικές αλλά να βασίζεται σε 
αυτές και να τις συμπληρώνει·

8. υπογραμμίζει ότι μια πρόταση για 
μια νέα πρωτοβουλία καθιέρωσης της 
παρακολούθησης των προσωπικών 
δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να 
συμπληρώνει τις υφιστάμενες πρακτικές 
στα κράτη μέλη όπου τα συστήματα 
καρτών κοινωνικής ασφάλισης 
εφαρμόζονται από τους κοινωνικούς 
εταίρους σε εθνικό επίπεδο· τονίζει ότι μια 
νομοθετική πράξη σε επίπεδο ΕΕ δεν θα 
πρέπει να αντικαθιστά τις εθνικές 
πρακτικές αλλά να βασίζεται σε αυτές και 
να τις συμπληρώνει·

Or. pl

Τροπολογία 121
Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Özlem 
Demirel, Eugenia Rodríguez Palop
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Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι μια πρόταση για 
μια πρωτοβουλία καθιέρωσης ευρωπαϊκού 
αριθμού κοινωνικής ασφάλισης με την 
έκδοση ευρωπαϊκής ατομικής κάρτας 
εργασίας θα πρέπει να συμπληρώνει τις 
υφιστάμενες πρακτικές στα κράτη μέλη 
όπου τα συστήματα καρτών κοινωνικής 
ασφάλισης εφαρμόζονται από τους 
κοινωνικούς εταίρους σε εθνικό επίπεδο· 
τονίζει ότι μια νομοθετική πράξη σε 
επίπεδο ΕΕ δεν θα πρέπει να αντικαθιστά 
τις εθνικές πρακτικές αλλά να βασίζεται σε 
αυτές και να τις συμπληρώνει·

8. επισημαίνει ότι υπάρχουν 
διάφορες μορφές καρτών κοινωνικής 
ταυτότητας που έχουν αναπτυχθεί από 
τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους σε 
διάφορους τομείς στα κράτη μέλη, από 
τοπικές ή εθνικές αρχές, και οι οποίες 
έχουν ένα βασικό κοινό χαρακτηριστικό: 
έναν αριθμό ταυτοποίησης ή μια 
προσωπική κάρτα που παρέχει στους 
εργαζόμενους, τις αρχές και τους κύριους 
παρόχους ένα αποτελεσματικό μέσο για 
την εξασφάλιση αξιοπρεπούς μισθού και 
συνθηκών εργασίας στον χώρο εργασίας· 
τονίζει ότι, παρότι αυτές οι πρωτοβουλίες 
για την κοινωνική ταυτότητα 
συνεπάγονται ευαισθητοποίηση σχετικά 
με το ζήτημα του μισθού και τις 
συνθήκες εργασίας για όλους τους 
εργαζομένους, δεν μπορούν να 
διευκολύνουν την ανταλλαγή έγκυρων και 
ακριβών πληροφοριών, μεταξύ άλλων για 
την εργασιακή σχέση και τα δικαιώματα 
σε διασυνοριακό επίπεδο· υπογραμμίζει 
ότι μια πρόταση για μια πρωτοβουλία 
καθιέρωσης ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης με την έκδοση 
ευρωπαϊκής ατομικής κάρτας εργασίας θα 
πρέπει να συμπληρώνει τις υφιστάμενες 
πρακτικές στα κράτη μέλη όπου τα 
συστήματα καρτών κοινωνικής ασφάλισης 
εφαρμόζονται από τους κοινωνικούς 
εταίρους σε εθνικό επίπεδο· τονίζει ότι μια 
νομοθετική πράξη σε επίπεδο ΕΕ δεν θα 
πρέπει να αντικαθιστά τις εθνικές 
πρακτικές αλλά να βασίζεται σε αυτές και 
να τις συμπληρώνει και δεν πρέπει να 
θίγει την αυτονομία των εθνικών 
κοινωνικών εταίρων και τις συνθήκες 
εργασίας που προβλέπονται σε 
εφαρμοστέες συλλογικές συμβάσεις 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις 
πρακτικές·
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Τροπολογία 122
Marianne Vind, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Alicia Homs Ginel, 
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Klára Dobrev, Aurore 
Lalucq, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι μια πρόταση για 
μια πρωτοβουλία καθιέρωσης ευρωπαϊκού 
αριθμού κοινωνικής ασφάλισης με την 
έκδοση ευρωπαϊκής ατομικής κάρτας 
εργασίας θα πρέπει να συμπληρώνει τις 
υφιστάμενες πρακτικές στα κράτη μέλη 
όπου τα συστήματα καρτών κοινωνικής 
ασφάλισης εφαρμόζονται από τους 
κοινωνικούς εταίρους σε εθνικό επίπεδο· 
τονίζει ότι μια νομοθετική πράξη σε 
επίπεδο ΕΕ δεν θα πρέπει να αντικαθιστά 
τις εθνικές πρακτικές αλλά να βασίζεται σε 
αυτές και να τις συμπληρώνει·

8. υπογραμμίζει ότι μια πρόταση για 
μια πρωτοβουλία καθιέρωσης ευρωπαϊκού 
αριθμού κοινωνικής ασφάλισης με την 
έκδοση ευρωπαϊκής ατομικής κάρτας 
εργασίας θα πρέπει να συμπληρώνει τις 
υφιστάμενες πρακτικές στα κράτη μέλη 
όπου τα συστήματα καρτών κοινωνικής 
ασφάλισης εφαρμόζονται από τους 
κοινωνικούς εταίρους σε εθνικό επίπεδο· 
τονίζει ότι μια νομοθετική πράξη σε 
επίπεδο ΕΕ δεν θα πρέπει να αντικαθιστά 
τις εθνικές πρακτικές αλλά να βασίζεται σε 
αυτές και να τις συμπληρώνει· 
υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε 
νομοθετική πρωτοβουλία δεν πρέπει να 
θίγει την αυτονομία των εθνικών 
κοινωνικών εταίρων και τις συνθήκες 
εργασίας που προβλέπονται σε 
εφαρμοστέες συλλογικές συμβάσεις 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις 
πρακτικές·

Or. en

Τροπολογία 123
Anne Sander

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι μια πρόταση για 8. υπογραμμίζει ότι μια πρόταση για 
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μια πρωτοβουλία καθιέρωσης ευρωπαϊκού 
αριθμού κοινωνικής ασφάλισης με την 
έκδοση ευρωπαϊκής ατομικής κάρτας 
εργασίας θα πρέπει να συμπληρώνει τις 
υφιστάμενες πρακτικές στα κράτη μέλη 
όπου τα συστήματα καρτών κοινωνικής 
ασφάλισης εφαρμόζονται από τους 
κοινωνικούς εταίρους σε εθνικό επίπεδο· 
τονίζει ότι μια νομοθετική πράξη σε 
επίπεδο ΕΕ δεν θα πρέπει να αντικαθιστά 
τις εθνικές πρακτικές αλλά να βασίζεται σε 
αυτές και να τις συμπληρώνει·

μια πρωτοβουλία καθιέρωσης ευρωπαϊκού 
αριθμού κοινωνικής ασφάλισης με την 
έκδοση ευρωπαϊκής ατομικής κάρτας 
εργασίας θα πρέπει να συμπληρώνει τις 
υφιστάμενες πρακτικές στα κράτη μέλη 
όπου τα συστήματα καρτών κοινωνικής 
ασφάλισης εφαρμόζονται από τους 
κοινωνικούς εταίρους σε εθνικό επίπεδο· 
τονίζει ότι μια νομοθετική πράξη σε 
επίπεδο ΕΕ δεν θα πρέπει να αντικαθιστά 
τις εθνικές πρακτικές αλλά να βασίζεται σε 
αυτές και να τις συμπληρώνει, σύμφωνα 
με την αρχή της επικουρικότητας·

Or. fr

Τροπολογία 124
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Stefania Zambelli

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι μια πρόταση για 
μια πρωτοβουλία καθιέρωσης ευρωπαϊκού 
αριθμού κοινωνικής ασφάλισης με την 
έκδοση ευρωπαϊκής ατομικής κάρτας 
εργασίας θα πρέπει να συμπληρώνει τις 
υφιστάμενες πρακτικές στα κράτη μέλη 
όπου τα συστήματα καρτών κοινωνικής 
ασφάλισης εφαρμόζονται από τους 
κοινωνικούς εταίρους σε εθνικό επίπεδο· 
τονίζει ότι μια νομοθετική πράξη σε 
επίπεδο ΕΕ δεν θα πρέπει να αντικαθιστά 
τις εθνικές πρακτικές αλλά να βασίζεται σε 
αυτές και να τις συμπληρώνει·

8. υπογραμμίζει ότι μια πρόταση για 
μια πρωτοβουλία καθιέρωσης ευρωπαϊκού 
αριθμού κοινωνικής ασφάλισης με την 
έκδοση ευρωπαϊκής ατομικής κάρτας 
εργασίας δεν θα πρέπει να αντικαθιστά 
αλλά θα πρέπει να συμπληρώνει τις 
υφιστάμενες πρακτικές στα κράτη μέλη 
όπου τα συστήματα καρτών κοινωνικής 
ασφάλισης εφαρμόζονται από τους 
κοινωνικούς εταίρους σε εθνικό επίπεδο· 
τονίζει ότι μια νομοθετική πράξη σε 
επίπεδο ΕΕ δεν θα πρέπει να αντικαθιστά 
τις εθνικές πρακτικές αλλά να βασίζεται σε 
αυτές και να τις συμπληρώνει·

Or. en

Τροπολογία 125
Dragoş Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Samira Rafaela, Jordi Cañas
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Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

9. σημειώνει ότι, επί του παρόντος, 
δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για τα 
έντυπα PD A1 όσον αφορά την 
επαλήθευση της κοινωνικής ασφάλισης 
των αποσπασμένων εργαζομένων· 
αναγνωρίζει τους περιορισμούς και τις 
προκλήσεις που σχετίζονται με τη 
διαδικασία PD A1, ιδίως όσον αφορά τη 
χρήση εντύπων PD A1 από τις εταιρείες, 
καθώς και την επαλήθευσή τους από τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές στο πλαίσιο της 
παροχής υπηρεσιών σε άλλο κράτος 
μέλος·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 126
Marianne Vind, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Alicia Homs Ginel, 
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Klára Dobrev, Aurore 
Lalucq, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

9. σημειώνει ότι, επί του παρόντος, 
δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για τα 
έντυπα PD A1 όσον αφορά την 
επαλήθευση της κοινωνικής ασφάλισης 
των αποσπασμένων εργαζομένων· 
αναγνωρίζει τους περιορισμούς και τις 
προκλήσεις που σχετίζονται με τη 
διαδικασία PD A1, ιδίως όσον αφορά τη 
χρήση εντύπων PD A1 από τις εταιρείες, 
καθώς και την επαλήθευσή τους από τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές στο πλαίσιο της 
παροχής υπηρεσιών σε άλλο κράτος μέλος·

9. σημειώνει ότι το έντυπο PD A1 
είναι σημαντικό, ωστόσο, επί του 
παρόντος, αποτελεί το μοναδικό μέσο για 
την επαλήθευση της κοινωνικής 
ασφάλισης των αποσπασμένων 
εργαζομένων· αναγνωρίζει τους 
περιορισμούς και τις προκλήσεις που 
σχετίζονται με τη διαδικασία PD A1, ιδίως 
όσον αφορά τη χρήση εντύπων PD A1 από 
τους εργαζομένους, ανάλογα με το 
επίπεδο ψηφιοποίησης των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης στα κράτη μέλη, 
καθώς και την επαλήθευσή τους από τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές στο πλαίσιο της 
παροχής υπηρεσιών σε άλλο κράτος μέλος· 
σημειώνει ότι οι περιορισμοί και οι 
προκλήσεις που σχετίζονται με τα έντυπα 
PD A1 αποτελούν εμπόδιο στην 
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απόκτηση ακριβών πληροφοριών σχετικά 
με τον αριθμό και τα χαρακτηριστικά 
των αποσπασμένων εργαζομένων στην 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 127
Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Özlem 
Demirel, Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

9. σημειώνει ότι, επί του παρόντος, 
δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για τα 
έντυπα PD A1 όσον αφορά την 
επαλήθευση της κοινωνικής ασφάλισης 
των αποσπασμένων εργαζομένων· 
αναγνωρίζει τους περιορισμούς και τις 
προκλήσεις που σχετίζονται με τη 
διαδικασία PD A1, ιδίως όσον αφορά τη 
χρήση εντύπων PD A1 από τις εταιρείες, 
καθώς και την επαλήθευσή τους από τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές στο πλαίσιο της 
παροχής υπηρεσιών σε άλλο κράτος μέλος·

9. σημειώνει ότι, επί του παρόντος, 
δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για τα 
έντυπα PD A1 όσον αφορά την 
επαλήθευση της κοινωνικής ασφάλισης 
των αποσπασμένων εργαζομένων· 
αναγνωρίζει τους περιορισμούς και τις 
προκλήσεις που σχετίζονται με τη 
διαδικασία PD A1, ιδίως όσον αφορά τη 
χρήση εντύπων PD A1 από τους 
εργοδότες, καθώς και την επαλήθευσή 
τους από τις αρμόδιες εθνικές αρχές στο 
πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών σε άλλο 
κράτος μέλος· επισημαίνει ότι το έντυπο 
PD A1 είναι ένα έντυπο στο οποίο 
δηλώνεται ο τόπος στον οποίο θα πρέπει 
να είναι ασφαλισμένος ο αποσπασμένος 
εργαζόμενος και στο οποίο παρέχονται 
μόνο πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη 
κοινωνικής ασφάλισης κατά τη χρονική 
στιγμή που ζητούνται στο κράτος 
αποστολής, χωρίς να αποδεικνύεται το 
καθεστώς ασφάλισης σε πραγματικό 
χρόνο, καθώς αυτό το καθεστώς μπορεί 
να αλλάξει κατά τη διάρκεια της 
απόσπασης· θεωρεί ότι πρέπει να 
καταστούν διαθέσιμες ταχείες 
διαδικασίες στα κράτη μέλη προορισμού 
ώστε να ζητείται από τις αρχές του 
κράτους μέλους προέλευσης να ξεκινούν 
τη διαδικασία ανάκλησης 
πιστοποιητικών PD A1, σε περίπτωση 
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που τα εν λόγω πιστοποιητικά 
αποκτήθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν με 
δόλιο τρόπο· πιστεύει ότι, απουσία 
τέτοιων διαδικασιών για την 
αντιμετώπιση της απάτης, τα κράτη μέλη 
προορισμού πρέπει να έχουν το δικαίωμα 
να επαναπροσδιορίζουν τους οικείους 
εργαζομένους ως απασχολουμένους υπό 
συνήθεις συνθήκες στο συγκεκριμένο 
κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 128
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

9. σημειώνει ότι, επί του παρόντος, 
δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για τα 
έντυπα PD A1 όσον αφορά την 
επαλήθευση της κοινωνικής ασφάλισης 
των αποσπασμένων εργαζομένων· 
αναγνωρίζει τους περιορισμούς και τις 
προκλήσεις που σχετίζονται με τη 
διαδικασία PD A1, ιδίως όσον αφορά τη 
χρήση εντύπων PD A1 από τις εταιρείες, 
καθώς και την επαλήθευσή τους από τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές στο πλαίσιο της 
παροχής υπηρεσιών σε άλλο κράτος μέλος·

9. σημειώνει ότι, επί του παρόντος, 
δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για τα 
έντυπα PD A1 όσον αφορά την 
επαλήθευση της κοινωνικής ασφάλισης 
των αποσπασμένων εργαζομένων· 
αναγνωρίζει τους περιορισμούς και τις 
προκλήσεις που σχετίζονται με τη 
διαδικασία PD A1, ιδίως όσον αφορά τη 
χρήση εντύπων PD A1 από τους 
εργοδότες, καθώς και την επαλήθευσή 
τους από τις αρμόδιες εθνικές αρχές στο 
πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών σε άλλο 
κράτος μέλος· καλεί την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει ότι το πιλοτικό έργο για τον 
ευρωπαϊκό αριθμό κοινωνικής ασφάλισης 
εγγυάται την κάλυψη κοινωνικής 
ασφάλισης των ατόμων που ασκούν 
δραστηριότητες σε άλλα κράτη μέλη 
μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών 
για την υποβολή αίτησης, την έκδοση και 
την επαλήθευση του εντύπου PD A1 με 
στόχο την καταπολέμηση της απάτης.

Or. en
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Τροπολογία 129
Jeroen Lenaers, Dennis Radtke

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

9. σημειώνει ότι, επί του παρόντος, 
δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για τα 
έντυπα PD A1 όσον αφορά την 
επαλήθευση της κοινωνικής ασφάλισης 
των αποσπασμένων εργαζομένων· 
αναγνωρίζει τους περιορισμούς και τις 
προκλήσεις που σχετίζονται με τη 
διαδικασία PD A1, ιδίως όσον αφορά τη 
χρήση εντύπων PD A1 από τις εταιρείες, 
καθώς και την επαλήθευσή τους από τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές στο πλαίσιο της 
παροχής υπηρεσιών σε άλλο κράτος μέλος·

9. σημειώνει ότι, επί του παρόντος, 
δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για τα 
έντυπα PD A1 όσον αφορά την 
επαλήθευση της κοινωνικής ασφάλισης 
των αποσπασμένων εργαζομένων· 
αναγνωρίζει τους περιορισμούς και τις 
προκλήσεις που σχετίζονται με τη 
διαδικασία PD A1, ιδίως όσον αφορά τη 
χρήση εντύπων PD A1 από τους 
εργοδότες, καθώς και την επαλήθευσή 
τους από τις αρμόδιες εθνικές αρχές στο 
πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών σε άλλο 
κράτος μέλος· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να βελτιώσουν περαιτέρω τη 
διαδικασία επαλήθευσης των εντύπων 
PD A1·

Or. en

Τροπολογία 130
Marianne Vind, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Alicia Homs Ginel, 
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Klára Dobrev, Aurore 
Lalucq, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

9α. επισημαίνει ότι, σε σύγκριση με τα 
έντυπα PD A1, ο ευρωπαϊκός αριθμός 
κοινωνικής ασφάλισης θα παρέχει 
πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο 
σχετικά με την κάλυψη κοινωνικής 
ασφάλισης των αποσπασμένων 
εργαζομένων την ημέρα της επιθεώρησης 
εργασίας στο κράτος μέλος υποδοχής·
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Or. en

Τροπολογία 131
Dragoş Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Samira Rafaela, Jordi Cañas, Marie-
Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Véronique 
Trillet-Lenoir

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί ότι ο ευρωπαϊκός αριθμός 
κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει να 
συμπληρώνει την ηλεκτρονική ανταλλαγή 
πληροφοριών κοινωνικής ασφάλισης και 
να τεθεί σε πλήρη ισχύ το συντομότερο 
δυνατόν προκειμένου να διευκολύνει τις 
ανταλλαγές μεταξύ των φορέων 
κοινωνικής ασφάλισης, να επιταχύνει την 
επεξεργασία μεμονωμένων περιπτώσεων 
και να βελτιώσει την ικανότητα επιβολής 
της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας·

10. θεωρεί ότι το διαβατήριο θα πρέπει 
να συμπληρώνει την ηλεκτρονική 
ανταλλαγή πληροφοριών κοινωνικής 
ασφάλισης και να τεθεί σε πλήρη ισχύ το 
συντομότερο δυνατόν προκειμένου να 
διευκολύνει τις ανταλλαγές μεταξύ των 
φορέων κοινωνικής ασφάλισης και να 
επιταχύνει την επεξεργασία μεμονωμένων 
περιπτώσεων· Θα πρέπει να εξασφαλιστεί 
συμπληρωματικότητα και συναρμογή με 
άλλες διαδικασίες ψηφιοποίησης, όπως η 
ηλεκτρονική ταυτότητα και η ενιαία 
ψηφιακή θύρα, ώστε να δημιουργηθεί ένα 
ενιαίο σημείο πρόσβασης σε 
πληροφορίες·

Or. en

Τροπολογία 132
Jeroen Lenaers, Dennis Radtke

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί ότι ο ευρωπαϊκός αριθμός 
κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει να 
συμπληρώνει την ηλεκτρονική ανταλλαγή 
πληροφοριών κοινωνικής ασφάλισης και 
να τεθεί σε πλήρη ισχύ το συντομότερο 
δυνατόν προκειμένου να διευκολύνει τις 
ανταλλαγές μεταξύ των φορέων 
κοινωνικής ασφάλισης, να επιταχύνει την 
επεξεργασία μεμονωμένων περιπτώσεων 

10. θεωρεί ότι ο ευρωπαϊκός αριθμός 
κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει να 
συμπληρώνει την ηλεκτρονική ανταλλαγή 
πληροφοριών κοινωνικής ασφάλισης και 
να τεθεί σε πλήρη ισχύ το συντομότερο 
δυνατόν προκειμένου να διευκολύνει τις 
ανταλλαγές μεταξύ των φορέων 
κοινωνικής ασφάλισης, να επιταχύνει την 
επεξεργασία μεμονωμένων περιπτώσεων 
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και να βελτιώσει την ικανότητα επιβολής 
της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας·

και να συμπληρώνει άλλες διαδικασίες 
ψηφιοποίησης όπως και η ενιαία 
ψηφιακή θύρα και προσφάτως 
προταθείσα ηλεκτρονική ταυτότητα·

Or. en

Τροπολογία 133
Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Özlem 
Demirel, Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί ότι ο ευρωπαϊκός αριθμός 
κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει να 
συμπληρώνει την ηλεκτρονική ανταλλαγή 
πληροφοριών κοινωνικής ασφάλισης και 
να τεθεί σε πλήρη ισχύ το συντομότερο 
δυνατόν προκειμένου να διευκολύνει τις 
ανταλλαγές μεταξύ των φορέων 
κοινωνικής ασφάλισης, να επιταχύνει την 
επεξεργασία μεμονωμένων περιπτώσεων 
και να βελτιώσει την ικανότητα επιβολής 
της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας·

10. θεωρεί ότι η πρακτική εφαρμογή 
του ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης και της ευρωπαϊκής ατομικής 
κάρτας εργασίας θα μπορούσε να 
βασιστεί και να συμπληρώνει την 
ευρωπαϊκή ηλεκτρονική ταυτότητα, την 
Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας 
(EHIC) και την ηλεκτρονική ανταλλαγή 
πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση 
(EESSI), μεταξύ άλλων με στόχο την 
επέκτασή της σε άλλους τομείς του 
συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης 
και του εργατικού δικαίου της ΕΕ· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν ότι η EESSI θα τεθεί σε 
πλήρη ισχύ το συντομότερο δυνατόν και 
να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που 
προσφέρουν τα εθνικά σχέδια στο πλαίσιο 
του Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας ώστε να εφαρμόσουν 
πλήρως την EESSI, προκειμένου να 
διευκολυνθούν οι ανταλλαγές μεταξύ των 
φορέων κοινωνικής ασφάλισης, να 
επιταχυνθεί η επεξεργασία μεμονωμένων 
περιπτώσεων και να βελτιωθεί η 
ικανότητα επιβολής της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 134
Marianne Vind, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Alicia Homs Ginel, 
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Klára Dobrev, Aurore 
Lalucq, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί ότι ο ευρωπαϊκός αριθμός 
κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει να 
συμπληρώνει την ηλεκτρονική ανταλλαγή 
πληροφοριών κοινωνικής ασφάλισης και 
να τεθεί σε πλήρη ισχύ το συντομότερο 
δυνατόν προκειμένου να διευκολύνει τις 
ανταλλαγές μεταξύ των φορέων 
κοινωνικής ασφάλισης, να επιταχύνει την 
επεξεργασία μεμονωμένων περιπτώσεων 
και να βελτιώσει την ικανότητα επιβολής 
της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας·

10. θεωρεί ότι ο ευρωπαϊκός αριθμός 
κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει να 
βασίζεται στην ηλεκτρονική ανταλλαγή 
πληροφοριών κοινωνικής ασφάλισης και 
να την συμπληρώνει· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι η 
EESSI θα τεθεί σε πλήρη ισχύ το 
συντομότερο δυνατόν προκειμένου να 
διευκολύνει τις ανταλλαγές μεταξύ των 
φορέων κοινωνικής ασφάλισης, να 
επιταχύνει την επεξεργασία μεμονωμένων 
περιπτώσεων και να βελτιώσει την 
ικανότητα επιβολής της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να 
αξιοποιήσουν την ευκαιρία που 
προσφέρουν τα εθνικά σχέδια στο πλαίσιο 
του Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας για την πλήρη εφαρμογή 
της EESSI και την περαιτέρω 
ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης· 
υπογραμμίζει ότι η αύξηση της 
ψηφιοποίησης δεν πρέπει να έχει ως 
αποτέλεσμα τη μείωση της επιβολής ή 
την υπονόμευση των υφιστάμενων 
διασφαλίσεων για την καταπολέμηση της 
κοινωνικής απάτης· θεωρεί ότι πρέπει να 
καταστούν διαθέσιμες ταχείες 
διαδικασίες στα κράτη μέλη προορισμού 
ώστε να ζητείται από τις αρχές του 
κράτους μέλους προέλευσης να ξεκινούν 
τη διαδικασία ανάκλησης 
πιστοποιητικών PD A1, σε περίπτωση 
που τα εν λόγω πιστοποιητικά 
αποκτήθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν με 
δόλιο τρόπο· πιστεύει ότι, απουσία 
τέτοιων διαδικασιών για την 
αντιμετώπιση της απάτης, τα κράτη μέλη 
προορισμού πρέπει να έχουν το δικαίωμα 
να επαναπροσδιορίζουν τους οικείους 
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εργαζομένους ως απασχολουμένους υπό 
συνήθεις συνθήκες στο συγκεκριμένο 
κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 135
Elżbieta Rafalska

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί ότι ο ευρωπαϊκός αριθμός 
κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει να 
συμπληρώνει την ηλεκτρονική ανταλλαγή 
πληροφοριών κοινωνικής ασφάλισης και 
να τεθεί σε πλήρη ισχύ το συντομότερο 
δυνατόν προκειμένου να διευκολύνει τις 
ανταλλαγές μεταξύ των φορέων 
κοινωνικής ασφάλισης, να επιταχύνει την 
επεξεργασία μεμονωμένων περιπτώσεων 
και να βελτιώσει την ικανότητα επιβολής 
της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας·

10. θεωρεί ότι το νέο μέσο για την 
παρακολούθηση των προσωπικών 
δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να 
συμπληρώνει την ηλεκτρονική ανταλλαγή 
πληροφοριών κοινωνικής ασφάλισης και 
να τεθεί σε πλήρη ισχύ το συντομότερο 
δυνατόν προκειμένου να διευκολύνει τις 
ανταλλαγές μεταξύ των φορέων 
κοινωνικής ασφάλισης, να επιταχύνει την 
επεξεργασία μεμονωμένων περιπτώσεων 
και να βελτιώσει την ικανότητα επιβολής 
της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας·

Or. pl

Τροπολογία 136
Marianne Vind, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Alicia Homs Ginel, 
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Klára Dobrev, Aurore 
Lalucq, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

10α. πιστεύει ότι ο ευρωπαϊκός αριθμός 
κοινωνικής ασφάλισης και η ευρωπαϊκή 
ατομική κάρτα εργασίας θα αποτελέσουν 
τα θεμέλια για μελλοντικές προσπάθειες 
στον τομέα της επιβολής· τονίζει ότι ένα 
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σημαντικό στοιχείο του συστήματος 
πρέπει να είναι η επιλογή προσαρμογής 
του με την πάροδο του χρόνου και 
σύμφωνα με τις εξελισσόμενες ανάγκες, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί 
αποτελεσματικός έλεγχος στο μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 137
Dragoş Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Samira Rafaela, Jordi Cañas, Marie-
Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Véronique 
Trillet-Lenoir

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί την Επιτροπή να 
αποσαφηνίσει τον ρόλο που θα έχει η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας στον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή του 
διαβατηρίου.

Or. en

Τροπολογία 138
Elżbieta Rafalska

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί 
στενά με τους κοινωνικούς εταίρους όσον 
αφορά τη δημιουργία και την καθιέρωση 
ενός ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης·

11. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί 
στενά με τους κοινωνικούς εταίρους όσον 
αφορά τη δημιουργία και την καθιέρωση 
ενός νέου μέσου για την παρακολούθηση 
των προσωπικών δικαιωμάτων 
κοινωνικής ασφάλισης σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο·

Or. pl
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Τροπολογία 139
Dragoş Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Samira Rafaela, Jordi Cañas, Marie-
Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Véronique 
Trillet-Lenoir, Abir Al-Sahlani

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί 
στενά με τους κοινωνικούς εταίρους όσον 
αφορά τη δημιουργία και την καθιέρωση 
ενός ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης·

11. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί 
στενά με τους κοινωνικούς εταίρους όσον 
αφορά τη δημιουργία και την καθιέρωση 
ενός ευρωπαϊκού διαβατηρίου κοινωνικής 
ασφάλισης·

Or. en

Τροπολογία 140
Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Özlem 
Demirel, Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί 
στενά με τους κοινωνικούς εταίρους όσον 
αφορά τη δημιουργία και την καθιέρωση 
ενός ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης·

11. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί 
στενά με τους κοινωνικούς εταίρους και τα 
εθνικά ιδρύματα κοινωνικής ασφάλισης 
όσον αφορά τη δημιουργία και την 
καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης με την έκδοση 
ευρωπαϊκής ατομικής κάρτας εργασίας, 
διασφαλίζοντας τον πλήρη σεβασμό της 
αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων και 
των εθνικών μοντέλων της αγοράς 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 141
Marianne Vind, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Alicia Homs Ginel, 
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Klára Dobrev, Aurore 
Lalucq, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius
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Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί 
στενά με τους κοινωνικούς εταίρους όσον 
αφορά τη δημιουργία και την καθιέρωση 
ενός ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης·

11. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί 
στενά με τους κοινωνικούς εταίρους όσον 
αφορά τη δημιουργία και την καθιέρωση 
ενός ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης και μιας ευρωπαϊκής ατομικής 
κάρτας εργασίας, διασφαλίζοντας τον 
πλήρη σεβασμό της αυτονομίας των 
κοινωνικών εταίρων και των εθνικών 
μοντέλων της αγοράς εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 142
Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί 
στενά με τους κοινωνικούς εταίρους όσον 
αφορά τη δημιουργία και την καθιέρωση 
ενός ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης·

11. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί 
στενά με τους κοινωνικούς εταίρους και τα 
εθνικά ιδρύματα κοινωνικής ασφάλισης 
όσον αφορά τη δημιουργία και την 
καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης ή ενός ευρωπαϊκού 
διαβατηρίου κοινωνικής ασφάλισης·

Or. en

Τροπολογία 143
Jeroen Lenaers, Dennis Radtke

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί 
στενά με τους κοινωνικούς εταίρους όσον 
αφορά τη δημιουργία και την καθιέρωση 
ενός ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης·

11. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί 
στενά με τους κοινωνικούς εταίρους και 
τους εθνικούς οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης όσον αφορά τη δημιουργία και 
την καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης·

Or. en


