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Τροπολογία 17
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση οδηγίας
–

Πρόταση απόρριψης

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών 
και Ισότητας των Φύλων καλεί την 
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να προτείνει την απόρριψη της 
πρότασης οδηγίας της Επιτροπής για 
επαρκείς κατώτατους μισθούς στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 18
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση οδηγίας
Tίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για επαρκείς κατώτατους μισθούς στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση

Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

Or. en

Τροπολογία 19
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 20
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 153 παράγραφος 2, σε 
συνδυασμό με το άρθρο 153 παράγραφος 1 
στοιχείο β), στοιχείο στ) και παράγραφος 
5,

Or. es

Τροπολογία 21
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. es

Τροπολογία 22
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. es

Τροπολογία 23
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 153 παράγραφος 5 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η αρμοδιότητα όσον αφορά τις 
αμοιβές και το δικαίωμα του 
συνεταιρίζεσθαι έγκειται αποκλειστικά 
στα κράτη μέλη,
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Or. es

Τροπολογία 24
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 27 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όλοι οι εργαζόμενοι ή οι εκπρόσωποί τους 
έχουν δικαίωμα στην έγκαιρη ενημέρωση 
και διαβούλευση, στις περιπτώσεις και 
υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται 
από το δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές 
νομοθεσίες και πρακτικές,

Or. es

Τροπολογία 25
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. es

Τροπολογία 26
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 2 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. es

Τροπολογία 27
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. es

Τροπολογία 28
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 29
Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Σύμφωνα με το άρθρο 153 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση υποστηρίζει και συμπληρώνει τη 
δράση των κρατών μελών στον τομέα 
των όρων εργασίας. Ωστόσο, είναι 
σημαντικό να σημειωθεί, σύμφωνα με την 
παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, ότι 
«Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν 
εφαρμόζονται στις αμοιβές, στο δικαίωμα 
του συνεταιρίζεσθαι, στο δικαίωμα 
απεργίας ή στο δικαίωμα της 
ανταπεργίας (λοκ-άουτ)». Συνεπώς, η 
ανάληψη δράσης για τον καθορισμό των 
κατώτατων μισθών εμπίπτει στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών 
μελών και θα πρέπει να τηρείται.

Or. pl

Τροπολογία 30
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(2) Το άρθρο 31 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης36 κατοχυρώνει το 
δικαίωμα κάθε εργαζομένου σε συνθήκες 
εργασίας οι οποίες σέβονται την υγεία, την 
ασφάλεια και την αξιοπρέπειά του, και το 
άρθρο 23 αναγνωρίζει ότι η ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών πρέπει να 
εξασφαλίζεται σε όλους τους τομείς, 
μεταξύ άλλων στην απασχόληση, την 
εργασία και τις αποδοχές.
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_________________ _________________
36 Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2012/C 326/02 
(ΕΕΕΕ C326/391 της 26.10.2012).

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

Or. en

Τροπολογία 31
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. es

Τροπολογία 32
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Το άρθρο 23 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει το 
δικαίωμα στην ισότητα μεταξύ γυναικών 
και ανδρών σε όλους τους τομείς, μεταξύ 
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άλλων στην απασχόληση, την εργασία και 
τις αποδοχές·

Or. en

Τροπολογία 33
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Το άρθρο 21 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει το 
δικαίωμα στη μη διάκριση λόγω φύλου, 
φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής 
ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών 
χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή 
κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους 
εθνικής μειονότητας, περιουσίας, 
γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού.

Or. en

Τροπολογία 34
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2γ) Το άρθρο 7 του Διεθνούς 
Συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά 
και μορφωτικά δικαιώματα αναγνωρίζει 
το δικαίωμα όλων σε δίκαιο μισθό και 
αμοιβή ίση με την αξία της εργασίας, και 
σε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για 
τους ίδιους και τις οικογένειές τους.
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Or. en

Τροπολογία 35
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(3) Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης 
ορίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων, των 
οικιακών βοηθών και των φροντιστών, 
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. Αναγνωρίζει το 
δικαίωμα σε ίση αμοιβή για εργασία ίσης 
αξίας και το δικαίωμα των εργαζομένων 
σε ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση σε 
θέματα απασχόλησης και εργασίας χωρίς 
διακρίσεις. Καθορίζει το δικαίωμα στην 
προστασία από τη φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό και το δικαίωμα 
σε αμοιβή που διασφαλίζει στους 
εργαζομένους και στις οικογένειές τους 
αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης·

Or. en

Τροπολογία 36
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση οδηγίας
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Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(3) Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης 
ορίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν 
δικαίωμα σε δίκαιες συνθήκες εργασίας. 
Αναγνωρίζει το δικαίωμα όλων των 
εργαζομένων σε δίκαιη αμοιβή που να 
διασφαλίζει στους ίδιους και στις 
οικογένειές τους αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης και το δικαίωμα των ανδρών 
και γυναικών εργαζομένων σε ίση αμοιβή 
για εργασία ίσης αξίας. 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. Το 
άρθρο 5 του ΕΚΧ αναγνωρίζει το 
δικαίωμα των εργαζομένων και των 
εργοδοτών στον συνδικαλισμό και το 
άρθρο 6 αναγνωρίζει το δικαίωμα 
συλλογικής διαπραγμάτευσης.

Or. en

Τροπολογία 37
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, Chrysoula 
Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos

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 

(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 
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συνάπτονται ελεύθερα, καθώς και των 
μηχανισμών καθορισμού νόμιμων 
κατώτατων μισθών, ώστε να διασφαλίζεται 
η αποτελεσματική άσκηση του 
δικαιώματος αυτού.

συνάπτονται ελεύθερα και των 
μηχανισμών καθορισμού νόμιμων 
κατώτατων μισθών, ώστε να διασφαλίζεται 
η αποτελεσματική άσκηση του 
δικαιώματος αυτού, καθώς και του 
δικαιώματος των ανδρών και των 
γυναικών εργαζομένων σε ίση αμοιβή για 
εργασία ίσης αξίας.

Or. fr

Τροπολογία 38
Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Maria Noichl, Pina Picierno

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 39
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 40
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) Το κεφάλαιο II του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, που 
διακηρύχθηκε στο Γκέτεμποργκ στις 17 
Νοεμβρίου 2017, καθορίζει ένα σύνολο 
αρχών με στόχο να χρησιμεύσουν ως 
οδηγός για τη διασφάλιση δίκαιων όρων 
εργασίας. Οι αρχές υπ’ αριθ. 2 και 3 
προβλέπουν ίση μεταχείριση με ευκαιρίες 
αναφορικά με τη συμμετοχή στην αγορά 
εργασίας, τους όρους και τις 
προϋποθέσεις για την απασχόληση και τη 
σταδιοδρομία μεταξύ των δύο φύλων και 
ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής 
προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού. Η αρχή υπ’ αριθ. 6 του 



AM\1231553EL.docx 15/165 PE692.831v01-00

EL

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

ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων επιβεβαιώνει ότι οι 
εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε δίκαιους 
μισθούς που επιτρέπουν αξιοπρεπές 
επίπεδο διαβίωσης. Επιπλέον, ορίζει ότι 
διασφαλίζονται επαρκείς ελάχιστοι μισθοί, 
κατά τρόπο που επιτρέπει την εκπλήρωση 
των αναγκών του εργαζομένου και της 
οικογένειάς του με βάση τις εθνικές 
οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, ενώ 
παράλληλα διασφαλίζονται η πρόσβαση 
στην απασχόληση και η παροχή κινήτρων 
για την αναζήτηση εργασίας. Περαιτέρω, 
υπενθυμίζει ότι αποτρέπεται η φτώχεια των 
εργαζομένων και ότι ο καθορισμός όλων 
των μισθών γίνεται με διαφανή και 
προβλέψιμο τρόπο και με σεβασμό της 
αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων.

Or. en

Τροπολογία 41
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

στην απασχόληση και η παροχή κινήτρων 
για την αναζήτηση εργασίας. Περαιτέρω, 
υπενθυμίζει ότι αποτρέπεται η φτώχεια των 
εργαζομένων και ότι ο καθορισμός όλων 
των μισθών γίνεται με διαφανή και 
προβλέψιμο τρόπο σύμφωνα με τις 
εθνικές πρακτικές και με σεβασμό της 
αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων.

Or. es

Τροπολογία 42
Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η κατευθυντήρια γραμμή 5 της 
απόφασης (ΕΕ) 2020/1512 του 
Συμβουλίου καλεί τα κράτη μέλη37, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών με εθνικό 
νόμιμο κατώτατο μισθό, να διασφαλίζουν 
την αποτελεσματική συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων στον καθορισμό των 
μισθών, ώστε να καθορίζονται δίκαιοι 
μισθοί που επιτρέπουν αξιοπρεπές βιοτικό 
επίπεδο και να καθίσταται δυνατή η 
επαρκής ανταπόκριση των μισθών στις 
αλλαγές της παραγωγικότητας, με σκοπό 
την ανοδική σύγκλιση. Η εν λόγω 
κατευθυντήρια γραμμή καλεί επίσης τα 
κράτη μέλη να προωθήσουν τον κοινωνικό 
διάλογο και τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των 
μισθών. Επιπλέον, καλεί τα κράτη μέλη 
και τους κοινωνικούς εταίρους να 
εξασφαλίζουν ότι όλοι οι εργαζόμενοι 
λαμβάνουν επαρκείς και δίκαιους μισθούς, 
επωφελούμενοι από συλλογικές συμβάσεις 
ή από επαρκείς νόμιμους κατώτατους 
μισθούς, και λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιπτώσεις τους στην ανταγωνιστικότητα, 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη 
φτώχεια των εργαζομένων. Η ετήσια 
στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 

(5) Η κατευθυντήρια γραμμή 5 της 
απόφασης (ΕΕ) 2020/1512 του 
Συμβουλίου καλεί τα κράτη μέλη37, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών με εθνικό 
νόμιμο κατώτατο μισθό, να διασφαλίζουν 
την αποτελεσματική συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων στον καθορισμό των 
μισθών, ώστε να καθορίζονται δίκαιοι 
μισθοί που επιτρέπουν αξιοπρεπές βιοτικό 
επίπεδο και να καθίσταται δυνατή η 
επαρκής ανταπόκριση των μισθών στις 
αλλαγές της παραγωγικότητας, με σκοπό 
την ανοδική σύγκλιση. Η εν λόγω 
κατευθυντήρια γραμμή καλεί επίσης τα 
κράτη μέλη να προωθήσουν τον κοινωνικό 
διάλογο και τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των 
μισθών. Επιπλέον, καλεί τα κράτη μέλη 
και τους κοινωνικούς εταίρους να 
εξασφαλίζουν ότι όλοι οι εργαζόμενοι 
λαμβάνουν επαρκείς και δίκαιους μισθούς, 
επωφελούμενοι από συλλογικές συμβάσεις 
ή από επαρκείς νόμιμους κατώτατους 
μισθούς, και λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιπτώσεις τους στην ανταγωνιστικότητα, 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη 
φτώχεια των εργαζομένων. Η ετήσια 
στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
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202138 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να θεσπίσουν μέτρα για τη 
διασφάλιση δίκαιων συνθηκών εργασίας. 
Περαιτέρω, η ετήσια στρατηγική για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη 202039 υπενθύμισε ότι, 
στο πλαίσιο των διευρυνόμενων 
κοινωνικών χασμάτων, είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι κάθε εργαζόμενος 
αμείβεται επαρκώς. Επιπλέον, έχει εκδοθεί 
σειρά ειδικών ανά χώρα συστάσεων για 
ορισμένα κράτη μέλη στον τομέα των 
κατώτατων μισθών. Ωστόσο, οι επιμέρους 
χώρες ενδέχεται να είναι απρόθυμες να 
βελτιώσουν τις ρυθμίσεις τους για τους 
κατώτατους μισθούς λόγω της αντίληψης 
ότι αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει 
αρνητικά την εξωτερική 
ανταγωνιστικότητα κόστους τους.

202138 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να θεσπίσουν μέτρα για τη 
διασφάλιση δίκαιων συνθηκών εργασίας. 
Περαιτέρω, η ετήσια στρατηγική για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη 202039 υπενθύμισε ότι, 
στο πλαίσιο των διευρυνόμενων 
κοινωνικών χασμάτων, είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι κάθε εργαζόμενος 
αμείβεται επαρκώς. Επιπλέον, έχει εκδοθεί 
σειρά ειδικών ανά χώρα συστάσεων για 
ορισμένα κράτη μέλη στον τομέα των 
κατώτατων μισθών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
ενδέχεται να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη 
να βελτιώσουν τον μηχανισμό 
καθορισμού του κατώτατου μισθού και 
του ποσού του, λαμβάνοντας ιδιαίτερα 
υπόψη τις διαφορετικές οικονομικές 
συνθήκες και τηρώντας τις παραδόσεις 
των κρατών μελών στο πλαίσιο αυτό.

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

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

38 Ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2020) 
575 final.

38 Ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2020) 
575 final.

39 Ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2019) 
650 final.

39 Ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2019) 
650 final.

Or. pl

Τροπολογία 43
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Sirpa 
Pietikäinen, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Η ισότητα ανδρών και γυναικών 
συνιστά θεμελιώδη αρχή της Ένωσης. 
Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συνθήκης 
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για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η προώθηση 
της ισότητας μεταξύ γυναικών και 
ανδρών είναι ένας από τους στόχους της 
Ένωσης και, σύμφωνα με το άρθρο 8 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών θα πρέπει να 
προάγεται σε όλες τις δραστηριότητες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 44
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Cindy Franssen, Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) Δυνάμει του άρθρου 21 του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαγορεύεται κάθε 
διάκριση για οποιονδήποτε λόγο, ενώ το 
άρθρο 23 ορίζει ότι η ισότητα γυναικών 
και ανδρών πρέπει να εξασφαλίζεται σε 
όλους τους τομείς, μεταξύ άλλων στην 
απασχόληση, την εργασία και τις 
αποδοχές.

Or. en

Τροπολογία 45
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Sirpa 
Pietikäinen, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5γ) λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα 
των φύλων αποτελεί βασική αρχή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να 
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αντικατοπτρίζεται σε όλες τις πολιτικές 
και νομοθεσίες της ΕΕ

Or. en

Τροπολογία 46
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(6) Η βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας και διαβίωσης, μεταξύ άλλων 
μέσω επαρκών κατώτατων μισθών, ωφελεί 
τόσο τους εργαζομένους όσο και τις 
επιχειρήσεις 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, καθώς και η καταπολέμηση της 
αδήλωτης εργασίας, η οποία επηρεάζει 
κυρίως τις γυναίκες μέσω συστημάτων 
παροχής κινήτρων για την επαγγελματική 
αναγνώριση και απλουστευμένων 
εργαλείων υποβολής δηλώσεων, 
συμβάλλουν 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. fr

Τροπολογία 47
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Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 48
Frances Fitzgerald, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Cindy Franssen, Sirpa Pietikäinen

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 

(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 
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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.

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, καθώς και στην προώθηση 
της ισότητας των φύλων. Ο ανταγωνισμός 
στην ενιαία αγορά θα πρέπει να βασίζεται 
σε υψηλά κοινωνικά πρότυπα, στην 
καινοτομία και στη βελτίωση της 
παραγωγικότητας, με διασφάλιση ίσων 
όρων ανταγωνισμού.

Or. en

Τροπολογία 49
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Sirpa 
Pietikäinen, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(7) Όταν καθορίζονται σε επαρκή 
επίπεδα, 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 περιόδους κρίσης και σε 
περιόδους έπειτα από κρίσεις, όπως 
αναγνωρίζεται στη σύμβαση 131 της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τη 
θέσπιση συστήματος καθορισμού 
κατώτατων μισθών. Οι κατώτατοι μισθοί 
συμβάλλουν στη στήριξη της εγχώριας 
ζήτησης, ενισχύουν τα κίνητρα για εργασία 
και μειώνουν τις μισθολογικές ανισότητες 
και τη φτώχεια των εργαζομένων. 
Λαμβάνοντας υπόψη την 
υπερεκπροσώπηση των γυναικών σε 
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χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, οι 
κατώτατοι μισθοί μπορούν επίσης να 
συμβάλουν σημαντικά στη διασφάλιση 
επαρκών αποδοχών για όλους και στη 
μείωση των μισθολογικών διαφορών 
μεταξύ των φύλων.

Or. en

Τροπολογία 50
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, Chrysoula 
Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 51
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7a) Σε περιόδους οικονομικής 
κάμψης, όπως αυτή που επέφερε η κρίση 
της νόσου COVID-19, ο ρόλος των 
επαρκών κατώτατων μισθών στην 
προστασία των χαμηλόμισθων 
εργαζομένων και στη μείωση των 
μισθολογικών ανισοτήτων είναι κρίσιμος 
για τη στήριξη μιας βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομικής και 
κοινωνικής ανάκαμψης. Η κρίση της 
νόσου COVID-19 επηρέασε δυσανάλογα 
τους μισθούς των γυναικών και των 
χαμηλόμισθων εργαζομένων, 
αναδεικνύοντας την ανάγκη 
επαναξιολόγησης της επάρκειας των 
μισθών σε ορισμένους χαμηλόμισθους, 
ως επί το πλείστον γυναικοκρατούμενους 
τομείς που αποδείχθηκαν απαραίτητοι 
και μεγάλης κοινωνικής αξίας κατά τη 
διάρκεια της κρίσης.

Or. en

Τροπολογία 52
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, Chrysoula 
Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

για τη στήριξη μιας βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομικής ανάκαμψης, 
καθώς υπάρχουν χρόνιες ελλείψεις 
δεξιοτήτων σε πολλούς τομείς, μεταξύ 
των οποίων και στους ως επί το πλείστον 
γυναικοκρατούμενους τομείς. Η κρίση 
της νόσου COVID-19, κατά τη διάρκεια 
της οποίας ορισμένοι χαμηλά 
αμειβόμενοι, ως επί το πλείστον 
γυναικοκρατούμενοι τομείς αποδείχθηκαν 
απαραίτητοι, επεσήμανε την ανάγκη να 
επανεκτιμηθεί η επάρκεια των μισθών σε 
ορισμένους τομείς. 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, 
καθώς και την οικονομική αυτονομία των 
γυναικών και απαλλάσσοντας γυναίκες και 
παιδιά από τη φτώχεια.

Or. fr

Τροπολογία 53
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(8) Οι γυναίκες, οι νέοι, οι εργαζόμενοι 
χαμηλής ειδίκευσης, οι μετανάστες και τα 
άτομα από φυλετικό ή εθνοτικό 
υπόβαθρο, τα άτομα με αναπηρία και όσοι 
υπόκεινται σε πολλαπλές και διατομεακές 
μορφές διακρίσεων, είναι πιθανότερο να 
αμείβονται με τον κατώτατο ή με χαμηλό 
μισθό απ’ ό,τι άλλες ομάδες ή να 
αποκλείονται από οποιαδήποτε μορφή 
μισθολογικής προστασίας. Σε περιόδους 
οικονομικής κάμψης, όπως αυτή που 
επέφερε η κρίση της νόσου Covid-19, ο 
ρόλος των κατώτατων μισθών στην 
προστασία των χαμηλόμισθων 
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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.

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

Or. en

Τροπολογία 54
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Sirpa 
Pietikäinen, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(8) Οι γυναίκες, οι μόνοι γονείς, οι 
νέοι, οι εργαζόμενοι χαμηλής ειδίκευσης 
και τα άτομα με αναπηρία είναι πιθανότερο 
να αμείβονται με τον κατώτατο ή με 
χαμηλό μισθό απ’ ό,τι άλλες ομάδες. Σε 
περιόδους οικονομικής κάμψης, όπως αυτή 
που επέφερε η κρίση της νόσου Covid-19, 
ο ρόλος των κατώτατων μισθών στην 
προστασία των χαμηλόμισθων 
εργαζομένων καθίσταται ακόμη 
σημαντικότερος, είναι δε κρίσιμος για τη 
στήριξη μιας βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομικής ανάκαμψης. 
Επιπλέον, η αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που σχετίζονται με τους 
κατώτατους μισθούς προάγει την ισότητα 
των φύλων, δημιουργώντας ίσες 
ευκαιρίες, συμβάλλοντας στην 
προσπάθεια να διασφαλιστεί ίση 
μεταχείριση στην εργασία, γεφυρώνοντας 
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τη φτώχεια. το μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων και απαλλάσσοντας τις 
γυναίκες από τη φτώχεια και/ή τον 
κοινωνικό αποκλεισμό1a.

_________________
1α Το 22,4 % του πληθυσμού της ΕΕ 
διατρέχει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού 
αποκλεισμού – αυτό περιλαμβάνει το 
24,9 % όλων των παιδιών στην Ευρώπη, 
το 23,3 % των γυναικών, το 18,2 % των 
οποίων είναι άνω των 65 ετών

Or. en

Τροπολογία 55
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(8) Οι γυναίκες, οι νέοι, οι εργαζόμενοι 
χαμηλής ειδίκευσης, τα άτομα με αναπηρία 
και ορισμένοι εργαζόμενοι σε τομείς της 
ανθρώπινης δραστηριότητας 
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν 
μεγαλύτερη πιθανότητα να αμείβονται με 
τον κατώτατο ή με χαμηλό μισθό. Η 
εξασφάλιση ίσης αμοιβής, με κριτήριο 
την αριστεία προς όφελος της 
ανταγωνιστικότητας, και η διευκόλυνση 
της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής 
και προσωπικής ζωής, μεταξύ άλλων και 
για τους άνδρες, είναι αναγκαίες για την 
προώθηση δίκαιας και αλληλέγγυας 
κοινωνίας.

Or. es
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Τροπολογία 56
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(8) Οι γυναίκες, οι νέοι, οι εργαζόμενοι 
χαμηλής ειδίκευσης και τα άτομα με 
αναπηρία 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 
και συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των 
φύλων και απαλλάσσοντας γυναίκες και τα 
παιδιά τους από τη φτώχεια και 
περιορίζοντας την έμφυλη επισφάλεια. Η 
διασφάλιση της ισότητας των αμοιβών 
και οι προσπάθειες για μια καλή 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής, και για τους άνδρες, 
είναι ζωτικής σημασίας για την 
κοινωνική συνοχή στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 57
Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Η καθιέρωση επαρκούς 
κατώτατου μισθού στοχεύει στη δίκαιη 
και αλληλέγγυα κατανομή του πλούτου, 
προκειμένου να παρέχει στους 
εργαζόμενους ένα αποδεκτό ελάχιστο 
επίπεδο οικονομικών πόρων για μια 
αξιοπρεπή διαβίωση και να τους 
προστατεύει νομικά από αδικαιολόγητους 
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χαμηλούς μισθούς. Σε αυτό το πλαίσιο, 
ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον 
τομέα της φροντίδας, στον οποίο οι 
γυναίκες διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο, 
καθώς και στο σχετικό φαινόμενο της 
άτυπης φροντίδας. Σε αυτόν τον τομέα, οι 
μισθοί παραμένουν γενικά σχετικά 
χαμηλοί, παρά τον πολύτιμο κοινωνικό 
ρόλο που διαδραματίζουν οι πάροχοι 
περίθαλψης, γεγονός που έχει καταδειχθεί 
και αποδειχθεί με σαφήνεια κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Στην 
περίπτωση της άτυπης φροντίδας, η 
οποία είναι δύσκολο να εκτιμηθεί λόγω 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, οι 
φροντιστές λαμβάνουν συνήθως πολύ 
χαμηλότερες αποδοχές, συχνά ακόμη και 
χαμηλότερες από τον εθνικό νόμιμο 
κατώτατο μισθό, και δεν τους 
καταβάλλονται συντάξεις ή κοινωνικές 
εισφορές, πράγμα που σημαίνει ότι δεν 
μπορούν να βασιστούν σε βασικές 
κοινωνικές παροχές. Θα πρέπει να 
αναληφθεί ενδεδειγμένη δράση σε 
επίπεδο Ένωσης και σε επίπεδο κρατών 
μελών με σκοπό την εξάλειψη του εν λόγω 
φαινομένου προς όφελος της κοινωνίας, 
χωρίς να διακυβεύονται οι αγορές 
εργασίας των κρατών μελών. Ωστόσο, 
υπάρχει κίνδυνος τα ανεπαρκώς 
στοχοθετημένα μέτρα να αυξήσουν το 
μέγεθος του φαινομένου.

Or. pl

Τροπολογία 58
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Sirpa 
Pietikäinen, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Σύμφωνα με τη μελέτη του 
Eurofound με τίτλο «Minimum wages in 
2020: Annual review» (Κατώτατοι μισθοί 
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το 2020: ετήσια επανεξέταση), οι 
γυναίκες αποτελούν το 59 % των 
εργαζομένων που αμείβονται με τον 
κατώτατο μισθό, την πλειονότητα των 
εργαζομένων αυτών στην Ευρώπη. 
Επομένως, οποιαδήποτε τροποποίηση 
που σχετίζεται με τον κατώτατο μισθό θα 
τις επηρεάσει δυσανάλογα. Οι γυναίκες 
είναι επίσης μία από τις κύριες 
κατηγορίες εργαζομένων που αμείβονται 
με υποκατώτατους μισθούς, μαζί με τους 
μόνους γονείς, τους νέους εργαζομένους, 
τους εργαζομένους με χαμηλότερο 
επίπεδο εκπαίδευσης ή τους 
εργαζομένους της υπαίθρου με 
εξαρτώμενα παιδιά.

Or. en

Τροπολογία 59
Annika Bruna

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Η νόμιμη και παράνομη 
μετανάστευση εντείνει τη μείωση των 
μισθών των εργαζομένων, ιδίως εκείνων 
που αμείβονται με τον κατώτατο ή με 
χαμηλό μισθό, μια κατηγορία στην οποία 
υπερεκπροσωπούνται οι γυναίκες, οι νέοι 
και οι χαμηλής ειδίκευσης εργαζόμενοι. Η 
απόκτηση νομικού καθεστώτος «μέσω 
της εργασίας» από τους παράνομα 
εργαζομένους που πραγματοποιείται από 
ορισμένα κράτη μέλη θα πρέπει να 
σταματήσει.

Or. fr

Τροπολογία 60
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Sirpa 
Pietikäinen, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8β) Σε περιόδους οικονομικής 
κάμψης, όπως αυτή που επέφερε η κρίση 
της νόσου Covid-19, οι κατώτατοι μισθοί 
διασφαλίζουν ότι τα άτομα θα έχουν 
αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης όπου κι 
αν εργάζονται και η προστασία των 
χαμηλόμισθων εργαζομένων είναι 
ιδιαίτερα σημαντική για την υποστήριξη 
μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομικής ανάκαμψης και τη μείωση 
του μισθολογικού και συνταξιοδοτικού 
χάσματος μεταξύ των φύλων, καθώς και 
την απαλλαγή των γυναικών από τη 
φτώχεια και/ή τον κοινωνικό αποκλεισμό, 
καθώς η πλειονότητα των εργαζομένων 
που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό 
είναι γυναίκες. Η κρίση της νόσου 
COVID-19 προσφέρει μια ευκαιρία να 
ενταθούν οι προσπάθειες διασφάλισης 
βιώσιμων και δίκαιων συνθηκών 
εργασίας και αξιοπρεπών μισθών, να 
αντιμετωπιστούν τα έμφυλα στερεότυπα 
και να επανεκτιμηθεί η επάρκεια των 
μισθών σε ορισμένους χαμηλόμισθους, 
ως επί το πλείστον γυναικοκρατούμενους 
τομείς και επαγγέλματα.

Or. en

Τροπολογία 61
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Sirpa 
Pietikäinen, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8γ) Η υπερεκπροσώπηση των 
γυναικών σε πιο χαμηλόμισθους τομείς 
και επαγγέλματα, όπως η φιλοξενία, η 
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λιανική ή οι προσωπικές υπηρεσίες, 
καθώς και η υγειονομική περίθαλψη, η 
φροντίδα και άλλοι βασικοί τομείς, τις 
κατέστησαν ιδιαίτερα ευάλωτες στις 
επιπτώσεις της κρίσης της νόσου 
COVID-19 που σχετίζονται με την 
εργασία και την απασχόληση (άνευ 
προηγουμένου αύξηση του φόρτου 
εργασίας, κίνδυνοι για την υγεία και 
προκλήσεις για την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής)

Or. en

Τροπολογία 62
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Sirpa 
Pietikäinen, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8δ) Αυτή η οδηγία θα πρέπει να 
συμπληρώσει τη στρατηγική της ΕΕ για 
την ισότητα των φύλων 2020-2025 και να 
συμβάλει στην επίτευξη της ισότητας των 
φύλων προωθώντας τη συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας, σε 
ισότιμη βάση, και συμβάλλοντας στη 
γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των 
φύλων όσον αφορά τις αποδοχές, τις 
αμοιβές και τις συντάξεις. Θα πρέπει 
επίσης να λάβει υπόψη τις δημογραφικές 
αλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των 
επιπτώσεων της γήρανσης του 
πληθυσμού. Επιπλέον, θα πρέπει επίσης 
να συμβάλει στην αντιμετώπιση των 
στερεοτύπων που επικρατούν σε σχέση με 
τους ρόλους των φύλων.

Or. en

Τροπολογία 63
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Sirpa 
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Pietikäinen, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(9) Η πανδημία και η κρίση Covid-19 
έχουν σημαντικό και έμφυλο αντίκτυπο 
στην αγορά εργασίας, ιδίως στον τομέα 
της υγειονομικής περίθαλψης, της 
φροντίδας και σε άλλους βασικούς τομείς, 
στον τομέα των υπηρεσιών και στις μικρές 
επιχειρήσεις, που έχουν υψηλό μερίδιο 
εργαζομένων που αμείβονται με τον 
κατώτατο μισθό. Λαμβάνοντας υπόψη την 
υπερεκπροσώπηση των γυναικών σε 
αυτούς τους τομείς, οι γυναίκες βίωσαν 
μια άνευ προηγουμένου αύξηση του 
φόρτου εργασίας, των κινδύνων για την 
υγεία και των προκλήσεων για την 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής λόγω της αύξησης της 
μη αμειβόμενης παροχής φροντίδας και 
οικιακής εργασίας κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας. 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 
απασχόλησης 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

Τροπολογία 64
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(9) Οι καταστάσεις κρίσης, όπως η 
πανδημία Covid-19, πάντοτε έπλητταν 
ιδιαίτερα τις γυναίκες και τους 
γυναικοκρατούμενους τομείς και άλλους 
τομείς με εργαζομένους που αμείβονται 
με τον κατώτατο μισθό ή χαμηλόμισθους 
εργαζομένους και έχουν 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, όπως οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμες και οι 
εργαζόμενοι στον τομέα της φροντίδας 
και της οικιακής 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

Τροπολογία 65
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, Chrysoula 
Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η πανδημία Covid-19 έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στον τομέα των 

(9) Η πανδημία Covid-19 έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στον τομέα των 
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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.

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, ιδίως στους 
ως επί το πλείστον γυναικοκρατούμενους 
τομείς, καθώς και την αύξηση της 
μισθολογικής ανισότητας σε ορισμένα από 
αυτά.

Or. fr

Τροπολογία 66
Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 
αιτιολογεί επαρκώς τον τρόπο με τον 
οποίο τα προτεινόμενα μέτρα θα 
ελαχιστοποιήσουν οποιαδήποτε 
οικονομική ή διοικητική επιβάρυνση για 
την Ένωση, τις εθνικές κυβερνήσεις, τις 
περιφερειακές ή τοπικές αρχές, τους 
οικονομικούς φορείς και τους πολίτες. Σε 
αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει επίσης να 
ληφθεί υπόψη ο μη ποσοτικοποιήσιμος 
πραγματικός αντίκτυπος της 
υφιστάμενης οικονομικής κρίσης που 
προκλήθηκε από την πανδημία COVID-
19. Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
σχετικά με τους κατώτατους μισθούς θα 
πρέπει να πραγματοποιηθεί κατόπιν 
ενδελεχούς ανάλυσης των επιπτώσεών 
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της στην κοινωνικοοικονομική 
κατάσταση σε διάφορα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επί του παρόντος, 
υπάρχει κίνδυνος η επίτευξη των στόχων 
της παρούσας οδηγίας να έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στην αγορά και στο 
περιβάλλον εργασίας.

Or. pl

Τροπολογία 67
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Sirpa 
Pietikäinen, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Ο διαχωρισμός γυναικών και 
ανδρών στην αγορά εργασίας, λόγω της 
άνισης συγκέντρωσης γυναικών και 
ανδρών σε διάφορους τομείς, αποτελεί 
χρόνιο πρόβλημα στην ΕΕ. Τρεις στις 
δέκα γυναίκες εργάζονται στον τομέα της 
εκπαίδευσης, της υγείας και της 
κοινωνικής εργασίας (8 % των ανδρών), 
οι οποίοι είναι παραδοσιακά 
χαμηλόμισθοι τομείς.

Or. en

Τροπολογία 68
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Αν και προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού υπάρχει σε όλα τα 
κράτη μέλη, σε ορισμένα από αυτά η εν 
λόγω προστασία απορρέει από νομοθετικές 
διατάξεις («νόμιμοι κατώτατοι μισθοί») 

(10) Προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού υπάρχει σε όλα τα 
κράτη μέλη. Η εν λόγω προστασία 
απορρέει από νομοθετικές διατάξεις και 
από συλλογικές συμβάσεις. Πολλά κράτη 
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και από συλλογικές συμβάσεις, ενώ σε 
άλλα παρέχεται αποκλειστικά μέσω 
συλλογικών συμβάσεων.

μέλη διαθέτουν νόμιμους κατώτατους 
μισθούς. Σε ορισμένα κράτη μέλη, οι 
κοινωνικοί εταίροι έχουν δημιουργήσει 
αυτόνομες διαπραγματευτικές δομές που 
συμβάλλουν στον λειτουργικό καθορισμό 
των μισθών. Σε αυτά τα κράτη μέλη, οι 
κοινωνικοί εταίροι διαθέτουν πολλές 
δυνατότητες διαπραγμάτευσης και 
παρακολούθησης της εφαρμογής των 
συμβάσεων που συνάπτονται.

Or. en

Τροπολογία 69
Jessica Stegrud

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(10) Αν και προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού υπάρχει σε όλα τα 
κράτη μέλη, σε ορισμένα από αυτά η εν 
λόγω προστασία απορρέει από νομοθετικές 
διατάξεις («νόμιμοι κατώτατοι μισθοί») 
και από συλλογικές συμβάσεις, ενώ σε 
άλλα παρέχεται αποκλειστικά μέσω 
συλλογικών συμβάσεων. Επαναλαμβάνει 
το δικαίωμα κάθε κράτους μέλους να 
αποφασίζει ποια προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού θα παρέχει. 

Or. en

Τροπολογία 70
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10a) Ο καθορισμός των μισθών μέσω 
συλλογικών συμβάσεων έχει αποδειχτεί 



AM\1231553EL.docx 37/165 PE692.831v01-00

EL

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

Or. en

Τροπολογία 71
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 72
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 73
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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, πράγμα το οποίο 
δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 
συμβαίνει.
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ποσοστό των εργαζομένων που δεν 
καλύπτονται εκτιμάται ότι κυμαίνεται 
από το 2 % έως το 55 % του συνόλου των 
εργαζομένων.

Or. es

Τροπολογία 74
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 75
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 76
Annika Bruna

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Οι πολιτικές ελεύθερου εμπορίου 
που επιδίωξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
οργάνωσαν το κοινωνικό ντάμπινγκ, 
ευνοώντας την εργασία των 
αποσπασμένων εργαζομένων και τις 
μετεγκαταστάσεις στην ενιαία αγορά. 
Αυτή η επιζήμια πολιτική ενθάρρυνε την 
απασχόληση εργαζομένων που αμείβονται 
με χαμηλό μισθό ή με τον κατώτατο 
μισθό, σε χώρες χαμηλού κόστους. Οι 
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εργαζόμενοι που αμείβονται με χαμηλό 
μισθό ή με τον κατώτατο μισθό σε 
ευρωπαϊκές χώρες με τα υψηλότερα 
κοινωνικά πρότυπα, στους οποίους 
συγκαταλέγονται πρωτίστως οι νέοι, οι 
λιγότερο μορφωμένοι και οι γυναίκες, 
είναι τα πρώτα θύματα αυτών των 
πολιτικών.

Or. fr

Τροπολογία 77
Annika Bruna

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β) Οι πολιτικές ελεύθερου εμπορίου 
που επιδίωξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
οι συνθήκες ελεύθερου εμπορίου που 
συνήψε η Ευρωπαϊκή Ένωση οδήγησαν 
στην εξάλειψη σχεδόν όλων των 
τελωνειακών φραγμών. Οι πολιτικές 
αυτές θέτουν τις ευρωπαϊκές εταιρείες 
και τους εργαζομένους που αμείβονται με 
χαμηλό μισθό ή με τον κατώτατο μισθό 
σε μια κατάσταση αθέμιτου 
ανταγωνισμού με το εργατικό δυναμικό 
από όλο τον κόσμο. Εάν είναι επιθυμητή 
η καταπολέμηση των ανεπαρκών μισθών 
εντός της ΕΕ, η παύση των πολιτικών 
ελεύθερου εμπορίου που ευνοούν το 
παγκόσμιο κοινωνικό ντάμπινγκ είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση 
των συνθηκών εργασίας και την αμοιβή 
των Ευρωπαίων, στους οποίους 
συγκαταλέγονται πρωτίστως οι 
χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι, μεταξύ των 
οποίων και οι γυναίκες.

Or. fr

Τροπολογία 78
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Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 79
Andżelika Anna Możdżanowska

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 

(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.
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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.

Or. pl

Τροπολογία 80
Andżelika Anna Możdżanowska

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. Αυτό καταδεικνύει την 
πολυπλοκότητα του ζητήματος και τον 
ευαίσθητο χαρακτήρα του για τους 
ενδιαφερόμενους κοινωνικούς εταίρους.

Or. pl

Τροπολογία 81
Jessica Stegrud

Πρόταση οδηγίας
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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 για να διασφαλιστεί ότι 
οι εργαζόμενοι στην Ένωση 
προστατεύονται από επαρκείς κατώτατους 
μισθούς, λαμβανομένων υπόψη των 
αποτελεσμάτων της διαβούλευσης με τους 
κοινωνικούς εταίρους.

Or. en

Τροπολογία 82
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 83
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, Chrysoula 
Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 84
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

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 όσον αφορά τη θέσπιση πλαισίου 
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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.

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

Or. en

Τροπολογία 85
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Sirpa 
Pietikäinen, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(15) Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
ελάχιστες προδιαγραφές σε ενωσιακό 
επίπεδο για να διασφαλίζεται τόσο ότι οι 
κατώτατοι μισθοί καθορίζονται σε επαρκές 
επίπεδο όσο και ότι οι εργαζόμενοι έχουν 
ισότιμη 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 86
Jessica Stegrud

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

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

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

Or. en

Τροπολογία 87
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



PE692.831v01-00 48/165 AM\1231553EL.docx

EL

εφαρμοστέες. Επίσης, η παρούσα οδηγία 
δεν καθορίζει το επίπεδο της αμοιβής, 
στοιχείο το οποίο υπάγεται στο πεδίο της 
συμβατικής ελευθερίας των κοινωνικών 
εταίρων σε εθνικό επίπεδο και στη σχετική 
αρμοδιότητα των κρατών μελών.

εφαρμοστέες. Επίσης, η παρούσα οδηγία 
δεν καθορίζει το επίπεδο της αμοιβής ή 
τους όρους καθορισμού των μισθών, 
στοιχείο το οποίο υπάγεται στο πεδίο της 
συμβατικής ελευθερίας των κοινωνικών 
εταίρων σε εθνικό επίπεδο και στη σχετική 
αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ο 
σκοπός δεν είναι να επιβληθεί υποχρέωση 
στα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα που 
απαιτούν τη θέσπιση νόμιμων 
κατώτατων μισθών ή μέτρα που 
υποδηλώνουν ότι οι κοινωνικοί εταίροι 
έχουν αντίστοιχη υποχρέωση. Η παρούσα 
οδηγία δεν υποχρεώνει τα κράτη μέλη να 
παρέχουν πρόσβαση σε προστασία με τη 
μορφή κατώτατου μισθού σε όλους τους 
εργαζομένους. Μια τέτοια υποχρέωση θα 
επηρεάσει άμεσα την κάλυψη με τη 
μορφή κατώτατου μισθού και τον 
καθορισμό των αποδοχών στα κράτη 
μέλη και, επομένως, εμπίπτει στην 
εξαίρεση του άρθρου 153 παράγραφος 5 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανένα σημείο της 
παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να 
θεωρηθεί ότι δημιουργεί δικαιώματα για 
τα άτομα.

Or. en

Τροπολογία 88
Abir Al-Sahlani, Karen Melchior

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

καθορίζουν νόμιμους κατώτατους μισθούς 
ή να προωθούν την πρόσβαση σε 
προστασία με τη μορφή κατώτατου μισθού 
η οποία παρέχεται από συλλογικές 
συμβάσεις, σύμφωνα με τις παραδόσεις και 
τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας και με 
πλήρη σεβασμό των εθνικών 
αρμοδιοτήτων και της συμβατικής 
ελευθερίας των κοινωνικών εταίρων. Η 
παρούσα οδηγία δεν επιβάλλει υποχρέωση 
στα κράτη μέλη στα οποία η προστασία με 
τη μορφή κατώτατου μισθού διασφαλίζεται 
αποκλειστικά μέσω συλλογικών 
συμβάσεων να θεσπίσουν νόμιμο 
κατώτατο μισθό ή να καθιστούν τις 
συλλογικές συμβάσεις καθολικά 
εφαρμοστέες. Επίσης, η παρούσα οδηγία 
δεν καθορίζει το επίπεδο της αμοιβής, 
στοιχείο το οποίο υπάγεται στο πεδίο της 
συμβατικής ελευθερίας των κοινωνικών 
εταίρων σε εθνικό επίπεδο και στη σχετική 
αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ο 
σκοπός της παρούσας οδηγίας δεν είναι 
να επιβάλει οποιαδήποτε υποχρέωση στα 
κράτη μέλη να λάβουν μέτρα που 
απαιτούν τη θέσπιση νόμιμων 
κατώτατων μισθών ή μέτρα που 
υποδηλώνουν ότι οι κοινωνικοί εταίροι 
έχουν αντίστοιχη υποχρέωση. Η παρούσα 
οδηγία δεν υποχρεώνει τα κράτη μέλη να 
παρέχουν πρόσβαση σε προστασία με τη 
μορφή κατώτατου μισθού σε όλους τους 
εργαζομένους. Μια τέτοια υποχρέωση θα 
έθιγε άμεσα το άρθρο 153 παράγραφος 5 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανένα σημείο της 
παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να 
θεωρηθεί ότι δημιουργεί δικαιώματα για 
τα άτομα.

Or. en

Τροπολογία 89
Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16



PE692.831v01-00 50/165 AM\1231553EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pl

Τροπολογία 90
Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Με πλήρη σεβασμό προς το άρθρο 
153 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη 

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

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
παρούσα οδηγία δεν αποσκοπεί ούτε στην 
εναρμόνιση του επιπέδου των κατώτατων 
μισθών σε ολόκληρη την Ένωση ούτε στη 
θέσπιση ενιαίου μηχανισμού για τον 
καθορισμό των κατώτατων μισθών. Δεν 
θίγει την ελευθερία των κρατών μελών να 
καθορίζουν νόμιμους κατώτατους μισθούς 
ή να προωθούν την πρόσβαση σε 
προστασία με τη μορφή κατώτατου μισθού 
η οποία παρέχεται από συλλογικές 
συμβάσεις, σύμφωνα με τις παραδόσεις και 
τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας και με 
πλήρη σεβασμό των εθνικών 
αρμοδιοτήτων και της συμβατικής 
ελευθερίας των κοινωνικών εταίρων. Η 
παρούσα οδηγία δεν επιβάλλει υποχρέωση 
στα κράτη μέλη στα οποία η προστασία με 
τη μορφή κατώτατου μισθού διασφαλίζεται 
αποκλειστικά μέσω συλλογικών 
συμβάσεων να θεσπίσουν νόμιμο 
κατώτατο μισθό ή να καθιστούν τις 
συλλογικές συμβάσεις καθολικά 
εφαρμοστέες. Επίσης, η παρούσα οδηγία 
δεν καθορίζει το επίπεδο της αμοιβής, 
στοιχείο το οποίο υπάγεται στο πεδίο της 
συμβατικής ελευθερίας των κοινωνικών 
εταίρων σε εθνικό επίπεδο και στη σχετική 
αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ωστόσο, 
θα πρέπει να επισημανθεί εκ νέου ότι η 
νομική θέσπιση στόχων, κριτηρίων και 
μηχανισμών υπό μορφή οδηγίας θα έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στις αρμοδιότητες 
των κρατών μελών όσον αφορά τον 
καθορισμό κατώτατου μισθού και στην 
αυτονομία των κοινωνικών εταίρων να 
συμμετέχουν σε προαιρετικές συλλογικές 
διαπραγματεύσεις.

Or. pl

Τροπολογία 91
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 92
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 93
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 94
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 95
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 96
Arba Kokalari

Πρόταση οδηγίας
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Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 97
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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 98
Margarita de la Pisa Carrión

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, 

(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. Υπό την 
προϋπόθεση ότι πληρούν τα εν λόγω 
κριτήρια, το οικιακό προσωπικό, οι κατά 
παραγγελία εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι 
διαλείπουσας απασχόλησης, οι 
εργαζόμενοι βάσει δελτίου, οι 
ψευδοαυτοαπασχολούμενοι, οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμες, οι 
ασκούμενοι και οι μαθητευόμενοι θα 
μπορούσαν να υπαχθούν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Οι 
πραγματικά αυτοαπασχολούμενοι δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, διότι δεν πληρούν τα εν 
λόγω κριτήρια. Η κατάχρηση του 
καθεστώτος του αυτοαπασχολουμένου, 
όπως αυτό ορίζεται στο εθνικό δίκαιο, είτε 
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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.

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. es

Τροπολογία 99
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Sirpa 
Pietikäinen, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

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 

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

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

Or. en

Τροπολογία 100
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 101
Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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, 
μπορούν να επηρεάσουν θετικά την 
επάρκεια των κατώτατων μισθών και την 
κάλυψη από κατώτατους μισθούς.

Or. pl

Τροπολογία 102
Annika Bruna

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
στοχεύουν στην ανατίμηση των μισθών 
των επίσημων φροντιστών, ιδίως μέσω 
των συλλογικών συμβάσεων, και στην 
καλύτερη αποτίμηση των μισθών των 
άτυπων φροντιστών.

Or. fr

Τροπολογία 103
Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση οδηγίας
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Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pl

Τροπολογία 104
Arba Kokalari

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 105
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση οδηγίας
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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 
προωθούνται 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.

Or. en

Τροπολογία 106
Andżelika Anna Możdżanowska

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 

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

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

Or. pl

Τροπολογία 107
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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, το ποσοστό 
κινδύνου φτώχειας πριν από τις 
κοινωνικές παροχές και το μισθολογικό 
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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.

χάσμα μεταξύ των φύλων. Η επάρκεια 
ενός κατώτατου μισθού που 
αναγνωρίζεται σε διεθνές επίπεδο είναι 
στο 60 % του ακαθάριστου διάμεσου 
μισθού και στο 50 % του ακαθάριστου 
μέσου μισθού, μπορεί να συμβάλει ως 
οδηγός για την αξιολόγηση της επάρκειας 
του κατώτατου μισθού σε σχέση με το 
γενικό επίπεδο των μισθών.

Or. en

Τροπολογία 108
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es
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Τροπολογία 109
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 110
Arba Kokalari

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 111
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21a) Ο καθορισμός κατώτατων μισθών 
σε ολόκληρη την ΕΕ αποτελεί ένα βήμα 
προς τη σωστή κατεύθυνση για την 
καταπολέμηση της φτώχειας των 
εργαζομένων, αλλά δεν επαρκεί για την 
εξάλειψη της φτώχειας, ιδίως για τη 
φτώχεια των γυναικών και για τη 
διασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης για 
όλους. Πρόσθετα και συμπληρωματικά 
μέτρα, όπως η καθιέρωση συστημάτων 
ελάχιστου εισοδήματος, είναι, συνεπώς, 
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απαραίτητα για να επιτευχθούν οι στόχοι 
και οι αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και για να 
διασφαλιστεί ότι όλοι έχουν το δικαίωμα 
σε αξιοπρεπή ζωή σε όλα τα στάδια της 
ζωής και πρόσβαση στα αναγκαία αγαθά 
και υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 112
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 113
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, Chrysoula 
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Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(22) Για την προώθηση της επάρκειας 
των κατώτατων μισθών για όλες τις ομάδες 
εργαζομένων, οι διαφοροποιήσεις και οι 
κρατήσεις από τους νόμιμους κατώτατους 
μισθούς θα πρέπει να περιορίζονται στο 
ελάχιστο, ενώ παράλληλα θα πρέπει να 
διασφαλίζεται η δέουσα διαβούλευση με 
τους κοινωνικούς εταίρους κατά τον 
καθορισμό και τη συνεχή εκτίμησή 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. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στο να διασφαλιστεί ότι οι 
διαφοροποιήσεις και οι κρατήσεις από 
τους νόμιμους κατώτατους μισθούς δεν 
επηρεάζουν δυσανάλογα τις πιο ευάλωτες 
ομάδες, και ιδίως τις γυναίκες.

Or. fr

Τροπολογία 114
Eugenia Rodríguez Palop

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 

(22) Για την προώθηση και τη 
διασφάλιση της επάρκειας και του δίκαιου 
χαρακτήρα των κατώτατων μισθών για 
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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.

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

Or. en

Τροπολογία 115
Jessica Stegrud

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. 

(22) 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 
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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.

οι κρατήσεις για παροχές σε είδος, όπως η 
στέγαση, μπορεί να είναι αδικαιολόγητες ή 
δυσανάλογες.

Or. en

Τροπολογία 116
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es
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Τροπολογία 117
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 118
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, Chrysoula 
Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(23) Ένα αποτελεσματικό σύστημα 
επιβολής των κανόνων, το οποίο θα 
συμπεριλαμβάνει ενισχυμένους ελέγχους 
και επιτόπιες επιθεωρήσεις, είναι 
απαραίτητο για τη διασφάλιση της 
λειτουργίας και του σεβασμού των 
εθνικών πλαισίων για τους νόμιμους 
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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.

κατώτατους μισθούς, ιδίως σε τομείς 
κινδύνου, μεταξύ των οποίων και στους 
ως επί το πλείστον γυναικοκρατούμενους 
τομείς. 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 και την άσκηση 
των δικαιωμάτων τους.

Or. fr

Τροπολογία 119
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(23) Ένα αποτελεσματικό σύστημα 
επιβολής των κανόνων, το οποίο θα 
συμπεριλαμβάνει ελέγχους και επιτόπιες 
επιθεωρήσεις, είναι απαραίτητο για τη 
διασφάλιση της λειτουργίας των εθνικών 
πλαισίων για τους νόμιμους κατώτατους 
μισθούς. Για να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα των αρχών επιβολής, 
απαιτείται επίσης στενή συνεργασία με 
τους κοινωνικούς εταίρους, μεταξύ άλλων 
για την αντιμετώπιση κρίσιμων 
προκλήσεων, όπως αυτές που σχετίζονται 
με την υπεργολαβία, την 
ψευδοαυτοαπασχόληση ή τις μη 
καταγεγραμμένες υπερωρίες· και έρευνα 
των μισθολογικών επιπέδων, του 
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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.

μισθολογικού χάσματος και των μέσων 
μισθών των γυναικών. 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 120
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Ελισσάβετ 
Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(23) Ένα αποτελεσματικό σύστημα 
επιβολής των κανόνων, το οποίο θα 
συμπεριλαμβάνει ελέγχους και επιτόπιες 
επιθεωρήσεις, είναι απαραίτητο για τη 
διασφάλιση της λειτουργίας των εθνικών 
πλαισίων για τους νόμιμους κατώτατους 
μισθούς. Για να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα των αρχών επιβολής, 
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, 
όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν 
ισότιμη και 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
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Τροπολογία 121
Annika Bruna

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
ενισχύσουν τα συστήματά τους για την 
καταπολέμηση της παράνομης ή 
αδήλωτης εργασίας και τις κυρώσεις που 
συνδέονται με τέτοιες πρακτικές. Τέτοιες 
πρακτικές βλάπτουν τους εργαζόμενους 
που αμείβονται με χαμηλό ή με τον 
κατώτατο μισθό στην αγορά εργασίας, 
στους οποίους συγκαταλέγονται 
πρωτίστως οι γυναίκες και οι νέοι. 
Επιπλέον, τα άτομα που εργάζονται υπό 
τέτοιες συνθήκες είναι τα ίδια θύματα.

Or. fr

Τροπολογία 122
Annika Bruna

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23β) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενισχύσουν τα συστήματά τους για την 
καταπολέμηση της απασχόλησης 
λαθραίων εργαζομένων. Η πρακτική αυτή 
βλάπτει τους εργαζόμενους που 
αμείβονται με χαμηλό ή με τον κατώτατο 
μισθό στην αγορά εργασίας, στους 
οποίους συγκαταλέγονται πρωτίστως οι 
γυναίκες και οι νέοι. Η απασχόληση 
λαθραίων εργαζομένων, η οποία είναι 
ισοδύναμη με την εμπορία ανθρώπων, θα 
πρέπει να τιμωρείται ιδιαίτερα αυστηρά.

Or. fr
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Τροπολογία 123
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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καθώς και το άρθρο 30 παράγραφος 3 και 
το άρθρο 42 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων 
παραχώρησης42.

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

Or. en

Τροπολογία 124
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, Chrysoula 
Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

να υποβάλλει ετησίως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 
σχετικά με την εκ μέρους της αξιολόγηση 
των εξελίξεων όσον αφορά την επάρκεια 
των κατώτατων μισθών και την κάλυψη 
από κατώτατους μισθούς, βάσει ετήσιων 
δεδομένων και πληροφοριών που θα 
παρέχουν τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη 
παρέχουν αυτά τα δεδομένα και τις 
πληροφορίες που παρέχονται με ανάλυση 
ανά φύλο, ηλικία, αναπηρία ή μη, μέγεθος 
εταιρείας και κλάδο. Επιπλέον, η πρόοδος 
θα πρέπει να παρακολουθείται στο πλαίσιο 
της διαδικασίας συντονισμού της 
οικονομικής πολιτικής και της πολιτικής 
απασχόλησης σε επίπεδο Ένωσης. Στο 
πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Απασχόλησης 
θα πρέπει να εξετάζει κάθε χρόνο την 
κατάσταση στα κράτη μέλη με βάση τις 
εκθέσεις που θα εκπονεί η Επιτροπή και οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα 
των Φύλων (EIGE) και άλλα μέσα 
πολυμερούς εποπτείας, όπως η συγκριτική 
αξιολόγηση.

Or. fr

Τροπολογία 125
Jessica Stegrud

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η αξιόπιστη παρακολούθηση και 
συλλογή δεδομένων είναι καίριας 
σημασίας για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής προστασίας μέσω των 
κατώτατων μισθών. Η Επιτροπή θα πρέπει 
να υποβάλλει ετησίως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 
σχετικά με την εκ μέρους της αξιολόγηση 
των εξελίξεων όσον αφορά την επάρκεια 
των κατώτατων μισθών και την κάλυψη 

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

από κατώτατους μισθούς, βάσει ετήσιων 
δεδομένων και πληροφοριών που θα 
παρέχουν τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή 
Απασχόλησης θα πρέπει να εξετάζει κάθε 
χρόνο την κατάσταση στα κράτη μέλη με 
βάση τις εκθέσεις που θα εκπονεί η 
Επιτροπή και άλλα μέσα πολυμερούς 
εποπτείας, όπως η συγκριτική αξιολόγηση.

Or. en

Τροπολογία 126
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 127
Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pl

Τροπολογία 128
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Sirpa 
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Pietikäinen, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 129
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Οι μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα 
που θεσπίστηκαν από τα κράτη μέλη για 
την προώθηση της προστασίας των 
εργαζομένων από επαρκείς κατώτατους 

(28) Οι μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα 
που θεσπίστηκαν από τα κράτη μέλη για 
την προώθηση της προστασίας των 
εργαζομένων από επαρκείς κατώτατους 
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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.

μισθούς ήταν βήματα προς τη σωστή 
κατεύθυνση. Με την επιφύλαξη της 
αρμοδιότητας της Ένωσης να νομοθετεί 
επί του θέματος, η αρχή της 
επικουρικότητας του άρθρου 5 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
ορίζει ότι η οδηγία πρέπει να ρυθμίζει 
μόνον όσα δεν μπορούν, λόγω της 
κλίμακας και των αποτελεσμάτων τους, να 
επιτευχθούν από τα κράτη μέλη προς την 
ίδια κατεύθυνση.

Or. es

Τροπολογία 130
Jessica Stegrud

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 

(28) Οι μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα 
που θεσπίστηκαν από τα κράτη μέλη για 
την προώθηση της προστασίας των 
εργαζομένων από επαρκείς κατώτατους 
μισθούς ήταν πολύ διαφορετικά. Οι 
στόχοι της παρούσας οδηγίας μπορούν να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη. 
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, 
που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τα αναγκαία σύμφωνα με την 
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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.

αρχή της επικουρικότητας.

Or. en

Τροπολογία 131
Annika Bruna

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 

(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· 
ορισμένες από αυτές τις χώρες τάσσονται 
κατά μέτρων, όπως ο κατώτατος μισθός, 
τα οποία θα περιορίσουν τις πρακτικές 
κοινωνικού ντάμπινγκ που η ΕΕ τους 
επιτρέπει να εφαρμόζουν μέσω της 
ενιαίας αγοράς. Δεδομένου ότι οι στόχοι 
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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.

της παρούσας οδηγίας δεν μπορούν να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, 
μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας και των 
αποτελεσμάτων τους, να επιτευχθούν 
καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η 
Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα 
με την αρχή της επικουρικότητας του 
άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο 
ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 
αυτών των στόχων.

Or. fr

Τροπολογία 132
Andżelika Anna Możdżanowska

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 

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

Or. pl

Τροπολογία 133
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 134
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. es

Τροπολογία 135
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. es
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Τροπολογία 136
Abir Al-Sahlani

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 137
Pernille Weiss, Arba Kokalari

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 138
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. es

Τροπολογία 139
Annika Bruna

Πρόταση οδηγίας
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Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29α) Ο στόχος του κειμένου πρέπει να 
είναι η καταπολέμηση του κοινωνικού 
ντάμπινγκ και όχι η ευρωπαϊκή σύγκλιση 
των κατώτατων μισθών.

Or. fr

Τροπολογία 140
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(30) Καθώς οι γυναίκες τείνουν να 
εργάζονται περισσότερο σε ΜΜΕ και 
σύμφωνα με μελέτες το μέγεθος μιας 
επιχείρησης μπορεί να επηρεάσει τους 
μηχανισμούς καθορισμού των μισθών, τα 
οικονομικά οφέλη και τις ευκαιρίες 
εξέλιξης της σταδιοδρομίας, μεταξύ 
άλλων και για τις γυναίκες, πρέπει να 
ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων της 
Ευρώπης όσον αφορά το μέγεθος και την 
ικανότητά τους να εφαρμόζουν νέες 
απαιτήσεις και συνεπώς να ληφθεί υπόψη 
η δομή τους που έχει ως αποτέλεσμα να 
πλήττονται δυσανάλογα από διοικητικές 
και κανονιστικές επιβαρύνσεις. Κατά την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να αποφύγουν την επιβολή 
διοικητικών, οικονομικών και νομικών 
εξαναγκασμών οι οποίοι θα παρεμπόδιζαν 
τη δημιουργία και την ανάπτυξη των πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 
Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη καλούνται να 
εκτιμήσουν τον αντίκτυπο που θα έχουν 
στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις τα 
μέτρα μεταφοράς της παρούσας οδηγίας 
στο εθνικό τους δίκαιο, ώστε να 
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εξασφαλιστεί ότι δεν πλήττονται 
δυσανάλογα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή 
στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και στη 
διοικητική επιβάρυνση, και να 
δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα των εν 
λόγω εκτιμήσεων. Αν διαπιστωθεί ότι οι 
πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις πλήττονται δυσανάλογα, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν τη 
θέσπιση μέτρων για τη στήριξη των εν 
λόγω επιχειρήσεων κατά την προσαρμογή 
των μισθολογικών δομών τους στις νέες 
απαιτήσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξετάσουν το ενδεχόμενο να μειώσουν τη 
διοικητική επιβάρυνση για τις ΜΜΕ και 
τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, χωρίς να 
μειώσουν σημαντικά τα δικαιώματα των 
εργαζομένων των ΜΜΕ και των πολύ 
μικρών επιχειρήσεων που θεσπίζονται με 
την παρούσα οδηγία, και ουσιαστικά να 
διατηρήσουν την ισότητα ως προς τη 
μεταχείριση των εργαζομένων των λόγω 
επιχειρήσεων και εργαζομένων άλλων 
επιχειρήσεων.

Or. en

Τροπολογία 141
Jessica Stegrud

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

εξασφαλιστεί ότι δεν πλήττονται 
δυσανάλογα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή 
στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και στη 
διοικητική επιβάρυνση, και να 
δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα των εν 
λόγω εκτιμήσεων. Αν διαπιστωθεί ότι οι 
πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις πλήττονται δυσανάλογα, η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει να 
αλλάξει το περιεχόμενο της παρούσας 
οδηγίας, προκειμένου να καταστεί 
λιγότερο γραφειοκρατική.

Or. en

Τροπολογία 142
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. es

Τροπολογία 143
Jessica Stegrud

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης43 
και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+44 
βρίσκονται στη διάθεση των κρατών 
μελών για την ανάπτυξη ή τη βελτίωση 
των πλαισίων τους για τους κατώτατους 

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

Or. en

Τροπολογία 144
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31a) Στη Δανία και στη Σουηδία δεν 
υφίστανται νόμιμοι κατώτατοι μισθοί. 
Δεν υφίσταται ούτε οποιοδήποτε σύστημα 
δήλωσης γενικώς δεσμευτικών 
συλλογικών συμβάσεων. Οι μισθοί, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας με 
τη μορφή κατώτατου μισθού, παρέχονται 
αποκλειστικά από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις μεταξύ αυτόνομων 
κοινωνικών εταίρων. Οι μέσοι μισθοί σε 
αυτά τα δύο κράτη μέλη είναι από τους 
υψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Τα συλλογικά συστήματα αυτορρύθμισης 
στη Δανία και τη Σουηδία στηρίζονται 
στην πολύ υψηλή κάλυψη από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, η οποία ξεπερνά κατά 
πολύ το 70 % που προωθείται στην 
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παρούσα οδηγία, καθώς και στα υψηλά 
επίπεδα συμμετοχής από την πλευρά τόσο 
των εργοδοτών όσο και των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων. Επιπλέον, 
οι κοινωνικοί εταίροι τόσο στη Δανία όσο 
και στη Σουηδία ζήτησαν από κοινού να 
εξαιρεθούν από την παρούσα οδηγία. Το 
σκεπτικό για την έγκριση της παρούσας 
οδηγίας δεν ισχύει για τη Δανία και τη 
Σουηδία. Συνεπώς, τυχόν υποχρέωση των 
εν λόγω κρατών μελών να μεταφέρουν 
στο εθνικό τους δίκαιο και να 
εφαρμόσουν την παρούσα οδηγία θα ήταν 
δυσανάλογη, περιττή και ανεπαρκής.

Or. en

Τροπολογία 145
Cindy Franssen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31a) Το Βέλγιο διαθέτει ισχυρή 
παράδοση στις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις με κάλυψη σε ποσοστό 
96 %, που είναι ένα από τα υψηλότερα 
στην ΕΕ. Ο κατώτατος μισθός στο Βέλγιο 
δεν καθορίζεται από τον νόμο. Ορίζεται 
σε εθνικό επίπεδο βάσει συλλογικών 
συμβάσεων που συνάπτονται από το 
Εθνικό Συμβούλιο Εργασίας. Συνεπώς, το 
Βέλγιο δεν θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται στην ομάδα των 
κρατών μελών με νόμιμους κατώτατους 
μισθούς.

Or. en

Τροπολογία 146
Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, 
Pina Picierno, Rovana Plumb
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31a) Η διαδικασία σύγκλισης για 
επαρκείς και πιο δίκαιους κατώτατους 
μισθούς θα πρέπει να συμβαδίζει με τη 
νομοθετική πρόταση της Επιτροπής για 
μέτρα για τη διαφάνεια των μισθών. Η 
οδηγία για τη διαφάνεια των αμοιβών 
είναι ένα σημαντικό βήμα που απαιτείται 
για την κάλυψη του μισθολογικού 
χάσματος μεταξύ των φύλων.

Or. en

Τροπολογία 147
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, Chrysoula 
Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με σκοπό τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και διαβίωσης στην 
Ένωση, η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
πλαίσιο για:

1. Με σκοπό τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και διαβίωσης στην 
Ένωση, την κοινωνική σύγκλιση προς τα 
πάνω και την ισότητα των φύλων, η 
παρούσα οδηγία θεσπίζει πλαίσιο για:

Or. fr

Τροπολογία 148
Abir Al-Sahlani, Karen Melchior

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με σκοπό τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και διαβίωσης στην 
Ένωση, η παρούσα οδηγία θεσπίζει 

1. Με σκοπό τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και διαβίωσης στην 
Ένωση, η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
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πλαίσιο για: πλαίσιο που θα προωθεί:

Or. en

Τροπολογία 149
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με σκοπό τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και διαβίωσης στην 
Ένωση, η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
πλαίσιο για:

1. Με σκοπό τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και διαβίωσης στην 
Ένωση, η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
πλαίσιο που θα προωθεί:

Or. en

Τροπολογία 150
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον καθορισμό επαρκών επιπέδων 
κατώτατων μισθών·

α) τον καθορισμό επαρκών επιπέδων 
κατώτατων μισθών που παρέχουν 
αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο και 
συμβάλλουν στη μείωση της 
μισθολογικής ανισότητας και του 
μισθολογικού χάσματος μεταξύ των 
φύλων·

Or. en

Τροπολογία 151
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α



AM\1231553EL.docx 99/165 PE692.831v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον καθορισμό επαρκών επιπέδων 
κατώτατων μισθών·

α) τον καθορισμό επαρκών επιπέδων 
νόμιμων κατώτατων μισθών·

Or. en

Τροπολογία 152
Abir Al-Sahlani, Karen Melchior

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον καθορισμό επαρκών επιπέδων 
κατώτατων μισθών·

α) την επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών·

Or. en

Τροπολογία 153
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον καθορισμό επαρκών επιπέδων 
κατώτατων μισθών·

α) τον καθορισμό κατάλληλων 
διαδικασιών σε σχέση με τους 
κατώτατους μισθούς·

Or. es

Τροπολογία 154
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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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 αδιακρίτως 
των εργαζομένων σε προστασία με τη 
μορφή κατώτατου μισθού, έχοντος 
χαρακτήρα μισθού καθοριζόμενου από 
συλλογική σύμβαση ή νόμιμου κατώτατου 
μισθού, όπου υφίσταται τέτοιος.

Or. en

Τροπολογία 155
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) την πρόσβαση των εργαζομένων σε 
προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού, έχοντος χαρακτήρα προώθησης 
της πρόσβασης σε συλλογική 
διαπραγμάτευση για τον καθορισμό των 
μισθών ή νόμιμου κατώτατου μισθού, 
όπου υφίσταται τέτοιος.

Or. en

Τροπολογία 156
Jessica Stegrud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en



AM\1231553EL.docx 101/165 PE692.831v01-00

EL

Τροπολογία 157
Jessica Stegrud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη του απόλυτου σεβασμού της 
αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων, 
καθώς και του δικαιώματός τους να 
διαπραγματεύονται και να συνάπτουν 
συλλογικές συμβάσεις.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη του απόλυτου σεβασμού της 
αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων, 
καθώς και του δικαιώματός τους να 
διαπραγματεύονται και να συνάπτουν 
συλλογικές συμβάσεις. Επιπλέον, σέβεται 
τις σχετικές εθνικές αρμοδιότητες και δεν 
καθιερώνει καθολικές υποχρεώσεις.

Or. en

Τροπολογία 158
Abir Al-Sahlani, Karen Melchior

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη του απόλυτου σεβασμού της 
αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων, 
καθώς και του δικαιώματός τους να 
διαπραγματεύονται και να συνάπτουν 
συλλογικές συμβάσεις.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη του απόλυτου σεβασμού της 
εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών 
και της νομικής παράδοσης και πράξης 
της αγοράς εργασίας, με ταυτόχρονη 
διασφάλιση της αυτονομίας των 
κοινωνικών εταίρων, καθώς και του 
δικαιώματός τους να διαπραγματεύονται 
και να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις.

Or. en

Τροπολογία 159
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

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

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη του απόλυτου σεβασμού της 
αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων, 
καθώς και του δικαιώματός τους να 
διαπραγματεύονται και να συνάπτουν 
συλλογικές συμβάσεις.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη του απόλυτου σεβασμού της 
αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων, 
καθώς και του δικαιώματός τους να 
διαπραγματεύονται και να συνάπτουν 
συλλογικές συμβάσεις τους σύμφωνα με 
το εθνικό δίκαιο.

Or. en

Τροπολογία 160
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 
αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών 
μελών όσον αφορά τις αμοιβές και το 
δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και της 
οργάνωσης.

Or. es

Τροπολογία 161
Margarita de la Pisa Carrión

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 εφαρμόζεται 
στους εργαζομένους στην Ένωση που 
έχουν σύμβαση ή σχέση εργασίας, όπως 
οι εν λόγω έννοιες ορίζονται από την 
εθνική νομοθεσία, τις εθνικές συλλογικές 
συμβάσεις ή τις πρακτικές που ισχύουν σε 
κάθε κράτος μέλος.

Or. es
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Τροπολογία 162
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 163
Jessica Stegrud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τονίζει ότι οι κατώτατοι μισθοί, 
καθώς και οι κανονισμοί για την αγορά 
εργασίας εν γένει, εμπίπτουν στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών 
μελών και δεν είναι δυνατόν να 
ρυθμίζονται σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 164
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Καμία διάταξη της παρούσας 3. Καμία διάταξη της παρούσας 
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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.

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 ή άλλως να 
λαμβάνουν μέτρα που επηρεάζουν τη 
συμβατική ελευθερία των κοινωνικών 
εταίρων να διαπραγματεύονται, να 
παρακολουθούν και να ορίζουν τους 
μισθούς μέσω συλλογικών συμβάσεων. Η 
παρούσα οδηγία δεν υποχρεώνει αυτά τα 
κράτη μέλη να επιτρέψουν την πρόσβαση 
στην προστασία του κατώτατου μισθού 
για όλους τους εργαζόμενους, ούτε 
δημιουργεί υποχρέωση των κρατών 
μελών όσον αφορά το επίπεδο ή τις 
προϋποθέσεις ορισμού των μισθών.

Or. en

Τροπολογία 165
Abir Al-Sahlani, Karen Melchior

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Καμία διάταξη της παρούσας 
οδηγίας δεν ερμηνεύεται ως επιβάλλουσα 
στα κράτη μέλη στα οποία ο καθορισμός 
των μισθών διασφαλίζεται κατά κύριο 
λόγο μέσω συλλογικών συμβάσεων 
υποχρέωση να θεσπίσουν νόμιμο κατώτατο 
μισθό ή να καθιστούν τις συλλογικές 
συμβάσεις καθολικά εφαρμοστέες ή να 
επηρεάζουν τη συμβατική ελευθερία των 
κοινωνικών εταίρων να 
διαπραγματεύονται, να παρακολουθούν 
και να καθορίζουν τους μισθούς μέσω 
συλλογικών συμβάσεων. Η παρούσα 
οδηγία δεν υποχρεώνει τα κράτη μέλη να 
εκχωρούν πρόσβαση στην προστασία του 
κατώτατου μισθού σε όλους τους 
εργαζόμενους, ούτε δημιουργεί 
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υποχρέωση στα κράτη μέλη όσον αφορά 
το επίπεδο ή τις προϋποθέσεις ορισμού 
των μισθών.

Or. en

Τροπολογία 166
Arba Kokalari

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. Η εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας συνάδει πλήρως με την ελευθερία 
του συνεταιρίζεσθαι, όπως αναγνωρίζεται 
στον Χάρτης των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Καμία διάταξη της παρούσας οδηγίας δεν 
ερμηνεύεται ως επιβάλλουσα στα κράτη 
μέλη στα οποία ο καθορισμός των μισθών 
διασφαλίζεται αποκλειστικά ή κατά κύριο 
λόγο μέσω συλλογικών συμβάσεων 
υποχρέωση να θεσπίσουν νόμιμο κατώτατο 
μισθό ή να καθιστούν τις συλλογικές 
συμβάσεις καθολικά εφαρμοστέες.

Or. en

Τροπολογία 167
Abir Al-Sahlani, Karen Melchior

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Καμία διάταξη της παρούσας 
οδηγίας δεν ερμηνεύεται ότι δημιουργεί 
δικαιώματα για τα άτομα.

Or. en
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Τροπολογία 168
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Καμία διάταξη της παρούσας 
οδηγίας δεν ερμηνεύεται ότι δημιουργεί 
δικαιώματα για τα άτομα.

Or. en

Τροπολογία 169
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Τα κράτη μέλη χωρίς νόμιμους 
κατώτατους μισθούς ή συστήματα 
δήλωσης γενικώς δεσμευτικών 
συλλογικών συμβάσεων, όπου η 
προστασία των κατώτατων μισθών 
παρέχεται αποκλειστικά από τη 
συλλογική διαπραγμάτευση μεταξύ 
αυτόνομων κοινωνικών εταίρων και όπου 
η κάλυψη της συλλογικής 
διαπραγμάτευσης υπερβαίνει το 70 % του 
εργατικού δυναμικού, έχουν την επιλογή 
να μην εφαρμόσουν την παρούσα οδηγία, 
εν όλω ή εν μέρει, με την προϋπόθεση ότι 
αυτό απαιτούν από κοινού οι κοινωνικοί 
εταίροι σε εθνικό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 170
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 γ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Τα κράτη μέλη χωρίς νόμιμους 
κατώτατους μισθούς ή συστήματα 
δήλωσης γενικώς δεσμευτικών 
συλλογικών συμβάσεων και όπου η 
προστασία των κατώτατων μισθών 
παρέχεται αποκλειστικά από τη 
συλλογική διαπραγμάτευση μεταξύ 
αυτόνομων κοινωνικών εταίρων έχουν 
την επιλογή να μην εφαρμόσουν την 
παρούσα οδηγία, εν όλω ή εν μέρει, με 
την προϋπόθεση ότι αυτό απαιτούν από 
κοινού οι κοινωνικοί εταίροι σε εθνικό 
επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 171
Arba Kokalari

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους 
εργαζομένους στην Ένωση που εργάζονται 
με σύμβαση εργασίας ή σχέση εργασίας, 
όπως οι εν λόγω έννοιες ορίζονται από τη 
νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις ή τις 
πρακτικές που ισχύουν σε κάθε κράτος 
μέλος, λαμβανομένης υπόψη της 
νομολογίας του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους 
εργαζομένους στην Ένωση που εργάζονται 
με σύμβαση εργασίας ή σχέση εργασίας, 
όπως οι εν λόγω έννοιες ορίζονται από τη 
νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις ή τις 
πρακτικές που ισχύουν σε κάθε κράτος 
μέλος.

Or. en

Τροπολογία 172
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους 
εργαζομένους στην Ένωση που εργάζονται 
με σύμβαση εργασίας ή σχέση εργασίας, 
όπως οι εν λόγω έννοιες ορίζονται από τη 
νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις ή τις 
πρακτικές που ισχύουν σε κάθε κράτος 
μέλος, λαμβανομένης υπόψη της 
νομολογίας του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται 
αδιακρίτως σε όλους τους εργαζομένους 
στην Ένωση που εργάζονται με σύμβαση 
εργασίας ή σχέση εργασίας, όπως οι εν 
λόγω έννοιες ορίζονται από τη νομοθεσία, 
τις συλλογικές συμβάσεις ή τις πρακτικές 
που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος, 
λαμβανομένης υπόψη της νομολογίας του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 173
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους 
εργαζομένους στην Ένωση που εργάζονται 
με σύμβαση εργασίας ή σχέση εργασίας, 
όπως οι εν λόγω έννοιες ορίζονται από τη 
νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις ή τις 
πρακτικές που ισχύουν σε κάθε κράτος 
μέλος, λαμβανομένης υπόψη της 
νομολογίας του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται εξίσου σε 
όλους τους εργαζομένους στην Ένωση που 
εργάζονται με σύμβαση εργασίας ή σχέση 
εργασίας, όπως οι εν λόγω έννοιες 
ορίζονται από τη νομοθεσία, τις 
συλλογικές συμβάσεις ή τις πρακτικές που 
ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος, 
λαμβανομένης υπόψη της νομολογίας του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 174
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3 διαγράφεται
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Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1) «κατώτατος μισθός»: η κατώτατη 
αμοιβή που εργοδότης υποχρεούται να 
καταβάλλει στους εργαζομένους για την 
εργασία που επιτελούν κατά τη διάρκεια 
δεδομένου χρονικού διαστήματος, 
υπολογιζόμενη κατά μονάδα χρόνου ή 
κατά μονάδα παραγωγής·
2) «νόμιμος κατώτατος μισθός»: 
κατώτατος μισθός που καθορίζεται με 
νόμο ή άλλες δεσμευτικές νομικές 
διατάξεις·
3) «συλλογικές διαπραγματεύσεις»: όλες 
οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται 
μεταξύ, αφενός, ενός εργοδότη, μίας 
ομάδας εργοδοτών ή μίας ή 
περισσότερων οργανώσεων εργοδοτών 
και, αφετέρου, μίας ή περισσότερων 
οργανώσεων εργαζομένων για τον 
καθορισμό των συνθηκών εργασίας και 
των όρων απασχόλησης· και/ή για τη 
ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ εργοδοτών 
και εργαζομένων· και/ή για τη ρύθμιση 
των σχέσεων μεταξύ εργοδοτών ή των 
οργανώσεών τους και οργάνωσης 
εργαζομένων ή οργανώσεων 
εργαζομένων·
4) «συλλογική σύμβαση»: όλες οι 
έγγραφες συμφωνίες σχετικά με τις 
συνθήκες εργασίας και τους όρους 
απασχόλησης που συνάπτονται από τους 
κοινωνικούς εταίρους ως αποτέλεσμα 
συλλογικών διαπραγματεύσεων·
5) «κάλυψη από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις»: το ποσοστό των 
εργαζομένων σε εθνικό επίπεδο για τους 
οποίους εφαρμόζεται συλλογική σύμβαση.

Or. en

Τροπολογία 175
Abir Al-Sahlani, Karen Melchior
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, με 
ταυτόχρονο σεβασμό του εθνικού δικαίου 
και τη νόμιμη πρακτική της αγοράς 
εργασίας των κρατών μελών:

Or. en

Τροπολογία 176
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, με 
ταυτόχρονο σεβασμό του εθνικού δικαίου 
και της πρακτικής των κρατών μελών:

Or. en

Τροπολογία 177
Cindy Franssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) «νόμιμος κατώτατος μισθός»: 
κατώτατος μισθός που καθορίζεται με 
νόμο ή άλλες δεσμευτικές νομικές 
διατάξεις·

(2) «νόμιμος κατώτατος μισθός»: 
κατώτατος μισθός που καθορίζεται με 
νόμο ή άλλες δεσμευτικές νομικές 
διατάξεις που δεν αποτελούν τα 
συμπεράσματα προηγούμενης συλλογικής 
διαπραγμάτευσης·

Or. en
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Τροπολογία 178
Arba Kokalari

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(3) «συλλογικές διαπραγματεύσεις»: 
όλες οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται 
σε κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τους 
οικείους εθνικούς νόμους και τις 
πρακτικές μεταξύ, αφενός, ενός εργοδότη, 
μίας ομάδας εργοδοτών ή μίας ή 
περισσότερων οργανώσεων εργοδοτών 
και, αφετέρου, μίας ή περισσότερων 
οργανώσεων εργαζομένων για τον 
καθορισμό των συνθηκών εργασίας και 
των όρων απασχόλησης· και/ή για τη 
ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ εργοδοτών 
και εργαζομένων· και/ή για τη ρύθμιση 
των σχέσεων μεταξύ εργοδοτών ή των 
οργανώσεών τους και οργάνωσης 
εργαζομένων ή οργανώσεων εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 179
Abir Al-Sahlani, Karen Melchior

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(3) οι διαπραγματεύσεις που 
διεξάγονται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
και τη νόμιμη πρακτική της αγοράς 
εργασίας των κρατών μελών: μεταξύ, 
αφενός, ενός εργοδότη, μίας ομάδας 
εργοδοτών ή μίας ή περισσότερων 
οργανώσεων εργοδοτών και μίας ή 
περισσότερων οργανώσεων εργαζομένων 
για τον καθορισμό των συνθηκών εργασίας 
και των όρων απασχόλησης· και/ή για τη 
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εργαζομένων· και/ή για τη ρύθμιση των 
σχέσεων μεταξύ εργοδοτών ή των 
οργανώσεών τους και οργάνωσης 
εργαζομένων ή οργανώσεων εργαζομένων·

ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ εργοδοτών 
και εργαζομένων· και/ή για τη ρύθμιση 
των σχέσεων μεταξύ εργοδοτών ή των 
οργανώσεών τους και οργάνωσης 
εργαζομένων ή οργανώσεων εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 180
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 181
Arba Kokalari

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «συλλογική σύμβαση»: όλες οι 
έγγραφες συμφωνίες σχετικά με τις 
συνθήκες εργασίας και τους όρους 

(4) «συλλογική σύμβαση»: όλες οι 
έγγραφες συμφωνίες σε κάθε κράτος 
μέλος σύμφωνα με το οικείο εθνικό δίκαιο 
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απασχόλησης που συνάπτονται από τους 
κοινωνικούς εταίρους ως αποτέλεσμα 
συλλογικών διαπραγματεύσεων·

και τις πρακτικές σχετικά με τις συνθήκες 
εργασίας και τους όρους απασχόλησης που 
συνάπτονται από τους κοινωνικούς 
εταίρους ως αποτέλεσμα συλλογικών 
διαπραγματεύσεων·

Or. en

Τροπολογία 182
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4) «συλλογική σύμβαση»: όλες οι 
έγγραφες συμφωνίες σχετικά με τις 
συνθήκες εργασίας και τους όρους 
απασχόλησης που συνάπτονται από τους 
κοινωνικούς εταίρους ως αποτέλεσμα 
συλλογικών διαπραγματεύσεων·

4) «συλλογική σύμβαση»: όλες οι 
έγγραφες συμφωνίες σχετικά με διατάξεις 
όπως, ενδεικτικά, οι συνθήκες εργασίας 
και οι όροι απασχόλησης που συνάπτονται 
από τους κοινωνικούς εταίρους ως 
αποτέλεσμα συλλογικών 
διαπραγματεύσεων·

Or. en

Τροπολογία 183
Arba Kokalari

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 κάθε κράτος μέλος 
σύμφωνα με τους οικείους εθνικούς 
νόμους και τις πρακτικές για τους οποίους 
εφαρμόζεται συλλογική σύμβαση.

Or. en
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Τροπολογία 184
Eugenia Rodríguez Palop

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 185
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 186
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Sirpa 
Pietikäinen, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) Όπου ενδείκνυται, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να διαβουλεύονται με 
οργανισμούς που εκπροσωπούν τα 
δικαιώματα συγκεκριμένων ομάδων 
εργαζομένων με περιορισμένη 
διαπραγματευτική ισχύ, όπως οι 
εργαζόμενοι με αναπηρία.

Or. en

Τροπολογία 187
Eugenia Rodríguez Palop

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

Τροπολογία 188
Sirpa Pietikäinen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) ενθαρρύνουν τους κοινωνικούς 
εταίρους να δημιουργήσουν ειδικά μέτρα 
για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων 
στις συλλογικές διαπραγματεύσεις

Or. en
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Τροπολογία 189
Eugenia Rodríguez Palop

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 190
Eugenia Rodríguez Palop

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βγ) 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 191
Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 192
Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, 
Pina Picierno, Rovana Plumb

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη στα οποία η 
κάλυψη από συλλογικές διαπραγματεύσεις 
υπολείπεται του 70 % των εργαζομένων 
κατά την έννοια του άρθρου 2, 
επιπροσθέτως, θεσπίζουν πλαίσιο με τους 
αναγκαίους πρόσφορους όρους για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, είτε με νόμο 
κατόπιν διαβούλευσης με τους 
κοινωνικούς εταίρους είτε με συμφωνία με 
αυτούς, και εκπονούν εθνικό σχέδιο 
δράσης για την προώθηση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. Τα εν λόγω εθνικά 
σχέδια δράσης θα πρέπει να αυξάνουν τη 
σύγκλιση των μισθών και να θεσπίζουν τα 
πλέον κατάλληλα μέτρα και μηχανισμούς 
για τον καθορισμό των μισθών και την 
αύξηση της κάλυψης σε εθνικό επίπεδο, 



PE692.831v01-00 118/165 AM\1231553EL.docx

EL

επίσης προκειμένου να καλυφθεί το 
μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων 
και να μειωθούν οι ανισότητες και οι 
διακρίσεις. Το σχέδιο δράσης 
δημοσιοποιείται και κοινοποιείται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 193
Arba Kokalari

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 194
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη στα οποία η 
κάλυψη από συλλογικές διαπραγματεύσεις 
υπολείπεται του 70 % των εργαζομένων 

2. Τα κράτη μέλη στα οποία η 
συνολική κάλυψη από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις υπολείπεται του 70 % 
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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.

των εργαζομένων κατά την έννοια του 
άρθρου 2, επιπροσθέτως, θεσπίζουν 
πλαίσιο με τους αναγκαίους πρόσφορους 
όρους για τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, είτε με νόμο κατόπιν 
διαβούλευσης με τους κοινωνικούς 
εταίρους είτε με συμφωνία με αυτούς, και 
εκπονούν σχέδιο δράσης για την 
προώθηση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. Το σχέδιο δράσης 
δημοσιοποιείται και κοινοποιείται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 195
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Εάν η κάλυψη από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις υπολείπεται του 70 % 
σε ένα κράτος μέλος όπου η προστασία με 
τη μορφή κατώτατου μισθού 
διασφαλίζεται αποκλειστικά μέσω 
συλλογικών συμβάσεων, το κράτος μέλος 
ενθαρρύνει τους κοινωνικούς εταίρους να 
εκτιμήσουν εάν οι υφιστάμενοι αναγκαίοι 
πρόσφοροι όροι για τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις είναι επαρκείς και να 
καταρτίσουν σχέδιο δράσης για την 
αύξηση της κάλυψης από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις.

Or. en

Τροπολογία 196
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 197
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη με νόμιμους 
κατώτατους μισθούς λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι ο 
καθορισμός και η επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών διέπονται από 
κριτήρια που διασφαλίζουν 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 και δη της παιδικής 
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σχετική εθνική νομοθεσία, είτε με 
αποφάσεις των αρμόδιων φορέων, είτε με 
τριμερείς συμφωνίες. Τα κριτήρια 
καθορίζονται κατά τρόπο σταθερό και 
σαφή.

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 198
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 199
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Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, Chrysoula 
Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 200
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Sirpa 
Pietikäinen, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη με νόμιμους 
κατώτατους μισθούς λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι ο 
καθορισμός και η επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών διέπονται από 
κριτήρια που καθορίζονται για την 
προώθηση της επάρκειας, με στόχο την 
επίτευξη αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας 

1. Τα κράτη μέλη με νόμιμους 
κατώτατους μισθούς λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι ο 
καθορισμός και η επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών διέπονται από 
κριτήρια που καθορίζονται για την 
προώθηση της επάρκειας, με στόχο την 
επίτευξη αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας 
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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.

και διαβίωσης, κοινωνικής συνοχής και 
σύγκλισης προς τα πάνω, καθώς και την 
προώθηση των ίσων ευκαιριών και της 
ισότητας των φύλων. Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν τα εν λόγω κριτήρια σύμφωνα 
με τις εθνικές πρακτικές τους, είτε με 
σχετική εθνική νομοθεσία, είτε με 
αποφάσεις των αρμόδιων φορέων, είτε με 
τριμερείς συμφωνίες. Τα κριτήρια 
καθορίζονται κατά τρόπο σταθερό και 
σαφή.

Or. en

Τροπολογία 201
Cindy Franssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 202



PE692.831v01-00 124/165 AM\1231553EL.docx

EL

Annika Bruna

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 203
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα εθνικά κριτήρια της 
παραγράφου 1 περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

2. Τα εθνικά κριτήρια της 
παραγράφου 1 περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία, των 
οποίων η συνάφεια και το σχετικό βάρος 
δύναται να αποφασίζονται από τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με τους οικείους ισχύοντες 
εθνικούς κοινωνικοοικονομικούς όρους:

Or. en
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Τροπολογία 204
Arba Kokalari

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα εθνικά κριτήρια της 
παραγράφου 1 περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

2. Τα εθνικά κριτήρια της 
παραγράφου 1 δύναται να περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία, των 
οποίων η συνάφεια και το σχετικό βάρος 
δύναται να αποφασίζονται από τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με τους οικείους ισχύοντες 
εθνικούς κοινωνικοοικονομικούς όρους

Or. en

Τροπολογία 205
Abir Al-Sahlani

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα εθνικά κριτήρια της 
παραγράφου 1 περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

2. Τα εθνικά κριτήρια της 
παραγράφου 1, των οποίων η συνάφεια 
και το σχετικό βάρος αποφασίζονται από 
τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους οικείους 
ισχύοντες εθνικούς 
κοινωνικοοικονομικούς όρους:

Or. en

Τροπολογία 206
Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα εθνικά κριτήρια της 
παραγράφου 1 περιλαμβάνουν 

2. Τα εθνικά κριτήρια της 
παραγράφου 1 μπορούν να περιλαμβάνουν 
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τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα 
στοιχεία:

Or. pl

Τροπολογία 207
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 208
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το γενικό επίπεδο των ακαθάριστων 
μισθών και την κατανομή τους·

β) το γενικό επίπεδο των ακαθάριστων 
μισθών και την κατανομή τους με στόχο 
τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων 
και των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 209
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ



AM\1231553EL.docx 127/165 PE692.831v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τον ρυθμό αύξησης των 
ακαθάριστων μισθών·

γ) τον ρυθμό αύξησης των 
ακαθάριστων μισθών με στόχο τη μείωση 
των μισθολογικών ανισοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 210
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τις εξελίξεις στην 
παραγωγικότητα της εργασίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 211
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τις εξελίξεις στην 
παραγωγικότητα της εργασίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 212
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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δα) ε) το μισθολογικό χάσμα μεταξύ 
των φύλων, με στόχο την εξάλειψή του·

Or. en

Τροπολογία 213
Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) τον πληθωρισμό·

Or. pl

Τροπολογία 214
Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δβ) την οικονομική ανάπτυξη·

Or. pl

Τροπολογία 215
Eugenia Rodríguez Palop

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 

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 εγγυώνται 
την επάρκεια του νόμιμου κατώτατου 
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που χρησιμοποιούνται συνήθως σε 
διεθνές επίπεδο.

μισθού προκειμένου να διασφαλίσουν 
αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο για τους 
εργαζομένους. Οι κατώτατοι μισθοί κάτω 
από ενδεικτική τιμή αναφοράς που 
ανέρχεται στο 60 % του ακαθάριστου 
μέσου μισθού και/ή στο 50 % του 
ακαθάριστου μέσου μισθού θεωρούνται 
ανεπαρκείς. 

Or. en

Τροπολογία 216
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν την 
τακτική και έγκαιρη επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, προκειμένου 
να διατηρείται η επάρκειά τους.

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν την 
τακτική και έγκαιρη επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών, προκειμένου 
να συνεχίσουν να προωθούν την επάρκειά 
τους.

Or. en

Τροπολογία 217
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Ελισσάβετ 
Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Η επικαιροποίηση των νόμιμων 
κατώτατων μισθών πρέπει να 
πραγματοποιείται με την επιφύλαξη 
άλλων μηχανισμών στήριξης του 
εισοδήματος, όπως η κρατική ενίσχυση 
για εργαζομένους σε μειονεκτική θέση και 
για εργαζόμενους με αναπηρία, όπως 
ορίζεται στον (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ή οι 
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παροχές αναπηρίας

Or. en

Τροπολογία 218
Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 219
Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Maria Noichl, 
Pina Picierno, Rovana Plumb

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Τα κράτη μέλη συγκροτούν 
συμβουλευτικά όργανα για να 
συμβουλεύουν τις αρμόδιες αρχές στα 
ζητήματα που σχετίζονται με τους 
νόμιμους κατώτατους μισθούς. Τα εν λόγω 
συμβουλευτικά όργανα:
- επιδιώκουν να διασφαλίσουν την 
ισότητα των φύλων στη σύνθεσή τους
- ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου 
σε όλες τις αναλύσεις τους
- παρέχουν τακτική αξιολόγηση που 
λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου

Or. en
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Τροπολογία 220
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Τα κράτη μέλη συγκροτούν 
συμβουλευτικά όργανα για να 
συμβουλεύουν τις αρμόδιες αρχές στα 
ζητήματα που σχετίζονται με τους 
νόμιμους κατώτατους μισθούς, καθώς και 
στο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των 
φύλων. Τα εν λόγω συμβουλευτικά 
όργανα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς 
πόρους.

Or. fr

Τροπολογία 221
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Τα κράτη μέλη συγκροτούν ή 
ορίζουν συμβουλευτικά όργανα για να 
συμβουλεύουν τις αρμόδιες αρχές στα 
ζητήματα που σχετίζονται με τους 
νόμιμους κατώτατους μισθούς. Τα εν λόγω 
συμβουλευτικά όργανα περιλαμβάνουν 
κοινωνικούς εταίρους και διέπονται από 
μια προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τη 
διάσταση του φύλου.

Or. en

Τροπολογία 222
Margarita de la Pisa Carrión
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
παροχή συμβουλών, είτε μέσω της 
διοίκησης είτε μέσω των κοινωνικών 
εταίρων, στα ζητήματα που σχετίζονται με 
τους νόμιμους κατώτατους μισθούς.

Or. es

Τροπολογία 223
Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, 
Pina Picierno, Rovana Plumb

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Η πανδημία COVID-19 
υπογράμμισε την ανάγκη και συνιστά μια 
ευκαιρία να επανεκτιμηθεί η επάρκεια 
των μισθών σε χαμηλόμισθους, ως επί το 
πλείστον γυναικοκρατούμενους τομείς, 
όπως η φροντίδα, ο καθαρισμός, το 
λιανικό εμπόριο και η εκπαίδευση, που 
έχουν αποδειχθεί απαραίτητοι και 
υψηλής κοινωνικοοικονομικής αξίας, 
αλλά οι οποίοι συχνά αποτιμώνται και 
αμείβονται λιγότερο σε σχέση με 
ανδροκρατούμενους τομείς, όπως ο 
μεταποιητικός τομέας ή τα τεχνικά 
επαγγέλματα. Θα αναπτυχθούν εργαλεία 
επαγγελματικής αξιολόγησης και 
κριτήρια ταξινόμησης σε στενή 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους 
λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως οι 
συνθήκες εργασίας, ο βαθμός ευθύνης 
που ανατίθεται στον εργαζόμενο και οι 
σωματικές ή διανοητικές απαιτήσεις της 
εργασίας, προκειμένου να εφαρμόζεται η 
αρχή της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης 
αξίας μεταξύ ανδρών και γυναικών σε 



AM\1231553EL.docx 133/165 PE692.831v01-00

EL

διάφορους επαγγελματικούς τομείς.

Or. en

Τροπολογία 224
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 διαγράφεται
Διαφοροποιήσεις και κρατήσεις

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν 
διαφορετικά επίπεδα νόμιμου κατώτατου 
μισθού για συγκεκριμένες ομάδες 
εργαζομένων. Τα κράτη μέλη διατηρούν 
τις εν λόγω διαφοροποιήσεις στο ελάχιστο 
και διασφαλίζουν ότι οι υπάρχουσες 
διαφοροποιήσεις δεν εισάγουν διακρίσεις, 
είναι αναλογικές, κατά περίπτωση 
χρονικά περιορισμένες, και 
δικαιολογούνται αντικειμενικά και λογικά 
από θεμιτό στόχο.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν 
κρατήσεις διά νόμου οι οποίες μειώνουν 
την αμοιβή που καταβάλλεται στους 
εργαζομένους σε επίπεδο χαμηλότερο 
εκείνου του νόμιμου κατώτατου μισθού. 
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εν 
λόγω κρατήσεις από τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς είναι αναγκαίες, 
αντικειμενικά δικαιολογημένες και 
αναλογικές.

Or. en

Τροπολογία 225
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαφοροποιήσεις και κρατήσεις Ίση μεταχείριση, διαφοροποιήσεις και 
κρατήσεις

Or. es

Τροπολογία 226
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαφοροποιήσεις και κρατήσεις Ίση μεταχείριση και κρατήσεις

Or. en

Τροπολογία 227
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Sirpa 
Pietikäinen, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

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 ίσες 
ευκαιρίες και ίση μεταχείριση των 
εργαζομένων κατά την εφαρμογή της 
προστασίας με τη μορφή νόμιμου 
κατώτατου μισθού. 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.
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Or. en

Τροπολογία 228
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπουν 
διαφορετικά επίπεδα νόμιμων κατώτατων 
μισθών για συγκεκριμένες ομάδες 
εργαζομένων και επιβάλλουν τους 
κατώτατους μισθούς με τρόπο που δεν 
εισάγει διακρίσεις.

Or. en

Τροπολογία 229
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, Chrysoula 
Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 230
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν διαφορετικά επίπεδα νόμιμου 
κατώτατου μισθού για συγκεκριμένες 
ομάδες εργαζομένων. Τα κράτη μέλη 
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, υπό την προϋπόθεση 
ότι ανταποκρίνονται σε επιβεβλημένα 
κριτήρια αριστείας και αξιοκρατίας.

Or. es

Τροπολογία 231
Annika Bruna

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 

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, δεν συνδέονται με το φύλο, 



AM\1231553EL.docx 137/165 PE692.831v01-00

EL

περίπτωση χρονικά περιορισμένες, και 
δικαιολογούνται αντικειμενικά και λογικά 
από θεμιτό στόχο.

είναι αναλογικές, κατά περίπτωση χρονικά 
περιορισμένες, και δικαιολογούνται 
αντικειμενικά και λογικά από θεμιτό 
στόχο.

Or. fr

Τροπολογία 232
Jessica Stegrud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 233
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, Chrysoula 
Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν κρατήσεις διά νόμου οι οποίες 
μειώνουν την αμοιβή που καταβάλλεται 
στους εργαζομένους σε επίπεδο 
χαμηλότερο εκείνου του νόμιμου 
κατώτατου μισθού. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω κρατήσεις 
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από τους νόμιμους κατώτατους μισθούς 
είναι αναγκαίες, αντικειμενικά 
δικαιολογημένες και αναλογικές.

από τους νόμιμους κατώτατους μισθούς 
είναι αναγκαίες, αντικειμενικά 
δικαιολογημένες και αναλογικές και δεν 
έχουν δυσανάλογο αντίκτυπο στις πιο 
ευάλωτες ομάδες και ιδιαίτερα στις 
γυναίκες.

Or. fr

Τροπολογία 234
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν κρατήσεις διά νόμου οι οποίες 
μειώνουν την αμοιβή που καταβάλλεται 
στους εργαζομένους σε επίπεδο 
χαμηλότερο εκείνου του νόμιμου 
κατώτατου μισθού. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω κρατήσεις 
από τους νόμιμους κατώτατους μισθούς 
είναι αναγκαίες, αντικειμενικά 
δικαιολογημένες και αναλογικές.

2. Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπουν 
κρατήσεις διά νόμου οι οποίες μειώνουν 
την αμοιβή που καταβάλλεται στους 
εργαζομένους σε επίπεδο χαμηλότερο 
εκείνου του νόμιμου κατώτατου μισθού. 
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εν 
λόγω κρατήσεις από τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς είναι αναγκαίες, 
αντικειμενικά δικαιολογημένες και 
αναλογικές.

Or. en

Τροπολογία 235
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Sirpa 
Pietikäinen, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπουν 
διαφορετικά επίπεδα νόμιμων 
κατώτατων μισθών ή κρατήσεων δια 
νόμου τα οποία μειώνουν την αμοιβή που 
καταβάλλεται στους εργαζομένους σε 
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επίπεδο χαμηλότερο εκείνου του νόμιμου 
κατώτατου μισθού αποκλειστικά και 
μόνο βάσει φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής 
καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού. Η προστατευμένη 
απασχόληση, όπως ορίζεται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014, θα 
πρέπει να υπόκειται σε νόμιμους 
κατώτατους μισθούς ή σε κλαδικές 
συλλογικές συμβάσεις, αν υπάρχουν.

Or. en

Τροπολογία 236
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Προκειμένου να μην επηρεαστεί 
άμεσα ο καθορισμός των αμοιβών, η 
δυνατότητα καθορισμού 
διαφοροποιήσεων και κρατήσεων που 
προβλέπεται στα δύο προηγούμενα 
εδάφια εφαρμόζεται επίσης στα κράτη 
μέλη στα οποία ο κατώτατος μισθός 
εξασφαλίζεται αποκλειστικά μέσω 
συλλογικών συμβάσεων.

Or. es

Τροπολογία 237
Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, 
Pina Picierno, Rovana Plumb

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 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να διασφαλίζουν ότι οι 
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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:

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, διασφαλίζοντας 
προγράμματα κατάρτισης για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων και την 
ισότητα των φύλων για τους κοινωνικούς 
εταίρους και τις κρατικές αρχές, και ιδίως 
όσον αφορά:

Or. en

Τροπολογία 238
Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να διασφαλίζουν ότι οι 
κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν εγκαίρως 
και ουσιαστικά στον καθορισμό και την 
επικαιροποίηση των νόμιμων κατώτατων 
μισθών, ειδικότερα όσον αφορά:

Or. pl

Τροπολογία 239
Arba Kokalari

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 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να διευκολύνουν τους 
κοινωνικούς εταίρους να συμμετέχουν 
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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:

εγκαίρως και ουσιαστικά στον καθορισμό 
και την επικαιροποίηση των νόμιμων 
κατώτατων μισθών, μεταξύ άλλων μέσω 
συμμετοχής τους στα συμβουλευτικά 
όργανα του άρθρου 5 παράγραφος 5, και 
ιδίως όσον αφορά:

Or. en

Τροπολογία 240
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, Chrysoula 
Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 241
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη συλλογή δεδομένων και την 
εκπόνηση μελετών για την ενημέρωση των 
αρχών που καθορίζουν τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς.

δ) τη συλλογή δεδομένων με ανάλυση 
ανά φύλο και την εκπόνηση μελετών για 
την ενημέρωση των αρχών που καθορίζουν 
τους νόμιμους κατώτατους μισθούς.

Or. en

Τροπολογία 242
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Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Sirpa 
Pietikäinen, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8 Πραγματική πρόσβαση των 
εργαζομένων στους νόμιμους κατώτατους 
μισθούς

8 Ισότιμη και πραγματική πρόσβαση 
των εργαζομένων στους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς

Or. en

Τροπολογία 243
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1) ενισχύουν τους ελέγχους και τις 
επιτόπιες επιθεωρήσεις που διενεργούν οι 
επιθεωρήσεις εργασίας ή τα όργανα που 
είναι αρμόδια για την επιβολή των 
νόμιμων κατώτατων μισθών και 
διασφαλίζουν ότι διαθέτουν επαρκείς 
πόρους. Οι έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις 
είναι αναλογικοί, δεν εισάγουν διακρίσεις 
και δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στους ως 
επί το πλείστον γυναικοκρατούμενους 
τομείς·

Or. fr

Τροπολογία 244
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Sirpa 
Pietikäinen, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – σημείο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3) διασφαλίζουν ότι δημοσιοποιούνται 
πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς, οι οποίες είναι 
σαφείς, περιεκτικές και εύκολα 
προσβάσιμες, μεταξύ άλλων και για 
εργαζομένους με αναπηρία.

Or. en

Τροπολογία 245
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 διαγράφεται
Δημόσιες συμβάσεις

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

Or. en

Τροπολογία 246
Abir Al-Sahlani

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 247
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 248
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη αναθέτουν στις 
αρμόδιες αρχές τους, σε συνεργασία με 
τους κοινωνικούς εταίρους, την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών εργαλείων συλλογής 
δεδομένων για την παρακολούθηση της 
κάλυψης από κατώτατους μισθούς και της 
επάρκειας αυτών. Η συλλογή δεδομένων 
πραγματοποιείται με ανάλυση ανά φύλο 
και περιλαμβάνει διατομεακή προσέγγιση.

Or. en

Τροπολογία 249
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Sirpa 
Pietikäinen, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη αναθέτουν στις 
αρμόδιες αρχές τους την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών εργαλείων συλλογής 
δεδομένων, τα οποία μπορούν να 
διασφαλίσουν την επαρκή ανάλυση των 
δεδομένων [φύλο, ηλικιακή ομάδα, τύπος 
σύμβασης εργασίας (μερικής 
απασχόλησης / πλήρους απασχόλησης), 
κ.λπ.], για την παρακολούθηση της 
κάλυψης από κατώτατους μισθούς και της 
επάρκειας αυτών.

Or. en

Τροπολογία 250
Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή ετησίως, πριν από την 1η 
Οκτωβρίου κάθε έτους, έκθεση με τα 
ακόλουθα δεδομένα:

2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή έκθεση με τα ακόλουθα 
δεδομένα ανά τριετία:

Or. pl

Τροπολογία 251
Margarita de la Pisa Carrión

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) το επίπεδο του νόμιμου 
κατώτατου μισθού και το ποσοστό των 
εργαζομένων που καλύπτονται από αυτόν·

i) ο τρόπος με τον οποίο έχει 
καθοριστεί ο νόμιμος κατώτατος μισθός·

Or. es

Τροπολογία 252
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 253
Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο ii
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 254
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) τις υφιστάμενες κρατήσεις· διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 255
Andżelika Anna Możdżanowska

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) τις υφιστάμενες κρατήσεις· διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 256
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya 
Rodríguez Ramos

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) τις υφιστάμενες κρατήσεις· iii) τις υφιστάμενες κρατήσεις και τις 
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αντικειμενικές αιτιολογήσεις που 
παρέχονται·

Or. fr

Τροπολογία 257
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 και την 
πρόοδο που σημειώθηκε για την αύξηση 
της κάλυψης, ιδίως για ευάλωτους 
εργαζομένους.

Or. en

Τροπολογία 258
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Ως προς την προστασία με τη 
μορφή κατώτατου μισθού η οποία 
παρέχεται μόνο από συλλογικές 
συμβάσεις:

β) Ως προς την προστασία με τη 
μορφή κατώτατου μισθού που απορρέει 
από συλλογικές συμβάσεις:

Or. en

Τροπολογία 259
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο i
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) την κατανομή σε δεκατημόρια 
των εν λόγω μισθών, σταθμισμένη βάσει 
του ποσοστού των καλυπτόμενων 
εργαζομένων·

i) το ποσοστό των καλυπτόμενων 
εργαζομένων·

Or. es

Τροπολογία 260
Margarita de la Pisa Carrión

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) το επίπεδο των μισθών των 
εργαζομένων που δεν λαμβάνουν 
προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από συλλογική 
σύμβαση και τη σχέση του με το επίπεδο 
των μισθών των εργαζομένων που 
λαμβάνουν τέτοια ελάχιστη προστασία.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 261
Andżelika Anna Możdżanowska

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) το επίπεδο των μισθών των 
εργαζομένων που δεν λαμβάνουν 
προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από συλλογική 
σύμβαση και τη σχέση του με το επίπεδο 
των μισθών των εργαζομένων που 
λαμβάνουν τέτοια ελάχιστη προστασία.

διαγράφεται

Or. pl
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Τροπολογία 262
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) το επίπεδο των μισθών των 
εργαζομένων που δεν λαμβάνουν 
προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από συλλογική 
σύμβαση και τη σχέση του με το επίπεδο 
των μισθών των εργαζομένων που 
λαμβάνουν τέτοια ελάχιστη προστασία.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 263
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη παρέχουν τα στατιστικά 
στοιχεία και τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο με 
ανάλυση ανά φύλο, ηλικία, αναπηρία ή μη, 
μέγεθος εταιρείας και κλάδο.

Τα κράτη μέλη παρέχουν τα στατιστικά 
στοιχεία και τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο σε 
ανωνυμοποιημένη μορφή και με ανάλυση 
ανά φύλο, ηλικία, αναπηρία ή μη, μέγεθος 
εταιρείας και κλάδο και, όταν είναι 
εφικτό, ανά φυλετικό και εθνοτικό 
υπόβαθρο. Τα κράτη μέλη διενεργούν 
ανάλυση επιπτώσεων ανάλογα με το φύλο 
όσον αφορά την κάλυψη και την επάρκεια 
σε αυτή τη βάση.

Or. en

Τροπολογία 264
Andżelika Anna Możdżanowska
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη παρέχουν τα στατιστικά 
στοιχεία και τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο με 
ανάλυση ανά φύλο, ηλικία, αναπηρία ή μη, 
μέγεθος εταιρείας και κλάδο.

Τα κράτη μέλη παρέχουν τα στατιστικά 
στοιχεία και τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο με 
ανάλυση, στο μέτρο του δυνατού, ανά 
φύλο, ηλικία, αναπηρία ή μη, μέγεθος 
εταιρείας και κλάδο

Or. pl

Τροπολογία 265
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Samira Rafaela, Karen Melchior, Chrysoula 
Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη παρέχουν τα στατιστικά 
στοιχεία και τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο με 
ανάλυση ανά φύλο, ηλικία, αναπηρία ή μη, 
μέγεθος εταιρείας και κλάδο.

Τα κράτη μέλη παρέχουν τα στατιστικά 
στοιχεία και τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο με 
ανάλυση ανά φύλο, ηλικία, αναπηρία ή μη, 
μέγεθος εταιρείας και κλάδο.

Or. fr

Τροπολογία 266
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη παρέχουν τα στατιστικά 
στοιχεία και τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο με 
ανάλυση ανά φύλο, ηλικία, αναπηρία ή 
μη, μέγεθος εταιρείας και κλάδο.

Τα κράτη μέλη παρέχουν τα στατιστικά 
στοιχεία και τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο με 
ανάλυση ανά φύλο και ηλικία, μέγεθος 
εταιρείας και κλάδο.
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Or. en

Τροπολογία 267
Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να ζητεί από τα 
κράτη μέλη να υποβάλουν περαιτέρω 
πληροφορίες κατά περίπτωση, όταν 
κρίνει ότι οι πληροφορίες αυτές είναι 
απαραίτητες για την παρακολούθηση της 
αποτελεσματικής εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας.

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 268
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να ζητεί από τα 
κράτη μέλη να υποβάλουν περαιτέρω 
πληροφορίες κατά περίπτωση, όταν 
κρίνει ότι οι πληροφορίες αυτές είναι 
απαραίτητες για την παρακολούθηση της 
αποτελεσματικής εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 269
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες σχετικά με την προστασία με 
τη μορφή κατώτατου μισθού, 
συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών 
συμβάσεων και των μισθολογικών όρων 
αυτών, είναι διαφανείς και δημοσίως 
προσβάσιμες.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες σχετικά με την προστασία με 
τη μορφή κατώτατου μισθού, 
συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών 
συμβάσεων και των μισθολογικών όρων 
αυτών, είναι διαφανείς και δημοσίως 
προσβάσιμες σύμφωνα με τις αρχές της 
διαφάνειας των αμοιβών.

Or. en

Τροπολογία 270
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Sirpa 
Pietikäinen, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες σχετικά με την προστασία με 
τη μορφή κατώτατου μισθού, 
συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών 
συμβάσεων και των μισθολογικών όρων 
αυτών, είναι διαφανείς και δημοσίως 
προσβάσιμες.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες σχετικά με την προστασία με 
τη μορφή κατώτατου μισθού, 
συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών 
συμβάσεων και των μισθολογικών όρων 
αυτών, είναι διαφανείς και δημοσίως και 
εύκολα προσβάσιμες.

Or. en

Τροπολογία 271
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες σχετικά με την προστασία με 
τη μορφή κατώτατου μισθού, 
συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών 
συμβάσεων και των μισθολογικών όρων 

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες σχετικά με την προστασία με 
τη μορφή νόμιμου κατώτατου μισθού, 
συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών 
συμβάσεων και των μισθολογικών όρων 
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αυτών, είναι διαφανείς και δημοσίως 
προσβάσιμες.

αυτών, είναι διαφανείς και δημοσίως 
προσβάσιμες.

Or. en

Τροπολογία 272
Eugenia Rodríguez Palop

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. Η έκθεση ενσωματώνει τη 
διάσταση του φύλου με διατομεακή 
εστίαση και αξιολογεί την εξέλιξη των 
κατώτατων μισθών όσον αφορά το 
μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων.

Or. en

Τροπολογία 273
Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pl
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Τροπολογία 274
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 275
Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pl

Τροπολογία 276
Heléne Fritzon, Johan Danielsson
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 277
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 278
Abir Al-Sahlani, Karen Melchior

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 279
Arba Kokalari

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
χωρίς να θίγονται οι ειδικές μορφές 
επανόρθωσης και επίλυσης διαφορών που 
τυχόν προβλέπονται σε συλλογικές 
συμβάσεις, οι εργαζόμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων των 
οποίων η σχέση εργασίας έχει λήξει, έχουν 

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

εκείνων των οποίων η σχέση εργασίας έχει 
λήξει, έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματικό 
και αμερόληπτο μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών και δικαίωμα σε επανόρθωση, 
συμπεριλαμβανομένης επαρκούς 
αποζημίωσης, σε περίπτωση προσβολής 
των δικαιωμάτων τους που σχετίζονται με 
τον νόμιμο κατώτατο μισθό ή την 
προστασία με τη μορφή κατώτατου μισθού 
η οποία παρέχεται από συλλογική 
σύμβαση.

Or. en

Τροπολογία 280
Arba Kokalari

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για την προστασία των 
εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των 
εργαζομένων που είναι εκπρόσωποι 
εργαζομένων, από κάθε δυσμενή 
μεταχείριση από τον εργοδότη και από 
οποιεσδήποτε δυσμενείς συνέπειες που 
έχουν ως αιτία την υποβολή καταγγελίας 
στον εργοδότη ή την κίνηση οποιασδήποτε 
διαδικασίας με σκοπό την επιβολή της 
συμμόρφωσης με τα δικαιώματα που 
σχετίζονται με τον νόμιμο κατώτατο μισθό 
ή την προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από συλλογική 
σύμβαση.

2. Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τους 
οικείους εθνικούς νόμους και τις 
πρακτικές, λαμβάνουν κατά περίπτωση 
τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των 
εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των 
εργαζομένων που είναι εκπρόσωποι 
εργαζομένων, από κάθε δυσμενή 
μεταχείριση από τον εργοδότη και από 
οποιεσδήποτε δυσμενείς συνέπειες που 
έχουν ως αιτία την υποβολή καταγγελίας 
στον εργοδότη ή την κίνηση οποιασδήποτε 
διαδικασίας με σκοπό την επιβολή της 
συμμόρφωσης με τα δικαιώματα που 
σχετίζονται με τον νόμιμο κατώτατο μισθό 
ή την προστασία με τη μορφή κατώτατου 
μισθού η οποία παρέχεται από συλλογική 
σύμβαση.

Or. en

Τροπολογία 281
Heléne Fritzon, Johan Danielsson
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για την προστασία των 
εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των 
εργαζομένων που είναι εκπρόσωποι 
εργαζομένων, από κάθε δυσμενή 
μεταχείριση από τον εργοδότη και από 
οποιεσδήποτε δυσμενείς συνέπειες που 
έχουν ως αιτία την υποβολή καταγγελίας 
στον εργοδότη ή την κίνηση οποιασδήποτε 
διαδικασίας με σκοπό την επιβολή της 
συμμόρφωσης με τα δικαιώματα που 
σχετίζονται με τον νόμιμο κατώτατο 
μισθό ή την προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού η οποία παρέχεται από 
συλλογική σύμβαση.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για την προστασία των 
εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των 
εργαζομένων που είναι εκπρόσωποι 
εργαζομένων, από κάθε δυσμενή 
μεταχείριση από τον εργοδότη και από 
οποιεσδήποτε δυσμενείς συνέπειες που 
έχουν ως αιτία την υποβολή καταγγελίας 
στον εργοδότη ή την κίνηση οποιασδήποτε 
διαδικασίας με σκοπό την επιβολή της 
συμμόρφωσης με τα δικαιώματα που 
προβλέπονται στην ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία ή τις συλλογικές συμβάσεις 
σχετικά με την προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού.

Or. en

Τροπολογία 282
Abir Al-Sahlani, Karen Melchior

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για την προστασία των 
εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των 
εργαζομένων που είναι εκπρόσωποι 
εργαζομένων, από κάθε δυσμενή 
μεταχείριση από τον εργοδότη και από 
οποιεσδήποτε δυσμενείς συνέπειες που 
έχουν ως αιτία την υποβολή καταγγελίας 
στον εργοδότη ή την κίνηση οποιασδήποτε 
διαδικασίας με σκοπό την επιβολή της 
συμμόρφωσης με τα δικαιώματα που 
σχετίζονται με τον νόμιμο κατώτατο 
μισθό ή την προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού η οποία παρέχεται από 
συλλογική σύμβαση.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για την προστασία των 
εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των 
εργαζομένων που είναι εκπρόσωποι 
εργαζομένων, από κάθε δυσμενή 
μεταχείριση από τον εργοδότη και από 
οποιεσδήποτε δυσμενείς συνέπειες που 
έχουν ως αιτία την υποβολή καταγγελίας 
στον εργοδότη ή την κίνηση οποιασδήποτε 
διαδικασίας με σκοπό την επιβολή της 
συμμόρφωσης με τα δικαιώματα που 
προβλέπονται στην ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία ή τις συλλογικές συμβάσεις 
σχετικά με την προστασία με τη μορφή 
κατώτατου μισθού.
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Τροπολογία 283
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά 
με τις κυρώσεις που επιβάλλονται στις 
περιπτώσεις παραβίασης των εθνικών 
διατάξεων. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις 
είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

Τα κράτη μέλη, με την επιφύλαξη 
συγκεκριμένων μορφών αποζημίωσης 
ή/και συμβατικών κυρώσεων που 
προβλέπονται, κατά περίπτωση, σε 
κανόνες για την επιβολή των συλλογικών 
συμβάσεων, θεσπίζουν κανόνες σχετικά με 
τις κυρώσεις που επιβάλλονται στις 
περιπτώσεις παραβίασης της ισχύουσας 
εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών 
συμβάσεων σχετικά με την προστασία με 
τη μορφή κατώτατου μισθού. Οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

Or. en

Τροπολογία 284
Arba Kokalari

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες 
σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται 
στις περιπτώσεις παραβίασης των 
εθνικών διατάξεων. Οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές.

Οι κυρώσεις που επιβάλλουν τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με την οικεία εθνική 
νομοθεσία και τις πρακτικές είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

Or. en
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Τροπολογία 285
Annika Bruna

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν αποτρεπτικές 
κυρώσεις κατά των ατόμων, των 
κοινοτήτων ή των επιχειρήσεων που 
καταφεύγουν στην αδήλωτη εργασία που 
αμείβεται με χαμηλό μισθό και δεν 
προσφέρει κοινωνική προστασία, καθώς 
και στην απασχόληση λαθραίων 
εργαζομένων.

Or. fr

Τροπολογία 286
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12α
Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Κατά 
την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν την 
επιβολή οποιουδήποτε εμποδίου και να 
παρέχουν διοικητική, οικονομική και 
νομική στήριξη ώστε να μην 
παρεμποδίζεται η δημιουργία 
απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων.

Or. es

Τροπολογία 287
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση οδηγίας
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Άρθρο 13 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθέσουν 
στους κοινωνικούς εταίρους την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας, εφόσον οι 
κοινωνικοί εταίροι το ζητήσουν από 
κοινού. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα 
για να διασφαλίσουν ότι οι υποχρεώσεις 
της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται ανά 
πάσα στιγμή.

Or. en

Τροπολογία 288
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η Επιτροπή διεξάγει αξιολόγηση της 
οδηγίας έως τις [τρία έτη μετά την 
ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο]. 
Ακολούθως, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
έκθεση εξέτασης της εφαρμογής της 
οδηγίας και προτείνει, στο μέτρο που 
ενδείκνυται, νομοθετικές τροποποιήσεις. 
Τόσο η αξιολόγηση όσο και η έκθεση 
περιλαμβάνουν μια προσέγγιση που 
λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου.

Or. en

Τροπολογία 289
Abir Al-Sahlani

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Απαγόρευση της υποβάθμισης και 
ευνοϊκότερες διατάξεις

Απαγόρευση της υποβάθμισης, 
παρέκκλιση και ευνοϊκότερες διατάξεις

Or. en

Τροπολογία 290
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η παρούσα οδηγία δεν αποτελεί 
βάσιμο λόγο για την υποβάθμιση του 
γενικού επιπέδου προστασίας που ήδη 
παρέχεται στους εργαζομένους εντός των 
κρατών μελών, χωρίς να θίγεται η 
συμβατική ελευθερία των κοινωνικών 
εταίρων να διαπραγματεύονται και να 
συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις.

Or. en

Τροπολογία 291
Annika Bruna

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 συνοδεύεται 
από μια ρήτρα που αποτρέπει την 
υποβάθμιση του επιπέδου προστασίας που 
ήδη παρέχεται στους εργαζομένους εντός 
των κρατών μελών.

Or. fr

Τροπολογία 292
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Abir Al-Sahlani

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το 
προνόμιο των κρατών μελών να 
εφαρμόζουν ή να θεσπίζουν νομοθετικές, 
κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που 
είναι ευνοϊκότερες για τους εργαζομένους 
ή να ενθαρρύνουν ή να επιτρέπουν την 
εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων που 
είναι ευνοϊκότερες για τους εργαζομένους.

2. Τα κράτη μέλη στα οποία 
διασφαλίζεται ο καθορισμός των μισθών 
κυρίως μέσω συλλογικών συμβάσεων 
παρεκκλίνουν από την παρούσα οδηγία· 
ενώ η παρούσα οδηγία δεν θίγει το 
προνόμιο των κρατών μελών να 
εφαρμόζουν ή να εκδίδουν νομοθετικές, 
κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις 
περισσότερο ευνοϊκές για τους 
εργαζομένους ή να ενθαρρύνουν ή να 
επιτρέπουν την εφαρμογή συλλογικών 
συμβάσεων που είναι ευνοϊκότερες για 
τους εργαζομένους.

Or. en

Τροπολογία 293
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το 
προνόμιο των κρατών μελών να 
εφαρμόζουν ή να θεσπίζουν νομοθετικές, 
κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που 
είναι ευνοϊκότερες για τους εργαζομένους 
ή να ενθαρρύνουν ή να επιτρέπουν την 
εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων που 
είναι ευνοϊκότερες για τους εργαζομένους.

2. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το 
προνόμιο των κρατών μελών να 
εφαρμόζουν ή να θεσπίζουν ευνοϊκότερες 
νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές 
διατάξεις για τους εργαζομένους ή να 
ενθαρρύνουν και να επιτρέπουν την 
εφαρμογή ευνοϊκότερων συλλογικών 
συμβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 294
Arba Kokalari
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει 
οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα που 
παρέχονται στους εργαζομένους από άλλες 
νομικές πράξεις της Ένωσης.

3. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει 
οποιαδήποτε δικαιώματα που παρέχονται 
στους εργαζομένους από άλλες νομικές 
πράξεις της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 295
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη 
μέλη.

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη 
μέλη εκτός από τη Δανία και τη Σουηδία.

Or. en

Τροπολογία 296
Pernille Weiss, Arba Kokalari

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη 
μέλη.

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη 
μέλη εκτός από τη Δανία και τη Σουηδία.

Or. en


