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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ.......5
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
επαρκείς κατώτατους μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(COM(2020)0682 – C9-0337/2020 – 2020/0310(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2020)0682),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 153 παράγραφος 2, σε 
συνδυασμό με το άρθρο 153 παράγραφος 1 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την 
Επιτροπή (C9-0337/2020),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής1,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και 
Ισότητας των Φύλων,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
(A9-0000/2021),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Tίτλος 1

1 ΕΕ C της , σ. .
2 ΕΕ C της , σ. .
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για επαρκείς κατώτατους μισθούς στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση

για επαρκείς κατώτατους και δίκαιους 
μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(3) Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης 
(ο «ΕΚΧ») ορίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι 
έχουν δικαίωμα σε δίκαιες συνθήκες 
εργασίας.

Αναγνωρίζει το δικαίωμα όλων των 
εργαζομένων σε δίκαιη αμοιβή που να 
διασφαλίζει στους ίδιους και στις 
οικογένειές τους αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης. Το άρθρο 4 του ΕΚΧ 
αναγνωρίζει τον ρόλο των συλλογικών 
συμβάσεων που συνάπτονται ελεύθερα, 
καθώς και των μηχανισμών καθορισμού 
νόμιμων κατώτατων μισθών, ώστε να 
διασφαλίζεται η αποτελεσματική άσκηση 
του δικαιώματος αυτού. Στο άρθρο 5 του 
ΕΚΧ αναγνωρίζεται το δικαίωμα των 
εργαζομένων και των εργοδοτών να 
οργανώνονται και στο άρθρο 6 
αναγνωρίζεται το δικαίωμα συλλογικής 
διαπραγμάτευσης.

Or. en
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Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για 
τη θέσπιση συστήματος καθορισμού 
κατώτατων μισθών. Οι κατώτατοι μισθοί 
συμβάλλουν στη στήριξη της εγχώριας 
ζήτησης, ενισχύουν τα κίνητρα για εργασία 
και μειώνουν τις μισθολογικές ανισότητες 
και τη φτώχεια των εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Κατά τη διάρκεια περιόδων 
οικονομικής κάμψης, όπως αυτή που 
επέφερε η κρίση της νόσου Covid-19, ο 
ρόλος των κατώτατων μισθών στην 
προστασία των χαμηλόμισθων 
εργαζομένων καθίσταται ακόμη 
σημαντικότερος, είναι δε κρίσιμος για τη 
στήριξη μιας βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομικής ανάκαμψης.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(8) Οι γυναίκες, οι νέοι, οι εργαζόμενοι 
χαμηλής ειδίκευσης και τα άτομα με 
αναπηρία εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα 
να αμείβονται με τον κατώτατο ή με 
χαμηλό μισθό. Επιπλέον, η αντιμετώπιση 
των προβλημάτων που σχετίζονται με τους 
κατώτατους μισθούς προάγει την ισότητα 
των φύλων, γεφυρώνοντας το μισθολογικό 
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εργαζομένων καθίσταται ακόμη 
σημαντικότερος, είναι δε κρίσιμος για τη 
στήριξη μιας βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομικής ανάκαμψης. 
Επιπλέον, η αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που σχετίζονται με τους 
κατώτατους μισθούς προάγει την ισότητα 
των φύλων, γεφυρώνοντας το μισθολογικό 
και συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των 
φύλων και απαλλάσσοντας γυναίκες από 
τη φτώχεια.

και συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των 
φύλων και απαλλάσσοντας γυναίκες από 
τη φτώχεια.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Δεν προστατεύονται όλοι οι 
εργαζόμενοι στην Ένωση από κατώτατους 
μισθούς. Σε ορισμένα κράτη μέλη, 
ορισμένοι εργαζόμενοι, παρόλο που 
καλύπτονται, λαμβάνουν στην πράξη 
αμοιβή χαμηλότερη από τον νόμιμο 
κατώτατο μισθό λόγω μη τήρησης των 
υφιστάμενων κανόνων. Ιδίως, η εν λόγω 
μη συμμόρφωση έχει διαπιστωθεί ότι 

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

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

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(13) Αν και οι ισχυρές συλλογικές 
διαπραγματεύσεις σε κλαδικό ή 
διακλαδικό επίπεδο συμβάλλουν στη 
διασφάλιση προστασίας με τη μορφή 
επαρκούς και δίκαιου κατώτατου μισθού, 
οι παραδοσιακές δομές συλλογικών 
διαπραγματεύσεων διαβρώνονται τις 
τελευταίες δεκαετίες, εν μέρει λόγω 
διαρθρωτικών μετατοπίσεων στην 
οικονομία προς λιγότερο συνδικαλιστικά 
οργανωμένους κλάδους και λόγω της 
μείωσης του αριθμού των μελών των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων και της 
συμμετοχής σε σωματεία εργοδοτών. 
Επιπλέον, οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις σε τομεακό και 
διακλαδικό επίπεδο δέχθηκαν σοβαρές 
πιέσεις λόγω των πολιτικών αποφάσεων 
που ελήφθησαν στον απόηχο της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008. 
Ωστόσο, προκειμένου να επιτευχθούν 
δίκαιοι κατώτατοι μισθοί, οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις σε τομεακό και 
διακλαδικό επίπεδο είναι ουσιαστικής 
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σημασίας και, ως εκ τούτου, πρέπει να 
προωθηθούν και να ενισχυθούν.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

κατώτατοι μισθοί καθορίζονται σε επαρκές 
και δίκαιο επίπεδο όσο και ότι οι 
εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε 
προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού, έχοντος χαρακτήρα νόμιμου 
κατώτατου μισθού ή μισθού 
καθοριζόμενου από συλλογική σύμβαση, 
όπως οι εν λόγω έννοιες ορίζονται για τους 
σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν την τήρηση του μέγιστου 
αριθμού ωρών εργασίας που 
προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία ή 
στις συλλογικές συμβάσεις των κρατών 
μελών σύμφωνα με την οδηγία 
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a, 
καθώς και των άλλων διατάξεων για την 
υγεία και την ασφάλεια, ώστε να 
εξασφαλίζονται αξιοπρεπείς συνθήκες 
εργασίας και να διασφαλίζεται η 
σωματική και ψυχική ευεξία των 
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εργαζομένων.
__________________
1α Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με ορισμένα 
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου 
εργασίας (ΕΕ L 299 της 18.11.2003, σ. 9).

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(18) Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις 
θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
ερμηνεύονται σύμφωνα με τις συμβάσεις 
98 της ΔΟΕ σχετικά με το δικαίωμα 
οργάνωσης και συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και 154 σχετικά με τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, καθώς και 
τη σύσταση 91 της ΔΟΕ σχετικά με τις 
συλλογικές συμβάσεις. Οι εύρυθμα 
λειτουργούσες συλλογικές 
διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των 
μισθών αποτελούν σημαντικό μέσο για τη 
διασφάλιση της προστασίας των 
εργαζομένων από επαρκείς και δίκαιους 
κατώτατους μισθούς. Στα κράτη μέλη με 
νόμιμους κατώτατους μισθούς, οι 
συλλογικές διαπραγματεύσεις στηρίζουν 
τις γενικές μισθολογικές εξελίξεις και, ως 
εκ τούτου, συμβάλλουν στη βελτίωση της 
επάρκειας των κατώτατων μισθών. Στα 
κράτη μέλη όπου η προστασία με τη 
μορφή κατώτατου μισθού παρέχεται 
αποκλειστικά μέσω συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, το επίπεδο των 
κατώτατων μισθών καθώς και το ποσοστό 
των προστατευόμενων εργαζομένων 
καθορίζονται απευθείας από τη λειτουργία 
του συστήματος συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και το ποσοστό της 
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κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις. Οι ισχυρές και εύρυθμα 
λειτουργούσες συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, σε συνδυασμό με ένα 
υψηλό ποσοστό κάλυψης από κλαδικές ή 
διακλαδικές συλλογικές συμβάσεις, 
ενισχύουν την επάρκεια των κατώτατων 
μισθών και την κάλυψη από κατώτατους 
μισθούς. 

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(19) Σε ένα πλαίσιο φθίνουσας κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις, είναι 
ουσιαστικής σημασίας τα κράτη μέλη να 
προωθούν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, προκειμένου να 
ενισχυθεί η πρόσβαση των εργαζομένων 
στην προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από τις 
συλλογικές συμβάσεις. Τα κράτη μέλη με 
υψηλό ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις τείνουν να έχουν 
χαμηλό ποσοστό χαμηλόμισθων 
εργαζομένων και υψηλούς κατώτατους 
μισθούς. Τα κράτη μέλη με μικρό ποσοστό 
χαμηλόμισθων εργαζομένων έχουν 
ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις άνω του 70 %. Ομοίως, 
η πλειονότητα των κρατών μελών με 
υψηλά επίπεδα κατώτατων μισθών σε 
σχέση με τον διάμεσο μισθό έχει κάλυψη 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις άνω του 
70 %. Αν και όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να παροτρυνθούν να προωθούν την 
κάλυψη από τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις σε ποσοστό 
τουλάχιστον 90%, τα κράτη στα οποία δεν 
επιτυγχάνεται το εν λόγω επίπεδο κάλυψης 
θα πρέπει, σε διαβούλευση και συμφωνία 



PR\1228331EL.docx 17/47 PE689.873v02-00

EL

διαθέτουν ήδη, να το ενισχύσουν, πλαίσιο 
διευκολυντικών διαδικασιών και θεσμικών 
ρυθμίσεων για την πλήρωση των 
αναγκαίων πρόσφορων όρων για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις. Το εν λόγω 
πλαίσιο θα πρέπει να καθοριστεί με νόμο 
ή με τριμερή συμφωνία.

με τους κοινωνικούς εταίρους, να 
θεσπίσουν, ή, αν διαθέτουν ήδη, να το 
ενισχύσουν, πλαίσιο διευκολυντικών 
διαδικασιών και θεσμικών ρυθμίσεων για 
την πλήρωση των αναγκαίων πρόσφορων 
όρων για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. 
Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να θεσπιστεί 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και 
πρακτική.

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(20) Απαιτούνται καλά σχεδιασμένοι 
κανόνες, διαδικασίες και πρακτικές για τον 
καθορισμό και την επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, ώστε να 
επιτυγχάνονται επαρκείς και δίκαιοι 
κατώτατοι μισθοί, ενώ παράλληλα θα 
διασφαλίζονται οι υφιστάμενες και θα 
δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, 
καθώς και ώστε να εξασφαλίζονται η 
ισότιμη μεταχείριση, οι ίσοι όροι 
ανταγωνισμού και η ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στο 
πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται σειρά 
στοιχείων για τη διατήρηση της επάρκειας 
των νόμιμων κατώτατων μισθών, 
συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων και 
δεικτών για την αξιολόγηση της επάρκειας, 
τακτικών και έγκαιρων επικαιροποιήσεων, 
της ύπαρξης συμβουλευτικών οργάνων και 
της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων. 
Η έγκαιρη, ενιαία και ουσιαστική 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων 
αποτελεί ακόμη ένα στοιχείο χρηστής 
διακυβέρνησης, το οποίο καθιστά δυνατή 
μια διαδικασία λήψης αποφάσεων 
τεκμηριωμένη και χωρίς αποκλεισμούς.
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Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Ένα αποτελεσματικό σύστημα 
επιβολής των κανόνων, το οποίο θα 

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

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

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

χαμηλότερες από τους μισθούς που έχουν 
συμφωνηθεί στις οικείες κλαδικές 
συλλογικές συμβάσεις. Για να 
αποτρέπονται τέτοιες καταστάσεις, οι 
οικονομικοί φορείς πρέπει να 
ενημερώνονται για την εφαρμογή της 
προστασίας κατώτατου μισθού και να 
είναι ανοιχτοί για διαπραγματεύσεις με 
τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς 
και πρέπει να την εφαρμόζουν ως προς 
τους εργαζομένους τους τους μισθούς που 
καθορίζονται από τις συλλογικές 
συμβάσεις για τον σχετικό κλάδο και 
γεωγραφική περιοχή, προκειμένου να 
συμμορφώνονται με τις ισχύουσες 
υποχρεώσεις τους στον τομέα του 
εργατικού δικαίου, σύμφωνα με το άρθρο 
18 παράγραφος 2 και το άρθρο 71 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων40, το 
άρθρο 36 παράγραφος 2 και το άρθρο 88 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου41 σχετικά με τις διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων φορέων που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και 
των ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς και 
το άρθρο 30 παράγραφος 3 και το άρθρο 
42 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/23/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου42 σχετικά με την ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης.

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

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

41 Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων φορέων 

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

που δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και 
των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την 
κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 
94 της 28.3.2014, σ. 243).

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

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

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(28) Οι μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα 
που θεσπίστηκαν από τα κράτη μέλη για 
την προώθηση της προστασίας των 
εργαζομένων από επαρκείς κατώτατους 
μισθούς, αν και ήταν βήματα προς τη 
σωστή κατεύθυνση, δεν υπήρξαν 
ολοκληρωμένα και συστηματικά. 
Επιπλέον, τα επιμέρους κράτη μέλη 
ενδέχεται να είναι απρόθυμα να 
βελτιώσουν την επάρκεια των κατώτατων 
μισθών και την κάλυψη από κατώτατους 
μισθούς, λόγω της αντίληψης ότι αυτό θα 
μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την 
εξωτερική ανταγωνιστικότητα κόστους 
τους. Δεδομένου ότι οι στόχοι της 
παρούσας οδηγίας δεν μπορούν να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, 
μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας και των 
αποτελεσμάτων τους, να επιτευχθούν 
καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η 
Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα 
με την αρχή της επικουρικότητας του 
άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο 
ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 
αυτών των στόχων.
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Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον καθορισμό επαρκών επιπέδων 
κατώτατων μισθών·

α) τον καθορισμό επαρκών και 
δίκαιων επιπέδων κατώτατων μισθών για 
τη διασφάλιση αξιοπρεπούς βιοτικού 
επιπέδου για τους εργαζομένους·

Or. en
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Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την πρόσβαση των εργαζομένων σε 
προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού, έχοντος χαρακτήρα μισθού 
καθοριζόμενου από συλλογική σύμβαση ή 
νόμιμου κατώτατου μισθού, όπου 
υφίσταται τέτοιος.

β) την πρόσβαση όλων των 
εργαζομένων σε προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού, έχοντος χαρακτήρα 
μισθού καθοριζόμενου από συλλογική 
σύμβαση, ή νόμιμου κατώτατου μισθού, 
όπου υφίσταται τέτοιος, ή με τη μορφή 
αμφοτέρων·

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) η προώθηση της ανοδικής 
κοινωνικής σύγκλισης σε ολόκληρη την 
Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 
επιλογή των κρατών μελών να θεσπίζουν 
νόμιμους κατώτατους μισθούς ή να 
προωθούν την πρόσβαση σε προστασία με 
τη μορφή κατώτατου μισθού η οποία 
παρέχεται από συλλογικές συμβάσεις.

2. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 
επιλογή των κρατών μελών να θεσπίζουν 
νόμιμους κατώτατους μισθούς, να 
προωθούν την πρόσβαση σε προστασία με 
τη μορφή κατώτατου μισθού η οποία 
παρέχεται από συλλογικές συμβάσεις ή 
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αμφότερα.

Or. en

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Καμία διάταξη της παρούσας 
οδηγίας δεν ερμηνεύεται ως επιβάλλουσα 
στα κράτη μέλη στα οποία ο καθορισμός 
των μισθών διασφαλίζεται αποκλειστικά 
μέσω συλλογικών συμβάσεων υποχρέωση 
να θεσπίσουν νόμιμο κατώτατο μισθό ή να 
καθιστούν τις συλλογικές συμβάσεις 
καθολικά εφαρμοστέες.

3. Καμία διάταξη της παρούσας 
οδηγίας δεν ερμηνεύεται ως επιβάλλουσα 
στα κράτη μέλη στα οποία ο καθορισμός 
των μισθών διασφαλίζεται αποκλειστικά 
μέσω συλλογικών συμβάσεων υποχρέωση 
να θεσπίσουν νόμιμο κατώτατο μισθό ή να 
καθιστούν συλλογικές συμβάσεις καθολικά 
εφαρμοστέες.

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) «συλλογικές διαπραγματεύσεις»: 
όλες οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται 
μεταξύ, αφενός, ενός εργοδότη, μίας 
ομάδας εργοδοτών ή μίας ή περισσότερων 
οργανώσεων εργοδοτών και, αφετέρου, 
μίας ή περισσότερων οργανώσεων 
εργαζομένων για τον καθορισμό των 
συνθηκών εργασίας και των όρων 
απασχόλησης· και/ή για τη ρύθμιση των 
σχέσεων μεταξύ εργοδοτών και 
εργαζομένων· και/ή για τη ρύθμιση των 
σχέσεων μεταξύ εργοδοτών ή των 
οργανώσεών τους και οργάνωσης 
εργαζομένων ή οργανώσεων 
εργαζομένων·

(3) «συλλογικές διαπραγματεύσεις»: 
όλες οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται 
μεταξύ, αφενός, ενός εργοδότη, μίας 
ομάδας εργοδοτών ή μίας ή περισσότερων 
οργανώσεων εργοδοτών και, αφετέρου, 
μίας ή περισσότερων συνδικαλιστικών 
οργανώσεων για τον καθορισμό των 
συνθηκών εργασίας και των όρων 
απασχόλησης· και/ή για τη ρύθμιση των 
σχέσεων μεταξύ εργοδοτών και 
εργαζομένων· και/ή για τη ρύθμιση των 
σχέσεων μεταξύ εργοδοτών ή των 
οργανώσεών τους και των 
συνδικαλιστικών τους οργανώσεων·
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Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) «κάλυψη από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις»: το ποσοστό των 
εργαζομένων σε εθνικό επίπεδο για τους 
οποίους εφαρμόζεται συλλογική σύμβαση.

(5) «κάλυψη από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις»: το ποσοστό των 
εργαζομένων σε εθνικό επίπεδο για τους 
οποίους εφαρμόζεται συλλογική σύμβαση 
με την οποία ρυθμίζονται οι αποδοχές.

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με στόχο την αύξηση της κάλυψης 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν, σε διαβούλευση 
με τους κοινωνικούς εταίρους, 
τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα:

1. Με στόχο την εξασφάλιση της 
άσκησης του δικαιώματος για 
αποτελεσματική συλλογική 
διαπραγμάτευση, την ενίσχυση και την 
αύξηση της κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν, σε συνεργασία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, τουλάχιστον τα 
ακόλουθα μέτρα:

Or. en

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προωθούν την οικοδόμηση και την α) προωθούν την οικοδόμηση και την 
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ενίσχυση της ικανότητας των κοινωνικών 
εταίρων να συμμετέχουν σε συλλογικές 
διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των 
μισθών σε κλαδικό ή διακλαδικό επίπεδο·

περαιτέρω ενίσχυση της ικανότητας των 
κοινωνικών εταίρων να συμμετέχουν σε 
συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον 
καθορισμό των μισθών σε κλαδικό ή 
διακλαδικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενθαρρύνουν τις εποικοδομητικές, 
ουσιαστικές και εμπεριστατωμένες 
διαπραγματεύσεις επί των μισθών μεταξύ 
των κοινωνικών εταίρων.

β) ενθαρρύνουν τις εποικοδομητικές, 
ουσιαστικές και εμπεριστατωμένες 
διαπραγματεύσεις επί των μισθών μεταξύ 
των κοινωνικών εταίρων.

Or. en

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) απαγορεύουν όλες τις πράξεις που 
υπονομεύουν το δικαίωμα των 
εργαζομένων ή εμποδίζουν την 
προσχώρησή τους σε συνδικαλιστική 
οργάνωση, και εξασφαλίζουν τη δέουσα 
πρόσβαση όλων των εργαζομένων στις 
απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα 
δικαιώματά τους·

Or. en
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Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ββ) διασφαλίζουν ότι οι εταιρείες 
παρέχουν στους εκπροσώπους των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων τις 
κατάλληλες πληροφορίες και 
διευκολύνσεις, ώστε να είναι σε θέση να 
εκτελούν ταχέως και αποτελεσματικά τα 
καθήκοντά τους, λαμβάνοντας υπόψη το 
μέγεθος και τις δυνατότητες των εν λόγω 
εταιρειών·

Or. en

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βγ) να διασφαλίζουν το δικαίωμα των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων να έχουν 
πρόσβαση στον χώρο εργασίας, μεταξύ 
άλλων με ψηφιακά μέσα, και να 
συναντούν τους εργαζομένους ατομικά ή 
συλλογικά, μεταξύ άλλων και στον χώρο 
εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη στα οποία η 
κάλυψη από συλλογικές διαπραγματεύσεις 

2. Τα κράτη μέλη στα οποία η 
κάλυψη από συλλογικές διαπραγματεύσεις 
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υπολείπεται του 70 % των εργαζομένων 
κατά την έννοια του άρθρου 2, 
επιπροσθέτως, θεσπίζουν πλαίσιο με τους 
αναγκαίους πρόσφορους όρους για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, είτε με 
νόμο κατόπιν διαβούλευσης με τους 
κοινωνικούς εταίρους είτε με συμφωνία με 
αυτούς, και εκπονούν σχέδιο δράσης για 
την προώθηση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. Το σχέδιο δράσης 
δημοσιοποιείται και κοινοποιείται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

υπολείπεται του 90 % των εργαζομένων, 
πέραν των μέτρων τα οποία 
προβλέπονται στην παράγραφο 1, 
εξασφαλίζουν τους κατάλληλους όρους 
για την προώθηση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, είτε με νόμο κατόπιν 
διαβούλευσης με τους κοινωνικούς 
εταίρους είτε σε συμφωνία με αυτούς. Τα 
εν λόγω κράτη μέλη κατόπιν 
διαβούλευσης με τους κοινωνικούς 
εταίρους ή σε συμφωνία με αυτούς 
εκπονούν σχέδιο δράσης, καθορίζοντας 
σαφές χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένα 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν τον 
σεβασμό του δικαιώματος για τη 
συλλογική διαπραγμάτευση και 
προκειμένου να προωθήσουν, καθώς και 
να αυξήσουν προοδευτικά την κάλυψη 
από συλλογικές διαπραγματεύσεις σε 
ποσοστό τουλάχιστον 90%. Το σχέδιο 
δράσης επικαιροποιείται τουλάχιστον ανά 
διετία, δημοσιοποιείται και κοινοποιείται 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα) – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Προκειμένου να διασφαλιστούν οι 
δέουσες συνθήκες για συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν τουλάχιστον ότι:

Or. en

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α – στοιχείο α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις 
έχουν πρόσβαση στους χώρους εργασίας 
με σκοπό την οργάνωση, τη 
διαπραγμάτευση ή την εκπροσώπηση των 
εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Οι πράξεις που αποσκοπούν στην 
υπονόμευση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων ή των συλλογικών 
συμβάσεων που υπογράφονται από τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις με τη 
μεγαλύτερη αντιπροσώπευση 
αποτρέπονται και απαγορεύονται·

Or. en

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α – στοιχείο γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) υπάρχει αποτελεσματική πρόληψη 
και προστασία από τις διακρίσεις εις 
βάρος των εργαζομένων και των 
εκπροσώπων των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων που συμμετέχουν ή 
επιθυμούν να συμμετάσχουν στις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Or. en
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Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. το σχέδιο δράσης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 αποσκοπεί στην 
αύξηση της κάλυψης των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων όσον αφορά τις 
αποδοχές. Η Επιτροπή παρακολουθεί την 
πρόοδο και υποβάλλει σχετικές 
πληροφορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο τουλάχιστον μία φορά 
ετησίως. Εφόσον απαιτείται, το οικείο 
κράτος μέλος διαβουλεύεται με τους 
κοινωνικούς εταίρους με σκοπό την 
επικαιροποίηση του εθνικού σχεδίου 
δράσης.

Or. en

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επάρκεια Επάρκεια και δικαιοσύνη

Or. en

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη με νόμιμους 
κατώτατους μισθούς λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι ο 

1. Τα κράτη μέλη με νόμιμους 
κατώτατους μισθούς λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι ο 
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καθορισμός και η επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών διέπονται από 
κριτήρια που καθορίζονται για την 
προώθηση της επάρκειας, με στόχο την 
επίτευξη αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας 
και διαβίωσης, κοινωνικής συνοχής και 
σύγκλισης προς τα πάνω. Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν τα εν λόγω κριτήρια σύμφωνα 
με τις εθνικές πρακτικές τους, είτε με 
σχετική εθνική νομοθεσία, είτε με 
αποφάσεις των αρμόδιων φορέων, είτε με 
τριμερείς συμφωνίες. Τα κριτήρια 
καθορίζονται κατά τρόπο σταθερό και 
σαφή.

καθορισμός και η επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών διέπονται από 
κριτήρια που εξασφαλίζουν επάρκεια και 
δικαιοσύνη, με στόχο τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και διαβίωσης, 
κοινωνικής προστασίας κοινωνικής 
συνοχής και σύγκλισης προς τα πάνω, 
καθώς και με στόχο την πρόληψη και τη 
μείωση της φτώχειας. Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν τα εν λόγω κριτήρια σύμφωνα 
με τις εθνικές πρακτικές τους, είτε με 
σχετική εθνική νομοθεσία, είτε με 
αποφάσεις των αρμόδιων φορέων, είτε με 
τριμερείς συμφωνίες. Τα κριτήρια 
καθορίζονται κατά τρόπο σαφή.

Or. en

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την αγοραστική δύναμη των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, 
λαμβανομένων υπόψη του κόστους 
διαβίωσης και της επιρροής των φόρων 
και των κοινωνικών παροχών·

α) την αγοραστική δύναμη των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, 
λαμβανομένων υπόψη του κόστους 
διαβίωσης·

Or. en

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τις εξελίξεις στην 
παραγωγικότητα της εργασίας.

διαγράφεται 

Or. en
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Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
ενδεικτικές τιμές αναφοράς για την 
καθοδήγηση της εκτίμησής τους ως προς 
την επάρκεια των νόμιμων κατώτατων 
μισθών σε σχέση με το γενικό επίπεδο των 
ακαθάριστων μισθών, όπως αυτές που 
χρησιμοποιούνται συνήθως σε διεθνές 
επίπεδο.

3. τα κράτη μέλη παραμένουν 
αρμόδια για τον καθορισμό του νόμιμου 
κατώτατου μισθού. Με βάση τα εθνικά 
κριτήρια που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, τα κράτη μέλη καθορίζουν 
εθνικούς στόχους για την επάρκεια του 
νόμιμου κατώτατου μισθού, ώστε να 
εξασφαλίζεται αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο 
για τους εργαζομένους. Οι κατώτατοι 
μισθοί κάτω από ενδεικτική τιμή 
αναφοράς που ανέρχεται στο 60% του 
ακαθάριστου μέσου μισθού και στο 50% 
του ακαθάριστου μέσου μισθού 
θεωρούνται ανεπαρκείς.

Or. en

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη συγκροτούν 
συμβουλευτικά όργανα για να 
συμβουλεύουν τις αρμόδιες αρχές στα 
ζητήματα που σχετίζονται με τους 
νόμιμους κατώτατους μισθούς.

5. Όλα τα κράτη μέλη συγκροτούν ή 
ορίζουν συμβουλευτικό όργανο, το οποίο 
περιλαμβάνει τους κοινωνικούς εταίρους, 
για να συμβουλεύουν τις αρμόδιες αρχές 
στα ζητήματα που σχετίζονται με τους 
νόμιμους κατώτατους μισθούς. Το εν λόγω 
όργανο διαθέτει επαρκείς πόρους για τη 
διεξαγωγή ή ανάθεση ανεξάρτητης 
έρευνας σχετικά με τον αντίκτυπο των 
αλλαγών του κατώτατου μισθού στους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις.

Or. en
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Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαφοροποιήσεις και κρατήσεις Ίση μεταχείριση και κρατήσεις

Or. en

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν διαφορετικά επίπεδα νόμιμου 
κατώτατου μισθού για συγκεκριμένες 
ομάδες εργαζομένων. Τα κράτη μέλη 
διατηρούν τις εν λόγω διαφοροποιήσεις 
στο ελάχιστο και διασφαλίζουν ότι οι 
υπάρχουσες διαφοροποιήσεις δεν 
εισάγουν διακρίσεις, είναι αναλογικές, 
κατά περίπτωση χρονικά περιορισμένες, 
και δικαιολογούνται αντικειμενικά και 
λογικά από θεμιτό στόχο.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
ίση μεταχείριση των εργαζομένων κατά 
την εφαρμογή της προστασίας του 
κατώτατου μισθού. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι νόμιμοι κατώτατοι 
μισθοί, εφόσον υφίστανται, εφαρμόζονται 
σε όλους τους εργαζομένους.

Or. en

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν κρατήσεις διά νόμου οι οποίες 
μειώνουν την αμοιβή που καταβάλλεται 
στους εργαζομένους σε επίπεδο 
χαμηλότερο εκείνου του νόμιμου 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
δεν υφίστανται κρατήσεις όπως οι 
δαπάνες που αφορούν την εργασία, οι 
οποίες μειώνουν την αμοιβή που 
καταβάλλεται στους εργαζομένους σε 
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κατώτατου μισθού. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω κρατήσεις 
από τους νόμιμους κατώτατους μισθούς 
είναι αναγκαίες, αντικειμενικά 
δικαιολογημένες και αναλογικές.

επίπεδο χαμηλότερο εκείνου του νόμιμου 
κατώτατου μισθού. Από τον υπολογισμό 
των νόμιμων κατώτατων μισθών 
αποκλείονται οι πρόσθετες πληρωμές, 
όπως τα φιλοδωρήματα, οι υπερωρίες, τα 
επιδόματα στα τέλη του έτους, τα 
επιδόματα διακοπών. καθώς και τα 
επιμίσθια.

Or. en

Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον 
καθορισμό και την επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών

Συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον 
καθορισμό και την επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών

Or. en

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να διασφαλίζουν ότι οι 
κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν εγκαίρως 
και ουσιαστικά στον καθορισμό και την 
επικαιροποίηση των νόμιμων κατώτατων 
μισθών, μεταξύ άλλων μέσω συμμετοχής 
τους στα συμβουλευτικά όργανα του 
άρθρου 5 παράγραφος 5, και ιδίως όσον 
αφορά:

Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι οι 
κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν εγκαίρως 
και τακτικά στον καθορισμό και την 
επικαιροποίηση των νόμιμων κατώτατων 
μισθών κατά έγκαιρο και αποτελεσματικό 
τρόπο, μεταξύ άλλων μέσω συμμετοχής 
τους στα συμβουλευτικά όργανα του 
άρθρου 5 παράγραφος 4, και ιδίως όσον 
αφορά:

Or. en
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Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την επιλογή και την εφαρμογή των 
κριτηρίων και των ενδεικτικών τιμών 
αναφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 5 
παράγραφοι 1, 2 και 3 για τον καθορισμό 
των επιπέδων των νόμιμων κατώτατων 
μισθών· 

α) την επιλογή και την εφαρμογή των 
κριτηρίων και των ενδεικτικών τιμών 
αναφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 5 
για τον καθορισμό του επιπέδου των 
νόμιμων κατώτατων μισθών·

Or. en

Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την επικαιροποίηση των επιπέδων 
των νόμιμων κατώτατων μισθών που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 4·

β) την επικαιροποίηση των επιπέδων 
των νόμιμων κατώτατων μισθών που 
αναφέρονται στο άρθρο 5·

Or. en

Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη θέσπιση των διαφοροποιήσεων 
στους νόμιμους κατώτατους μισθούς και 
των κρατήσεων από τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς που αναφέρονται 
στο άρθρο 6·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, λαμβάνουν, κατά 
περίπτωση, τα ακόλουθα μέτρα για τη 
βελτίωση της πρόσβασης των 
εργαζομένων σε προστασία με τη μορφή 
νόμιμου κατώτατου μισθού:

Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, λαμβάνουν, 
τουλάχιστον, τα ακόλουθα μέτρα για τη 
διασφάλιση της συμμόρφωση με τους 
νόμιμους κατώτατους μισθούς:

Or. en

Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) ενισχύουν τους ελέγχους και τις 
επιτόπιες επιθεωρήσεις που διενεργούν οι 
επιθεωρήσεις εργασίας ή τα όργανα που 
είναι αρμόδια για την επιβολή των 
νόμιμων κατώτατων μισθών. Οι έλεγχοι 
και οι επιθεωρήσεις είναι αναλογικοί και 
δεν εισάγουν διακρίσεις·

(1) ενισχύουν τους ελέγχους και την 
ένταση των επιτόπιων επιθεωρήσεων που 
διενεργούν οι επιθεωρήσεις εργασίας ή τα 
όργανα που είναι αρμόδια για την επιβολή 
των νόμιμων κατώτατων μισθών και 
εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα επαρκών 
πόρων για τον σκοπό αυτό, 
διασφαλίζοντας ότι οι εν λόγω έλεγχοι και 
οι επιθεωρήσεις είναι αποτελεσματικοί, 
αποτρεπτικοί, αναλογικοί και δεν 
εισάγουν διακρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) διασφαλίζουν ότι δημοσιοποιούνται (3) διασφαλίζουν ότι δημοσιοποιούνται 
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πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς, οι οποίες είναι 
σαφείς, περιεκτικές και εύκολα 
προσβάσιμες.

πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς, οι οποίες είναι 
σαφείς, περιεκτικές και εύκολα 
προσβάσιμες και ότι οι εργαζόμενοι έχουν 
πρόσβαση σε καθοδήγηση σε περίπτωση 
που οι εργοδότες τους παραβιάζουν την 
απαίτηση να καταβάλλεται ο νόμιμος 
κατώτατος μισθός.

Or. en

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) να παρέχουν στους εργαζομένους 
και τους εργοδότες, κατόπιν αιτήματος 
αμφοτέρων, πρόσβαση σε διαμεσολάβηση 
ή επίλυση διαφορών.

Or. en

Τροπολογία 62

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με την οδηγία 2014/24/ΕΕ, την 
οδηγία 2014/25/ΕΕ και την οδηγία 
2014/23/ΕΕ, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζουν ότι, 
κατά την εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων ή 
συμβάσεων παραχώρησης, οι οικονομικοί 
φορείς συμμορφώνονται με τους μισθούς 
που καθορίζονται από τις συλλογικές 
συμβάσεις για τον σχετικό κλάδο και 
γεωγραφική περιοχή και με τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς, στο μέτρο που 
υφίστανται.

Σύμφωνα με τις οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 
2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ, τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να 
διασφαλίζουν ότι, κατά την εκτέλεση 
δημόσιων συμβάσεων ή συμβάσεων 
παραχώρησης, οι οικονομικοί φορείς 
αναγνωρίζουν τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, αναγνωρίζουν το δικαίωμα 
των εργαζομένων να οργανώνονται, να 
συμμετέχουν σε συλλογική 
διαπραγμάτευση, καθώς και 
συμμορφώνονται με τις απολαβές και τους 
λοιπούς εργασιακούς όρους που 
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καθορίζονται από νόμο ή από τις 
συλλογικές συμβάσεις για τον σχετικό 
κλάδο ή γεωγραφική περιοχή και με τους 
νόμιμους κατώτατους μισθούς, στο μέτρο 
που υφίστανται, καθώς και με το 
ενωσιακό, εθνικό και διεθνές δίκαιο των 
κοινωνικών δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 63

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη αναθέτουν στις 
αρμόδιες αρχές τους την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών εργαλείων συλλογής 
δεδομένων για την παρακολούθηση της 
κάλυψης από κατώτατους μισθούς και της 
επάρκειας αυτών.

1. Τα κράτη μέλη αναθέτουν στις 
αρμόδιες αρχές τους, σε συνεργασία με 
τους κοινωνικούς εταίρους, την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών εργαλείων συλλογής 
δεδομένων για την παρακολούθηση της 
κάλυψης από κατώτατους μισθούς και της 
επάρκειας αυτών.

Or. en

Τροπολογία 64

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) τις υφιστάμενες διαφοροποιήσεις 
και το ποσοστό των εργαζομένων που 
καλύπτονται από αυτές·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 65

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) τις υφιστάμενες κρατήσεις· διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 66

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) το ποσοστό της κάλυψης από 
συλλογικές διαπραγματεύσεις.

iv) το ποσοστό της κάλυψης από 
συλλογικές διαπραγματεύσεις όσον αφορά 
τις απολαβές.

Or. en

Τροπολογία 67

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) το ποσοστό της κάλυψης από 
συλλογικές διαπραγματεύσεις·

ii) το ποσοστό της κάλυψης από 
συλλογικές διαπραγματεύσεις όσον αφορά 
τις απολαβές·

Or. en

Τροπολογία 68

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) για εθνικά σχέδια δράσης:

Or. en

Τροπολογία 69

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α – σημείο i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) την πρόοδο και την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων και των 
πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί για 
την αύξηση του ποσοστού κάλυψης των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων·

Or. en

Τροπολογία 70

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α – σημείο ii (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) τον αντίκτυπο της πολιτικής για 
τις δημόσιες συμβάσεις στην αύξηση του 
ποσοστού των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων·

Or. en

Τροπολογία 71

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οι πληροφορίες σχετικά με την προστασία 

διαγράφεται
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με τη μορφή κατώτατου μισθού, 
συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών 
συμβάσεων και των μισθολογικών όρων 
αυτών, είναι διαφανείς και δημοσίως 
προσβάσιμες.

Or. en

Τροπολογία 72

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή αξιολογεί τα δεδομένα 
που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη με τις 
εκθέσεις της παραγράφου 2 και υποβάλλει 
ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

4. Η Επιτροπή αξιολογεί τα δεδομένα 
που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη με τις 
εκθέσεις της παραγράφου 2 και υποβάλλει 
ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο μπορούν να υποβάλουν 
παρατηρήσεις σχετικά με την εν λόγω 
έκθεση.

Or. en

Τροπολογία 73

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Με βάση την έκθεση της 
Επιτροπής, η Επιτροπή Απασχόλησης του 
άρθρου 150 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προβαίνει ετησίως σε εξέταση της 
προώθησης των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό των 
μισθών και της επάρκειας των κατώτατων 
μισθών στα κράτη μέλη.

5. προκειμένου να συζητηθούν οι 
εκθέσεις της Επιτροπής, η επιτροπή 
απασχόλησης που αναφέρεται στο άρθρο 
150 ΣΛΕΕ προβαίνει ετησίως σε εξέταση 
των εκθέσεων της Επιτροπής 
προκειμένου να αξιολογήσει την 
προώθηση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό των 
μισθών, την έκταση και την ποιότητα του 
σεβασμού του δικαιώματος συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και του ποσοστού 
αύξησης της κάλυψης των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, καθώς και τον δίκαιο 
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χαρακτήρα και την επάρκεια των 
νόμιμων κατώτατων μισθών στα κράτη 
μέλη, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 74

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
χωρίς να θίγονται οι ειδικές μορφές 
επανόρθωσης και επίλυσης διαφορών που 
τυχόν προβλέπονται σε συλλογικές 
συμβάσεις, οι εργαζόμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων των 
οποίων η σχέση εργασίας έχει λήξει, έχουν 
πρόσβαση σε αποτελεσματικό και 
αμερόληπτο μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών και δικαίωμα σε επανόρθωση, 
συμπεριλαμβανομένης επαρκούς 
αποζημίωσης, σε περίπτωση προσβολής 
των δικαιωμάτων τους που σχετίζονται με 
τον νόμιμο κατώτατο μισθό ή την 
προστασία με τη μορφή κατώτατου μισθού 
η οποία παρέχεται από συλλογική 
σύμβαση.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
χωρίς να θίγονται οι ειδικές μορφές 
επανόρθωσης και επίλυσης διαφορών που 
τυχόν προβλέπονται σε συλλογικές 
συμβάσεις, κατά περίπτωση, οι 
εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων των οποίων η σχέση εργασίας έχει 
λήξει, έχουν πρόσβαση σε 
αποτελεσματικό, έγκαιρο και αμερόληπτο 
μηχανισμό επίλυσης διαφορών και 
δικαίωμα σε επανόρθωση, 
συμπεριλαμβανομένης επαρκούς 
αποζημίωσης, σε περίπτωση προσβολής 
των δικαιωμάτων τους που σχετίζονται με 
τον νόμιμο κατώτατο μισθό ή την 
προστασία με τη μορφή κατώτατου μισθού 
η οποία παρέχεται από συλλογική 
σύμβαση.

Or. en

Τροπολογία 75

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για την προστασία των 
εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των 
εργαζομένων που είναι εκπρόσωποι 

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για την προστασία των 
εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των 
εργαζομένων που είναι εκπρόσωποι 



PR\1228331EL.docx 45/47 PE689.873v02-00

EL

εργαζομένων, από κάθε δυσμενή 
μεταχείριση από τον εργοδότη και από 
οποιεσδήποτε δυσμενείς συνέπειες που 
έχουν ως αιτία την υποβολή καταγγελίας 
στον εργοδότη ή την κίνηση οποιασδήποτε 
διαδικασίας με σκοπό την επιβολή της 
συμμόρφωσης με τα δικαιώματα που 
σχετίζονται με τον νόμιμο κατώτατο μισθό 
ή την προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από συλλογική 
σύμβαση.

εργαζομένων ή μέλη των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, από κάθε δυσμενή 
μεταχείριση από τον εργοδότη ή τρίτα 
μέρη και από οποιεσδήποτε δυσμενείς 
συνέπειες που έχουν ως αιτία την υποβολή 
καταγγελίας στον εργοδότη ή την κίνηση 
οποιασδήποτε διαδικασίας με σκοπό την 
επιβολή της συμμόρφωσης με το 
εφαρμοστέο δίκαιο και τη διευκόλυνση 
της άσκησης των δικαιωμάτων που 
σχετίζονται με τον νόμιμο κατώτατο μισθό 
ή την προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από συλλογική 
σύμβαση.

Or. en

Τροπολογία 76

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθέσουν 
στους κοινωνικούς εταίρους την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας, εφόσον οι 
κοινωνικοί εταίροι το ζητήσουν από 
κοινού. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα 
για να διασφαλίσουν ότι τα αποτελέσματα 
που επιδιώκει η παρούσα οδηγία είναι 
εξασφαλισμένα ανά πάσα στιγμή.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την ενιαία 
και έγκαιρη διαβούλευση των κοινωνικών 
εταίρων αναφορικά με τα εθνικά μέτρα 
προκειμένου να εφαρμοστεί η οδηγία 
αυτή και μπορούν να αναθέσουν στους 
κοινωνικούς εταίρους την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, εφόσον οι κοινωνικοί 
εταίροι το ζητήσουν από κοινού. Στην 
περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να 
διασφαλίσουν ότι τα αποτελέσματα που 
επιδιώκει η παρούσα οδηγία είναι 
εξασφαλισμένα ανά πάσα στιγμή.

Or. en

Τροπολογία 77

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή διεξάγει αξιολόγηση της 
οδηγίας έως τις [πέντε έτη μετά την 
ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο]. 
Ακολούθως, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
έκθεση εξέτασης της εφαρμογής της 
οδηγίας και προτείνει, στο μέτρο που 
ενδείκνυται, νομοθετικές τροποποιήσεις.

Η Επιτροπή διεξάγει αξιολόγηση της 
οδηγίας έως τις [τρία έτη μετά την 
ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο]. 
Ακολούθως, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
έκθεση εξέτασης της εφαρμογής της 
οδηγίας και προτείνει, στο μέτρο που 
ενδείκνυται, νομοθετικές τροποποιήσεις.

Or. en

Τροπολογία 78

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία δεν αποτελεί 
βάσιμο λόγο για την υποβάθμιση του 
γενικού επιπέδου προστασίας που ήδη 
παρέχεται στους εργαζομένους εντός των 
κρατών μελών.

1. Η παρούσα οδηγία δεν αποτελεί 
βάσιμο λόγο για την υποβάθμιση του 
γενικού επιπέδου προστασίας που ήδη 
παρέχεται στους εργαζομένους εντός των 
κρατών μελών, όπως η μείωση των 
επιπέδων των μισθών ή η κατάργηση των 
υφιστάμενων νόμιμων κατώτατων 
μισθών.

Or. en

Τροπολογία 79

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην 
Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών 
διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες 
θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από 
την παρούσα οδηγία.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην 
Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών 
διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες 
θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από 
την παρούσα οδηγία καθώς και όλες τις 
μεταγενέστερες τροποποιήσεις των εν 
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λόγω διατάξεων και τον τρόπο 
συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στη 
μεταφορά.

Or. en


