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Τροπολογία 1
Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 
31 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
ΕΕ έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει το 
δικαίωμα κάθε εργαζομένου σε υγιεινές, 
ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες 
εργασίας·

1. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 
31 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
ΕΕ έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει το 
δικαίωμα κάθε εργαζομένου σε υγιεινές, 
ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες 
εργασίας και εφιστά την προσοχή στο 
γεγονός ότι η φτώχεια και ο αποκλεισμός 
από την αγορά εργασίας και την κοινωνία 
επιδεινώνουν τις ανισότητες και την 
απομόνωση, που μπορούν να οδηγήσουν 
στην πόλωση και την αστάθεια στην 
κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 2
Gianna Gancia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 
31 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
ΕΕ έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει το 
δικαίωμα κάθε εργαζομένου σε υγιεινές, 
ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες 
εργασίας·

1. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 
31 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
ΕΕ έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει το 
δικαίωμα κάθε εργαζομένου σε υγιεινές, 
ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες 
εργασίας και να ελέγχει το ότι κάθε 
εργαζόμενος έχει το δικαίωμα 
περιορισμού του μέγιστου αριθμού ωρών 
εργασίας, δικαίωμα σε ημερήσιες και 
εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυλας και 
σε ετήσια άδεια μετ’αποδοχών·

Or. it
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Τροπολογία 3
Marie-Pierre Vedrenne, Maite Pagazaurtundúa, Monica Semedo, Yana Toom, Jordi 
Cañas, Frédérique Ries

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 
31 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
ΕΕ έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει το 
δικαίωμα κάθε εργαζομένου σε υγιεινές, 
ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες 
εργασίας·

1. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 
31 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
ΕΕ έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει το 
δικαίωμα κάθε εργαζομένου σε υγιεινές, 
ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες 
εργασίας· υπενθυμίζει επίσης ότι στην 
εφαρμογή των πολιτικών και δράσεών 
τους, η Ένωση και τα κράτη μέλη πρέπει 
να συνεκτιμούν τις απαιτήσεις που 
σχετίζονται με την προαγωγή υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση 
αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου και 
επαρκούς κοινωνικής προστασίας για 
όλους, την καταπολέμηση της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς 
και με ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, σύμφωνα με το άρθρο 9 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 4
Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. υπογραμμίζει ότι όσοι 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και οι 
νέοι άνθρωποι με χαμηλή μόρφωση 
αναμένεται να παραμένουν ευάλωτοι ως 
προς το μέλλον στο εργασιακό πλαίσιο, 
όπου οι ανισότιμες αμοιβές μεταξύ των 
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μελών του εργατικού δυναμικού με 
χαμηλή και μέτρια εξειδίκευση 
αναμένεται να αυξηθούν, οδηγώντας 
συνεπώς δυνητικά σε προκλήσεις όσον 
αφορά τη φτώχεια των εργαζομένων, και 
ως εκ τούτου η επένδυση στην πρώιμη 
σχολική εκπαίδευση και στη δια βίου 
μάθηση αποτελούν κομβικό σημείο για 
καλύτερη απασχολησιμότητα, σημειώνει 
σε αυτό το πλαίσιο ότι οι διαδρομές 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων θα πρέπει 
να προσφέρουν περαιτέρω ευκαιρίες για 
την προώθηση των βασικών δεξιοτήτων 
των ενηλίκων και για να σημειωθεί 
πρόοδος προς την κατεύθυνση των 
δεξιοτήτων που απαιτούνται από την 
αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 5
Radan Kanev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. τονίζει ότι με τη ΣΕΕ καθορίζεται 
η βασική υποχρέωση της Ένωσης να 
εργάζεται για τη βιώσιμη ανάπτυξη της 
Ευρώπης, βάσει, μεταξύ άλλων, μιας 
υψηλά ανταγωνιστικής κοινωνικής 
οικονομίας της αγοράς, με στόχο την 
πλήρη απασχόληση και την κοινωνική 
πρόοδο, καθώς και υψηλό επίπεδο 
προστασίας·  τονίζει ότι πρέπει να 
καταπολεμηθούν ο κοινωνικός 
αποκλεισμός και οι διακρίσεις και να 
προωθηθεί η κοινωνική δικαιοσύνη και 
προστασία,η ισότητα μεταξύ γυναικών 
και ανδρών, η αλληλεγγύη μεταξύ των 
γενεών και η προστασία των 
δικαιωμάτων του παιδιού.

Or. en
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Τροπολογία 6
Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει τον μεγάλο αριθμό 
αναφορών που λαμβάνει η Επιτροπή 
Αναφορών σχετικά με τον επισφαλή 
χαρακτήρα και την καταχρηστική χρήση 
των συμβάσεων ορισμένου χρόνου τόσο 
στον δημόσιο1όσο και στον 
ιδιωτικό2τομέα·

2. υπογραμμίζει τον μεγάλο αριθμό 
αναφορών που λαμβάνει η Επιτροπή 
Αναφορών σχετικά με τον επισφαλή 
χαρακτήρα και την καταχρηστική χρήση 
των συμβάσεων ορισμένου χρόνου τόσο 
στον δημόσιο1 όσο και στον ιδιωτικό2 
τομέα και σημειώνει από αυτήν την 
άποψη ότι οι συχνότερα αναφερόμενοι 
λόγοι εργασιακού άγχους αφορούν την 
εργασιακή ανασφάλεια·

_________________ _________________
1 Μεταξύ άλλων οι αναφορές με αριθμό: 
0240/18, 0328/18, 0365/18, 0374/18, 
0396/18, 0419/18, 0829/2018, 0897/2018, 
1161/2018, 0290/19, 0310/2019, 
0335/2019, 0579/19, 0624/19, 0652/19, 
0683/2019, 0737/2019, 1017/19, 
1045/2019, 1241/2019, 1318/2019 και 
0036/2020.

1 Μεταξύ άλλων οι αναφορές με αριθμό: 
0240/18, 0328/18, 0365/18, 0374/18, 
0396/18, 0419/18, 0829/2018, 0897/2018, 
1161/2018, 0290/19, 0310/2019, 
0335/2019, 0579/19, 0624/19, 0652/19, 
0683/2019, 0737/2019, 1017/19, 
1045/2019, 1241/2019, 1318/2019 και 
0036/2020.

2 Μεταξύ άλλων οι αναφορές με αριθμό: 
1378/2013, 0019/2016, 0020/2016, 
0021/2016, 0099/2017, 1162/2017, 
0110/2018 και 0335/2019.

2 Μεταξύ άλλων οι αναφορές με αριθμό: 
1378/2013, 0019/2016, 0020/2016, 
0021/2016, 0099/2017, 1162/2017, 
0110/2018 και 0335/2019.

Or. en

Τροπολογία 7
Marie-Pierre Vedrenne, Maite Pagazaurtundúa, Monica Semedo, Yana Toom, Jordi 
Cañas, Frédérique Ries

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει τον μεγάλο αριθμό 
αναφορών που λαμβάνει η Επιτροπή 
Αναφορών σχετικά με τον επισφαλή 
χαρακτήρα και την καταχρηστική χρήση 

2. υπογραμμίζει τον μεγάλο αριθμό 
αναφορών που λαμβάνει η Επιτροπή 
Αναφορών σχετικά με τον επισφαλή 
χαρακτήρα και την καταχρηστική χρήση 
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των συμβάσεων ορισμένου χρόνου τόσο 
στον δημόσιο1όσο και στον 
ιδιωτικό2τομέα·

των συμβάσεων ορισμένου χρόνου τόσο 
στον δημόσιο1 όσο και στον ιδιωτικό2 
τομέα· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
τις εν λόγω αναφορές και να παρέχει μια 
καλύτερη απάντηση, σύμφωνα με τις 
αρμοδιότητές της και τις αρμοδιότητες 
των κρατών μελών, προκειμένου να 
καταπολεμήσει αποτελεσματικά τη 
φτώχεια των εργαζομένων, τον κοινωνικό 
αποκλεισμό και την επισφαλή εργασία·

_________________ _________________
1 Μεταξύ άλλων οι αναφορές με αριθμό: 
0240/18, 0328/18, 0365/18, 0374/18, 
0396/18, 0419/18, 0829/2018, 0897/2018, 
1161/2018, 0290/19, 0310/2019, 
0335/2019, 0579/19, 0624/19, 0652/19, 
0683/2019, 0737/2019, 1017/19, 
1045/2019, 1241/2019, 1318/2019 και 
0036/2020.

1 Μεταξύ άλλων οι αναφορές με αριθμό: 
0240/18, 0328/18, 0365/18, 0374/18, 
0396/18, 0419/18, 0829/2018, 0897/2018, 
1161/2018, 0290/19, 0310/2019, 
0335/2019, 0579/19, 0624/19, 0652/19, 
0683/2019, 0737/2019, 1017/19, 
1045/2019, 1241/2019, 1318/2019 και 
0036/2020.

2 Μεταξύ άλλων οι αναφορές με αριθμό: 
1378/2013, 0019/2016, 0020/2016, 
0021/2016, 0099/2017, 1162/2017, 
0110/2018 και 0335/2019.

2 Μεταξύ άλλων οι αναφορές με αριθμό: 
1378/2013, 0019/2016, 0020/2016, 
0021/2016, 0099/2017, 1162/2017, 
0110/2018 και 0335/2019.

Or. fr

Τροπολογία 8
Radan Kanev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει τον μεγάλο αριθμό 
αναφορών που λαμβάνει η Επιτροπή 
Αναφορών σχετικά με τον επισφαλή 
χαρακτήρα και την καταχρηστική χρήση 
των συμβάσεων ορισμένου χρόνου τόσο 
στον δημόσιο1όσο και στον 
ιδιωτικό2τομέα·

2. σημειώνει τον μεγάλο αριθμό 
αναφορών που λαμβάνει η Επιτροπή 
Αναφορών σχετικά με τον επισφαλή 
χαρακτήρα και την καταχρηστική χρήση 
των συμβάσεων ορισμένου χρόνου τόσο 
στον δημόσιο1 όσο και στον ιδιωτικό2 
τομέα·

_________________ _________________
1 Μεταξύ άλλων οι αναφορές με αριθμό: 
0240/18, 0328/18, 0365/18, 0374/18, 
0396/18, 0419/18, 0829/2018, 0897/2018, 
1161/2018, 0290/19, 0310/2019, 

1 Μεταξύ άλλων οι αναφορές με αριθμό: 
0240/18, 0328/18, 0365/18, 0374/18, 
0396/18, 0419/18, 0829/2018, 0897/2018, 
1161/2018, 0290/19, 0310/2019, 
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0335/2019, 0579/19, 0624/19, 0652/19, 
0683/2019, 0737/2019, 1017/19, 
1045/2019, 1241/2019, 1318/2019 και 
0036/2020.

0335/2019, 0579/19, 0624/19, 0652/19, 
0683/2019, 0737/2019, 1017/19, 
1045/2019, 1241/2019, 1318/2019 και 
0036/2020.

2 Μεταξύ άλλων οι αναφορές με αριθμό: 
1378/2013, 0019/2016, 0020/2016, 
0021/2016, 0099/2017, 1162/2017, 
0110/2018 και 0335/2019.

2 Μεταξύ άλλων οι αναφορές με αριθμό: 
1378/2013, 0019/2016, 0020/2016, 
0021/2016, 0099/2017, 1162/2017, 
0110/2018 και 0335/2019.

Or. en

Τροπολογία 9
Cristina Maestre Martín De Almagro, Alex Agius Saliba

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. είναι της άποψης ότι η επισφαλής 
εργασία πρέπει να καταπολεμηθεί μέσω 
μιας ενιαίας, πολυεπίπεδης δέσμης 
πολιτικών η οποία προωθεί τα 
συμπεριληπτικά και αποτελεσματικά 
εργασιακά πρότυπα μαζί με 
αποτελεσματικά μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι τηρείται η αρχή της 
ισότητας·

Or. es

Τροπολογία 10
Isabel Benjumea Benjumea, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρακολουθούν συγκεκριμένους 
τομείς που χαρακτηρίζονται από υψηλό 
βαθμό εργασιακής ανασφάλειας, 
προκειμένου να αποφεύγεται η 
εκμετάλλευση των εργαζομένων σε τομείς 
όπως η προσωρινή εργασία στον 

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρακολουθούν συγκεκριμένους 
τομείς, ιδίως πιθανές περιπτώσεις 
εργασιακής ανασφάλειας, προκειμένου να 
αποφεύγεται η εκμετάλλευση στην οποία 
ενδέχεται να υπόκεινται οι εργαζόμενοι·
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γεωργικό κλάδο, όπου οι εποχικοί 
εργαζόμενοι έρχονται αντιμέτωποι με 
καταχρηστικές συνθήκες απασχόλησης, 
οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις 
παραβιάζουν όχι μόνο τα εργασιακά 
δικαιώματα αλλά και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των εργαζομένων·

Or. es

Τροπολογία 11
Cristina Maestre Martín De Almagro, Alex Agius Saliba

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρακολουθούν συγκεκριμένους 
τομείς που χαρακτηρίζονται από υψηλό 
βαθμό εργασιακής ανασφάλειας, 
προκειμένου να αποφεύγεται η 
εκμετάλλευση των εργαζομένων σε τομείς 
όπως η προσωρινή εργασία στον 
γεωργικό κλάδο, όπου οι εποχικοί 
εργαζόμενοι έρχονται αντιμέτωποι με 
καταχρηστικές συνθήκες απασχόλησης, οι 
οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις 
παραβιάζουν όχι μόνο τα εργασιακά 
δικαιώματα αλλά και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των εργαζομένων·

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρακολουθούν συγκεκριμένους 
τομείς που χαρακτηρίζονται από υψηλό 
βαθμό εργασιακής ανασφάλειας και 
τονίζει το πόσο σημαντικές είναι οι 
επιθεωρήσεις εργασίας για την 
καταπολέμηση της επισφαλούς και 
παράτυπης απασχόλησης και της δόλιας 
και καταχρηστικής χρήσης των 
συμβάσεων ορισμένου χρόνου, καθώς και 
των συμβολαίων μερικής απασχόλησης·

Or. es

Τροπολογία 12
Gianna Gancia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρακολουθούν συγκεκριμένους 
τομείς που χαρακτηρίζονται από υψηλό 

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρακολουθούν συγκεκριμένους 
τομείς που τείνουν να παρουσιάζουν 
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βαθμό εργασιακής ανασφάλειας, 
προκειμένου να αποφεύγεται η 
εκμετάλλευση των εργαζομένων σε τομείς 
όπως η προσωρινή εργασία στον γεωργικό 
κλάδο, όπου οι εποχικοί εργαζόμενοι 
έρχονται αντιμέτωποι με καταχρηστικές 
συνθήκες απασχόλησης, οι οποίες σε 
ορισμένες περιπτώσεις παραβιάζουν όχι 
μόνο τα εργασιακά δικαιώματα αλλά και 
τα θεμελιώδη δικαιώματα των 
εργαζομένων·

υψηλό βαθμό εργασιακής ανασφάλειας, 
προκειμένου να αποφεύγονται οι 
εργασιακές συνθήκες που δεν είναι 
συμβατές με τον Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σε τομείς όπως η προσωρινή εργασία στον 
γεωργικό κλάδο, όπου οι εποχικοί 
εργαζόμενοι έρχονται αντιμέτωποι με 
καταχρηστικές συνθήκες απασχόλησης, οι 
οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις 
παραβιάζουν όχι μόνο τα εργασιακά 
δικαιώματα αλλά και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των εργαζομένων·

Or. it

Τροπολογία 13
Pernando Barrena Arza, Sira Rego

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρακολουθούν συγκεκριμένους 
τομείς που χαρακτηρίζονται από υψηλό 
βαθμό εργασιακής ανασφάλειας, 
προκειμένου να αποφεύγεται η 
εκμετάλλευση των εργαζομένων σε τομείς 
όπως η προσωρινή εργασία στον γεωργικό 
κλάδο, όπου οι εποχικοί εργαζόμενοι 
έρχονται αντιμέτωποι με καταχρηστικές 
συνθήκες απασχόλησης, οι οποίες σε 
ορισμένες περιπτώσεις παραβιάζουν όχι 
μόνο τα εργασιακά δικαιώματα αλλά και 
τα θεμελιώδη δικαιώματα των 
εργαζομένων·

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρακολουθούν συγκεκριμένους 
τομείς που χαρακτηρίζονται από υψηλό 
βαθμό εργασιακής ανασφάλειας, 
προκειμένου να αποφεύγεται η 
εκμετάλλευση των εργαζομένων σε τομείς 
όπως η προσωρινή εργασία στον γεωργικό 
κλάδο, και οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι, 
όπου οι εποχικοί εργαζόμενοι έρχονται 
αντιμέτωποι με καταχρηστικές συνθήκες 
απασχόλησης, οι οποίες σε ορισμένες 
περιπτώσεις παραβιάζουν όχι μόνο τα 
εργασιακά δικαιώματα αλλά και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 14
Marie-Pierre Vedrenne, Maite Pagazaurtundúa, Monica Semedo, Yana Toom, Jordi 
Cañas, Frédérique Ries

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρακολουθούν συγκεκριμένους 
τομείς που χαρακτηρίζονται από υψηλό 
βαθμό εργασιακής ανασφάλειας, 
προκειμένου να αποφεύγεται η 
εκμετάλλευση των εργαζομένων σε τομείς 
όπως η προσωρινή εργασία στον γεωργικό 
κλάδο, όπου οι εποχικοί εργαζόμενοι 
έρχονται αντιμέτωποι με καταχρηστικές 
συνθήκες απασχόλησης, οι οποίες σε 
ορισμένες περιπτώσεις παραβιάζουν όχι 
μόνο τα εργασιακά δικαιώματα αλλά και 
τα θεμελιώδη δικαιώματα των 
εργαζομένων·

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρακολουθούν συγκεκριμένους 
τομείς που χαρακτηρίζονται από υψηλό 
βαθμό εργασιακής ανασφάλειας, 
προκειμένου να αποφεύγεται η 
εκμετάλλευση των εργαζομένων σε τομείς 
όπως η προσωρινή εργασία στον γεωργικό 
κλάδο, όπου οι εποχικοί εργαζόμενοι 
έρχονται αντιμέτωποι με καταχρηστικές 
συνθήκες απασχόλησης, οι οποίες σε 
ορισμένες περιπτώσεις παραβιάζουν όχι 
μόνο τα εργασιακά δικαιώματα αλλά και 
τα θεμελιώδη δικαιώματα των 
εργαζομένων· καλεί τα κράτη μέλη να 
λάβουν μέτρα, σύμφωνα με τη σύσταση 
του Συμβουλίου του 2018, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι όλοι οι εργαζόμενοι και 
οι αυτοαπασχολούμενοι έχουν πρόσβαση 
σε επαρκή κοινωνική προστασία·

Or. fr

Τροπολογία 15
Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. σημειώνει ότι η αυξανόμενη 
ψηφιοποίηση, η ρομποτοποίηση, η χρήση 
τεχνητής νοημοσύνης και η ανάπτυξη της 
οικονομίας των ψηφιακών πλατφορμών 
οδηγούν σε βαθιές αλλαγές στην αγορά 
εργασίας, καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη 
να προωθούν τις μαθησιακές πολιτικές 
της δια βίου μάθησης, καθώς και την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
καθόλη τη διάρκεια του βίου, να 
παρέχουν εκπαίδευση και επαρκή 
προγράμματα κατάρτισης για 
εργαζόμενους χαμηλής ειδίκευσης 
προκειμένου να προετοιμαστούν οι 
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τελευταίοι για τις προκλήσεις της 
εξελισσόμενης αγοράς εργασίας, ενώ 
υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι 
ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να τύχουν 
καλύτερης αξιοποίησης, προκειμένου να 
υποστηριχθούν οι εργοδότες, οι 
εργαζόμενοι, οι αρχές επιθεώρησης της 
εργασίας και ιδίως οι πολύ μικρές και οι 
μικρές επιχειρήσεις κατά τη διαχείριση 
των αλλαγών στην οργάνωση της 
εργασίας προς το καλύτερο συμφέρον των 
εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 16
Marie-Pierre Vedrenne, Maite Pagazaurtundúa, Monica Semedo, Yana Toom, Jordi 
Cañas, Frédérique Ries

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. τονίζει ότι αυτές οι νέες μορφές 
απασχόλησης, ιδίως η εργασία μέσω 
πλατφόρμας, δεν παρουσιάζουν μόνο 
δυνατότητες σε επίπεδο 
απασχολησιμότητας και πρόσβασης στην 
αγορά εργασίας αλλά και προκλήσεις 
όσον αφορά τις δίκαιες συνθήκες 
εργασίας και την πρόσβαση στην 
κοινωνική προστασία. καλεί, συνεπώς, 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εργαστούν για να βελτιωθούν οι 
εργασιακές συνθήκες αυτών των 
εργαζομένων·

Or. fr

Τροπολογία 17
Tatjana Ždanoka
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)



AM\1204398EL.docx 13/28 PE650.660v01-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καθορίσουν ένα νόμιμο 
κατώτατο μισθό προκειμένου να 
διασφαλιστούν οι αξιοπρεπείς συνθήκες 
διαβίωσης και να καταπολεμηθεί η 
επισφάλεια και η φτώχεια των 
εργαζομένων, με ιδιαίτερη προσοχή στις 
ομάδες με χαμηλά και μεσαία 
εισοδήματα·

Or. en

Τροπολογία 18
Tatjana Ždanoka
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 β. καλεί τα κράτη μέλη να 
καταργήσουν όλες τις μορφές επισφαλούς 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
συμβάσεων μηδενικού ωραρίου και της 
ψευδούς αυτοαπασχόλησης· καλεί τα 
κράτη μέλη να καταργήσουν όλες τις 
μορφές επισφαλούς εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων 
μηδενικού ωραρίου και της ψευδούς 
αυτοαπασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 19
Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. σημειώνει με ανησυχία ότι, 4. υπενθυμίζει ότι κατά μέσο όρο, 
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σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Κοινωνικής Πολιτικής, περίπου το 9,4% 
των εργαζομένων στην ΕΕ αντιμετωπίζει 
κίνδυνο φτώχειας, ποσοστό που 
αντιστοιχεί σε περίπου 20,5 εκατομμύρια 
άτομα· επισημαίνει τις σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και 
υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης 
πολιτικών και νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ 
για την αντιστροφή της κατάστασης αυτής, 
προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω 
κοινωνική πόλωση στην ΕΕ· προειδοποιεί 
ότι η κατάσταση αυτή θα επιδεινωθεί λόγω 
της κρίσης της νόσου COVID-19 και 
παροτρύνει την Επιτροπή να προστατεύσει 
τους εν λόγω εργαζομένους·

παρά τις αναντιστοιχίες μεταξύ και εντός 
των κρατών μελών, οι άνθρωποι στην 
Ένωση είναι περισσότερο μορφωμένοι, 
ευημερούν περισσότερο, έχουν καλύτερη 
υγεία και ζουν περισσότερο από ποτέ 
άλλοτε, αλλά σημειώνει με ανησυχία ότι, 
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Κοινωνικής Πολιτικής, περίπου το 9,4% 
των εργαζομένων στην ΕΕ αντιμετωπίζει 
κίνδυνο φτώχειας, ποσοστό που 
αντιστοιχεί σε περίπου 20,5 εκατομμύρια 
άτομα· επισημαίνει τις σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και 
υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης 
πολιτικών και νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ 
για την αντιστροφή της κατάστασης αυτής, 
προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω 
κοινωνική πόλωση στην ΕΕ, καλεί τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
συνεχίσουν με την εξάλειψη της 
φτώχειας, ιδίως με την αντιμετώπιση της 
παιδικής φτώχειας και της διαγενεακής 
μεταβίβασης της φτώχειας, μεταξύ άλλων 
με την εξερεύνηση νέων μέτρων· 
προειδοποιεί ότι η κατάσταση αυτή θα 
επιδεινωθεί λόγω της κρίσης της νόσου 
COVID-19 και παροτρύνει την Επιτροπή 
να προστατεύσει τους εν λόγω 
εργαζομένους·

Or. en

Τροπολογία 20
Marie-Pierre Vedrenne, Maite Pagazaurtundúa, Monica Semedo, Yana Toom, Jordi 
Cañas, Frédérique Ries

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. σημειώνει με ανησυχία ότι, 
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Κοινωνικής Πολιτικής, περίπου το 9,4% 
των εργαζομένων στην ΕΕ αντιμετωπίζει 
κίνδυνο φτώχειας, ποσοστό που 
αντιστοιχεί σε περίπου 20,5 εκατομμύρια 
άτομα· επισημαίνει τις σημαντικές 

4. σημειώνει με ανησυχία ότι, 
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Κοινωνικής Πολιτικής, περίπου το 9,4% 
των εργαζομένων στην ΕΕ αντιμετωπίζει 
κίνδυνο φτώχειας, ποσοστό που 
αντιστοιχεί σε περίπου 20,5 εκατομμύρια 
άτομα· επισημαίνει τις σημαντικές 
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διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και 
υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης 
πολιτικών και νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ 
για την αντιστροφή της κατάστασης αυτής, 
προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω 
κοινωνική πόλωση στην ΕΕ· προειδοποιεί 
ότι η κατάσταση αυτή θα επιδεινωθεί λόγω 
της κρίσης της νόσου COVID-19 και 
παροτρύνει την Επιτροπή να προστατεύσει 
τους εν λόγω εργαζομένους·

διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και 
υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης 
πολιτικών και νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ 
για την αντιστροφή της κατάστασης αυτής, 
προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω 
κοινωνική πόλωση στην ΕΕ· καλωσορίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, τη διαβούλευση της 
Επιτροπής με τους κοινωνικούς εταίρους 
σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο 
κατώτατων μισθών· καλεί την Επιτροπή, 
συνεπώς, να παρουσιάσει όσο το δυνατόν 
συντομότερα, ένα νομικό μέσο για την 
ανοδική κοινωνική σύγκλιση, σύμφωνα 
με τις εθνικές παραδόσεις, προκειμένου 
να επωφεληθεί κάθε εργαζόμενος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση από έναν δίκαιο 
κατώτατο μισθό·  προειδοποιεί ότι η 
κατάσταση αυτή θα επιδεινωθεί λόγω της 
κρίσης της νόσου COVID-19 και 
παροτρύνει την Επιτροπή να προστατεύσει 
τους εν λόγω εργαζομένους εγγυώμενη τις 
θέσεις εργασίας τους και τους μισθούς 
τους, καθώς και τις εργασιακές τους 
συνθήκες·

Or. fr

Τροπολογία 21
Pernando Barrena Arza, Sira Rego

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. σημειώνει με ανησυχία ότι, 
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Κοινωνικής Πολιτικής, περίπου το 9,4% 
των εργαζομένων στην ΕΕ αντιμετωπίζει 
κίνδυνο φτώχειας, ποσοστό που 
αντιστοιχεί σε περίπου 20,5 εκατομμύρια 
άτομα· επισημαίνει τις σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και 
υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης 
πολιτικών και νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ 
για την αντιστροφή της κατάστασης αυτής, 
προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω 
κοινωνική πόλωση στην ΕΕ· προειδοποιεί 

4. σημειώνει με ανησυχία ότι, 
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Κοινωνικής Πολιτικής, περίπου το 9,4 % 
των εργαζομένων στην ΕΕ αντιμετωπίζει 
κίνδυνο φτώχειας, ποσοστό που 
αντιστοιχεί σε περίπου 20,5 εκατομμύρια 
άτομα· επισημαίνει τις σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και 
των περιφερειών και υπογραμμίζει την 
ανάγκη θέσπισης πολιτικών και 
νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ για την 
αντιστροφή της κατάστασης αυτής, 
προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω 
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ότι η κατάσταση αυτή θα επιδεινωθεί λόγω 
της κρίσης της νόσου COVID-19 και 
παροτρύνει την Επιτροπή να προστατεύσει 
τους εν λόγω εργαζομένους·

κοινωνική πόλωση στην ΕΕ· προειδοποιεί 
ότι η κατάσταση αυτή θα επιδεινωθεί λόγω 
της κρίσης της νόσου COVID-19 και 
παροτρύνει την Επιτροπή να προστατεύσει 
τους εν λόγω εργαζομένους· καλεί την 
Επιτροπή, σε συνέχεια του ψηφίσματος 
που ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στις 24 Οκτωβρίου 2017, να 
θεσπίσει ένα δεσμευτικό πλαίσιο της ΕΕ 
με το οποίο θα καθορίζεται επαρκές 
κατώτατο εισόδημα σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι ανισότητες.

Or. en

Τροπολογία 22
Gianna Gancia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. σημειώνει με ανησυχία ότι, 
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Κοινωνικής Πολιτικής, περίπου το 9,4% 
των εργαζομένων στην ΕΕ αντιμετωπίζει 
κίνδυνο φτώχειας, ποσοστό που 
αντιστοιχεί σε περίπου 20,5 εκατομμύρια 
άτομα· επισημαίνει τις σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και 
υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης 
πολιτικών και νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ 
για την αντιστροφή της κατάστασης αυτής, 
προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω 
κοινωνική πόλωση στην ΕΕ· προειδοποιεί 
ότι η κατάσταση αυτή θα επιδεινωθεί λόγω 
της κρίσης της νόσου COVID-19 και 
παροτρύνει την Επιτροπή να προστατεύσει 
τους εν λόγω εργαζομένους·

4. σημειώνει με ανησυχία ότι, 
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Κοινωνικής Πολιτικής, περίπου το 9,4 % 
των εργαζομένων στην ΕΕ αντιμετωπίζει 
κίνδυνο φτώχειας, ποσοστό που 
αντιστοιχεί σε περίπου 20,5 εκατομμύρια 
άτομα· επισημαίνει τις σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και 
υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης 
πολιτικών και νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ 
για την αντιστροφή της κατάστασης αυτής, 
προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω 
κοινωνική πόλωση στην ΕΕ· προειδοποιεί 
ότι η κατάσταση αυτή θα επιδεινωθεί λόγω 
της κρίσης της νόσου COVID-19 και 
παροτρύνει την Επιτροπή να προστατεύσει 
τους εν λόγω εργαζομένους προσφέροντας 
στα κράτη μέλη κατάλληλα εργαλεία που 
μπορούν να εφαρμοστούν ταχέως·

Or. it
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Τροπολογία 23
Gianna Gancia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. σημειώνει με ανησυχία ότι, 
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Κοινωνικής Πολιτικής, περίπου το 9,4% 
των εργαζομένων στην ΕΕ αντιμετωπίζει 
κίνδυνο φτώχειας, ποσοστό που 
αντιστοιχεί σε περίπου 20,5 εκατομμύρια 
άτομα· επισημαίνει τις σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και 
υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης 
πολιτικών και νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ 
για την αντιστροφή της κατάστασης αυτής, 
προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω 
κοινωνική πόλωση στην ΕΕ· προειδοποιεί 
ότι η κατάσταση αυτή θα επιδεινωθεί λόγω 
της κρίσης της νόσου COVID-19 και 
παροτρύνει την Επιτροπή να προστατεύσει 
τους εν λόγω εργαζομένους·

4. σημειώνει με ανησυχία ότι, 
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Κοινωνικής Πολιτικής, περίπου το 9,4 % 
των εργαζομένων στην ΕΕ αντιμετωπίζει 
κίνδυνο φτώχειας, ποσοστό που 
αντιστοιχεί σε περίπου 20,5 εκατομμύρια 
άτομα· επισημαίνει τις σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και 
εντός καθενός από αυτά· υπογραμμίζει 
την ανάγκη θέσπισης πολιτικών και 
νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ για την 
αντιστροφή της κατάστασης αυτής, 
προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω 
κοινωνική πόλωση στην ΕΕ· προειδοποιεί 
ότι η κατάσταση αυτή θα επιδεινωθεί λόγω 
της κρίσης της νόσου COVID-19 και 
παροτρύνει την Επιτροπή να προστατεύσει 
τους εν λόγω εργαζομένους·

Or. it

Τροπολογία 24
Gianna Gancia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. σημειώνει με ανησυχία ότι, 
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Κοινωνικής Πολιτικής, περίπου το 9,4% 
των εργαζομένων στην ΕΕ αντιμετωπίζει 
κίνδυνο φτώχειας, ποσοστό που 
αντιστοιχεί σε περίπου 20,5 εκατομμύρια 
άτομα· επισημαίνει τις σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και 
υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης 
πολιτικών και νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ 
για την αντιστροφή της κατάστασης αυτής, 

4. σημειώνει με ανησυχία ότι, 
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Κοινωνικής Πολιτικής, περίπου το 9,4 % 
των εργαζομένων στην ΕΕ αντιμετωπίζει 
κίνδυνο φτώχειας, ποσοστό που 
αντιστοιχεί σε περίπου 20,5 εκατομμύρια 
άτομα· επισημαίνει τις σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και 
υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης 
πολιτικών και νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ 
για την αντιστροφή της κατάστασης αυτής, 
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προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω 
κοινωνική πόλωση στην ΕΕ· προειδοποιεί 
ότι η κατάσταση αυτή θα επιδεινωθεί λόγω 
της κρίσης της νόσου COVID-19 και 
παροτρύνει την Επιτροπή να προστατεύσει 
τους εν λόγω εργαζομένους·

προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω 
κοινωνική πόλωση στην ΕΕ· προειδοποιεί 
ότι η κατάσταση αυτή θα επιδεινωθεί λόγω 
της οικονομικής κρίσης που επήλθε ως 
αποτέλεσμα της πανδημίας της COVID-
19 και παροτρύνει την Επιτροπή να 
προστατεύσει τους εν λόγω εργαζομένους·

Or. it

Τροπολογία 25
Radan Kanev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η 
εισοδηματική ανισότητα στην ΕΕ ως 
παγκόσμια περιφέρεια είναι χαμηλότερη 
από ό,τι σε μερικές άλλες μείζονες 
αναπτυγμένες οικονομίες, παραμένει 
ωστόσο μια ανησυχία· τονίζει ότι η 
υψηλή ανισότητα εγείρει ανησυχίες 
σχετικά με τη δικαιοσύνη, καθώς η 
παγιωμένη ανισότητα μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα την ανισότητα ευκαιριών και 
τη μείωση της δυνητικής ανάπτυξης·  
υπογραμμίζει ότι η σχετικά υψηλή 
ανισότητα μπορεί να συνδεθεί με 
υψηλότερο ποσοστό κινδύνου φτώχειας 
και εντονότερο κοινωνικό αποκλεισμό, 
καθώς και με τη συχνότερη επέλευση 
χρηματοοικονομικών δυσχερειών και, ως 
τέτοια, μπορεί να μειώσει την κοινωνική 
συνοχή·3a

_________________
3a Employment and Social Developments 
in Europe 2019 (Απασχόληση και 
Κοινωνικές Εξελίξεις στην Ευρώπη, 
2019), 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId
=738⟨Id=en&pubId=8219

Or. en
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Τροπολογία 26
Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. είναι της άποψης ότι πρέπει να 
δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις αξίες και 
τις πολιτικές που προωθούν την εργασία 
όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας 
της ζωής των ανθρώπων των ίδιων, αλλά 
επίσης και όσον αφορά τις ουσιαστικές 
συνεισφορές στη γενική ευημερία του 
κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος, 
εντός του οποίου διαβιούν·

Or. en

Τροπολογία 27
Tatjana Ždanoka
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. καλεί τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν περαιτέρω το κοινωνικό 
μοντέλο της Ευρώπης μέσω της 
διασφάλισης ότι όλοι οι εργαζόμενοι 
χαίρουν των ίδιων δικαιωμάτων, 
αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της υγείας και της 
ασφάλειας στην εργασία, καθώς και ότι 
αμείβονται με αξιοπρεπείς μισθούς·

Or. en

Τροπολογία 28
Radan Kanev
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 β. υπό το πρίσμα των γεγονότων που 
συνδέονται με την κρίση της COVID-19, 
προσδίδει έντονη έμφαση στην ανάγκη να 
υπάρξει μια εγγύηση για τα δικαιώματα 
των διασυνοριακών εποχιακών 
εργαζόμενων, καθώς και στον επείγοντα 
χαρακτήρα ενός ελεγκτικού μηχανισμού 
για την εφαρμογή μέτρων υγιεινής και 
υγείας και καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή 
να προστατεύσει όλους τους 
εργαζομένους της ΕΕ που ενδέχεται να 
βρίσκονται σε οιουδήποτε είδους 
επικίνδυνες συνθήκες, 
συμπεριλαμβανομένης μιας μορφής 
άμεσων ή έμμεσων διακρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 29
Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να εισπράττουν εισόδημα 
16% χαμηλότερο από εκείνο των ανδρών 
στην ΕΕ και παρουσιάζουν τα υψηλότερα 
ποσοστά εργασιακής ανασφάλειας· καλεί 
τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή 
νομοθεσία και στρατηγικές για τη 
διασφάλιση της ισότητας και παροτρύνει 
την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή 
στη συμμόρφωση με το εργατικό δίκαιο 
της ΕΕ·

5. τονίζει ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να εισπράττουν εισόδημα 
16 % χαμηλότερο από εκείνο των ανδρών 
στην ΕΕ και παρουσιάζουν τα υψηλότερα 
ποσοστά εργασιακής ανασφάλειας· καλεί 
τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή 
νομοθεσία και στρατηγικές για τη 
διασφάλιση της ισότητας, να λάβουν 
αποτελεσματικά μέτρα για να μειωθεί το 
μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων, να 
προωθήσουν την ίση πρόσβαση σε 
ποιοτικές θέσεις εργασίας, καθώς και να 
λάβουν μέτρα κατά όλων των μορφών 
διακρίσεων και ανισότητας στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς 
και στην αγορά εργασίας και παροτρύνει 
την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή 
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στη συμμόρφωση με το εργατικό δίκαιο 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 30
Gianna Gancia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να εισπράττουν εισόδημα 
16% χαμηλότερο από εκείνο των ανδρών 
στην ΕΕ και παρουσιάζουν τα υψηλότερα 
ποσοστά εργασιακής ανασφάλειας· καλεί 
τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή 
νομοθεσία και στρατηγικές για τη 
διασφάλιση της ισότητας και παροτρύνει 
την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή 
στη συμμόρφωση με το εργατικό δίκαιο 
της ΕΕ·

5. τονίζει ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να εισπράττουν εισόδημα 
16 % χαμηλότερο από εκείνο των ανδρών 
στην ΕΕ και παρουσιάζουν τα υψηλότερα 
ποσοστά εργασιακής ανασφάλειας· καλεί 
τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή 
νομοθεσία και στρατηγικές για την 
προώθηση της ισότητας και παροτρύνει 
την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή 
στη συμμόρφωση με το εργατικό δίκαιο 
της ΕΕ·

Or. it

Τροπολογία 31
Pernando Barrena Arza, Sira Rego

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να εισπράττουν εισόδημα 
16% χαμηλότερο από εκείνο των ανδρών 
στην ΕΕ και παρουσιάζουν τα υψηλότερα 
ποσοστά εργασιακής ανασφάλειας· καλεί 
τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή 
νομοθεσία και στρατηγικές για τη 
διασφάλιση της ισότητας και παροτρύνει 
την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή 
στη συμμόρφωση με το εργατικό δίκαιο 
της ΕΕ·

5. τονίζει ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να εισπράττουν εισόδημα 
16 % χαμηλότερο από εκείνο των ανδρών 
στην ΕΕ και παρουσιάζουν τα υψηλότερα 
ποσοστά εργασιακής ανασφάλειας· 
παρομοίως, οι γυναίκες υποφέρουν από 
υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης σε 
θέσεις μερικής απασχόλησης οι οποίες 
είναι, στην πλειονότητά τους, σε τομείς 
όπως η περίθαλψη, οι οποίοι είναι 
ταυτόχρονα τομείς εξαιρετικά 
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υποτιμημένοι και απλήρωτοι· καλεί τα 
κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή 
νομοθεσία και στρατηγικές για τη 
διασφάλιση της ισότητας και παροτρύνει 
την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή 
στη συμμόρφωση με το εργατικό δίκαιο 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 32
Radan Kanev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να εισπράττουν εισόδημα 
16% χαμηλότερο από εκείνο των ανδρών 
στην ΕΕ και παρουσιάζουν τα υψηλότερα 
ποσοστά εργασιακής ανασφάλειας· καλεί 
τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή 
νομοθεσία και στρατηγικές για τη 
διασφάλιση της ισότητας και παροτρύνει 
την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή 
στη συμμόρφωση με το εργατικό δίκαιο 
της ΕΕ·

5. τονίζει ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να εισπράττουν εισόδημα 
16 % χαμηλότερο από εκείνο των ανδρών 
στην ΕΕ και παρουσιάζουν τα υψηλότερα 
ποσοστά εργασιακής ανασφάλειας· καλεί 
τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή 
νομοθεσία με δεσμευτικά μέτρα για τη 
διασφάλιση της ισότητας και παροτρύνει 
την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή 
στη συμμόρφωση με το εργατικό δίκαιο 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 33
Marie-Pierre Vedrenne, Maite Pagazaurtundúa, Monica Semedo, Yana Toom, Jordi 
Cañas, Frédérique Ries

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να εισπράττουν εισόδημα 
16% χαμηλότερο από εκείνο των ανδρών 
στην ΕΕ και παρουσιάζουν τα υψηλότερα 
ποσοστά εργασιακής ανασφάλειας· καλεί 

5. τονίζει ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να εισπράττουν εισόδημα 
16 % χαμηλότερο από εκείνο των ανδρών 
στην ΕΕ και παρουσιάζουν τα υψηλότερα 
ποσοστά εργασιακής ανασφάλειας· καλεί 
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τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή 
νομοθεσία και στρατηγικές για τη 
διασφάλιση της ισότητας και παροτρύνει 
την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή 
στη συμμόρφωση με το εργατικό δίκαιο 
της ΕΕ·

τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή 
νομοθεσία και στρατηγικές για τη 
διασφάλιση της ισότητας και παροτρύνει 
την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή 
στη συμμόρφωση με το εργατικό δίκαιο 
της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη και την 
Ένωση να εξασφαλίσουν τη διαφάνεια 
των αμοιβών, συμπεριλαμβανομένης της 
θεσμοθέτησης δείκτη μισθολογικής 
ισότητας για τη σύγκριση γυναικών και 
αντρών·

Or. fr

Τροπολογία 34
Marie-Pierre Vedrenne, Maite Pagazaurtundúa, Monica Semedo, Yana Toom, Jordi 
Cañas, Frédérique Ries

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να θέσουν ως προτεραιότητα την 
καταπολέμηση της ανεργίας και της 
επισφαλούς εργασίας των νέων και να 
αξιοποιήσουν πλήρως τα χρηματοδοτικά 
μέσα, όπως το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για 
τη νεολαία» και τα ευρωπαϊκά 
προγράμματα, όπως το Erasmus +, για 
την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, 
καθώς και για την προώθηση της 
απασχολησιμότητας των νέων·

Or. fr

Τροπολογία 35
Radan Kanev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. τονίζει ότι στους υπολογισμούς 
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της φτώχειας των εργαζομένων πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι πρόσθετοι 
παράγοντες όπως οι δαπάνες στέγασης 
και παιδικής μέριμνας και καλεί την 
Επιτροπή να εργαστεί για την περαιτέρω 
βελτίωση της κοινωνικής σύγκλισης με 
τη θέσπιση ενός δίκαιου μηχανισμού 
κατώτατου μισθού σε ολόκληρη την 
Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 36
Isabel Benjumea Benjumea, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί την εφαρμογή του 
υφιστάμενου κεκτημένου και να 
επανεξετάσει τη σχετική εργατική 
νομοθεσία της ΕΕ, προκειμένου η 
ποιότητα και οι συνθήκες εργασίας να 
βελτιωθούν για τους εργαζομένους σε 
ολόκληρη την Ένωση.

6. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί την εφαρμογή του 
υφιστάμενου κεκτημένου και να 
επανεξετάσει τη σχετική εργατική 
νομοθεσία της ΕΕ, προκειμένου να 
βελτιωθούν αυτά ώστε να προωθηθούν οι 
ευκαιρίες για τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας.

Or. es

Τροπολογία 37
Cristina Maestre Martín De Almagro, Alex Agius Saliba

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί την εφαρμογή του 
υφιστάμενου κεκτημένου και να 
επανεξετάσει τη σχετική εργατική 
νομοθεσία της ΕΕ, προκειμένου η 
ποιότητα και οι συνθήκες εργασίας να 
βελτιωθούν για τους εργαζομένους σε 

6. παροτρύνει την Επιτροπή να 
παρακολουθεί την εφαρμογή του 
υφιστάμενου κεκτημένου και να 
επανεξετάσει τη σχετική εργατική 
νομοθεσία της ΕΕ, προκειμένου η 
ποιότητα και οι συνθήκες εργασίας να 
βελτιωθούν για τους εργαζομένους σε 
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ολόκληρη την Ένωση. ολόκληρη την Ένωση. τονίζει την ανάγκη 
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ομάδες 
που είναι περισσότερο ευάλωτες ως προς 
την εργασιακή ανασφάλεια και οι οποίες 
είναι συνεπώς περισσότερο πιθανόν να 
βιώσουν αποκλεισμό ή κοινωνικά 
μειονεκτήματα, όπως, για παράδειγμα, οι 
μονογονικές οικογένειες, οι νέοι 
άνθρωποι, οι μετανάστες πρώτης και 
δεύτερης γενιάς, και άλλοι·

Or. es

Τροπολογία 38
Gianna Gancia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί την εφαρμογή του 
υφιστάμενου κεκτημένου και να 
επανεξετάσει τη σχετική εργατική 
νομοθεσία της ΕΕ, προκειμένου η 
ποιότητα και οι συνθήκες εργασίας να 
βελτιωθούν για τους εργαζομένους σε 
ολόκληρη την Ένωση.

6. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί την εφαρμογή του 
υφιστάμενου κεκτημένου και να 
αναλογιστεί να επανεξετάσει τη σχετική 
εργατική νομοθεσία της ΕΕ, προκειμένου η 
ποιότητα και οι συνθήκες εργασίας να 
βελτιωθούν για τους εργαζομένους σε 
ολόκληρη την Ένωση.

Or. it

Τροπολογία 39
Tatjana Ždanoka
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί την εφαρμογή του 
υφιστάμενου κεκτημένου και να 
επανεξετάσει τη σχετική εργατική 
νομοθεσία της ΕΕ, προκειμένου η 

6. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί την εφαρμογή του 
υφιστάμενου κεκτημένου και να 
επανεξετάσει τη σχετική εργατική 
νομοθεσία της ΕΕ, προκειμένου η 
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ποιότητα και οι συνθήκες εργασίας να 
βελτιωθούν για τους εργαζομένους σε 
ολόκληρη την Ένωση.

ποιότητα και οι συνθήκες εργασίας να 
βελτιωθούν για τους εργαζομένους σε 
ολόκληρη την Ένωση, σημειώνοντας ότι η 
υφιστάμενη κατάσταση, που 
δημιουργήθηκε από την πανδημία της 
COVID-19, θα έχει σοβαρό και 
μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στην αγορά 
εργασίας, στην κοινωνική δικαιοσύνη και 
τις εργασιακές συνθήκες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 40
Radan Kanev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. καλεί την Επιτροπή να προσέξει 
ιδιαιτέρως την επισφαλή εργασία, ιδίως 
στις πλέον ευάλωτες περιφέρειες, με την 
εγγύηση ταχείας και δίκαιης κατανομής 
των κονδυλίων του Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης και άλλων διαθέσιμων 
ταμείων, συμπεριλαμβανομένου του 
ΕΚΤ+ προκειμένου να υποστηριχθεί η 
προσαρμογή στις οικονομικές 
μεταμορφώσεις, όπου η αναβάθμιση, ο 
αναπροσανατολισμός των δεξιοτήτων και 
η επένδυση θα είναι εξίσου ζωτικής 
σημασίας και οι επενδύσεις σε νέες 
δραστηριότητες θα είναι εξέχουσας 
σημασίας.

Or. en

Τροπολογία 41
Cristina Maestre Martín De Almagro, Alex Agius Saliba

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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6α. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να δρομολογήσουν μια 
συζήτηση μεταξύ των εργαζομένων και 
των συνδικάτων προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η διενέργεια ενδελεχούς 
ανάλυσης των πιθανών μεταρρυθμίσεων 
που χρειάζονται στην ευρωπαϊκή αγορά 
εργασίας σε όλα τα κράτη μέλη 
προκειμένου να προληφθεί το ενδεχόμενο 
να παραμείνουν οι εργαζόμενοι σε 
κίνδυνο φτώχειας·

Or. es

Τροπολογία 42
Cristina Maestre Martín De Almagro, Alex Agius Saliba

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να λάβουν ειδική μέριμνα 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι υπάρχει 
συμμόρφωση με την οικεία εργατική 
νομοθεσία όσον αφορά την επιγραμμική 
εργασία σε πλατφόρμες και ότι 
εφαρμόζονται σε ανάλογες θέσεις 
εργασίας τα ελάχιστα πρότυπα 
ποιότητας· παροτρύνει την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να προσέξουν ιδιαιτέρως 
τους τομείς με τους υψηλότερους 
αριθμούς συμβολαίων που εμπίπτουν 
στην κατηγορία που είναι γνωστή ως 
ψευδής αυτοαπασχόληση.

Or. es

Τροπολογία 43
Radan Kanev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 β. καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τις προαναφερόμενες 
προκλήσεις στις κοινωνικές καταστάσεις, 
μεταξύ άλλων, μέσω μέτρων που σκοπούν 
στην αύξηση της απασχόλησης και σε 
περισσότερο αποδοτικά και 
αποτελεσματικά συστήματα κοινωνικής 
προστασίας. Όσον αφορά τις δεξιότητες 
σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ, υπάρχει πεδίο για 
περισσότερο αποτελεσματική πολιτική 
δράση από τα κράτη μέλη με επίκεντρο 
στις αρχές του πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων.

Or. en


