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Ole Christensen
«Θέσπιση κοινών αρχών όσον αφορά την ευελιξία με ασφάλεια: περισσότερες και καλύτερες 
θέσεις εργασίας μέσω της ευελιξίας με ασφάλεια»
((2007/0000(INI))

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

- έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Άτυπης Συνάντησης των Υπουργών 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της ΕΕ στο Βερολίνο σχετικά με την 
«καλή εργασία» και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο, που πραγματοποιήθηκε 
στις 18 έως 20 Ιανουαρίου 2007,

Or. en

Τροπολογία: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 2
Αιτιολογική αναφορά 5

- έχοντας υπόψη την πράσινη βίβλο της Επιτροπής σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της 
εργατικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα 
(COM(2006)0708), και το σχετικό ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 11ης Ιουλίου 
20071,

Or. en
  

1  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0339.
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Τροπολογία: Stephen Hughes εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 3
Αιτιολογική αναφορά 5

- έχοντας υπόψη την πράσινη βίβλο της Επιτροπής σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της 
εργατικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα 
(COM(2006)0708), και το σχετικό ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 11ης Ιουλίου
20071,

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 4
Αιτιολογική αναφορά 5 β (νέα)

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Ιουλίου 2007 σχετικά με τον 
εκσυγχρονισμό της εργατικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων 
του 21ου αιώνα (2007/2023(INI)),

Or. de

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 5
Αιτιολογική αναφορά 5 β (νέα)

- έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1992 για τη σύγκλιση 
των στόχων και των πολιτικών κοινωνικής προστασίας (92/442/EΟΚ) και τη 
σύσταση  του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1992 σχετικά με τα κοινά κριτήρια που 
αφορούν την επάρκεια πόρων και παροχών στα συστήματα κοινωνικής προστασίας 
(92/441/EΟΚ),

Or. de

Τροπολογία: Elizabeth Lynne

Τροπολογία 6
Αιτιολογική αναφορά 8

- έχοντας υπόψη τη σύμβαση C87 της ΔΟΕ σχετικά με την ελευθερία του 
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συνεταιρίζεσθαι και την προστασία του συνδικαλιστικού δικαιώματος (1948), τη 
σύμβαση C98 της ΔΟΕ σχετικά με το συνδικαλιστικό δικαίωμα και τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις (1949) (διαγραφή),

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 7
Αιτιολογική αναφορά 9 α (νέα)

- έχοντας υπόψη το άρθρο 2 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας,

Or. de

Τροπολογία: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 8
Αιτιολογική αναφορά 10

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 9
Αιτιολογική αναφορά 14 α (νέα)

- έχοντας υπόψη τον Χάρτη για τις ΜΜΕ,

Or. en

Τροπολογία: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 10
Αιτιολογική αναφορά 15

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 11
Αιτιολογική αναφορά 18

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 12
Αιτιολογική αναφορά 23 α (νέα)

- έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/88/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με ορισμένα στοιχεία της 
οργάνωσης του χρόνου εργασίας,

Or. de

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 13
Αιτιολογική αναφορά 28 α (νέα)

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Μαΐου 2007 ( A6-0068/2007) και την 
σχετική έκθεση για την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους,

Or. el

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 14
Αιτιολογική αναφορά 28 β (νέα)

- έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων 
ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και 
απασχόλησης (αναδιατύπωση),
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Τροπολογία: Elisabeth Schroedter εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 15
Αιτιολογική αναφορά 29

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προώθηση της αξιοπρεπούς 
εργασίας για όλους: Η συμβολή της Ένωσης στην εφαρμογή της ατζέντας της 
αξιοπρεπούς εργασίας στον κόσμο» (COM(2006)0249) και  το ψήφισμα του 
Κοινοβουλίου της 23ης Μαΐου 2007 για την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας 
για όλους (2006/2240(INI)),

Or. de

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 16
Αιτιολογική αναφορά 38 α (νέα)

- έχοντας υπόψη την έκθεση της ευρωπαϊκής ομάδας εμπειρογνωμόνων για τις 
μεθόδους ευελιξίας με ασφάλεια: μετατροπή των εμποδίων σε στάδια της 
διαδικασίας, του Ιουνίου του 2007,

Or. en

Τροπολογία: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη A

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι (διαγραφή) μια κοινότητα κοινών αξιών και ότι, 
ως εκ τούτου, οποιαδήποτε μεταρρύθμιση της εργατικής νομοθεσίας και της αγοράς 
εργασίας θα έπρεπε να αντανακλά τις αξίες αυτές· λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη ότι οι 
βασικές αρχές της εργατικής νομοθεσίας που έχουν αναπτυχθεί εντός της Ευρώπης 
παραμένουν εν ισχύι· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εργατικό δίκαιο παρέχει νομική 
ασφάλεια και προστασία στους εργαζομένους και στους εργοδότες, είτε μέσω της 
νομοθεσίας είτε μέσω των συλλογικών συμφωνιών, ή μέσω ενός συνδυασμού των δύο 
αυτών μεθόδων, καθώς και ότι η επιτυχία τυχόν τροποποιήσεων της εργατικής 
νομοθεσίας θα είναι μεγαλύτερη εάν οι εργαζόμενοι αισθάνονται πιο ασφαλείς· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια αυτή εξαρτάται και από το υψηλό επίπεδο 
προστασίας της εργασίας και τη νομοθεσία για την προστασία της απασχόλησης, 
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Or. en

Τροπολογία: José Albino Silva Peneda

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη A

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι μια ζώνη ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών και 
μια κοινότητα κοινών αξιών και ότι, ως εκ τούτου, οποιαδήποτε μεταρρύθμιση της 
εργατικής νομοθεσίας και της αγοράς εργασίας θα έπρεπε να αντανακλά τις αξίες 
αυτές· λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη ότι οι βασικές αρχές της εργατικής νομοθεσίας 
που έχουν αναπτυχθεί εντός της Ευρώπης παραμένουν εν ισχύι· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η εργατική νομοθεσία θα έπρεπε υπό ιδανικές συνθήκες να αποτελεί 
αποτέλεσμα διαλόγου μεταξύ όλων των κοινωνικών εταίρων και να 
αντικατοπτρίζει μια καλή ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων των εργοδοτών και 
των εργαζομένων αφενός και της ευελιξίας και της ασφάλειας αφετέρου· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το εργατικό δίκαιο παρέχει νομική ασφάλεια και προστασία 
στους εργαζομένους και στους εργοδότες, είτε μέσω της νομοθεσίας είτε μέσω των 
συλλογικών συμφωνιών, ή μέσω ενός συνδυασμού των δύο αυτών μεθόδων, καθώς 
και ότι η επιτυχία τυχόν τροποποιήσεων της εργατικής νομοθεσίας θα είναι 
μεγαλύτερη εάν οι εργαζόμενοι αισθάνονται πιο ασφαλείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ασφάλεια αυτή εξαρτάται και από τον βαθμό ευκολίας εύρεσης νέας εργασίας,

Or. en

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη A

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεν είναι μόνο μία οικονομική και πολιτική ένωση, 
αλλά και μια κοινότητα κοινών αξιών και ότι, ως εκ τούτου, οποιαδήποτε 
μεταρρύθμιση της εργατικής νομοθεσίας και της αγοράς εργασίας θα έπρεπε να 
αντανακλά τις αξίες αυτές· λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη ότι οι βασικές αρχές της 
εργατικής νομοθεσίας που έχουν αναπτυχθεί εντός της Ευρώπης παραμένουν εν ισχύι· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το εργατικό δίκαιο παρέχει νομική ασφάλεια και προστασία 
στους εργαζομένους και στους εργοδότες, είτε μέσω της νομοθεσίας είτε μέσω των 
συλλογικών συμφωνιών, ή μέσω ενός συνδυασμού των δύο αυτών μεθόδων, καθώς 
και ότι η επιτυχία τυχόν τροποποιήσεων της εργατικής νομοθεσίας θα είναι 
μεγαλύτερη εάν οι εργαζόμενοι αισθάνονται πιο ασφαλείς έναντι του ενδεχομένου
σοβαρής απώλειας εισοδήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια αυτή 
εξαρτάται και από τον βαθμό ευκολίας εύρεσης νέας εργασίας, 

Or. de
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Τροπολογία: Elisabeth Schroedter εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη A

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι (διαγραφή) μια κοινότητα κοινών αξιών που 
επιδιώκει τη δημιουργία Κοινής Αγοράς και Οικονομικής και Νομισματικής 
Ένωσης και έχει θέσει τον στόχο να διαμορφώσει σχέσεις συνοχής και αλληλεγγύης 
μεταξύ των κρατών μελών και των λαών τους και ως εκ τούτου, οποιαδήποτε 
μεταρρύθμιση της εργατικής νομοθεσίας και της αγοράς εργασίας θα έπρεπε να 
αντανακλά τις αξίες αυτές· λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη ότι οι βασικές αρχές της 
εργατικής νομοθεσίας που έχουν αναπτυχθεί εντός της Ευρώπης παραμένουν εν ισχύι· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το εργατικό δίκαιο παρέχει νομική ασφάλεια και προστασία 
στους εργαζομένους και στους εργοδότες, είτε μέσω της νομοθεσίας είτε μέσω των 
συλλογικών συμφωνιών, ή μέσω ενός συνδυασμού των δύο αυτών μεθόδων, καθώς 
και ότι η επιτυχία τυχόν τροποποιήσεων της εργατικής νομοθεσίας θα είναι 
μεγαλύτερη εάν οι εργαζόμενοι αισθάνονται πιο ασφαλείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ασφάλεια αυτή εξαρτάται και από το κατά πόσον είναι δυνατό να βρει κανείς νέα 
εργασία χωρίς να κινδυνεύει από τη φτώχεια, και να κερδίζει τα προς το ζην από 
αξιοπρεπή εργασία,

Or. de

Τροπολογία: Stephen Hughes εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη A

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι μια ζώνη ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών και 
μια κοινότητα κοινών αξιών και ότι, ως εκ τούτου, οποιαδήποτε μεταρρύθμιση της 
εργατικής νομοθεσίας και της αγοράς εργασίας θα έπρεπε να αντανακλά τις αξίες 
αυτές· λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη ότι οι βασικές αρχές της εργατικής νομοθεσίας 
που έχουν αναπτυχθεί εντός της Ευρώπης παραμένουν εν ισχύι και αποτελούν βασική 
αναφορά για το εργατικό δίκαιο των κρατών μελών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
το εργατικό δίκαιο παρέχει νομική ασφάλεια και προστασία στους εργαζομένους και 
στους εργοδότες, είτε μέσω της νομοθεσίας είτε μέσω των συλλογικών συμφωνιών, ή 
μέσω ενός συνδυασμού των δύο αυτών μεθόδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος 
της εργατικής νομοθεσίας είναι να δημιουργήσει ισορροπία στον συσχετισμό 
δυνάμεων μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών προκειμένου να προστατεύσει το πιο 
αδύναμο μέρος της σχέσης, καθώς και ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί το επίπεδο 
ασφάλειας τόσο των εργαζομένων όσο και των επιχειρήσεων, ιδίως στην 
περίπτωση των ΜΜΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια αυτή εξαρτάται και από 
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τον βαθμό ευκολίας εύρεσης νέας εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παγκόσμιος 
ανταγωνισμός και η ταχέως αναπτυσσόμενη τεχνολογία συνεπάγονται ότι οι 
επιχειρήσεις πρέπει να προσαρμοστούν ακόμη ταχύτερα, 

Or. xm

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Aa. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 1992 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θέσπισε την υποχρέωση 
των κρατών μελών να μεριμνούν ώστε όλοι να διαθέτουν επαρκείς πόρους για να 
ζουν αξιοπρεπώς,

Or. de

Τροπολογία: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 23
Αιτιολογική σκέψη B

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επαρκής προστασία από την άδικη απόλυση αποτελεί 
αναγκαίο δικαίωμα των εργαζομένων και ότι ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της 
εργασίας συμβάλλει στη μείωση του χρόνου που αναλώνεται υπό καθεστώς 
ανεργίας, επειδή η προηγούμενη γνωστοποίηση λειτουργεί ως σύστημα έγκαιρης 
προειδοποίησης και παρέχει στους εργαζόμενους και τις εταιρείες τη δυνατότητα 
να αποφύγουν τις απολύσεις λόγω καινοτομίας, αλλαγών στην παραγωγή ή την 
οργάνωση εργασίας, ή να ξεκινήσουν εγκαίρως προγράμματα επανακατάρτισης 
των εργαζομένων,

Or. en

Τροπολογία: José Albino Silva Peneda και Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 24
Αιτιολογική σκέψη B

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευελιξία με ασφάλεια θα έπρεπε, συνεπώς, να θεωρείται 
συνιστώσα των ευρωπαϊκών κοινωνικών μοντέλων που προάγουν επιχειρήσεις και 
εργατικό δυναμικό χαρακτηριζόμενα από ανταγωνιστικότητα και 
προσαρμοστικότητα,
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Or. en

Τροπολογία: Stephen Hughes εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 25
Αιτιολογική σκέψη B

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευελιξία με ασφάλεια θα έπρεπε, συνεπώς, να θεωρείται ως 
ανάγκη προσαρμογής και θέσπισης μιας βάσης για την οικοδόμηση ενός ισχυρού
ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου που προάγει επιχειρήσεις και εργατικό δυναμικό 
χαρακτηριζόμενα από ανταγωνιστικότητα και προσαρμοστικότητα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο όρος «ευελιξία με ασφάλεια» εγείρει έντονες ανησυχίες μεταξύ των 
ευρωπαίων εργαζομένων, που εκφράζουν φόβους για αυξημένη εργασιακή
ανασφάλεια, καθώς και ότι κατά συνέπεια, ο εν λόγω όρος, και οι αδιασάλευτες
αρχές τις οποίες καλύπτει, θα πρέπει να καθορίζονται με μεγάλη σαφήνεια,

Or. fr

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 26
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Ba. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 16 % των Ευρωπαίων παραμένει στο μεταίχμιο της 
φτώχειας και το 10 % ζει σε νοικοκυριά χωρίς εργασία, και ότι είναι ως εκ τούτου 
απαραίτητο οποιαδήποτε μεταρρύθμιση στη βάση της ευελιξίας με ασφάλεια να 
βασίζεται σε λεπτομερή εκτίμηση των επιπτώσεων στις ευπαθείς ομάδες και ότι 
οποιαδήποτε τέτοια μεταρρύθμιση θα πρέπει να αποσκοπεί στην περαιτέρω 
προαγωγή της κοινωνικής ένταξης χωρίς να θέτει παράλληλα νέες ομάδες σε 
κίνδυνο,

Or. en

Τροπολογία: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 27
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία στην ΕΕ δεν προκαλείται από τη νομοθεσία για την 
προστασία της απασχόλησης αλλά από τη μη δημιουργία θέσεων εργασίας· 
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λαμβάνοντας συνεπώς υπόψη ότι απαιτείται αλλαγή των μακροοικονομικών 
πολιτικών η οποία θα στηρίζει τις επενδύσεις στην αειφόρο ανάπτυξη, σε αειφόρες 
υποδομές, στην έρευνα και την ανάπτυξη και στη διά βίου μάθηση, οι οποίες θα 
μπορούσαν να δημιουργήσουν μια δυναμική αγορά εργασίας που θα κινείται προς 
την κατεύθυνση της πλήρους απασχόλησης συμπεριλαμβανομένου του
δικαιώματος σε εργασία υψηλής ποιότητας και κοινωνικά δικαιώματα,

Or. en

Τροπολογία: José Albino Silva Peneda

Τροπολογία 28
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία στην ΕΕ δεν έχει άμεση σχέση με την εργατική 
νομοθεσία (διαγραφή) αλλά με την περιορισμένη δημιουργία θέσεων εργασίας η 
οποία, μεταξύ άλλων παραγόντων, εξαρτάται από δυναμικές, καινοτόμες και 
ανταγωνιστικές εταιρείες και από επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη και στη 
διά βίου μάθηση, οι οποίες θα μπορούσαν να συνεισφέρουν επίσης σε μια δυναμική 
αγορά εργασίας,

Or. en

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 29
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι η υπερβολικά αυστηρή εργατική νομοθεσία δεν 
μπορεί να προκαλέσει άμεσα ανεργία στην ΕΕ, μπορεί να περιορίσει τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας η οποία, μεταξύ άλλων παραγόντων, εξαρτάται από δυναμικές, 
καινοτόμες και ανταγωνιστικές εταιρείες και από επενδύσεις στην έρευνα και την 
ανάπτυξη και στη διά βίου μάθηση, (διαγραφή)

Or. en

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 30
Αιτιολογική σκέψη Γ

διαγράφεται
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Or. de

Τροπολογία: Thomas Mann

Τροπολογία 31
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία στην ΕΕ οφείλεται σε δύο παράγοντες: αφενός 
στην περιοριστική νομοθεσία για την προστασία της απασχόλησης και αφετέρου στη 
μη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη και 
στη δια βίου μάθηση, οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια δυναμική αγορά 
εργασίας, 

Or. de

Τροπολογία: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 32
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατες έρευνες του ΟΟΣΑ και άλλων δείχνει ότι το 
υψηλό επίπεδο προστασίας των θέσεων εργασίας και της απασχόλησης δεν έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της απασχόλησης, και ότι η ευελιξία ή η 
αυστηρότητα των αγορών εργασίας δεν μπορεί να εξηγήσει τις επιτυχείς ή τις 
ανεπιτυχείς προσπάθειες μείωσης της μαζικής ανεργίας,

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 33
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Δa. λαμβάνοντας υπόψη ότι το παράδειγμα της ευελιξίας με ασφάλεια των 
σκανδιναβικών χωρών δείχνει ξεκάθαρα πως ένα υψηλό επίπεδο προστασίας από 
τις απολύσεις και προτύπων απασχόλησης είναι πλήρως συμβατό με υψηλή 
ανάπτυξη της απασχόλησης, και ότι πρόσφατες μελέτες του ΟΟΣΑ και άλλων 
φορέων κατέδειξαν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό 
ότι η μείωση της προστασίας από τις απολύσεις και η υποβάθμιση των συνθηκών 
εργασίας οδηγούν στην ανάπτυξη της απασχόλησης,

Or. de
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Τροπολογία: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 34
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Δa. λαμβάνοντας υπόψη ότι π.χ. οι μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία για την αύξηση της 
ευελιξίας της αγοράς εργασίας κατά την περίοδο 1994 - 2004 συνοδεύτηκαν από 
αύξηση της ανεργίας, καθώς και ότι, σε αντίθεση με αυτή την εξέλιξη, την ίδια
περίοδο, η ανεργία μειώθηκε σημαντικά στην Ισπανία χωρίς αισθητή απορρύθμιση 
της υπαγόμενης σε αυστηρές ρυθμίσεις αγοράς εργασίας· λαμβάνοντας συνεπώς 
υπόψη ότι η αύξηση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας δεν μπορεί να θεωρηθεί 
μέθοδος δημιουργίας περισσότερων θέσεων εργασίας,

Or. en

Τροπολογία: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 35
Αιτιολογική σκέψη E

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η αυξημένη ευελιξία έχει 
ως επίπτωση τη γενικότερη υποβάθμιση του καθεστώτος των εργαζομένων, που 
όλο και συχνότερα δεν προσλαμβάνονται σε μόνιμη αλλά σε προσωρινή βάση, υπό 
καθεστώς όχι πλήρους αλλά μερικής απασχόλησης, και συχνότερα στρέφονται 
ακουσίως σε αυτοαπασχόληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι νέες έρευνες που 
βασίζονται σε δεδομένα του ΟΟΣΑ δείχνουν ότι όσο πιο ευέλικτη είναι η 
απασχόληση, τόσο πιο επισφαλής είναι και ότι η ευελιξία της απασχόλησης έχει τις 
εντονότερες αρνητικές επιπτώσεις στην «απασχολησιμότητα» (βελτίωση των 
δεξιοτήτων και προσόντων των εργαζομένων),

Or. en

Τροπολογία: Stephen Hughes εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 36
Αιτιολογική σκέψη E

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος της ευελιξίας με ασφάλεια είναι να καταστήσει τα 
άτομα και τις εταιρείες ικανές να αντεπεξέρχονται στις αλλαγές και να αυξήσει την 
κινητικότητα στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, καθώς και ότι πρέπει να συνοδεύεται 
από πολιτική δημιουργίας σταθερής και βιώσιμης απασχόλησης και εισοδημάτων, 

Or. en
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Τροπολογία: Csaba Őry

Τροπολογία 37
Αιτιολογική σκέψη E

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος της ευελιξίας με ασφάλεια είναι να αυξηθούν οι
θέσεις εργασίας στην αγορά εργασίας και, ταυτόχρονα, να καταστήσει τα άτομα 
ικανά να αντεπεξέρχονται στις αλλαγές και να αυξήσει την κινητικότητα στην 
ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, διασφαλίζοντας παράλληλα βιώσιμα εισοδήματα, 

Or. fr

Τροπολογία: Thomas Mann

Τροπολογία 38
Αιτιολογική σκέψη E

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος της ευελιξίας με ασφάλεια είναι να καταστήσει τα 
άτομα ικανά να αντεπεξέρχονται στις αλλαγές διατηρώντας την απαραίτητη 
ασφάλεια, και να αυξήσει την κινητικότητα στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, με 
αποτέλεσμα τη δημιουργία βιώσιμης απασχόλησης και εισοδημάτων,

Or. de

Τροπολογία: José Albino Silva Peneda

Τροπολογία 39
Αιτιολογική σκέψη E

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους στόχους της ευελιξίας με ασφάλεια είναι να 
καταστήσει τα άτομα ικανά να αντεπεξέρχονται στις αλλαγές και να αυξήσει την 
κινητικότητα στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 
βιώσιμης απασχόλησης και εισοδημάτων, 

Or. en

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 40
Αιτιολογική σκέψη E

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευελιξία με ασφάλεια πρέπει να έχει ως στόχο να 
καταστήσει όλους τους ανθρώπους ικανούς να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της 
βιομηχανικής αλλαγής,



PE 394.075v01-00 14/88 AM\685022EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Or. de

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 41
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Ea. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν ακόμη τον
κίνδυνο απώλειας παροχών κοινωνικής ασφάλισης,

Or. de

Τροπολογία: José Albino Silva Peneda και Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 42
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις στην εσωτερική αγορά, 
τα κράτη μέλη οφείλουν να προωθήσουν τη σύγκλιση μεταξύ των εργατικών
νομοθεσιών τους (διαγραφή) στους τομείς όπου έχει αρμοδιότητα η ΕΕ, 

Or. en

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 43
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Gabriele Stauner

Τροπολογία 44
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις στην εσωτερική αγορά, 
τα κράτη μέλη οφείλουν να εναρμονίσουν τις εργατικές νομοθεσίες τους 
συμφωνώντας επί ενός ελάχιστου προτύπου, λαμβανομένου ωστόσο υπόψη ότι 
καταρχήν αρμόδια στον τομέα αυτό είναι τα κράτη μέλη και ότι η Κοινότητα 
μπορεί να ενεργεί μόνο στο βαθμό που της παραχωρεί αρμοδιότητες η Συνθήκη,
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Τροπολογία: Stephen Hughes εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 45
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να αποφευχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός στην 
εσωτερική αγορά, τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν την τήρηση ενός 
ορισμένου και κοινού επιπέδου προτύπων στις εργατικές νομοθεσίες τους, 
διασφαλίζοντας παράλληλα ότι αυτό δεν θα αποτρέπει τα κράτη μέλη από τη
θέσπιση ή τη διατήρηση υψηλότερων προδιαγραφών σε περίπτωση που το 
επιθυμούν,

Or. en

Τροπολογία: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 46
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση άτυπων μορφών απασχόλησης που προκαλείται 
από την αυξημένη ευελιξία στερεί από αυξανόμενο αριθμό εργαζομένων κοινωνικές 
παροχές, καθώς η επιλεξιμότητα για κοινωνικές παροχές εξαρτάται από το 
καθεστώς απασχόλησης του εργαζομένου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξημένη 
ευελιξία θέτει επίσης κατ’ αυτόν τον τρόπο σε κίνδυνο την οικονομική βιωσιμότητα 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης,

Or. en

Τροπολογία: Thomas Mann

Τροπολογία 47
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 48
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις στην εσωτερική αγορά, 
τα κράτη μέλη θα ήταν ευκταίο να συμφωνήσουν επί της ελάχιστης κοινής βάσης 
της εργατικής νομοθεσίας, ιδίως στους τομείς όπου έχει αρμοδιότητα η ΕΕ,

Or. el

Τροπολογία: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 49
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

ΣΤa. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολυάριθμες επανεξετάσεις των εργασιακών συνθηκών 
από το Ίδρυμα του Δουβλίνου δείχνουν ότι τα συστήματα ευέλικτου ωραρίου
εργασίας συνοδεύονται από αύξηση των άτακτων και απρόβλεπτων ωρών 
εργασίας, με αποτέλεσμα διαρκή συνηθισμένα προβλήματα υγείας που σχετίζονται 
με τον χώρο εργασίας σε συνδυασμό με νέα που συνδέονται με το μεγαλύτερο άγχος 
στην εργασία συνεπεία της νέας οργάνωσης της εργασίας που αποσκοπεί στην 
κάλυψη των βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων της αγοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πρόσφατες έρευνες δείχνουν επίσης ότι τα περισσότερο ευέλικτα ωράρια στην 
Ευρώπη δεν παρέχουν τη δυνατότητα στους εργαζομένους να συνδυάσουν 
καλύτερα την επαγγελματική και την προσωπική ζωή τους,

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 50
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

ΣΤa. εκτιμώντας ότι για μια βιώσιμη προσέγγιση της ευελιξίας με ασφάλεια, τα 
δικαιώματα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε ευρύτερο πλαίσιο μακροπρόθεσμα και 
ότι απαιτούνται ορισμένες μεταρρυθμίσεις των εθνικών αγορών εργασίας και των 
συστημάτων απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
είναι σημαντικό να εξετάζονται όλα τα δικαιώματα κοινωνικής προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο των συστημάτων του πρώτου πυλώνα αλλά και του 
δεύτερου πυλώνα, και συγκεκριμένα τα επαγγελματικά συστήματα,

Or. en
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Τροπολογία: Elisabeth Schroedter εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 51
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα)

ΣΤβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πιο ευπαθή άτομα χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή 
προκειμένου να μην καταστούν φτωχοί εργαζόμενοι και ότι η παροχή εφοδίων 
στους εργαζομένους για την αντιμετώπιση των αλλαγών είναι στοιχείο ζωτικής 
σημασίας για να λειτουργήσει η ευελιξία με ασφάλεια,

Or. en

Τροπολογία: Elizabeth Lynne

Τροπολογία 52
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. en

Τροπολογία: Stephen Hughes εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 53
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευελιξία με ασφάλεια συνεπάγεται ισορροπία μεταξύ των 
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των εργοδοτών, των εργαζομένων, όσων 
αναζητούν εργασία και των δημόσιων αρχών, και απαιτεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης και 
διαλόγου μεταξύ των δημόσιων αρχών και των κοινωνικών εταίρων, μέσα στο οποίο 
άπαντες θα είναι έτοιμοι να αναλάβουν την ευθύνη για τις αλλαγές και να 
διαμορφώσουν ισορροπημένα πακέτα πολιτικών, με στόχο τη στήριξη της 
διαδικασίας δημιουργίας περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας για όλους, 
τη διασφάλιση της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση μεροληπτικών 
πρακτικών σε βάρος ευπαθώς ομάδων εργαζομένων όπως οι μετανάστες, οι νέοι και 
οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι και τα άτομα με αναπηρία, 

Or. en
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Τροπολογία: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 54
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στην αγορά 
εργασίας και αντιπροσωπεύουν δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων με 
καθεστώς μερικής απασχόλησης και των εργαζόμενων βάσει νέων, συχνά 
επισφαλών, μορφών εργασιακών ρυθμίσεων, αντιμετωπίζοντας εμπόδια κατά την 
αναζήτηση πρόσβασης σε πλήρη κοινωνικά δικαιώματα, κοινωνική προστασία και 
παροχές,

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 55
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευελιξία με ασφάλεια συνεπάγεται ισορροπία μεταξύ των 
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των εργοδοτών, των εργαζομένων, όσων 
αναζητούν εργασία και των δημόσιων αρχών, και απαιτεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης, 
διαφάνειας και διαλόγου μεταξύ των ατόμων, της κοινωνίας των πολιτών, των 
δημόσιων αρχών και των κοινωνικών εταίρων, μέσα στο οποίο άπαντες θα είναι 
έτοιμοι να αναλάβουν την ευθύνη για τις αλλαγές και να διαμορφώσουν 
ισορροπημένα και βιώσιμα πακέτα πολιτικών, ιδίως όσον αφορά τις μειονεκτούσες 
ομάδες, όπως οι γυναίκες, οι μετανάστες, οι νέοι και οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι και 
τα άτομα με αναπηρία, 

Or. de

Τροπολογία: José Albino Silva Peneda και Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 56
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Ζa. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να συνεκτιμώνται εν προκειμένω οι ιδιαίτερες 
προκλήσεις για τις ΜΜΕ, και για όσους εργάζονται σε ΜΜΕ,

Or. en
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Τροπολογία: Bernard Lehideux

Τροπολογία 57
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυτοαπασχόληση είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά 
της επιχειρηματικής οργάνωσης στην Ευρώπη και πηγή οικονομικού δυναμισμού 
και επιχειρηματικότητας, καθώς και ότι μπορεί να συνεισφέρει πλήρως στις 
«μεθόδους ευελιξίας με ασφάλεια» που καθορίζονται από την Επιτροπή,

Or. fr

Τροπολογία: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 58
Αιτιολογική σκέψη H

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υψηλή ανεργία και ο κατακερματισμός της αγοράς 
εργασίας πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω της παροχής ίσων δικαιωμάτων σε όλους 
τους εργαζομένους, μέσω της σταδιακής κατάργησης όλων των μορφών 
επισφαλούς απασχόλησης, και μέσω των επενδύσεων στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στη διά βίου μάθηση,

Or. en

Τροπολογία: José Albino Silva Peneda και Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 59
Αιτιολογική σκέψη H

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υψηλή ανεργία και ο κατακερματισμός της αγοράς 
εργασίας πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω της τόνωσης της δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης και της παροχής (διαγραφή) σε όλους τους εργαζομένους βασικών 
δικαιωμάτων και πρόσβασης στη διά βίου μάθηση, 

Or. en

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 60
Αιτιολογική σκέψη H

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υψηλή ανεργία και ο κατακερματισμός της αγοράς 
εργασίας πρέπει να αντιμετωπιστούν (διαγραφή) μέσω των επενδύσεων στη 
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δημιουργία θέσεων εργασίας και στη διά βίου μάθηση, 

Or. de

Τροπολογία: Csaba Őry

Τροπολογία 61
Αιτιολογική σκέψη H

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υψηλή ανεργία και ο κατακερματισμός της αγοράς 
εργασίας πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω της άρσης των κατάφωρων ανισοτήτων 
που πλήττουν ορισμένες ομάδες εργαζομένων και μέσω των επενδύσεων στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και στη διά βίου μάθηση, 

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 62
Αιτιολογική σκέψη H

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υψηλή ανεργία και ο κατακερματισμός της αγοράς 
εργασίας πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω της προστασίας των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και μέσω των επενδύσεων στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη διά 
βίου μάθηση,

Or. el

Τροπολογία: Thomas Mann

Τροπολογία 63
Αιτιολογική σκέψη H

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υψηλή ανεργία και ο κατακερματισμός της αγοράς 
εργασίας πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω ενός απλού, διαφανούς και αξιόπιστου 
τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά συστήματος εργατικής νομοθεσίας, μιας 
αποτελεσματικής και δραστικής πολιτικής για την αγορά εργασίας, βιώσιμα 
προσιτών οικονομικά συστημάτων κοινωνικής προστασίας και σύγχρονων 
μορφών διά βίου κατάρτισης,

Or. de



AM\685022EL.doc 21/88 PE 394.075v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 64
Αιτιολογική σκέψη H α (νέα)

Ha. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μερική απασχόληση, η χαμηλότερη αμοιβή και οι 
συμβάσεις απασχόλησης ορισμένου χρόνου –οι μεγαλύτεροι παράγοντες κινδύνου 
που οδηγούν εργαζόμενους στη φτώχεια – χαρακτηρίζουν κατά κύριο λόγο τις 
σχέσεις απασχόλησης των γυναικών,

Or. de

Τροπολογία: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 65
Αιτιολογική σκέψη Θ

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Θέσπιση κοινών 
αρχών όσον αφορά την ευελιξία με ασφάλεια: περισσότερες και καλύτερες θέσεις 
εργασίας μέσω της ευελιξίας με ασφάλεια» (COM(2007)0359) δεν παρέχει 
κατάλληλες προτάσεις για την καλύτερη αναθεώρηση το 2008 της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για την απασχόληση και των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων 
γραμμών για την απασχόληση και την ανάπτυξη, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ατζέντα για την «καλή εργασία» που προωθήθηκε από την άτυπη συνάντηση των 
υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων θα μπορούσε να παράσχει ένα 
καταλληλότερο σημείο αναφοράς για τη μεταρρύθμιση της στρατηγικής της 
Λισαβόνας, 

Or. en

Τροπολογία: Stephen Hughes εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 66
Αιτιολογική σκέψη Θ

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Θέσπιση κοινών 
αρχών όσον αφορά την ευελιξία με ασφάλεια: περισσότερες και καλύτερες θέσεις 
εργασίας μέσω της ευελιξίας με ασφάλεια» (COM(2007)0359) πρέπει να βελτιωθεί 
και να χρησιμοποιηθεί ως αφετηρία για έναν πιο ισορροπημένο διάλογο για την 
ευελιξία με ασφάλεια,

Or. en
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Τροπολογία: Elisabeth Schroedter εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 67
Αιτιολογική σκέψη Θ

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Θέσπιση κοινών 
αρχών όσον αφορά την ευελιξία με ασφάλεια: περισσότερες και καλύτερες θέσεις 
εργασίας μέσω της ευελιξίας με ασφάλεια» (COM(2007)0359) παραλείπει σημαντικά 
ζητήματα όπως π.χ. η καταπολέμηση της φτώχειας και παρουσιάζει μία μόνο 
πιθανή προσέγγιση, την ευελιξία με ασφάλεια, ως νέα πανάκεια, αντί να εξετάζει 
και άλλες προσεγγίσεις που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τον στόχο της 
βελτίωσης των συνθηκών ζωής και εργασίας,

Or. de

Τροπολογία: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 68
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Ia. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντίληψη περί «καλής εργασίας» των υπουργών 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων επικεντρώνεται στην προώθηση της 
ποιότητας της απασχόλησης διευκρινίζοντας ότι καλή εργασία συνεπάγεται 
δικαιώματα των εργαζομένων και συμμετοχή, δίκαιη αμοιβή, προστασία της 
ασφάλειας και της υγείας στην εργασία καθώς και οργάνωση της εργασίας φιλική
προς την οικογένεια. Οι καλές και δίκαιες εργασιακές συνθήκες καθώς και η 
κατάλληλη κοινωνική προστασία είναι απαραίτητες για την αποδοχή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους πολίτες της,

Or. en

Τροπολογία: Stephen Hughes εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 69
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Θa. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μπορεί να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στην προώθηση του κοινωνικού διαλόγου και ενεργών πολιτικών 
της αγοράς εργασίας με στόχο τη διασφάλιση ενός ισχυρού ευρωπαϊκού κοινωνικού 
μοντέλου με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία: Elisabeth Schroedter εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 70
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Θa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Θέσπιση κοινών 
αρχών όσον αφορά την ευελιξία με ασφάλεια: περισσότερες και καλύτερες θέσεις 
εργασίας μέσω της ευελιξίας με ασφάλεια» (COM(2007)0359) υιοθετεί αβασάνιστα 
τον ορισμό της ευελιξίας με ασφάλεια που διατύπωσε ο ΟΟΣΑ, ο οποίος δεν 
ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
ευρύτεροι ορισμοί,

Or. de

Τροπολογία: Stephen Hughes εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 71
Αιτιολογική σκέψη Θ β (νέα)

Θβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΟΣΑ δήλωσε προσφάτως ότι η νομοθεσία για την 
προστασία της απασχόλησης δεν έχει σημαντικό αντίκτυπο στο συνολικό ποσοστό 
απασχόλησης και ότι υψηλά ποσοστά αντικατάστασης στις παροχές ανεργίας έχουν
θετικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η ΔΟΕ 
έχει δείξει ότι υφίσταται θετική σχέση μεταξύ της μονιμότητας και της 
παραγωγικότητας,

Or. en

Τροπολογία: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 72
Παράγραφος 1

1. απορρίπτει την προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά την ευελιξία με ασφάλεια 
ως καθόλου ισορροπημένη, επειδή η ευελιξία δεν συνδυάζεται καν με αυξημένη 
κοινωνική ασφάλιση· επισημαίνει ότι η Επιτροπή προωθεί απλώς την απορρύθμιση 
της προστασίας της εργασίας και περισσότερο ευέλικτες συμβάσεις απασχόλησης 
ως επίκεντρο της πολιτικής της και δεν προτείνει αποτελεσματικά μέτρα για την 
καταπολέμηση της επισφαλούς απασχόλησης, διατηρώντας παράλληλα πολιτικές 
που μειώνουν την κοινωνική ασφάλιση και τα δικαιώματα των εργαζομένων και 
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των ανέργων (λιγότερο «γενναιόδωρες» παροχές ανεργίας και κοινωνικές παροχές
με στόχο την «ενεργοποίηση των ανέργων», «ισορροπία δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων», μείωση των δικαιωμάτων και ενίσχυση των υποχρεώσεων)·

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 73
Παράγραφος 1

1. αναγνωρίζει ότι, για να επιτύχει στον 21ο αιώνα, η Ευρώπη χρειάζεται ανθρώπους
που θα έχουν τη δυνατότητα να δράττονται χωρίς καθυστέρηση των ευκαιριών που 
παρουσιάζονται σε έναν ταχέως εξελισσόμενο κόσμο·

Or. de

Τροπολογία: Stephen Hughes εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 74
Παράγραφος 1

1. αναγνωρίζει ότι, για να επιτύχει στον 21ο αιώνα, η Ευρώπη χρειάζεται καλά 
καταρτισμένο εργατικό δυναμικό και επιχειρήσεις ικανές να δράττονται χωρίς 
καθυστέρηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται σε έναν ταχέως εξελισσόμενο 
κόσμο με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της 
καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 75
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. υπογραμμίζει ότι η θέση της Επιτροπής όσον αφορά την ευελιξία με ασφάλεια δίνει 
έμφαση στο τέλος της αναδιανεμητικής αλληλεγγύης και σε οικονομικούς αντί των 
κοινωνικών στόχων· τονίζει ότι η προσέγγιση της Επιτροπής συνεπάγεται μια 
αναθεώρηση της αντίληψης περί ασφάλειας από την προστασία από τον κίνδυνο 
στην ικανότητα «προσαρμογής στην αλλαγή»· υπογραμμίζει ότι σε αντάλλαγμα για 
την αποδοχή μεγαλύτερης ευελιξίας, η Επιτροπή παρέχει μια απλή υπόσχεση για 
μεγαλύτερη πρόσβαση των εργαζομένων στην εκπαίδευση, την κατάρτιση ή τη διά
βίου μάθηση, χωρίς καν να προτείνει οποιαδήποτε υποχρέωση των εργοδοτών να 
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χρηματοδοτούν σχετικά μέτρα ή να θεσπίσουν σχετικά δικαιώματα για 
εργαζομένους και ανέργους· υπογραμμίζει ότι η προσφυγή στη «μάθηση» και την 
κατάρτιση αυτή καθεαυτή δεν ανοίγει προοπτικές για έξοδο από την ανεργία, ούτε
παρέχει η προσέγγιση αυτή δεσμευτικές εγγυήσεις για απασχόληση ή εισοδηματική 
ασφάλεια στους εργαζόμενους·

Or. en

Τροπολογία: José Albino Silva Peneda και Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 76
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. προσυπογράφει το συμπέρασμα ότι η ευελιξία μπορεί να αποβεί προς όφελος τόσο 
του εργαζομένου όσο και του εργοδότη, και ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω 
περισσότερης ποικιλομορφίας όσον αφορά τις συμβάσεις και/ή περισσότερης 
ευελιξίας σε συμβάσεις μόνιμης απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία: Γεώργιος Τούσσας

Τροπολογία 77
Παράγραφος 1 α (νέα)

1α. θεωρεί ότι οι κύριες κατευθύνσεις της ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Για 
τη θέσπιση κοινών αρχών όσον αφορά την ευελιξία με ασφάλεια: περισσότερες και 
καλύτερες θέσεις εργασίας μέσω της ευελιξίας με ασφάλεια» (COM(2007) 359), 
συγκεντρώνουν και ομογενοποιούν τις αντεργατικές αλλαγές που προωθούνται στην 
Ε.Ε. και στα κράτη μέλη τα τελευταία χρόνια, αποσκοπούν στη μείωση της τιμής 
της εργατικής δύναμης και των κοινωνικών δικαιωμάτων για την αύξηση  των 
κερδών των μονοπωλιακών επιχειρηματικών ομίλων. Η ανακοίνωση της 
Επιτροπής περιλαμβάνει κατάργηση των περιορισμών για τις απολύσεις των 
εργαζομένων, υπονόμευση των  Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας μόνιμης-
πλήρους δουλειάς, των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την επέκταση των 
ευέλικτων τύπων συμβάσεων απασχόλησης, την κατεδάφιση  της κοινωνικής 
ασφάλισης  και την χειροτέρευση των όρων ασφάλισης και  συνταξιοδότησης των 
εργαζομένων·  απορρίπτει, ως εκ τούτου, την προσέγγιση, τις κατευθύνσεις και 
τους στόχους που επιδιώκει να προωθήσει η ανακοίνωση της Επιτροπής στο 
σύνολό της·

Or. el
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Τροπολογία: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 78
Παράγραφος 2

2. υπογραμμίζει ότι η πολιτική προσέγγιση του «να καταστεί η εργασία αποδοτική» 
που διατυπώνεται στην παρούσα ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και 
τη στρατηγική για την απασχόληση και την ανάπτυξη αντιβαίνει στην έννοια της 
«ευελιξίας με ασφάλεια» επειδή περιλαμβάνει μειώσεις των παροχών κοινωνικής 
ασφάλισης οι οποίες, σύμφωνα με «την ευελιξία με ασφάλεια» θα πρέπει να 
βελτιωθούν· υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι σύμφωνα με το όραμα της Επιτροπής 
η «ευελιξία με ασφάλεια» φαίνεται ότι αντικαθιστά σταδιακά τους ελάχιστους 
εναπομείναντες ποιοτικούς στόχους της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την 
απασχόληση και αποσκοπεί στον περιορισμό του πεδίου της ευρωπαϊκής πολιτικής 
για την απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 79
Παράγραφος 2

2. υπογραμμίζει (διαγραφή) ότι η ευελιξία με ασφάλεια μπορεί ενδεχομένως να 
αποτελέσει, εφόσον σταθμιστούν προσεκτικά οι συνέπειες, μια στρατηγική ανάμεσα 
σε πολλές για τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας και ως τέτοια πρέπει να είναι 
ολοκληρωμένη, περικλείοντας όλες τις υφιστάμενες πτυχές της πολιτικής για την 
απασχόληση και της κοινωνικής πολιτικής τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό 
και κοινοτικό επίπεδο· υπογραμμίζει ότι η ευελιξία με ασφάλεια είναι μια μέθοδος 
και μπορεί μόνο να συμπληρώνει τα νομοθετικά μέσα· υπογραμμίζει ότι η ευελιξία 
με ασφάλεια χρειάζεται ένα κοινωνικό πλαίσιο που θα παρέχει στους πολίτες 
αρκετή ασφάλεια ώστε να τη δεχτούν·

Or. de

Τροπολογία: José Albino Silva Peneda και Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 80
Παράγραφος 2

2. υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η ευελιξία είναι μια έννοια που μπορεί να αποτελέσει 
σημαντικό στοιχείο μιας πολιτικής και οικονομικής στρατηγικής για τη 
μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας και ως τέτοια πρέπει να είναι ολοκληρωμένη, 
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περικλείοντας όλες τις υφιστάμενες πτυχές της πολιτικής για την απασχόληση και της 
κοινωνικής πολιτικής τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία: Stephen Hughes εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 81
Παράγραφος 2

2. υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η ευελιξία με ασφάλεια είναι μια στρατηγική χάραξης 
πολιτικών για τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Csaba Őry

Τροπολογία 82
Παράγραφος 2

2. υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η ευελιξία με ασφάλεια είναι ένα στρατηγικό όραμα 
μελλοντικών τάσεων στην αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βασικό 
χαρακτηριστικό της οποίας είναι ότι παρέχει στους πολίτες περισσότερη ασφάλεια 
και καλύτερες ευκαιρίες εξεύρεσης απασχόλησης μέσω της αύξησης της 
προσφοράς θέσεων εργασίας και του εκσυγχρονισμού του εργατικού δικαίου·

Or. fr

Τροπολογία: José Albino Silva Peneda και Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 83
Παράγραφος 2 α (νέα)

2a. αναγνωρίζει ότι η λεπτομερής ανάπτυξη και εφαρμογή της έννοιας της ευελιξίας με 
ασφάλεια της ΕΕ θα ποικίλλει σε εθνικό επίπεδο, αναλόγως των συνθηκών που 
επικρατούν στην εθνική αγορά εργασίας στο κράτος μέλος και των πολιτιστικών 
συνθηκών και προτιμήσεων·

Or. en
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Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 84
Παράγραφος 2 α (νέα)

2a. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι, εξαιτίας των μεταβολών στα εθνικά συστήματα
κοινωνικής ασφάλισης και το εργατικό δίκαιο, καθώς και του κόστους που αυτές
συνεπάγονται, η ιδέα της ευελιξίας με ασφάλεια μπορεί να υλοποιηθεί μόνο 
μακροπρόθεσμα·

Or. de

Τροπολογία: José Albino Silva Peneda και Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 85
Παράγραφος 2 β (νέα)

2β. θεωρεί ωστόσο τόσο εφικτό όσο και επιθυμητό να διατυπωθεί η εν λόγω έννοια ως 
δέσμη κατευθυντήριων γραμμών σε επίπεδο ΕΕ· 

Or. en

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 86
Παράγραφος 2 β (νέα)

2β. θεωρεί ως εκ τούτου τις επιλογές της Επιτροπής όσον αφορά την ευελιξία με 
ασφάλεια πολύ μονόπλευρες, αφού δεν λαμβάνουν υπόψη το κόστος που 
συνεπάγονται αυτά τα μέτρα· ζητεί ως εκ τούτου από την Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει ανάλυση κόστους-ωφελείας σχετικά με τις εν λόγω μεθόδους·

Or. de

Τροπολογία: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 87
Παράγραφος 3

3. τονίζει ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ευελιξία με ασφάλεια θα έπρεπε να 
εξετάσει προσεκτικότερα τα εμπειρικά δεδομένα σχετικά με τα αποτελέσματα των 
μεταρρυθμίσεων όσον αφορά την ευελιξία με ασφάλεια στα κράτη μέλη έως τώρα· 
υπογραμμίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις όσον αφορά την «ευελιξία με ασφάλεια» 
βασίστηκαν στην ιδέα ότι η μείωση του επιπέδου προστασίας των συνήθων 
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εργαζομένων σε αντάλλαγμα για ορισμένες συγκρατημένες βελτιώσεις της 
προστασίας των άτυπων εργαζομένων θα οδηγούσε σε μια κατάσταση επωφελή για 
όλους η οποία θα μείωνε την επισφαλή απασχόληση, κάτι που, έως σήμερα, δεν έχει 
επιτευχθεί ούτε στις χώρες «πρότυπα» όπως η Δανία και οι Κάτω Χώρες· 
υπογραμμίζει ότι σχετικά λίγοι από τους απασχολούμενους βάσει ευέλικτων
μορφών εργασίας αποκόμισαν μικρά οφέλη από τις σημαντικές απώλειες όσον 
αφορά την προστασία των κατά πολύ περισσότερων «συνήθων» εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία: Bernard Lehideux

Τροπολογία 88
Παράγραφος 3 α (νέα)

3α. υπογραμμίζει ότι οι προοπτικές πρόσληψης σε μικρές επιχειρήσεις και βιοτεχνίες 
είναι άκρως ευαίσθητες σε αλλαγές στο κανονιστικό και φορολογικό τους 
περιβάλλον· τονίζει επίσης τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της σχέσης απασχόλησης στις 
εν λόγω επιχειρήσεις, η οποία βασίζεται σε άμεση σχέση εργοδότη/εργαζόμενου, 
ταύτιση με το αντικείμενο της επιχείρησης μέσω της μεταφοράς γνώσεων και των 
μεθόδων τους κοινωνικού διαλόγου· ζητεί, συνεπώς, να ληφθεί ουσιαστικά υπόψη ο 
ιδιαίτερος χαρακτήρας των εν λόγω επιχειρήσεων στις ευρωπαϊκές και εθνικές 
στρατηγικές ευελιξίας με ασφάλεια·

Or. fr

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 89
Παράγραφος 3 α (νέα)

3a. υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα συστήματα κοινωνικής προστασίας μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των κινδύνων μιας πιο 
ευέλικτης αγοράς εργασίας· θεωρεί, συνεπώς απαραίτητο τα κράτη μέλη να 
προσαρμόσουν τα συστήματα κοινωνικής προστασίας τους προκειμένου να 
διαχειριστούν τους κινδύνους των μεμονωμένων εργαζομένων, να προσαρμοστούν
σε νέους κινδύνους και να καταστούν περισσότερο ανοικτά·

Or. en
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Τροπολογία: Elisabeth Schroedter εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 90
Παράγραφος 3 β (νέα)

3β. διαπιστώνει με μεγάλη ανησυχία ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής ναι μεν 
αναφέρεται στην προαγωγή της ισότητας των φύλων, αλλά αγνοεί εντελώς τις 
δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ανακοίνωσή της «Χάρτης 
πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών»  (COM(2006)0092)· 
επικρίνει το γεγονός ότι η ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
προαγωγή της ισότητας των φύλων δεν έχει επιτύχει ως τώρα τον σκοπό της και 
ότι η μεγάλη απόκλιση μεταξύ των εισοδημάτων των δύο φύλων και η απουσία των 
προϋποθέσεων  για τον συνδυασμό της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής 
καθώς και δημόσιων παιδικών σταθμών, εξακολουθούν να αποτελούν κεντρικά 
προβλήματα για τους ευρωπαίους εργαζομένους·

Or. de

Τροπολογία: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 91
Παράγραφος4

4. φρονεί, συνεπώς, ότι οι στρατηγικές για την ευελιξία με ασφάλεια δεν αποτελούν 
κατάλληλο μέσο για την καταπολέμηση της επισφαλούς απασχόλησης και τη 
μείωση της ανεργίας· υπογραμμίζει ότι τα υψηλά επίπεδα προστασίας της 
απασχόλησης και των θέσεων εργασίας βασίζονται στο θεμελιώδες δικαίωμα των 
εργαζομένων να προστατεύονται από την άδικη απόλυση· τονίζει ότι η προστασία 
της εργασίας και της απασχόλησης πρέπει να διατηρούνται επίσης ως χρήσιμα 
εργαλεία για μια γενική πολιτική πρόληψης των αλλαγών και προώθησης της 
σταθερότητας και της συνέχειας της απασχόλησης· υπογραμμίζει ότι μέτρα όπως η 
προηγούμενη γνωστοποίηση καθιστούν δυνατό τον συνδυασμό ορισμένης 
προστασίας της υφιστάμενης θέσης εργασίας με την προετοιμασία των 
εργαζομένων για αλλαγή θέσης εργασίας· θεωρεί ότι αυτή αποτελεί μια πολύ 
καλύτερη προσέγγιση από το να αφήνονται οι εργαζόμενοι να περιέλθουν σε 
καθεστώς ανεργίας και εν συνεχεία να «ενεργοποιούνται», έπειτα από μια ορισμένη 
περίοδο ανεργίας·

Or. en
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Τροπολογία: Thomas Mann

Τροπολογία 92
Παράγραφος 4

4. φρονεί ότι οι στρατηγικές για την ευελιξία με ασφάλεια πρέπει να επικεντρωθούν 
περισσότερο στους τομείς όπου εντοπίζονται τα σοβαρότερα προβλήματα, στο 
πλαίσιο ενός ισορροπημένου πακέτου, επί του οποίου διενεργούνται στενές 
διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους (διαγραφή)·

Or. de

Τροπολογία: Elizabeth Lynne

Τροπολογία 93
Παράγραφος 4

4. φρονεί ότι οι στρατηγικές για την ευελιξία με ασφάλεια πρέπει να επικεντρωθούν 
περισσότερο στους τομείς όπου εντοπίζονται τα σοβαρότερα προβλήματα, στο 
πλαίσιο ενός ισορροπημένου πακέτου, επί του οποίου διενεργούνται στενές 
διαβουλεύσεις με όλους τους ενδιαφερομένους, αλλά φρονεί επίσης ότι οποιαδήποτε 
προσπάθεια αύξησης της ευελιξίας, εάν δεν ζητείται από τον εργαζόμενο είτε χωρίς 
να έχει επιτευχθεί συμβιβασμός κατόπιν διαπραγματεύσεων με τους κοινωνικούς 
εταίρους είτε χωρίς να έχει προταθεί κάποιο είδος σαφούς αντιστάθμισης για την 
αύξηση της ευελιξίας μπορεί να δημιουργήσει περισσότερη ανασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία: Csaba Őry

Τροπολογία 94
Παράγραφος 4

4. φρονεί ότι οι στρατηγικές για την ευελιξία με ασφάλεια πρέπει να επικεντρωθούν 
περισσότερο στους τομείς όπου εντοπίζονται τα σοβαρότερα προβλήματα, στο 
πλαίσιο ενός ισορροπημένου πακέτου, επί του οποίου διενεργούνται στενές 
διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά φρονεί επίσης ότι οποιαδήποτε 
προσπάθεια αύξησης της ευελιξίας (διαγραφή) χωρίς να έχουν προηγηθεί 
διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους και χωρίς ευρεία συναίνεση στην 
κοινωνία συνοδευόμενη από οικονομική ανάκαμψη ικανή να δημιουργήσει 
σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας είναι καταδικασμένη σε αποτυχία·

Or. fr
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Τροπολογία: José Albino Silva Peneda και Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 95
Παράγραφος 4

4. φρονεί ότι οι στρατηγικές για την ευελιξία με ασφάλεια πρέπει να επικεντρωθούν 
περισσότερο στους τομείς όπου εντοπίζονται τα σοβαρότερα προβλήματα· 
υπογραμμίζει ότι στα κράτη μέλη όπου τα υψηλά επίπεδα προστασίας της 
απασχόλησης αποτελούν φραγμό στην πρόσληψη, ή παρεμποδίζουν την ταχεία 
αντίδραση στις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες, οι στρατηγικές για την 
ευελιξία με ασφάλεια θα πρέπει να αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα βάσει 
διαφανούς διαλόγου με όλους τους κοινωνικούς εταίρους, σύμφωνα με τα εθνικά 
ήθη και τις πρακτικές, στο πλαίσιο των οποίων η ευελιξία και ασφάλεια θα πρέπει 
να αλληλοενισχύονται, αλλά φρονεί επίσης ότι οποιαδήποτε προσπάθεια αύξησης της 
ευελιξίας είτε χωρίς να έχει επιτευχθεί συμβιβασμός κατόπιν διαπραγματεύσεων με 
τους κοινωνικούς εταίρους είτε χωρίς να έχει προταθεί κάποιο είδος σαφούς 
αντιστάθμισης για την αύξηση της ευελιξίας μόνο περισσότερη ανασφάλεια μπορεί να 
δημιουργήσει·

Or. en

Τροπολογία: Ana Mato Adrover

Τροπολογία 96
Παράγραφος 4

4. φρονεί ότι οι στρατηγικές για την ευελιξία με ασφάλεια πρέπει να επικεντρωθούν 
περισσότερο στους τομείς όπου εντοπίζονται τα σοβαρότερα προβλήματα, στο 
πλαίσιο ενός ισορροπημένου πακέτου, επί του οποίου διενεργούνται στενές 
διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά φρονεί επίσης ότι οποιαδήποτε 
προσπάθεια αύξησης της ευελιξίας είτε χωρίς να έχει επιτευχθεί συμβιβασμός κατόπιν 
διαπραγματεύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους είτε χωρίς να έχουν εκτιμηθεί οι 
επιπτώσεις και οι συνέπειες των νέων προς εφαρμογή μέτρων μόνο περισσότερη 
ανασφάλεια μπορεί να δημιουργήσει·

Or. es

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 97
Παράγραφος 4

4. φρονεί ότι οι στρατηγικές για την ευελιξία με ασφάλεια πρέπει να επικεντρωθούν 
περισσότερο στους τομείς όπου εντοπίζονται τα σοβαρότερα προβλήματα, στο 
πλαίσιο ενός ισορροπημένου πακέτου, επί του οποίου διενεργούνται στενές 
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διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους (διαγραφή)·

Or. de

Τροπολογία: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 98
Παράγραφος 4 α (νέα)

4a. αντιτίθεται στη δημιουργία νέου δείκτη όσον αφορά την «αυστηρότητα της 
νομοθεσίας για την προστασία της απασχόλησης» όπως προτάθηκε από την 
Επιτροπή, η οποία είναι άσκοπη για την επιδίωξη μιας βιώσιμης ευρωπαϊκής 
στρατηγικής απασχόλησης· ζητεί αντιθέτως μετ’ επιτάσεως να υποβάλει η 
Επιτροπή πρόταση για μια περιορισμένη δέσμη συνδυασμένων ποιοτικών δεικτών 
όσον αφορά την ποιότητα της απασχόλησης, με στόχο τη συμπλήρωση των 
δεικτών που έχουν ήδη συμφωνηθεί στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης των 
κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση του Laeken του 2001·

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 99
Παράγραφος 4 α (νέα)

4a. πιστεύει ακράδαντα ότι κάθε μορφή απασχόλησης πρέπει να συνοδεύεται από έναν 
βασικό πυρήνα δικαιωμάτων ανεξαρτήτως του συγκεκριμένου καθεστώτος 
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 100
Παράγραφος 5

5. φρονεί, ωστόσο, ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα στην ΕΕ αφορούν την προσφορά 
καταρτισμένων και ευπροσάρμοστων εργαζομένων – και αυτό ακριβώς το ζήτημα θα 
έπρεπε να βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών στρατηγικών για την ευελιξία με 
ασφάλεια· τονίζει ότι προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στη δημιουργία μιας ευέλικτης 
αγοράς εργασίας αυξάνοντας το μορφωτικό επίπεδο και επεκτείνοντας τα 
προγράμματα κατάρτισης και μετεκπαίδευσης, αίροντας τα εμπόδια για την ένταξη 
των γυναικών, των μεταναστών, των νέων και ηλικιωμένων εργαζομένων και άλλων 
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μειονεκτουσών ομάδων στο εργατικό δυναμικό, καταργώντας τα εμπόδια για την 
επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα και εφαρμόζοντας ενεργές πολιτικές για 
την αγορά εργασίας που επιταχύνουν τη μετάβαση από την προηγούμενη στη νέα 
θέση εργασίας· υπογραμμίζει τον αποφασιστικό ρόλο των νέων τεχνολογιών στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση και υπενθυμίζει τις νέες μορφές ευελιξίας που 
προσφέρει η συμφωνία των κοινωνικών εταίρων για την τηλεργασία, τη μερική 
απασχόληση και την απασχόληση ορισμένου χρόνου (διαγραφή)·

Or. de

Τροπολογία: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 101
Παράγραφος 5

5. φρονεί, ωστόσο, ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα στην ΕΕ αφορούν το υψηλό επίπεδο 
ανεργίας που παραμένει, την αύξηση των επισφαλών μορφών απασχόλησης, τη 
διάβρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και της κοινωνικής προστασίας και 
την προσφορά καταρτισμένων και ικανών εργαζομένων – και αυτά ακριβώς τα 
ζητήματα θα έπρεπε να βρίσκονται στο επίκεντρο της αναθεώρησης του 2008 της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση· τονίζει ότι προτεραιότητα πρέπει να 
δοθεί στη δημιουργία μιας αγοράς εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, προωθώντας την 
ποιότητα της απασχόλησης και την ατζέντα για την «καλή εργασία», αυξάνοντας 
το επίπεδο εκπαίδευσης και επεκτείνοντας τα προγράμματα κατάρτισης και 
μετεκπαίδευσης· βελτιώνοντας την ισότητα των φύλων και την ένταξη των 
γυναικών, των μεταναστών, των ηλικιωμένων ή νέων εργαζομένων και άλλων 
μειονεκτουσών ομάδων στην αγορά εργασίας, καταργώντας τα εμπόδια για την 
αυτοβούλως επιλεγείσα επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα και 
εφαρμόζοντας ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας που επιταχύνουν τη 
μετάβαση από την προηγούμενη στη νέα θέση εργασίας· υπογραμμίζει τον 
αποφασιστικό ρόλο των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και 
υπενθυμίζει εν προκειμένω τις νέες μορφές ευελιξίας που προσφέρει η συμφωνία των 
κοινωνικών εταίρων για την τηλεργασία, τη μερική απασχόληση και την απασχόληση 
ορισμένου χρόνου· διαφωνεί με τη διάκριση στην οποία προέβη η Επιτροπή μεταξύ 
εσωτερικών και εξωτερικών εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 102
Παράγραφος 5

5. φρονεί, ωστόσο, ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα στην ΕΕ αφορούν την προσφορά 
καταρτισμένων και ευπροσάρμοστων εργαζομένων – και αυτό ακριβώς το ζήτημα θα 
έπρεπε να βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών στρατηγικών για την ευελιξία με 
ασφάλεια· τονίζει ότι προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στη δημιουργία μιας ευέλικτης 
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αγοράς εργασίας αυξάνοντας το μορφωτικό επίπεδο και επεκτείνοντας τα 
προγράμματα κατάρτισης και μετεκπαίδευσης, αίροντας τα εμπόδια για την ένταξη 
των γυναικών, των μεταναστών, των νέων και ηλικιωμένων εργαζομένων και άλλων 
μειονεκτουσών ομάδων στο εργατικό δυναμικό, καταργώντας τα εμπόδια για την 
επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα, προάγοντας την ασφαλή μετάβαση από 
την προηγούμενη στη νέα θέση εργασίας· υπογραμμίζει τον αποφασιστικό ρόλο των 
νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και υπενθυμίζει τις νέες 
μορφές ευελιξίας που προσφέρει η συμφωνία των κοινωνικών εταίρων για την 
τηλεργασία, τη μερική απασχόληση και την απασχόληση ορισμένου χρόνου· διαφωνεί 
με τη διάκριση στην οποία προέβη η Επιτροπή μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών 
εργαζομένων·

Or. de

Τροπολογία: Stephen Hughes εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 103
Παράγραφος 5

5. φρονεί, ωστόσο, ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα στην ΕΕ αφορούν την προσφορά 
καταρτισμένων και ευπροσάρμοστων εργαζομένων – και αυτό ακριβώς το ζήτημα θα 
έπρεπε να βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών στρατηγικών για την ευελιξία με 
ασφάλεια· τονίζει ότι προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στη δημιουργία μιας ευέλικτης 
αγοράς εργασίας αυξάνοντας το μορφωτικό επίπεδο και επεκτείνοντας τις ευκαιρίες 
μαθητείας, τα προγράμματα κατάρτισης και μετεκπαίδευσης, εφαρμόζοντας 
αποτελεσματικές πολιτικές καταπολέμησης των διακρίσεων και αίροντας τα 
εμπόδια για την ένταξη των γυναικών, των μεταναστών, των νέων και ηλικιωμένων 
εργαζομένων και άλλων (διαγραφή) ομάδων που υφίστανται διακρίσεις στο εργατικό 
δυναμικό, καταργώντας τα εμπόδια για την επαγγελματική και γεωγραφική 
κινητικότητα και εφαρμόζοντας ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας που 
επιταχύνουν τη μετάβαση από την προηγούμενη στη νέα θέση εργασίας· υπογραμμίζει 
τον αποφασιστικό ρόλο των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 
και υπενθυμίζει τις νέες μορφές ευελιξίας που προσφέρει η συμφωνία των κοινωνικών 
εταίρων για την τηλεργασία, τη μερική απασχόληση και την απασχόληση ορισμένου 
χρόνου· διαφωνεί με τη διάκριση στην οποία προέβη η Επιτροπή μεταξύ εσωτερικών 
και εξωτερικών εργαζομένων και με την άποψη ότι η νομοθεσία για την προστασία 
της απασχόλησης επιφέρει κατ’ ανάγκη τον κατακερματισμό της αγοράς εργασίας· 
φρονεί, αντιθέτως, ότι η ισχυρή προστασία της εργασίας αποτελεί προϋπόθεση για 
την ασφάλεια της απασχόλησης·

Or. en
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Τροπολογία: José Albino Silva Peneda και Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 104
Παράγραφος 5

5. φρονεί, ωστόσο, ότι ένα από τα κύρια ζητήματα σχετικά με την οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη της ΕΕ αφορά την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία 
στις επιχειρήσεις και ότι αυτό το ζήτημα θα έπρεπε να βρίσκεται στο επίκεντρο των 
ευρωπαϊκών στρατηγικών για την ευελιξία με ασφάλεια· τονίζει ότι προτεραιότητα 
πρέπει να δοθεί στη δημιουργία μιας ευέλικτης αγοράς εργασίας προωθώντας 
ευέλικτες και αξιόπιστες συμβατικές ρυθμίσεις στο πλαίσιο των σύγχρονων 
οργανώσεων της εργασίας και αυξάνοντας το μορφωτικό επίπεδο και επεκτείνοντας 
τα προγράμματα κατάρτισης και μετεκπαίδευσης, αίροντας τα εμπόδια για την ένταξη 
των γυναικών, των μεταναστών, των νέων και ηλικιωμένων εργαζομένων και άλλων 
μειονεκτουσών ομάδων στο εργατικό δυναμικό, καταργώντας τα εμπόδια για την 
επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα και εφαρμόζοντας ενεργές πολιτικές για 
την αγορά εργασίας που επιταχύνουν τη μετάβαση από την προηγούμενη στη νέα 
θέση εργασίας· υπογραμμίζει τον αποφασιστικό ρόλο των νέων τεχνολογιών στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση και υπενθυμίζει τις νέες μορφές ευελιξίας που 
προσφέρει η συμφωνία των κοινωνικών εταίρων για την τηλεργασία, τη μερική 
απασχόληση και την απασχόληση ορισμένου χρόνου· (διαγραφή)

Or. en

Τροπολογία: Csaba Őry

Τροπολογία 105
Παράγραφος 5

5. φρονεί, ωστόσο, ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα στην ΕΕ αφορούν την προσφορά 
καταρτισμένων και ευπροσάρμοστων εργαζομένων – και αυτό ακριβώς το ζήτημα θα 
έπρεπε να βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών στρατηγικών για την ευελιξία με 
ασφάλεια· τονίζει ότι προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην κατάργηση των εμποδίων 
για την επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα και στη δημιουργία μιας 
ευέλικτης αγοράς εργασίας αυξάνοντας το μορφωτικό επίπεδο και επεκτείνοντας τα 
προγράμματα κατάρτισης και μετεκπαίδευσης, αίροντας τα εμπόδια για την ένταξη 
των γυναικών, των μεταναστών, των νέων και ηλικιωμένων εργαζομένων και άλλων 
μειονεκτουσών ομάδων στο εργατικό δυναμικό (διαγραφή) και εφαρμόζοντας ενεργές 
πολιτικές για την αγορά εργασίας που επιταχύνουν τη μετάβαση από την 
προηγούμενη στη νέα θέση εργασίας· υπογραμμίζει τον αποφασιστικό ρόλο των νέων 
τεχνολογιών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και υπενθυμίζει τις νέες μορφές 
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ευελιξίας που προσφέρει η συμφωνία των κοινωνικών εταίρων για την τηλεργασία, τη 
μερική απασχόληση και την απασχόληση ορισμένου χρόνου· (διαγραφή)

Or. fr

Τροπολογία: Elizabeth Lynne

Τροπολογία 106
Παράγραφος 5

5. φρονεί, ωστόσο, ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα στην ΕΕ αφορούν την προσφορά 
καταρτισμένων και ευπροσάρμοστων εργαζομένων – και αυτό ακριβώς το ζήτημα θα 
έπρεπε να βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών στρατηγικών για την ευελιξία με 
ασφάλεια· τονίζει ότι προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στη δημιουργία μιας ευέλικτης 
αγοράς εργασίας αυξάνοντας το μορφωτικό επίπεδο και επεκτείνοντας τα 
προγράμματα κατάρτισης και μετεκπαίδευσης, αίροντας τα εμπόδια για την ένταξη 
των γυναικών, των μεταναστών, των νέων και ηλικιωμένων εργαζομένων και άλλων 
μειονεκτουσών ομάδων στο εργατικό δυναμικό, καταργώντας τα εμπόδια για την 
επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα και εφαρμόζοντας ενεργές πολιτικές για 
την αγορά εργασίας που επιταχύνουν τη μετάβαση από την προηγούμενη στη νέα 
θέση εργασίας· υπογραμμίζει τον αποφασιστικό ρόλο των νέων τεχνολογιών στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση και υπενθυμίζει τις νέες μορφές ευελιξίας που 
προσφέρει η συμφωνία των κοινωνικών εταίρων για την τηλεργασία, τη μερική 
απασχόληση και την απασχόληση ορισμένου χρόνου· (διαγραφή)

Or. en

Τροπολογία: Ana Mato Adrover

Τροπολογία 107
Παράγραφος 5

5. φρονεί, ωστόσο, ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα στην ΕΕ αφορούν την προσφορά 
καταρτισμένων και ευπροσάρμοστων εργαζομένων – και αυτό ακριβώς το ζήτημα θα 
έπρεπε να βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών στρατηγικών για την ευελιξία με 
ασφάλεια· τονίζει ότι προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στη δημιουργία μιας ευέλικτης 
αγοράς εργασίας αυξάνοντας το μορφωτικό επίπεδο και επεκτείνοντας τα 
προγράμματα κατάρτισης και μετεκπαίδευσης, αίροντας τα εμπόδια για την ένταξη 
των γυναικών, των μεταναστών, των νέων και ηλικιωμένων εργαζομένων και άλλων 
μειονεκτουσών ομάδων στο εργατικό δυναμικό, καταργώντας τα εμπόδια για την 
επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα και εφαρμόζοντας ενεργές πολιτικές για 
την αγορά εργασίας που επιταχύνουν τη μετάβαση από την προηγούμενη στη νέα 
θέση εργασίας· υπογραμμίζει τον αποφασιστικό ρόλο των νέων τεχνολογιών στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση καθώς και των νέων μορφών ευελιξίας που 
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προσφέρει η συμφωνία των κοινωνικών εταίρων για την τηλεργασία, τη μερική 
απασχόληση και την απασχόληση ορισμένου χρόνου για την ένταξη στην αγορά 
εργασίας των μειονεκτουσών ομάδων που προαναφέρθηκαν και των μακροχρόνια 
ανέργων·

Or. es

Τροπολογία: Thomas Mann

Τροπολογία 108
Παράγραφος 5

5. φρονεί, ωστόσο, ότι (διαγραφή) προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στη δημιουργία μιας 
ευέλικτης αγοράς εργασίας μειώνοντας τη γραφειοκρατία, την υπερρύθμιση και την 
υπερβολική πολυπλοκότητα του εργατικού δικαίου και δημιουργώντας ένα 
διαφανές εργατικό δίκαιο, ευνοϊκό για την απασχόληση, με αξιόπιστους κανόνες για 
την έναρξη και λήξη των σχέσεων εργασίας βασισμένους στην κρατούσα πρακτική, 
αυξάνοντας το μορφωτικό επίπεδο και επεκτείνοντας τα προγράμματα κατάρτισης και 
μετεκπαίδευσης, αίροντας τα εμπόδια για την ένταξη των γυναικών, των μεταναστών, 
των νέων και ηλικιωμένων εργαζομένων και άλλων μειονεκτουσών ομάδων στο 
εργατικό δυναμικό, καταργώντας τα εμπόδια για την επαγγελματική και γεωγραφική 
κινητικότητα και εφαρμόζοντας ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας που 
επιταχύνουν τη μετάβαση από την προηγούμενη στη νέα θέση εργασίας· υπογραμμίζει 
τον αποφασιστικό ρόλο των εργαζομένων με προσόντα και προσαρμοστικότητα και 
των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και υπενθυμίζει τις νέες 
μορφές ευελιξίας που προσφέρει η συμφωνία των κοινωνικών εταίρων για την 
τηλεργασία, τη μερική απασχόληση και την απασχόληση ορισμένου χρόνου 
(διαγραφή)·

Or. de

Τροπολογία: Csaba Őry

Τροπολογία 109
Παράγραφος 5 α (νέα)

5α. προτείνει συνεπώς στο Συμβούλιο να εξετάσει, τον Δεκέμβριο του 2007, το 
ενδεχόμενο επίσπευσης της ημερομηνίας για την άρση των μεταβατικών μέτρων 
που παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από οκτώ νέα 
κράτη μέλη για την 1η Ιανουαρίου 2009· τονίζει ότι η άρση των εμποδίων στην 
κινητικότητα στα τέλη του 2008 θα έστελνε ένα σημαντικό πολιτικό μήνυμα 
επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταβάλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια προκειμένου να βελτιώσει τη γεωγραφική και επαγγελματική 
κινητικότητα των εργαζομένων· 

Or. fr
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Τροπολογία: Stephen Hughes εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 110
Παράγραφος 5 α (νέα)

5a. φρονεί ότι η Επιτροπή, προκειμένου να ελέγχει την αποτελεσματικότητα των 
πολιτικών για την ευελιξία με ασφάλεια, θα πρέπει να βασίζεται εκτός των δεικτών 
όπως ο δείκτης EPL που εκπονήθηκε από τον ΟΟΣΑ, και σε δείκτες όσον αφορά 
την ποιότητα στην εργασία, επενδύσεις στις δεξιότητες των εργαζομένων, το 
επίπεδο αβεβαιότητας και ανασφάλειας των θέσεων εργασίας και των συμβάσεων 
και τη μετάβαση από τις συμβάσεις άτυπης απασχόλησης σε συμβάσεις μόνιμης 
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 111
Παράγραφος 6

6. προτείνει, για τον λόγο αυτόν, να υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 
Δεκεμβρίου του 2007 μια πιο ισορροπημένη δέσμη αρχών για την ευελιξία με 
ασφάλεια, με βάση τη δημιουργία ποιοτικής απασχόλησης και την ενίσχυση του 
ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου· τονίζει ότι οι αρχές αυτές θα έπρεπε να 
περιλαμβάνουν:

• έναν πυρήνα δικαιωμάτων για όλους τους εκ των πραγμάτων 
εργαζομένους ανεξαρτήτως του συγκεκριμένου καθεστώτος απασχόλησης

• συνεπείς κυρώσεις και δίωξη όταν παραβιάζεται ή εφαρμόζεται 
πλημμελώς η νομοθεσία

• ίση αμοιβή για ίση εργασία στον ίδιο χώρο εργασίας
• την ανάγκη ειδικευμένου και ευπροσάρμοστου εργατικού δυναμικού
• δράση κατά της επισφαλούς εργασίας και των καταχρηστικών εργασιακών 

πρακτικών 
• καταπολέμηση του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας και μετάβαση 

από τις ασφαλείς θέσεις εργασίας στην ασφαλή απασχόληση
• σύμπραξη για τη διαχείριση των αλλαγών
• ισότητα των δύο φύλων και ίσες ευκαιρίες για όλους
• σχεδιασμό εθνικών μεθόδων σε συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους
• ένα μακροοικονομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και περισσότερη και 

καλύτερη απασχόληση·
• ενίσχυση του ρόλου του κοινωνικού διαλόγου και των κοινωνικών 

εταιρικών σχέσεων για τη διαμόρφωση, τη διαπραγμάτευση καθώς και 
την εφαρμογή της ευελιξίας με ασφάλεια και συναφών πολιτικών
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• μια ατζέντα για την παροχή «καλών» εργασιακών συνθηκών και 
«ποιοτικής» απασχόλησης

• ινστιτούτα εργατικού δικαίου για την προώθηση και την ενίσχυση της 
προστασίας της απασχόλησης και στόχους για υψηλή ασφάλεια της
απασχόλησης·

Or. xm

Τροπολογία: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 112
Παράγραφος 6

6. προτείνει, για τον λόγο αυτόν, να υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 
Δεκεμβρίου του 2007 μια πιο ισορροπημένη δέσμη αρχών για τον προσεχή τριετή 
κύκλο κατευθυντηρίων γραμμών για την απασχόληση, με βάση την προώθηση της 
«καλής εργασίας», τη δημιουργία ποιοτικής απασχόλησης και την ενίσχυση του 
ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου· τονίζει ότι οι αρχές αυτές θα έπρεπε να 
περιλαμβάνουν:

• την ανάγκη ειδικευμένου και υψηλής εκπαίδευσης εργατικού δυναμικού η 
οποία συνδέεται με την προώθηση της ποιότητας, της υγείας, της 
ασφάλειας και της ευημερίας στην εργασία και την εκ νέου ενίσχυση των 
συμβάσεων μόνιμης απασχόλησης, της πλήρους απασχόλησης και ενός 
υψηλού επιπέδου κοινωνικής προστασίας και δικαιωμάτων των 
εργαζομένων ως γενική ευρωπαϊκή αναφορά,

• δράση κατά της επισφαλούς εργασίας και των καταχρηστικών εργασιακών 
πρακτικών 

• καταπολέμηση του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας και προώθηση 
μιας αγοράς εργασίας χωρίς αποκλεισμούς με υψηλό επίπεδο προστασίας 
της εργασίας και της απασχόλησης,

• προώθηση του συνδυασμού της απασχόλησης και της προσωπικής ζωής 
μέσω ενός νέου ευρωπαϊκού προτύπου χρόνου εργασίας βάσει συλλογικής 
πλήρους απασχόλησης μικρότερης διάρκειας,

• σύμπραξη εργοδοτών, εκπροσώπων των εργαζομένων και 
συνδικαλιστικών οργανώσεων για τη διαχείριση των αλλαγών

• ισότητα των δύο φύλων και ίσες ευκαιρίες για όλους
• σχεδιασμό εθνικών μεθόδων ενισχύοντας τον ρόλο και την κάλυψη των 

συλλογικών συμβάσεων και του κοινωνικού διαλόγου σε συνεννόηση με 
τους κοινωνικούς εταίρους

• ενίσχυση νέων κοινωνικών δικαιωμάτων και της κοινωνικής προστασίας 
στηρίζοντας κρίσιμες μεταβάσεις κατά τη διάρκεια του βίου ενός ατόμου 
με στόχο να αποτραπεί ο κίνδυνος εισοδήματος και άλλοι κίνδυνοι ζωής
και να καταστεί δυνατή η διατήρηση και η απόκτηση των δικαιωμάτων 



AM\685022EL.doc 41/88 PE 394.075v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

συνταξιοδότησης, ασφάλισης υγείας κλπ. κατά τη διάρκεια αυτών των 
μεταβατικών περιόδων, και

• ένα μακροοικονομικό πλαίσιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ισόρροπη 
μεγέθυνση και περισσότερη και καλύτερη απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία: Agnes Schierhuber

Τροπολογία 113
Παράγραφος 6

6. προτείνει, για τον λόγο αυτόν, να υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 
Δεκεμβρίου του 2007 μια πιο ισορροπημένη δέσμη αρχών για την ευελιξία με 
ασφάλεια, με βάση τη δημιουργία ποιοτικής απασχόλησης και την ενίσχυση του 
ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου· τονίζει ότι οι αρχές αυτές θα έπρεπε να 
περιλαμβάνουν:

• την ανάγκη ειδικευμένου και ευπροσάρμοστου εργατικού δυναμικού
• δράση κατά (διαγραφή) των καταχρηστικών εργασιακών πρακτικών
• καταπολέμηση του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας και μετάβαση από τις 

ασφαλείς θέσεις εργασίας στην ασφαλή απασχόληση
• σύμπραξη για τη διαχείριση των αλλαγών
• ισότητα των δύο φύλων και ίσες ευκαιρίες για όλους
• σχεδιασμό εθνικών μεθόδων σε συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους
• ένα μακροοικονομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και την απασχόληση·

Or. de

Τροπολογία: Thomas Mann

Τροπολογία 114
Παράγραφος 6

προτείνει, για τον λόγο αυτόν, να υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου του 
2007 μια πιο ισορροπημένη δέσμη αρχών για την ευελιξία με ασφάλεια, με βάση τη 
δημιουργία ποιοτικής απασχόλησης και την ενίσχυση του ευρωπαϊκού κοινωνικού 
μοντέλου· τονίζει ότι οι αρχές αυτές θα έπρεπε να περιλαμβάνουν:

• την ανάγκη ειδικευμένου και ευπροσάρμοστου εργατικού δυναμικού
• δράση κατά (διαγραφή) των καταχρηστικών εργασιακών πρακτικών
• καταπολέμηση του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας 
• εξίσωση των ασφαλών θέσεων εργασίας και της ασφαλούς απασχόλησης
• σύμπραξη για τη διαχείριση των αλλαγών
• ισότητα των δύο φύλων και ίσες ευκαιρίες για όλους
• σχεδιασμό εθνικών μεθόδων σε συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους
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• ένα μακροοικονομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και την απασχόληση·

Or. de

Τροπολογία: José Albino Silva Peneda και Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 115
Παράγραφος 6

6. προτείνει, για τον λόγο αυτόν, να υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 
Δεκεμβρίου του 2007 μια πιο ισορροπημένη δέσμη αρχών για την ευελιξία με 
ασφάλεια, με βάση τη δημιουργία ποιοτικής απασχόλησης και την ενίσχυση των 
αξιών του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου· τονίζει ότι οι αρχές αυτές θα έπρεπε να 
περιλαμβάνουν:

• την ανάγκη ειδικευμένου και ευπροσάρμοστου εργατικού δυναμικού
• δράση κατά της επισφαλούς εργασίας και των καταχρηστικών εργασιακών 

πρακτικών 
• καταπολέμηση του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας και μετάβαση 

από τις ασφαλείς θέσεις εργασίας στην ασφαλή απασχόληση
• σύμπραξη για τη διαχείριση των αλλαγών
• ισότητα των δύο φύλων και ίσες ευκαιρίες για όλους
• σχεδιασμό εθνικών μεθόδων σε συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους

σύμφωνα με τα εθνικά ήθη και τις πρακτικές
• ένα μακροοικονομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Or. en

Τροπολογία: Stephen Hughes εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 116
Παράγραφος 6

6. προτείνει, για τον λόγο αυτόν, να υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 
Δεκεμβρίου του 2007 κοινές αρχές για την ευελιξία με ασφάλεια, με βάση τη 
δημιουργία ποιοτικής απασχόλησης και την ενίσχυση του ευρωπαϊκού κοινωνικού 
μοντέλου· τονίζει ότι οι αρχές αυτές θα έπρεπε να περιλαμβάνουν:

• ένα μακροοικονομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και περισσότερη και 
καλύτερη απασχόληση

• την ανάγκη ειδικευμένου και ευπροσάρμοστου εργατικού δυναμικού
• δράση κατά της επισφαλούς εργασίας και των καταχρηστικών εργασιακών 

πρακτικών 
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• καταπολέμηση του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας μέσω της 
προώθησης της ασφάλειας της εργασίας και της βελτίωσης της
ασφάλειας της απασχόλησης

• την ανάγκη υψηλού επιπέδου κοινωνικής προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένων γενναιόδωρων παροχών ανεργίας με κάλυψη όλων 
των ενδιαφερόμενων εργαζομένων σε συνδυασμό με ενεργές πολιτικές για 
την αγορά εργασίας και διά βίου μάθηση

• σύμπραξη για τη διαχείριση των αλλαγών
• ισότητα των δύο φύλων και ίσες ευκαιρίες για όλους
• σχεδιασμό εθνικών μεθόδων σε συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους
• τον ρόλο του κοινωνικού διαλόγου και των κοινωνικών εταιρικών 

σχέσεων για τη διαμόρφωση καθώς και την εφαρμογή της ευελιξίας με 
ασφάλεια και συναφών πολιτικών, με τις κυβερνήσεις να σέβονται 
απολύτως την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων·

Or. en

Τροπολογία: Elizabeth Lynne

Τροπολογία 117
Παράγραφος 6

6. προτείνει, για τον λόγο αυτόν, να υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 
Δεκεμβρίου του 2007 μια πιο ισορροπημένη δέσμη αρχών για την ευελιξία με 
ασφάλεια, με βάση τη δημιουργία ποιοτικής απασχόλησης και την ενίσχυση του 
ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου· τονίζει ότι οι αρχές αυτές θα έπρεπε να 
περιλαμβάνουν:

• την ανάγκη ειδικευμένου και ευπροσάρμοστου εργατικού δυναμικού
• δράση κατά της εκμετάλλευσης στην εργασία και των καταχρηστικών 

εργασιακών πρακτικών 
• καταπολέμηση του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας και μετάβαση 

από τις ασφαλείς θέσεις εργασίας στην ασφαλή απασχόληση
• σύμπραξη για τη διαχείριση των αλλαγών
• ισότητα των δύο φύλων και ίσες ευκαιρίες για όλους
• επενδύσεις σε διά βίου μάθηση
• προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους ανεξαρτήτως ηλικίας 

(καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και ηλικιωμένων εργαζόμενων)
• σχεδιασμό εθνικών μεθόδων σε συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους

και την κοινωνία των πολιτών που εκπροσωπεί αποκλεισμένες ομάδες
• ένα μακροοικονομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και την απασχόληση·

Or. en
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Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 118
Παράγραφος 6

6. προτείνει, για τον λόγο αυτόν, να υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 
Δεκεμβρίου του 2007 μια πιο ισορροπημένη δέσμη αρχών για την ευελιξία με 
ασφάλεια, με βάση τη δημιουργία ποιοτικής απασχόλησης και την ενίσχυση του 
ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου· τονίζει ότι οι αρχές αυτές θα έπρεπε να 
περιλαμβάνουν:

• την ανάγκη ειδικευμένου και ευπροσάρμοστου εργατικού δυναμικού
• δράση για ευέλικτες και αξιόπιστες συμβάσεις 
• καταπολέμηση του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας και μετάβαση 

από τις ασφαλείς θέσεις εργασίας στην ασφαλή απασχόληση
• σύμπραξη για τη διαχείριση των αλλαγών
• ισότητα των δύο φύλων και ίσες ευκαιρίες για όλους
• σχεδιασμό εθνικών μεθόδων σε συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους
• ένα μακροοικονομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και την απασχόληση·

Or. nl

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 119
Παράγραφος 6

6. προτείνει, για τον λόγο αυτόν, να υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 
Δεκεμβρίου του 2007 την ισορροπημένη δέσμη αρχών για την ευελιξία με ασφάλεια 
που πρότεινε η Επιτροπή με την προσθήκη των ακόλουθων σημείων:

• την ανάγκη ειδικευμένου και ευπροσάρμοστου εργατικού δυναμικού
• δράση κατά (διαγραφή) των καταχρηστικών εργασιακών πρακτικών
• καταπολέμηση του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας και μετάβαση από τις 

ασφαλείς θέσεις εργασίας στην ασφαλή απασχόληση
• σύμπραξη για τη διαχείριση των αλλαγών
• ισότητα των δύο φύλων και ίσες ευκαιρίες για όλους
• (διαγραφή)
• ένα μακροοικονομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και την απασχόληση·

Or. de
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Τροπολογία: Γεώργιος Τούσσας

Τροπολογία 120
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α καλεί να καταργηθεί η επισφαλής, μερική ή ορισμένου χρόνου και προσωρινή 
απασχόληση. να προωθηθεί η σταθερή, πλήρης και μόνιμη δουλειά, η μείωση του 
εργάσιμου χρόνου σε 7ωρο-5ημερο-35ωρο με αύξηση των μισθών, προστασία των 
εργαζομένων από τις απολύσεις, ενίσχυση της δημόσιας και καθολικής κοινωνικής 
ασφάλισης και πρόνοιας·

Or. el

Τροπολογία: Γεώργιος Τούσσας

Τροπολογία 121
Παράγραφος 6 β (νέα)

6β. καλεί να διασφαλιστούν, να ενισχυθούν και να βελτιωθούν τα συστήματα 
προστασίας των ανέργων με αύξηση των επιδομάτων τουλάχιστον στο 80% του 
βασικού μισθού για όλη τη διάρκεια της ανεργίας, υπολογισμό του χρόνου ανεργίας 
ως συντάξιμου χρόνου, πρόσθετη κρατική ενίσχυση για τις οικογένειες που 
σπουδάζουν παιδιά, δωρεάν διάθεση κρατικών βρεφονηπιακών, παιδικών σταθμών 
για τα παιδιά των ανέργων, ειδικά μέτρα προστασίας των ανέργων γυναικών, των 
νέων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες·

Or. el

Τροπολογία: José Albino Silva Peneda και Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 122
Παράγραφος 7

7. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει ορισμένες αρμοδιότητες στον τομέα της απασχόλησης και 
της κοινωνικής πολιτικής και υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή την 
ευθύνη τους όσον αφορά την εγγύηση ορισμένων δικαιωμάτων σε κοινοτικό επίπεδο· 
υπενθυμίζει ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία συμπληρώνει τους εθνικούς κανόνες για την 
αγορά εργασίας και αποτελεί σημαντικό στοιχείο όσον αφορά την εγγύηση των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων·

Or. en
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Τροπολογία: Thomas Mann

Τροπολογία 123
Παράγραφος 7

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Csaba Őry

Τροπολογία 124
Παράγραφος 7

7. υπενθυμίζει τις αρμοδιότητες της ΕΕ στον τομέα της απασχόλησης και της 
κοινωνικής πολιτικής και υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή την ευθύνη 
τους όσον αφορά την εγγύηση των δικαιωμάτων σε κοινοτικό επίπεδο· (διαγραφή)

Or. fr

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 125
Παράγραφος 7

7. υπενθυμίζει τις αρμοδιότητες των κρατών μελών στον τομέα της απασχόλησης και 
της κοινωνικής πολιτικής και τις αρχές της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας· υπενθυμίζει ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία συμπληρώνει τους εθνικούς 
κανόνες για την αγορά εργασίας (διαγραφή)·

Or. de
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Τροπολογία: Gabriele Stauner

Τροπολογία 126
Παράγραφος 7

7. υπενθυμίζει την πρωταρχική αρμοδιότητα των κρατών μελών στον τομέα της 
απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής (διαγραφή)· υπενθυμίζει ότι η ευρωπαϊκή 
νομοθεσία απλώς συμπληρώνει τους εθνικούς κανόνες για την αγορά εργασίας 
(διαγραφή)·

Or. de

Τροπολογία: Csaba Őry

Τροπολογία 127
Παράγραφος 7 α (νέα)

7α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στη νομική 
κατάσταση των αυτοαπασχολούμενων, των μικρών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ, η 
οποία χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο οικονομικής εξάρτησης από τους 
πελάτες τους, και να εξετάσουν από κοινού τα πλέον κατάλληλα νομοθετικά μέσα 
για την αύξηση του επιπέδου της κοινωνικής προστασίας τους, εξετάζοντας 
παράλληλα μέτρα για να καταστήσουν το εργατικό δίκαιο περισσότερο ευέλικτο·

Or. fr

Τροπολογία: Thomas Mann

Τροπολογία 128
Παράγραφος 7 α (νέα)

7α. δίνει έμφαση στην αρχή της επικουρικότητας· υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη 
χρειάζονται περιθώρια διακριτικής ευχέρειας για να ισορροπήσουν την ανάγκη για
προστασία με την ανάγκη για ευελιξία στην αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
εκάστοτε αρχικές εθνικές συνθήκες και παραδόσεις·

Or. de
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Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 129
Παράγραφος 8

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 130
Παράγραφος 8

8. ζητεί στο πλαίσιο αυτό την έγκριση της οδηγίας σχετικά με την προσωρινή 
απασχόληση βάσει της αρχής της ίσης μεταχείρισης και της ίσης αμοιβής και τη 
βελτίωση της οδηγίας για την ευρωπαϊκή επιτροπή επιχείρησης, καθώς και την 
καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 131
Παράγραφος 8

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Elizabeth Lynne

Τροπολογία 132
Παράγραφος 8

8. ζητεί στο πλαίσιο αυτό την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του συνόλου της 
νομοθεσίας για την απασχόληση·

Or. en
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Τροπολογία: Csaba Őry

Τροπολογία 133
Παράγραφος 8

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 134
Παράγραφος 8

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 135
Παράγραφος 8 α (νέα)

8a. ζητεί η αναθεωρημένη οδηγία για τον χρόνο εργασίας να ευθυγραμμιστεί με τον 
στόχο του συνδυασμού της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, ο οποίος, 
μεταξύ άλλων, προϋποθέτει:
- σαφή οριοθέτηση της μέγιστης διάρκειας της εργάσιμης εβδομάδας σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο (μείωση του ισχύοντος κανόνα των 48 ωρών εβδομαδιαίως σε 40 ώρες σε 
πρώτη φάση, καταργώντας όλες τις ισχύουσες σήμερα παρεκκλίσεις και τα κενά 
στην υφιστάμενη οδηγία), κάτι που θα παρείχε στα κράτη μέλη ένα κίνητρο για τη 
μείωση του χρόνου εργασίας σε εθνικό επίπεδο·
- θέσπιση κανόνων για τη μερική απασχόληση, ώστε να προσφέρεται μόνο 
κατοχυρωμένη και κοινωνικά προστατευμένη μερική απασχόληση (15 έως 25 ώρες 
εβδομαδιαίως) σε όσους επιθυμούν να εργαστούν υπό καθεστώς μερικής 
απασχόλησης·
- εξίσωση της πλήρους και της μερικής απασχόλησης όσον αφορά την ωριαία 
αμοιβή, τα δικαιώματα σε εκπαίδευση και διά βίου μάθηση, τις ευκαιρίες 
σταδιοδρομίας και την κοινωνική προστασία·
- κατάργηση όλων των δυνατοτήτων «εξαίρεσης» από την οδηγία και διασφάλιση 
της πλήρους εφαρμογής των αποφάσεων του ΔΕΚ (επί παραδείγματι, ο χρόνος 
εφημερίας που δαπανάται στον χώρο εργασίας πρέπει να θεωρείται χρόνος 
εργασίας, πρέπει να παρέχεται άδεια αντισταθμιστικού χαρακτήρα αμέσως μετά 
τον χρόνο που δαπανάται εν υπηρεσία)·

Or. en
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Τροπολογία: José Albino Silva Peneda και Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 136
Παράγραφος 9

9. ζητεί επίσης να δοθεί νέα ώθηση στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και της 
παραοικονομίας, η οποία –αν και σε διαφορετικό βαθμό στο κάθε κράτος μέλος–
ζημιώνει την οικονομία, αφήνει τους εργαζομένους απροστάτευτους, είναι επιζήμια 
για τους καταναλωτές, μειώνει τα έσοδα από τη φορολογία και οδηγεί σε αθέμιτο 
ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων· ζητεί από την Επιτροπή να καταπολεμήσει 
την αδήλωτη εργασία κυρίως μέσω του αποτελεσματικότερου συντονισμού των 
εθνικών επιθεωρήσεων εργασίας (διαγραφή), και ζητεί τον εντατικό εθνικό 
συντονισμό μεταξύ των εμπλεκομένων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, καλεί δε τα 
κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν καινοτόμες μεθόδους βάσει δεικτών και κριτηρίων 
αναφοράς ανά επιχειρηματικό τομέα, ώστε να καταπολεμήσουν τη διάβρωση της 
φορολογικής βάσης·

Or. en

Τροπολογία: Thomas Mann

Τροπολογία 137
Παράγραφος 9

9. ζητεί επίσης να δοθεί νέα ώθηση στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και της 
παραοικονομίας, η οποία –αν και σε διαφορετικό βαθμό στο κάθε κράτος μέλος–
ζημιώνει την οικονομία, αφήνει τους εργαζομένους απροστάτευτους, είναι επιζήμια 
για τους καταναλωτές, μειώνει τα έσοδα από τη φορολογία και οδηγεί σε αθέμιτο 
ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων· ζητεί από τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν
την αδήλωτη εργασία μέσω της δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας για τον 
συντονισμό των εθνικών επιθεωρήσεων εργασίας και της διοικητικής συνεργασίας
ή/και των συνδικαλιστικών οργανώσεων· δίνει έμφαση στις ελεγκτικές αρμοδιότητες 
των εθνικών αρχών, που αμφισβητήθηκαν επανειλημμένα από την Επιτροπή, ενώ 
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τις έχει επιβεβαιώσει κατηγορηματικά -η τελευταία 
φορά ήταν στις 18 Ιουλίου 2007 (C-490/04)- και καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει 
για τον εντατικό εθνικό συντονισμό μεταξύ των εμπλεκομένων δημόσιων και 
ιδιωτικών φορέων, καλεί δε τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν καινοτόμες μεθόδους 
βάσει δεικτών και κριτηρίων αναφοράς ανά επιχειρηματικό τομέα, ώστε να 
καταπολεμήσουν τη διάβρωση της φορολογικής βάσης·

Or. de
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Τροπολογία: Agnes Schierhuber

Τροπολογία 138
Παράγραφος 9

9. ζητεί επίσης να δοθεί νέα ώθηση στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και της 
παραοικονομίας, η οποία –αν και σε διαφορετικό βαθμό στο κάθε κράτος μέλος–
ζημιώνει την οικονομία, αφήνει τους εργαζομένους απροστάτευτους, είναι επιζήμια 
για τους καταναλωτές, μειώνει τα έσοδα από τη φορολογία και οδηγεί σε αθέμιτο 
ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων· ζητεί από την Επιτροπή να καταπολεμήσει 
την αδήλωτη εργασία μέσω της δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας για τον 
συντονισμό των εθνικών επιθεωρήσεων εργασίας ή/και των κοινωνικών εταίρων, και 
ζητεί τον εντατικό εθνικό συντονισμό μεταξύ των εμπλεκομένων δημόσιων και 
ιδιωτικών φορέων, καλεί δε τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν καινοτόμες μεθόδους 
βάσει δεικτών και κριτηρίων αναφοράς ανά επιχειρηματικό τομέα, ώστε να 
καταπολεμήσουν τη διάβρωση της φορολογικής βάσης·

Or. de

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 139
Παράγραφος 9

9. ζητεί επίσης να δοθεί νέα ώθηση στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και της 
παραοικονομίας, η οποία –αν και σε διαφορετικό βαθμό στο κάθε κράτος μέλος–
ζημιώνει την οικονομία, αφήνει τους εργαζομένους απροστάτευτους, είναι επιζήμια 
για τους καταναλωτές, μειώνει τα έσοδα από τη φορολογία και οδηγεί σε αθέμιτο 
ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων (διαγραφή)·

Or. de

Τροπολογία: Gabriele Stauner

Τροπολογία 140
Παράγραφος 9

9. ζητεί επίσης να δοθεί νέα ώθηση στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και της 
παραοικονομίας, η οποία –αν και σε διαφορετικό βαθμό στο κάθε κράτος μέλος–
ζημιώνει την οικονομία, αφήνει τους εργαζομένους απροστάτευτους, είναι επιζήμια 
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για τους καταναλωτές, μειώνει τα έσοδα από τη φορολογία και οδηγεί σε αθέμιτο 
ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων (διαγραφή)· ζητεί τον εντατικό εθνικό 
συντονισμό μεταξύ των εμπλεκομένων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, καλεί δε τα 
κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν καινοτόμες μεθόδους βάσει δεικτών και κριτηρίων 
αναφοράς ανά επιχειρηματικό τομέα, ώστε να καταπολεμήσουν τη διάβρωση της 
φορολογικής βάσης·

Or. de

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 141
Παράγραφος 9

9. ζητεί επίσης να δοθεί νέα ώθηση στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και της 
παραοικονομίας, η οποία –αν και σε διαφορετικό βαθμό στο κάθε κράτος μέλος–
ζημιώνει την οικονομία, αφήνει τους εργαζομένους απροστάτευτους, είναι επιζήμια 
για τους καταναλωτές, μειώνει τα έσοδα από τη φορολογία και οδηγεί σε αθέμιτο 
ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων· ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για 
την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας·

Or. de

Τροπολογία: Ona Juknevičienė

Τροπολογία 142
Παράγραφος 9

9. ζητεί από τα κράτη μέλη, επιβάλλοντας την υφιστάμενη νομοθεσία, να 
καταπολεμήσουν την αδήλωτη εργασία και την παραοικονομία, η οποία –αν και σε 
διαφορετικό βαθμό στο κάθε κράτος μέλος– ζημιώνει την οικονομία, αφήνει τους 
εργαζομένους απροστάτευτους, είναι επιζήμια για τους καταναλωτές, μειώνει τα 
έσοδα από τη φορολογία και οδηγεί σε αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των 
επιχειρήσεων· (διαγραφή)

Or. en
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Τροπολογία: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 143
Παράγραφος 10

10. είναι πεπεισμένο ότι κλίμα εμπιστοσύνης και διαλόγου μπορεί να διαμορφωθεί μόνο 
μέσα από τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην προσαρμογή των εθνικών 
πολιτικών και την προώθηση ισχυρών συνδικαλιστικών οργανώσεων και συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, στο πλαίσιο ενός συμμετοχικού συστήματος για την απασχόληση, 
όπου υπάρχει υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης, χάρη στο οποίο διασφαλίζονται τα 
δικαιώματα των εργαζομένων· τονίζει την ανάγκη αντιμετώπισης των ελλείψεων 
όσον αφορά την κάλυψη των συλλογικών διαπραγματεύσεων και ενθαρρύνει την 
επέκταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και του κοινωνικού διαλόγου –
περιλαμβανομένου του διασυνοριακού και του κλαδικού διαλόγου– ώστε να 
περιλαμβάνουν την κατάρτιση, την οργάνωση της εργασίας και ζητήματα που 
σχετίζονται με τις προβλεπόμενες αλλαγές, την αναδιάρθρωση και τη 
μετεγκατάσταση· παροτρύνει την Επιτροπή να παράσχει στους κοινωνικούς εταίρους 
τεχνική και χρηματοδοτική βοήθεια·

Or. en

Τροπολογία: Elizabeth Lynne

Τροπολογία 144
Παράγραφος 10

10. είναι πεπεισμένο ότι κλίμα εμπιστοσύνης και διαλόγου μπορεί να διαμορφωθεί μόνο 
μέσα από τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων στην προσαρμογή των εθνικών 
πολιτικών και την προώθηση ισχυρών συνδικαλιστικών οργανώσεων και συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, όπου αυτή είναι η συνήθης πρακτική, στο πλαίσιο ενός 
συμμετοχικού συστήματος για την απασχόληση, όπου υπάρχει υψηλό επίπεδο 
εμπιστοσύνης, χάρη στο οποίο διασφαλίζεται η ισορροπία· τονίζει την ανάγκη 
αντιμετώπισης των ελλείψεων όσον αφορά την κάλυψη των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και ενθαρρύνει την επέκταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων 
και του κοινωνικού διαλόγου –περιλαμβανομένου του διασυνοριακού και του 
κλαδικού διαλόγου– ώστε να περιλαμβάνουν την κατάρτιση, την οργάνωση της 
εργασίας και ζητήματα που σχετίζονται με την αναδιάρθρωση και τη 
μετεγκατάσταση· παροτρύνει την Επιτροπή να παράσχει στους κοινωνικούς εταίρους 
τεχνική και χρηματοδοτική βοήθεια·

Or. en
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Τροπολογία: Stephen Hughes εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 145
Παράγραφος 10

10. είναι πεπεισμένο ότι κλίμα εμπιστοσύνης και διαλόγου μπορεί να διαμορφωθεί μόνο 
μέσα από τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην προσαρμογή των εθνικών 
πολιτικών και την προώθηση ισχυρών συνδικαλιστικών οργανώσεων και συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, στο πλαίσιο ενός συμμετοχικού συστήματος για την απασχόληση, 
όπου υπάρχει υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης, χάρη στο οποίο διασφαλίζεται η 
ισορροπία· τονίζει την ανάγκη αντιμετώπισης των ελλείψεων όσον αφορά την κάλυψη 
των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την ανάγκη εγγύησης των δικαιωμάτων του 
συνεταιρίζεσθαι και των ουσιαστικών δραστηριοτήτων των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων· ενθαρρύνει την επέκταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και του 
κοινωνικού διαλόγου –περιλαμβανομένου του διασυνοριακού και του κλαδικού 
διαλόγου– ώστε να περιλαμβάνουν την κατάρτιση, την οργάνωση της εργασίας και 
ζητήματα που σχετίζονται με την αναδιάρθρωση και τη μετεγκατάσταση· παροτρύνει 
την Επιτροπή να παράσχει στους κοινωνικούς εταίρους τεχνική και χρηματοδοτική 
βοήθεια·

Or. en

Τροπολογία: Thomas Mann

Τροπολογία 146
Παράγραφος 10

10. είναι πεπεισμένο ότι κλίμα εμπιστοσύνης και διαλόγου μπορεί να διαμορφωθεί μόνο 
μέσα από τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην προσαρμογή των εθνικών 
πολιτικών και την προώθηση ισχυρών συνδικαλιστικών οργανώσεων, ενώσεων 
εργοδοτών και συλλογικών διαπραγματεύσεων, στο πλαίσιο ενός συμμετοχικού 
συστήματος για την απασχόληση, όπου υπάρχει υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης, χάρη 
στο οποίο διασφαλίζεται η ισορροπία· δίνει μεγάλη έμφαση στην αρχή ότι οι 
εργαζόμενοι και οι εργοδότες πρέπει να αποφασίζουν αυτόνομα για τα θέματα του 
κοινωνικού διαλόγου· συνιστά σε αυτό το πλαίσιο στους κοινωνικούς εταίρους την 
αντιμετώπιση των ελλείψεων όσον αφορά την κάλυψη των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και ενθαρρύνει την επέκταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων 
και του κοινωνικού διαλόγου –περιλαμβανομένου του διασυνοριακού και του 
κλαδικού διαλόγου– ώστε να περιλαμβάνουν την κατάρτιση, την οργάνωση της 
εργασίας και ζητήματα που σχετίζονται με την αναδιάρθρωση και τη 
μετεγκατάσταση· παροτρύνει την Επιτροπή να παράσχει στους κοινωνικούς εταίρους 
τεχνική και χρηματοδοτική βοήθεια·

Or. de
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Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 147
Παράγραφος 10

10. είναι πεπεισμένο ότι κλίμα εμπιστοσύνης και διαλόγου μπορεί να διαμορφωθεί μόνο 
μέσα από τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην προσαρμογή των εθνικών 
πολιτικών και την προώθηση (διαγραφή) συλλογικών συμβάσεων, στο πλαίσιο ενός 
συμμετοχικού συστήματος για την απασχόληση, όπου υπάρχει υψηλό επίπεδο 
εμπιστοσύνης, χάρη στο οποίο διασφαλίζεται η ισορροπία· τονίζει την ανάγκη 
αντιμετώπισης των ελλείψεων όσον αφορά την κάλυψη των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και ενθαρρύνει την επέκταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων 
και του κοινωνικού διαλόγου –περιλαμβανομένου του διασυνοριακού και του 
κλαδικού διαλόγου– ώστε να περιλαμβάνουν την κατάρτιση, την οργάνωση της 
εργασίας και ζητήματα που σχετίζονται με την αναδιάρθρωση και τη 
μετεγκατάσταση· παροτρύνει την Επιτροπή να παράσχει στους κοινωνικούς εταίρους 
τεχνική και χρηματοδοτική βοήθεια·

Or. nl

Τροπολογία: José Albino Silva Peneda

Τροπολογία 148
Παράγραφος 10

10. είναι πεπεισμένο ότι κλίμα εμπιστοσύνης και διαλόγου μπορεί να διαμορφωθεί μόνο 
μέσα από τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην προσαρμογή των εθνικών 
πολιτικών και την προώθηση (διαγραφή) συλλογικών διαπραγματεύσεων, στο 
πλαίσιο ενός συμμετοχικού συστήματος για την απασχόληση, όπου υπάρχει υψηλό 
επίπεδο εμπιστοσύνης, χάρη στο οποίο διασφαλίζεται η ισορροπία· τονίζει την ανάγκη 
αντιμετώπισης των ελλείψεων όσον αφορά την κάλυψη των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και ενθαρρύνει την επέκταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων 
και του κοινωνικού διαλόγου σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο –περιλαμβανομένου του 
διασυνοριακού και του κλαδικού διαλόγου– ώστε να περιλαμβάνουν την κατάρτιση, 
την οργάνωση της εργασίας και ζητήματα που σχετίζονται με την αναδιάρθρωση και 
τη μετεγκατάσταση· (διαγραφή)

Or. en
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Τροπολογία: Γεώργιος Τούσσας

Τροπολογία 149
Παράγραφος 10

10. είναι πεπεισμένο ότι οι έννοιες των «κοινωνικών εταίρων» και του «κοινωνικού 
εταιρισμού» είναι βαθιά αντιδραστικές-αντιεπιστημονικές και αναχρονιστικές.  
Στόχος της αντίληψης αυτής είναι η χειραγώγηση του εργατικού κινήματος, η 
παραίτηση και η παράδοση της εργατικής τάξης στις επιδιώξεις του κεφαλαίου και 
των πολιτικών εκφραστών του·

Or. el

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 150
Παράγραφος 10

10. είναι πεπεισμένο ότι κλίμα εμπιστοσύνης και διαλόγου μπορεί να διαμορφωθεί μόνο 
μέσα από τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην προσαρμογή των εθνικών 
πολιτικών και την προώθηση ισχυρών συνδικαλιστικών οργανώσεων και συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, στο πλαίσιο ενός συμμετοχικού συστήματος για την απασχόληση, 
όπου υπάρχει υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης, χάρη στο οποίο διασφαλίζεται η 
ισορροπία· (διαγραφή) ενθαρρύνει την επέκταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων 
και του κοινωνικού διαλόγου –περιλαμβανομένου του διασυνοριακού και του 
κλαδικού διαλόγου– ώστε να περιλαμβάνουν την κατάρτιση, την οργάνωση της 
εργασίας και ζητήματα που σχετίζονται με την αναδιάρθρωση και τη 
μετεγκατάσταση·(διαγραφή)

Or. de

Τροπολογία: José Albino Silva Peneda και Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 151
Παράγραφος 10 α (νέα)

10a. υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχει μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά την ευελιξία με 
ασφάλεια και ότι κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να συνθέτει τα στοιχεία της δικής 
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του αντίληψης περί ευελιξίας με ασφάλεια βάσει της κατάστασής του και των 
εθνικών παραδόσεων·

Or. en

Τροπολογία: Ana Mato Adrover

Τροπολογία 152
Παράγραφος 11

11. τονίζει ότι όλα τα μοντέλα ευελιξίας με ασφάλεια πρέπει να βασίζονται σε κοινές 
αξίες που στηρίζουν το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο· φρονεί ότι οι απαιτήσεις για 
την ευελιξία και την ασφάλεια αλληλοενισχύονται και ότι η ευελιξία με ασφάλεια 
επιτρέπει στις επιχειρήσεις και στους εργαζομένους να προσαρμόζονται δεόντως στη 
νέα διεθνή κατάσταση, με έντονο ανταγωνισμό από τις αναδυόμενες οικονομίες, 
διατηρώντας παράλληλα (διαγραφή) υψηλού επιπέδου κοινωνική προστασία, 
κοινωνική ασφάλιση και επιδόματα ανεργίας, προστασία της υγείας και της 
ασφάλειας, ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας και ευκαιρίες κατάρτισης / διά 
βίου μάθησης· επιπλέον, επισημαίνει τη σημασία της διενέργειας τακτικών και 
αποτελεσματικών συλλογικών διαπραγματεύσεων βάσει μιας τριμερούς δομής με 
ισχυρούς και αντιπροσωπευτικούς κοινωνικούς εταίρους, τονίζει δε την ανάγκη 
παροχών πρόνοιας ευρείας κάλυψης και την ανάγκη καθολικής πρόσβασης σε καλής 
ποιότητας υπηρεσίες, όπως σε υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και άλλων εξαρτώμενων 
ατόμων· τονίζει, περαιτέρω, ότι η εγγύηση αυτών των επιπέδων κοινωνικής 
προστασίας μπορεί να στηρίξει την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και τις 
διαρθρωτικές αλλαγές ενισχύοντας την προθυμία ανάληψης κινδύνων·

Or. es

Τροπολογία: Thomas Mann

Τροπολογία 153
Παράγραφος 11

11. τονίζει ότι όλα τα μοντέλα ευελιξίας με ασφάλεια πρέπει να βασίζονται σε κοινές 
αξίες που στηρίζουν το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο· φρονεί ότι οι απαιτήσεις για 
την ευελιξία και την ασφάλεια αλληλοενισχύονται και ότι η ευελιξία με ασφάλεια 
επιτρέπει στις επιχειρήσεις και στους εργαζομένους να προσαρμόζονται παράλληλα 
με υψηλού επιπέδου κοινωνική προστασία, κοινωνική ασφάλιση και επιδόματα 
ανεργίας, προστασία της υγείας και της ασφάλειας, ενεργές πολιτικές για την αγορά 
εργασίας και ευκαιρίες κατάρτισης / διά βίου μάθησης· επιπλέον, επισημαίνει τη 
σημασία της διενέργειας τακτικών και αποτελεσματικών συλλογικών 
διαπραγματεύσεων (διαγραφή) με ισχυρούς και αντιπροσωπευτικούς κοινωνικούς
εταίρους, τονίζει δε την ανάγκη παροχών πρόνοιας ευρείας κάλυψης και την ανάγκη 
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καθολικής πρόσβασης σε καλής ποιότητας υπηρεσίες, όπως σε υπηρεσίες φροντίδας 
παιδιών και άλλων εξαρτώμενων ατόμων· τονίζει, περαιτέρω, ότι η ασφάλεια των 
εργαζομένων μπορεί να στηρίξει την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και τις 
διαρθρωτικές αλλαγές ενισχύοντας την προθυμία ανάληψης κινδύνων·

Or. de

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 154
Παράγραφος 11

11. τονίζει ότι όλα τα μοντέλα ευελιξίας με ασφάλεια πρέπει να βασίζονται σε κοινές 
αξίες, στις οποίες στηρίζονται τα ευρωπαϊκά κοινωνικά μοντέλα· φρονεί ότι οι 
απαιτήσεις για την ευελιξία και την ασφάλεια αλληλοενισχύονται και ότι η ευελιξία 
με ασφάλεια επιτρέπει στις επιχειρήσεις και στους εργαζομένους να προσαρμόζονται 
παράλληλα με υψηλού επιπέδου κοινωνική προστασία, κοινωνική ασφάλιση και 
επιδόματα ανεργίας, προστασία της υγείας και της ασφάλειας, ενεργές πολιτικές για 
την αγορά εργασίας και ευκαιρίες κατάρτισης / διά βίου μάθησης, καθώς και ένα 
σύγχρονο και διαφανές σύστημα εργατικής νομοθεσίας· (διαγραφή) 

Or. de

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 155
Παράγραφος 11

11. τονίζει ότι όλα τα μοντέλα ευελιξίας με ασφάλεια πρέπει να βασίζονται σε κοινές 
αξίες που στηρίζουν το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο· φρονεί ότι οι απαιτήσεις για 
την ευελιξία και την ασφάλεια αλληλοενισχύονται και ότι η ευελιξία με ασφάλεια 
επιτρέπει στις επιχειρήσεις και στους εργαζομένους να προσαρμόζονται παράλληλα 
με υψηλού επιπέδου κοινωνική προστασία, κοινωνική ασφάλιση και επιδόματα 
ανεργίας, προστασία της υγείας και της ασφάλειας, ενεργές πολιτικές για την αγορά 
εργασίας και ευκαιρίες κατάρτισης / διά βίου μάθησης· επιπλέον, επισημαίνει τη 
σημασία της διενέργειας τακτικών και αποτελεσματικών συλλογικών 
διαπραγματεύσεων βάσει μιας (διαγραφή) δομής με ισχυρούς και 
αντιπροσωπευτικούς κοινωνικούς εταίρους, τονίζει δε την ανάγκη παροχών πρόνοιας 
ευρείας κάλυψης και την ανάγκη καθολικής πρόσβασης σε καλής ποιότητας 
υπηρεσίες, όπως σε υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και άλλων εξαρτώμενων ατόμων· 
τονίζει, περαιτέρω, ότι η ασφάλεια των εργαζομένων μπορεί να στηρίξει την 
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και τις διαρθρωτικές αλλαγές ενισχύοντας την 
προθυμία ανάληψης κινδύνων·

Or. nl
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Τροπολογία: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 156
Παράγραφος 11

11. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισής τους, 
ιδίως αυτά που χορηγούν παροχές ανεργίας· θεωρεί ότι τα συστήματα κοινωνικής 
προστασίας και το εργατικό δίκαιο θα πρέπει να στηρίζουν περισσότερο την 
πρόληψη των κινδύνων εισοδήματος που συνδέονται με τις μεταβάσεις στο πλαίσιο 
της αγοράς εργασίας (π.χ. από την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην 
απασχόληση, από την απασχόληση στην εκπαίδευση, περαιτέρω κατάρτιση και διά 
βίου μάθηση και το αντίστροφο, από μερική σε πλήρη απασχόληση, από 
απασχόληση ορισμένου χρόνου σε μόνιμη απασχόληση, από απασχόληση σε 
συνταξιοδότηση κλπ.)· θεωρεί ότι αυτή η προσέγγιση θα πρέπει να συμπληρωθεί με 
συλλογικές διαπραγματεύσεις· επιπλέον, επισημαίνει τη σημασία της διενέργειας 
τακτικών και αποτελεσματικών συλλογικών διαπραγματεύσεων (διαγραφή) με 
ισχυρούς και αντιπροσωπευτικούς κοινωνικούς εταίρους, τονίζει δε την ανάγκη 
παροχών πρόνοιας ευρείας κάλυψης και την ανάγκη καθολικής πρόσβασης σε καλής 
ποιότητας υπηρεσίες, όπως σε υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και άλλων εξαρτώμενων 
ατόμων· τονίζει, περαιτέρω, ότι η ασφάλεια των εργαζομένων μπορεί να στηρίξει την 
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και τις διαρθρωτικές αλλαγές αυξάνοντας τις 
δυνατότητες ομαλής μετάβασης σε άλλη θέση εργασίας·

Or. en

Τροπολογία: Csaba Őry

Τροπολογία 157
Παράγραφος 11

11. τονίζει ότι όλα τα μοντέλα ευελιξίας με ασφάλεια πρέπει να είναι συμβατά με τους 
θεμελιώδεις πυλώνες που στηρίζουν το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο· φρονεί ότι οι 
απαιτήσεις για την ευελιξία και την ασφάλεια αλληλοενισχύονται και ότι η ευελιξία 
με ασφάλεια επιτρέπει στις επιχειρήσεις και στους εργαζομένους να προσαρμόζονται 
παράλληλα με υψηλού επιπέδου κοινωνική προστασία, κοινωνική ασφάλιση και 
επιδόματα ανεργίας, προστασία της υγείας και της ασφάλειας, ενεργές πολιτικές για 
την αγορά εργασίας και ευκαιρίες κατάρτισης / διά βίου μάθησης· επιπλέον, 
επισημαίνει τη σημασία της διενέργειας τακτικών και αποτελεσματικών συλλογικών 
διαπραγματεύσεων βάσει μιας τριμερούς δομής με ισχυρούς και αντιπροσωπευτικούς 
κοινωνικούς εταίρους, τονίζει δε την ανάγκη παροχών πρόνοιας ευρείας κάλυψης και 
την ανάγκη καθολικής πρόσβασης σε καλής ποιότητας υπηρεσίες, όπως σε υπηρεσίες 
φροντίδας παιδιών και άλλων εξαρτώμενων ατόμων· τονίζει, περαιτέρω, ότι η 
ασφάλεια των εργαζομένων μπορεί να στηρίξει την κινητικότητα του εργατικού 
δυναμικού και τις διαρθρωτικές αλλαγές ενισχύοντας την προθυμία ανάληψης 
κινδύνων·
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Or. fr

Τροπολογία: José Albino Silva Peneda και Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 158
Παράγραφος 11

11. τονίζει ότι όλα τα μοντέλα ευελιξίας με ασφάλεια πρέπει να βασίζονται σε κοινές 
αξίες που στηρίζουν το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο· φρονεί ότι οι απαιτήσεις για 
την ευελιξία και την ασφάλεια μπορούν να αλληλοενισχύονται και ότι η ευελιξία με 
ασφάλεια επιτρέπει στις επιχειρήσεις και στους εργαζομένους να προσαρμόζονται σε 
νέες συνθήκες και συγκεκριμένα σε περισσότερο ευέλικτες συμβατικές ρυθμίσεις 
παράλληλα με υψηλού επιπέδου κοινωνική προστασία, κοινωνική ασφάλιση και 
επιδόματα ανεργίας, προστασία της υγείας και της ασφάλειας, ενεργές πολιτικές για 
την αγορά εργασίας και ευκαιρίες κατάρτισης / διά βίου μάθησης· επιπλέον, 
επισημαίνει την επιτυχία της διενέργειας τακτικών και αποτελεσματικών (διαγραφή)
διαπραγματεύσεων βάσει μιας τριμερούς δομής σε ορισμένες χώρες με ισχυρούς και 
αντιπροσωπευτικούς κοινωνικούς εταίρους, τονίζει δε την ανάγκη παροχών πρόνοιας 
ευρείας κάλυψης και την ανάγκη καθολικής πρόσβασης σε καλής ποιότητας 
υπηρεσίες, όπως σε υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και άλλων εξαρτώμενων ατόμων· 
τονίζει, περαιτέρω, ότι η ασφάλεια των εργαζομένων μπορεί να στηρίξει την 
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και τις διαρθρωτικές αλλαγές ενισχύοντας την 
προθυμία ανάληψης κινδύνων·

Or. en

Τροπολογία: Stephen Hughes εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 159
Παράγραφος 11

11. τονίζει ότι όλα τα μοντέλα ευελιξίας με ασφάλεια πρέπει να βασίζονται σε κοινές 
αξίες που στηρίζουν το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο· φρονεί ότι οι απαιτήσεις για 
την ευελιξία και την ασφάλεια αλληλοενισχύονται και ότι η ευελιξία με ασφάλεια 
επιτρέπει στις επιχειρήσεις και στους εργαζομένους να προσαρμόζονται παράλληλα 
με υψηλού επιπέδου κοινωνική προστασία, κοινωνική ασφάλιση και επιδόματα 
ανεργίας, προστασία της υγείας και της ασφάλειας, ενεργές πολιτικές για την αγορά 
εργασίας και ευκαιρίες κατάρτισης / διά βίου μάθησης· επιπλέον, επισημαίνει τη 
σημασία της διενέργειας τακτικών και αποτελεσματικών συλλογικών 
διαπραγματεύσεων (διαγραφή) με ισχυρούς και αντιπροσωπευτικούς κοινωνικούς 
εταίρους, τονίζει δε την ανάγκη παροχών πρόνοιας ευρείας κάλυψης και την ανάγκη 
καθολικής πρόσβασης σε καλής ποιότητας υπηρεσίες, όπως σε υπηρεσίες φροντίδας 
παιδιών και άλλων εξαρτώμενων ατόμων· τονίζει, περαιτέρω, ότι η ασφάλεια των 
εργαζομένων μπορεί να στηρίξει την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και τις 
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διαρθρωτικές αλλαγές ενισχύοντας την προθυμία ανάληψης κινδύνων· τονίζει ότι 
καλά σχεδιασμένα συστήματα προστασίας της απασχόλησης παρέχουν στις 
επιχειρήσεις τα κίνητρα να επενδύουν στις δεξιότητες των εργαζομένων και να 
αναζητούν καινοτόμους και παραγωγικούς τρόπους αναδιάρθρωσης, ενισχύοντας 
ως εκ τούτου την εσωτερική ευελιξία και την προσαρμοστικότητα των 
επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία: Thomas Mann

Τροπολογία 160
Παράγραφος 12

12. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το στενό πρίσμα υπό το οποίο προσέγγισε η 
Επιτροπή την ευελιξία με ασφάλεια και την καλεί να δεσμευτεί επί της αρχής της 
ασφάλειας των εργαζομένων, των ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας και της 
διά βίου μάθησης, καθώς και να εξετάσει την ευελιξία με ασφάλεια εντός του 
ευρύτερου πλαισίου του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου· επικροτεί τη βασική ιδέα 
της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ευελιξία με ασφάλεια, ότι σε 
εποχές όπου προοπτική της διατήρησης μιας θέσης εργασίας για «μια ζωή» ανήκει 
στο παρελθόν,  οι εργαζόμενοι χρειάζονται  περισσότερο ασφάλεια ως προς την 
απασχόληση παρά μία ασφαλή θέση εργασίας· υπογραμμίζει ότι έτσι προσφέρεται 
ασφάλεια μέσω περισσότερων και νέων ευκαιριών απασχόλησης·

Or. de

Τροπολογία: Ana Mato Adrover

Τροπολογία 161
Παράγραφος 12

12. (διαγραφή) καλεί την Επιτροπή να δεσμευτεί επί της αρχής της ασφάλειας των 
εργαζομένων, προωθώντας την ανάπτυξη των τεσσάρων στοιχείων πολιτικής που 
ορίζονται στην ανακοίνωσή της: των ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας, της 
διά βίου μάθησης και των αλλαγών στις συμβατικές ρυθμίσεις και στα συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και να εξετάσει την ευελιξία με ασφάλεια εντός του 
ευρύτερου πλαισίου του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου·

Or. es
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Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 162
Παράγραφος 12

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 163
Παράγραφος 12

12. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το στενό πρίσμα υπό το οποίο προσέγγισε η 
Επιτροπή την ευελιξία με ασφάλεια και την καλεί να δεσμευτεί επί της αρχής της 
«καλής εργασίας», προωθώντας την ασφάλεια εργασίας και απασχόλησης για τους
εργαζομένους, μια προσέγγιση των ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας 
βασισμένη σε δικαιώματα και της διά βίου μάθησης, καθώς και να εξετάσει τη 
βελτίωση της ποιότητας της απασχόλησης και της ευημερίας στην εργασία εντός 
του ευρύτερου πλαισίου του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου·

Or. en

Τροπολογία: José Albino Silva Peneda και Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 164
Παράγραφος 12

12. (διαγραφή) καλεί την Επιτροπή να δεσμευτεί επί της αρχής των ευέλικτων και 
αξιόπιστων συμβατικών συμφωνιών, της ασφάλειας των εργαζομένων, των ενεργών 
πολιτικών για την αγορά εργασίας και της διά βίου μάθησης, καθώς και να εξετάσει 
την ευελιξία με ασφάλεια εντός του ευρύτερου πλαισίου των ευρωπαϊκών κοινωνικών
μοντέλων·

Or. en

Τροπολογία: Elizabeth Lynne

Τροπολογία 165
Παράγραφος 12

12. επισημαίνει την προσέγγιση της Επιτροπής για την ευελιξία με ασφάλεια και την 
καλεί να δεσμευτεί επί της αρχής της ασφάλειας των εργαζομένων, των ενεργών 
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πολιτικών για την αγορά εργασίας και της διά βίου μάθησης, καθώς και να εξετάσει 
την ευελιξία με ασφάλεια εντός του ευρύτερου πλαισίου του ευρωπαϊκού κοινωνικού 
μοντέλου·

Or. en

Τροπολογία: Bernard Lehideux

Τροπολογία 166
Παράγραφος 12 α (νέα)

12α. εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η ανακοίνωση της 
Επιτροπής εξετάζει την ευελιξία με ασφάλεια μόνο στο πλαίσιο των σχέσεων 
απασχόλησης· ζητεί, συνεπώς, οι δημόσιες πολιτικές που συνδέονται με την 
ευελιξία με ασφάλεια να διευκολύνουν τη μετάβαση στο καθεστώς 
αυτοαπασχόλησης, προωθώντας επίσης μεταξύ άλλων τη δημιουργία και τη 
μεταβίβαση επιχειρήσεων, να τονώνουν την ανεξαρτησία και τη σχετική ανάληψη 
κινδύνων και να στηρίζουν την ανάπτυξη των τεχνικών και διοικητικών
δεξιοτήτων των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων·

Or. fr

Τροπολογία: Stephen Hughes εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 167
Παράγραφος 12 α (νέα)

12a. υπογραμμίζει την ανάγκη να συμπεριληφθούν μέτρα εκπαίδευσης και κατάρτισης 
σε μια ευρύτερη ατζέντα για την ευελιξία με ασφάλεια και τονίζει ότι η διά βίου 
μάθηση θα πρέπει να αντιμετωπίζει τα κενά ευκαιριών μεταξύ εργαζομένων και ότι 
θα πρέπει να ξεκινά από το σύστημα αρχικής εκπαίδευσης·

Or. en

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 168
Παράγραφος 13

13. επισημαίνει ότι η καταπολέμηση του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας θα 
περιλαμβάνει την παροχή βασικών δικαιωμάτων σε όλους τους εργαζομένους, 
ανεξαρτήτως του ειδικού καθεστώτος απασχόλησής τους, στα οποία θα έπρεπε να 
περιλαμβάνονται: η ίση μεταχείριση, η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των 
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εργαζομένων και διατάξεις για τον χρόνο εργασίας, την ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι και της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης, τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις και τη συλλογική δράση και υπογραμμίζει τη σημασία της
πρόσβασης στην κατάρτιση, καθώς και της διαρκούς προστασίας των κεκτημένων 
δικαιωμάτων, καλύπτοντας τις περιόδους της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, τη 
βελτίωση των δυνατοτήτων φροντίδας, τη μετάβαση από την εξαρτημένη στην 
αυτόνομη εργασία κ.λπ.· υπενθυμίζει ότι τα βασικά δικαιώματα και η εργατική 
νομοθεσία δεν έχουν στόχο τη διατήρηση των εργαζομένων στην ίδια θέση εργασίας 
εφ’ όρου ζωής αλλά την παροχή αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης και εργασίας·

Or. de

Τροπολογία: José Albino Silva Peneda

Τροπολογία 169
Παράγραφος 13

13. επισημαίνει ότι η καταπολέμηση του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας θα 
πρέπει να περιλαμβάνει την παροχή ενός βασικού πυρήνα δικαιωμάτων σε όλους 
τους εργαζομένους, ανεξαρτήτως του ειδικού καθεστώτος απασχόλησής τους, στα 
οποία θα έπρεπε να περιλαμβάνονται: η ίση μεταχείριση, η προστασία της υγείας και 
της ασφάλειας των εργαζομένων και διατάξεις για τον χρόνο εργασίας, την ελευθερία 
του συνεταιρίζεσθαι και της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης, τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, τη συλλογική δράση και την πρόσβαση στην κατάρτιση, καθώς και 
τη διαρκή προστασία των κεκτημένων δικαιωμάτων, καλύπτοντας τις περιόδους της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης, τις δραστηριότητες φροντίδας, τη μετάβαση από την 
εξαρτημένη στην αυτόνομη εργασία κ.λπ.· υπενθυμίζει ότι τα βασικά δικαιώματα και 
η εργατική νομοθεσία δεν έχουν στόχο τη διατήρηση των εργαζομένων στην ίδια 
θέση εργασίας εφ’ όρου ζωής αλλά την παροχή αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης και 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 170
Παράγραφος 13

13. επισημαίνει ότι η καταπολέμηση του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας θα 
περιλαμβάνει την παροχή βασικών δικαιωμάτων σε όλους τους εργαζομένους, 
ανεξαρτήτως του ειδικού καθεστώτος απασχόλησής τους, στα οποία θα έπρεπε να 
περιλαμβάνονται: η ίση μεταχείριση, η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των 
εργαζομένων και διατάξεις για τον χρόνο εργασίας, την ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι και της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης, τις συλλογικές 
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διαπραγματεύσεις, τη συλλογική δράση και την πρόσβαση στην κατάρτιση, καθώς και 
τη διαρκή προστασία των κεκτημένων δικαιωμάτων, καλύπτοντας τις περιόδους της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης, τις δραστηριότητες φροντίδας, τη μετάβαση από την 
εξαρτημένη στην αυτόνομη εργασία κ.λπ.· υπενθυμίζει ότι τα βασικά δικαιώματα και 
η εργατική νομοθεσία (διαγραφή) έχουν στόχο (διαγραφή) την παροχή αξιοπρεπών 
συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, επαρκούς αμοιβής και κοινωνικής προστασίας·

Or. en

Τροπολογία: Stephen Hughes εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 171
Παράγραφος 13

13. επισημαίνει ότι η καταπολέμηση του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας θα 
περιλαμβάνει την παροχή βασικών δικαιωμάτων σε όλους τους εργαζομένους, 
ανεξαρτήτως του ειδικού καθεστώτος απασχόλησής τους, στα οποία θα έπρεπε να 
περιλαμβάνονται: η ίση μεταχείριση, η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των 
εργαζομένων και διατάξεις για τον χρόνο εργασίας, την ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι και της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης, τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, τη συλλογική δράση και την πρόσβαση στην κατάρτιση, καθώς και 
τη διαρκή προστασία των κεκτημένων δικαιωμάτων, καλύπτοντας τις περιόδους της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης, τις δραστηριότητες φροντίδας, τη μετάβαση από την 
εξαρτημένη στην αυτόνομη εργασία κ.λπ.· υπενθυμίζει ότι τα βασικά δικαιώματα και 
η εργατική νομοθεσία δεν έχουν στόχο τη διατήρηση των εργαζομένων στην ίδια 
θέση εργασίας εφ’ όρου ζωής αλλά την παροχή δίκαιων συνθηκών διαβίωσης και 
εργασίας που θα οδηγούν στην εγγύηση των ελάχιστων προϋποθέσεων για μια 
αξιοπρεπή ζωή·

Or. en

Τροπολογία: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 172
Παράγραφος 13 α (νέα)

13a. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν επαρκή μέτρα για τη σταδιακή 
κατάργηση της επισφαλούς και άτυπης απασχόλησης· θεωρεί ότι ένα μέσο θα 
μπορούσε να είναι η θέσπιση προοδευτικά αυξανόμενων εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης των εργοδοτών, σύμφωνα με την αρχή «όσο χαμηλότερο το καθεστώς 
απασχόλησης (βραχεία περίοδος, ασθενείς προοπτικές, υψηλοί κίνδυνοι), τόσο 
υψηλότερες οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης»· θεωρεί ότι οι προοδευτικές 
εισφορές θα μπορούσαν να παρακινήσουν τους εργοδότες π.χ. να συνάψουν 
σύμβαση μόνιμης απασχόλησης αντί να παρατείνουν μία σύμβαση προσωρινής 
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απασχόλησης και να τους προτρέψουν ως εκ τούτου να προσλάβουν εργαζομένους 
με ευνοϊκότερους όρους·

Or. en

Τροπολογία: Bernard Lehideux

Τροπολογία 173
Παράγραφος 13 α (νέα)

13α. τονίζει ότι προκειμένου να εφαρμοστούν αυτές οι ενεργές πολιτικές για την αγορά 
εργασίας οι δημόσιες αρχές μπορούν να κάνουν χρήση, ιδιαίτερα, των ιδιωτικών 
εταιρειών απασχόλησης· οι εν λόγω εταιρείες μπορούν να συμβάλουν στη 
διευκόλυνση της μετάβασης από τη μία θέση εργασίας στην άλλη εντός ενός 
ασφαλούς νομικού πλαισίου τόσο για τον εργαζόμενο όσο και για τον εργοδότη·

Or. fr

Τροπολογία: José Albino Silva Peneda και Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 174
Παράγραφος 14

14. τονίζει την ανάγκη θέσπισης πολιτικών που θα αποτρέπουν την εκμετάλλευση των 
εργαζομένων μέσω της πρακτικής της επαναλαμβανόμενης συσσώρευσης άτυπων 
συμβάσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 175
Παράγραφος 14

14. τονίζει την ανάγκη θέσπισης προληπτικών και συνοδευτικών μέτρων για την
αντιμετώπιση της επαναλαμβανόμενης συσσώρευσης άτυπων συμβάσεων εργασίας·

Or. de
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Τροπολογία: Thomas Mann

Τροπολογία 176
Παράγραφος 14

14. τονίζει την ανάγκη εξέτασης των επιπτώσεων των άτυπων συμβάσεων εργασίας και 
–εφόσον εξακολουθεί να είναι αναγκαίο- θέσπισης πολιτικών που θα αποτρέπουν την 
επαναλαμβανόμενη συσσώρευση άτυπων συμβάσεων εργασίας·

Or. de

Τροπολογία: Agnes Schierhuber

Τροπολογία 177
Παράγραφος 14

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Csaba Őry

Τροπολογία 178
Παράγραφος 14

14. τονίζει την ανάγκη θέσπισης πολιτικών που θα αποτρέπουν τη μακροπρόθεσμη
συσσώρευση άτυπων συμβάσεων εργασίας·

Or. fr

Τροπολογία: Jiří Maštálka

Τροπολογία 179
Παράγραφος 14

14. τονίζει την ανάγκη θέσπισης πολιτικών που θα αποτρέπουν την επαναλαμβανόμενη 
συσσώρευση άτυπων συμβάσεων εργασίας, τη χρήση συμβάσεων ακαθόριστου 
ωραρίου, την κατάχρηση των συμβάσεων εφημερίας και των σύντομης διάρκειας 
συμβάσεων μερικής απασχόλησης, τη χρήση συμβάσεων αστικού δικαίου για τη 
μετατροπή μιας σχέσης εξαρτημένης εργασίας σε ψευδο-ανεξάρτητη εργασία· τη 
χρήση της υπεργολαβίας και της εξωτερικής ανάθεσης για την υπονόμευση των 
κοινωνικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων υγείας και αμοιβής καθώς και άλλων 
δικαιωμάτων των εργαζομένων·
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Or. en

Τροπολογία: Ona Juknevičienė

Τροπολογία 180
Παράγραφος 14

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Gabriele Stauner

Τροπολογία 181
Παράγραφος 14

14. τονίζει την ανάγκη θέσπισης πολιτικών που θα αποτρέπουν την επαναλαμβανόμενη 
συσσώρευση άτυπων συμβάσεων εργασίας· ζητεί να εμμείνει και μελλοντικά η 
κοινοτική πολιτική για την απασχόληση στο κλασικό πρότυπο της σύμβασης 
εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου που αποτελεί τη βάση των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας των κρατών μελών·

Or. de

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 182
Παράγραφος 14

14. τονίζει την ανάγκη θέσπισης πολιτικών που θα αποτρέπουν την επαναλαμβανόμενη 
συσσώρευση άτυπων συμβάσεων εργασίας, εφόσον δεν εμπεριέχουν τα ίδια 
δικαιώματα με τις συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης·

Or. de

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 183
Παράγραφος 14

διαγράφεται
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Or. de

Τροπολογία: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 184
Παράγραφος 14

14. τονίζει την ανάγκη θέσπισης πολιτικών που θα αποτρέπουν την επαναλαμβανόμενη 
συσσώρευση άτυπων συμβάσεων εργασίας στηρίζοντας τα κράτη μέλη στην 
εφαρμογή των πολιτικών τους για τη μετατροπή των εν λόγω συμβάσεων σε 
σχέσεις απασχόλησης αορίστου χρόνου με πλήρη κοινωνική προστασία·

Or. en

Τροπολογία: Bernard Lehideux

Τροπολογία 185
Παράγραφος 14

14. τονίζει την ανάγκη θέσπισης πολιτικών που θα περιορίζουν την επαναλαμβανόμενη 
συσσώρευση άτυπων συμβάσεων εργασίας·

Or. fr

Τροπολογία: Elizabeth Lynne

Τροπολογία 186
Παράγραφος 14

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 187
Παράγραφος 15

15. ζητεί τη δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων διά βίου μάθησης, που θα ισχύουν 
και για τους εργαζομένους με άτυπες συμβάσεις εργασίας· ζητεί από τα κράτη μέλη 
να επικεντρώσουν τις στρατηγικές τους στους τομείς όπου παρατηρούνται αδυναμίες 
σε εθνικό επίπεδο και να προβούν σε κατάλληλες επενδύσεις στην εκπαίδευση και την 
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κατάρτιση, καθώς και να διασφαλίσουν τη βελτίωση των επιδόσεων των δημόσιων 
αρχών και των επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 188
Παράγραφος 15

15. ζητεί τη δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων διά βίου μάθησης, με ιδιαίτερη 
έμφαση στους εργαζομένους με άτυπες συμβάσεις εργασίας· ζητεί από τα κράτη μέλη 
να επικεντρώσουν τις στρατηγικές τους στους τομείς όπου παρατηρούνται αδυναμίες 
σε εθνικό επίπεδο και να προβούν σε κατάλληλες επενδύσεις στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση, καθώς και να διασφαλίσουν τη βελτίωση των επιδόσεων των δημόσιων 
αρχών και των επιχειρήσεων· ζητεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι όλοι θα 
έχουν δικαίωμα και πρόσβαση στην παιδεία·

Or. de

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 189
Παράγραφος 15

15. ζητεί τη δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων διά βίου μάθησης (διαγραφή)· 
ζητεί από τα κράτη μέλη να επικεντρώσουν τις στρατηγικές τους στους τομείς όπου 
παρατηρούνται αδυναμίες σε εθνικό επίπεδο και να προβούν σε κατάλληλες 
επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς και να διασφαλίσουν τη 
βελτίωση των επιδόσεων των δημόσιων αρχών και των επιχειρήσεων·

Or. de

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 190
Παράγραφος 15

15. ζητεί την ενίσχυση κατάλληλων συστημάτων διά βίου μάθησης, με ιδιαίτερη έμφαση 
στους εργαζομένους με άτυπες συμβάσεις εργασίας· ζητεί από τα κράτη μέλη να 
επικεντρώσουν τις στρατηγικές τους στους τομείς όπου παρατηρούνται αδυναμίες σε 
εθνικό επίπεδο και να προβούν σε κατάλληλες επενδύσεις στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση, καθώς και να διασφαλίσουν τη βελτίωση των επιδόσεων των δημόσιων 
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αρχών και των επιχειρήσεων·

Or. de

Τροπολογία: Stephen Hughes εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 191
Παράγραφος 15 α (νέα)

15a. ζητεί την ενίσχυση των συστημάτων εργασιακών σχέσεων σε ευρωπαϊκό και εθνικό 
επίπεδο για την επίτευξη και την εφαρμογή πολιτικών ευελιξίας με ασφάλεια που θα 
είναι ισορροπημένες και θα παρέχουν στις εταιρείες το σωστό είδος ευελιξίας,
διασφαλίζοντας παράλληλα ότι θα αποκλείεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός σε βάρος 
των εργασιακών συνθηκών·

Or. en

Τροπολογία: Stephen Hughes εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 192
Παράγραφος 15 β (νέα)

15β. τονίζει την ανάγκη οι επιχειρήσεις να προβλέπουν τις αλλαγές και τις απαιτήσεις 
τους σε ανθρώπινους πόρους προκειμένου να σχεδιάζουν τα εσωτερικά 
προγράμματα κατάρτισης και επανακατάρτισης των εργαζομένων τους·

Or. fr

Τροπολογία: Stephen Hughes εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 193
Παράγραφος 15 γ (νέα)

15γ. υπενθυμίζει ότι, δεδομένης αυτής της σχέσης, οι υπεργολάβοι, οι εργαζόμενοι με 
πολλές δεξιότητες, οι νέοι εργαζόμενοι και οι προσωρινοί εργαζόμενοι είναι 
εργαζόμενοι για τους οποίους η ευελιξία ενέχει μεγάλους κινδύνους, όπως μαρτυρά 
το υψηλό ποσοστό ατυχημάτων αυτών των κατηγοριών εργαζομένων·

Or. fr
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Τροπολογία: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 194
Παράγραφος 16

16. ζητεί από τους κοινωνικούς εταίρους και τις δημόσιες αρχές των κρατών μελών να 
εγγυηθούν την πραγματοποίηση επενδύσεων στη διά βίου μάθηση συμφωνώντας επί 
ενός ποσοστού αναφοράς 2% επί του ΑΕγχΠ (συνολικές δημόσιες και ιδιωτικές 
δαπάνες)· ζητεί, επιπροσθέτως, από τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις 
να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στη διά βίου μάθηση, η οποία μπορεί να 
συμπληρωθεί από συλλογικές συμβάσεις (π.χ. κλαδικά ταμεία συλλογικής 
κατάρτισης και διά βίου μάθησης)· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να εισαγάγουν νέα 
κοινωνικά δικαιώματα με στόχο μια προσέγγιση για την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (π.χ. το δικαίωμα άδειας για λόγους 
κατάρτισης ή φροντίδας, το δικαίωμα προσωρινής μείωσης των ωρών εργασίας 
και το δικαίωμα επανόδου σε πλήρη απασχόληση, το δικαίωμα σε μακροχρόνιες 
ακαδημαϊκές άδειες, και το δικαίωμα των νέων σε μαθητεία, κατάρτιση ή 
απασχόληση, έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης)·

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 195
Παράγραφος 16

16. ζητεί από τα κράτη μέλη να εγγυηθούν την πραγματοποίηση επενδύσεων στη διά 
βίου μάθηση δαπανώντας τουλάχιστον 2% επί του ΑΕγχΠ (συνολικές δημόσιες και
ιδιωτικές δαπάνες)· ζητεί, επιπροσθέτως, από τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τις 
επιχειρήσεις να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στη διά βίου μάθηση·

Or. de

Τροπολογία: Csaba Őry

Τροπολογία 196
Παράγραφος 16

16. ζητεί από (διαγραφή) τις δημόσιες αρχές των κρατών μελών να εγγυηθούν την 
πραγματοποίηση επενδύσεων στη διά βίου μάθηση συμφωνώντας επί ενός ποσοστού 
αναφοράς 2% επί του ΑΕγχΠ για τις δημόσιες δαπάνες· (διαγραφή) ζητεί, 
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επιπροσθέτως, από τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να αυξήσουν τις 
επενδύσεις τους στη διά βίου μάθηση·

Or. fr

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 197
Παράγραφος 16

16. ζητεί από τις αρχές και τους κοινωνικούς εταίρους (διαγραφή) των κρατών μελών να 
ενισχύσουν τις επενδύσεις στη διά βίου μάθηση· (διαγραφή)

Or. nl

Τροπολογία: José Albino Silva Peneda και Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 198
Παράγραφος 16

16. ζητεί από τους κοινωνικούς εταίρους και τις δημόσιες αρχές των κρατών μελών να 
προωθήσουν τη διά βίου μάθηση (διαγραφή)· ζητεί, επιπροσθέτως, από τα κράτη 
μέλη να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στη διά βίου 
μάθηση·

Or. en

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 199
Παράγραφος 16

16. ζητεί από τους κοινωνικούς εταίρους και τις δημόσιες αρχές των κρατών μελών να 
επενδύσουν στη διά βίου μάθηση (διαγραφή)· ζητεί, επιπροσθέτως, από τα κράτη 
μέλη να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στη διά βίου 
μάθηση·

Or. de
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Τροπολογία: Stephen Hughes εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 200
Παράγραφος 16 α (νέα)

16a. τονίζει τη σημασία του έβδομου προγράμματος πλαισίου δραστηριοτήτων έρευνας 
και τεχνολογικής ανάπτυξης (2007-2013) για τη δημιουργία νέων και καλύτερων 
εταιρειών που θα προαγάγουν την Ευρώπη της γνώσης·

Or. en

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 201
Παράγραφος 17

17. επισημαίνει την αποτελεσματικότητα καινοτόμων μορφών οργάνωσης της εργασίας, 
όπως οι μανθάνοντες οργανισμοί, οι πολυδεξιότητες και η εναλλαγή στις θέσεις 
εργασίας μέσω κατάρτισης προσφερόμενης από εργοδότες, (διαγραφή) την 
περιφερειακή αναπτυξιακή βοήθεια και τις ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας·

Or. de

Τροπολογία: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 202
Παράγραφος 17

17. αναγνωρίζει ότι καινοτόμες μορφές οργάνωσης της εργασίας, όπως οι μανθάνοντες 
οργανισμοί, οι πολυδεξιότητες και η εναλλαγή στις θέσεις εργασίας μέσω κατάρτισης 
προσφερόμενης από εργοδότες, πρωτοβουλίες κλαδικών ταμείων, η περιφερειακή 
αναπτυξιακή βοήθεια και οι ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας μπορούν να 
συντελέσουν στην επανένταξη των εργαζομένων χωρίς την απώλεια χρήσιμης 
τεχνογνωσίας και επαγγελματικών δεξιοτήτων και συνεπώς να στηρίξουν μια 
αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς·

Or. en
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Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 203
Παράγραφος 17

17. επισημαίνει την αποτελεσματικότητα καινοτόμων μορφών οργάνωσης της εργασίας, 
όπως οι μανθάνοντες οργανισμοί, οι πολυδεξιότητες και η εναλλαγή στις θέσεις 
εργασίας μέσω κατάρτισης προσφερόμενης από εργοδότες, πρωτοβουλίες κλαδικών 
ταμείων για την κατάρτιση και την επανακατάρτιση και για την εξασφάλιση σε 
περίπτωση ανεργίας, την περιφερειακή αναπτυξιακή βοήθεια και τις ενεργές 
πολιτικές για την αγορά εργασίας·

Or. de

Τροπολογία: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 204
Παράγραφος 18

18. είναι πεπεισμένο για τη σημασία της ενθάρρυνσης των σταθερών σχέσεων 
απασχόλησης και της καταπολέμησης της φτώχειας και της επισφαλούς 
απασχόλησης όπου υπάρχει υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης, εισάγοντας έναν 
κοινοτικό κανόνα για το επίπεδο του ελάχιστου εισοδήματος για την κοινωνική 
ένταξη (60 % του αντίστοιχου κατά κεφαλήν ΑΕΕ) και το επίπεδο του ελάχιστου 
μισθού (60 % του αντίστοιχου μέσου εθνικού μισθού) προκειμένου να αποτραπεί η
εισοδηματική φτώχεια·

Or. en

Τροπολογία: Csaba Őry

Τροπολογία 205
Παράγραφος 18

18. είναι πεπεισμένο για τη σημασία της ενθάρρυνσης των σταθερών σχέσεων 
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης φορολογικών μέτρων, όπου 
υπάρχει υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης·

Or. fr
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Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 206
Παράγραφος 18

18. είναι πεπεισμένο ότι ένα ευέλικτο εργατικό δίκαιο, σύγχρονες μορφές διά βίου 
μάθησης, αειφόρα συστήματα κοινωνικής προστασίας που μπορούν να 
χρηματοδοτηθούν και μία αποτελεσματική και αποδοτική πολιτική για την αγορά 
εργασίας εξασφαλίζουν ένα υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης·

Or. de

Τροπολογία: Stephen Hughes εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 207
Παράγραφος 18

18. είναι πεπεισμένο για τη σημασία της ενθάρρυνσης των σταθερών σχέσεων 
απασχόλησης μέσω της βελτίωσης της οργάνωσης εργασίας και της ποιότητας των 
σχέσεων στον χώρο εργασίας·

Or. en

Τροπολογία: José Albino Silva Peneda και Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 208
Παράγραφος 19

19. υπενθυμίζει τη σημασία των αποτελεσματικών ενεργών πολιτικών για την αγορά 
εργασίας, περιλαμβανομένης της παροχής συμβουλών και της καθοδήγησης, της 
μετεκπαίδευσης και της αρωγής για την κινητικότητα, ώστε να συντομεύεται ο χρόνος
μετάβασης από μια θέση εργασίας στην επόμενη, και των συστημάτων πρόνοιας που 
θα πρέπει να παροτρύνουν ενεργά τους ανθρώπους να αναζητούν νέες ευκαιρίες 
απασχόλησης ενθαρρύνοντας παράλληλα την προθυμία για αλλαγές, περιορίζοντας 
τις απώλειες εισοδήματος και παρέχοντας ευκαιρίες εκπαίδευσης·

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 209
Παράγραφος 19

19. υπενθυμίζει τη σημασία των αποτελεσματικών (διαγραφή) πολιτικών για την αγορά 
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εργασίας, περιλαμβανομένης της παροχής συμβουλών και της καθοδήγησης, της 
μετεκπαίδευσης και της αρωγής για την κινητικότητα, ώστε να συντομεύεται ο χρόνος 
μετάβασης από μια θέση εργασίας στην επόμενη, και των συστημάτων πρόνοιας που 
ενθαρρύνουν την προθυμία για αλλαγές, περιορίζοντας τις απώλειες εισοδήματος και 
παρέχοντας ευκαιρίες εκπαίδευσης·

Or. de

Τροπολογία: Bernard Lehideux

Τροπολογία 210
Παράγραφος 19 α (νέα)

19α. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τα κατοχυρωμένα κοινωνικά δικαιώματα 
του ατόμου διατηρούνται κατά τις αλλαγές της επαγγελματικής κατάστασης, από 
τη μία σύμβαση απασχόλησης στην άλλη ή από το καθεστώς υπαλλήλου σε 
καθεστώς αυτοαπασχόλησης (και το αντίστροφο)·

Or. fr

Τροπολογία: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 211
Παράγραφος 21

21. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα για την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης 
των ανδρών και των γυναικών στην ποιοτική απασχόληση, τα οποία θα είναι 
σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύμφωνο για την ισότητα των φύλων και να 
αντιμετωπίσουν την επείγουσα ανάγκη εξάλειψης της υφιστάμενης μισθολογικής 
ανισότητας μεταξύ των δύο φύλων·

Or. en
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Τροπολογία: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 212
Παράγραφος 22

22. τονίζει ότι είναι απαραίτητο οι κοινωνικοί εταίροι να διαπραγματευθούν ρυθμίσεις για 
τον χρόνο εργασίας ώστε να τους επιτρέπουν να συνδυάζουν καλύτερα τον 
εργασιακό με τον οικογενειακό βίο·

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 213
Παράγραφος 22

22. τονίζει ότι είναι απαραίτητο οι κοινωνικοί εταίροι να διαπραγματευθούν ρυθμίσεις για 
τον χρόνο εργασίας που θα έχουν ως γνώμονα την προστασία της εργασίας και της
υγείας των εργαζομένων· ζητεί στο πλαίσιο της βιώσιμης προστασίας της εργασίας 
και της υγείας να οριστεί διά νόμου ο μέγιστος εβδομαδιαίος εργάσιμος χρόνος που 
θα ανταποκρίνεται στα πορίσματα των πιο πρόσφατων ερευνών για τη βιώσιμη 
προστασία της υγείας των εργαζομένων·

Or. de

Τροπολογία: Elizabeth Lynne

Τροπολογία 214
Παράγραφος 22

22. τονίζει ότι οι ρυθμίσεις για τον χρόνο εργασίας πρέπει να είναι επαρκώς ευέλικτες 
ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργοδοτών και των εργαζομένων και να 
τους επιτρέπουν να συνδυάζουν τον εργασιακό με τον οικογενειακό βίο·

Or. en

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 215
Παράγραφος 22

22. τονίζει ότι είναι απαραίτητο οι (διαγραφή) ρυθμίσεις για τον χρόνο εργασίας να είναι 
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επαρκώς ευέλικτες ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργοδοτών και των 
εργαζομένων και να τους επιτρέπουν να συνδυάζουν τον εργασιακό με τον 
οικογενειακό βίο·

Or. en

Τροπολογία: Stephen Hughes εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 216
Παράγραφος 22

22. υπογραμμίζει τη σημασία της συνεκτίμησης όλων των πτυχών της ευελιξίας, 
συμπεριλαμβανομένης της ευελιξίας της οργάνωσης εργασίας και του χρόνου 
εργασίας, ιδίως μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών· τονίζει ότι είναι απαραίτητο οι 
κοινωνικοί εταίροι να διαπραγματευθούν ρυθμίσεις για τον χρόνο εργασίας επαρκώς 
ευέλικτες ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργοδοτών και των 
εργαζομένων και να τους επιτρέπουν να συνδυάζουν τον εργασιακό με τον 
οικογενειακό και προσωπικό βίο·

Or. en

Τροπολογία: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 217
Παράγραφος 23

23. καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε ρυθμίσεις για τη στήριξη της ευέλικτης 
συνταξιοδότησης των ηλικιωμένων εργαζομένων μέσω της μερικής απασχόλησης και 
παρόμοιων συστημάτων πριν από την υποχρεωτική ηλικία συνταξιοδότησης που θα 
μπορούσαν να ενισχύσουν την ένταξη των ηλικιωμένων εργαζομένων στην αγορά 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία: Stephen Hughes εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 218
Παράγραφος 23

23. καλεί τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να περιορίσουν τις πολιτικές 
τους όσον αφορά την πρόωρη συνταξιοδότηση των εργαζομένων και να προβούν σε 
ρυθμίσεις για τη στήριξη της ευέλικτης συνταξιοδότησης των ηλικιωμένων 
εργαζομένων μέσω της μερικής σύνταξης, της συναπασχόλησης και παρόμοιων 
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συστημάτων που προωθούν την παράταση του επαγγελματικού βίου και θα 
μπορούσαν να ενισχύσουν την ένταξη των ηλικιωμένων εργαζομένων στην αγορά 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία: Csaba Őry

Τροπολογία 219
Παράγραφος 23

23. καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε ρυθμίσεις για τη στήριξη μιας περισσότερο 
ενεργούς συνταξιοδότησης των ηλικιωμένων εργαζομένων μέσω της μερικής 
σύνταξης και παρόμοιων συστημάτων που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ένταξη 
των ηλικιωμένων εργαζομένων στην αγορά εργασίας·

Or. fr

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten και José Albino Silva Peneda

Τροπολογία 220
Παράγραφος 23

23. καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε ρυθμίσεις για τη στήριξη της ευέλικτης 
συνταξιοδότησης των ηλικιωμένων εργαζομένων μέσω της μερικής σύνταξης και 
παρόμοιων συστημάτων που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ένταξη των 
ηλικιωμένων εργαζομένων στην αγορά εργασίας, ενθαρρύνοντας έναν μακρύτερο 
εργασιακό βίο ως μέσο κατά της γήρανσης·

Or. en

Τροπολογία: Elizabeth Lynne

Τροπολογία 221
Παράγραφος 23

23 καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την οδηγία 2000/78/ΕΚ, η οποία απαγορεύσει 
τις διακρίσεις λόγω ηλικίας στο πλαίσιο της απασχόλησης και να προβούν σε 
ρυθμίσεις για τη στήριξη της ευέλικτης συνταξιοδότησης των ηλικιωμένων 
εργαζομένων μέσω της μερικής σύνταξης και παρόμοιων συστημάτων που θα 
μπορούσαν να ενισχύσουν την ένταξη των ηλικιωμένων εργαζομένων στην αγορά 
εργασίας·
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Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 222
Παράγραφος 23

23. καλεί τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να προβούν σε  ρυθμίσεις που 
θα στηρίζουν βιώσιμα και κοινωνικά αποδεκτά συστήματα συνταξιοδότησης των 
ηλικιωμένων εργαζομένων, προκειμένου να εξασφαλιστεί βελτίωση των συνθηκών 
ζωής και εργασίας τους·

Or. de

Τροπολογία: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 223
Παράγραφος 24

24. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι, για να μεταφραστεί η ευρωπαϊκή στρατηγική για 
την απασχόληση σε υψηλότερη συνολική απασχόληση, χρειάζεται ένα ευνοϊκό 
μακροοικονομικό περιβάλλον, η δε στρατηγική για την απασχόληση πρέπει να 
περιλαμβάνει βελτιωμένο συντονισμό των μακροοικονομικών πολιτικών και των 
δημόσιων δαπανών υπέρ της αειφόρου οικονομικής, κοινωνικής και 
περιβαλλοντικής ανάπτυξης, υποστηρίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη δημιουργία 
μιας νέας, υψηλής ποιότητας απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 224
Παράγραφος 24

24. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι, για να μεταφραστεί η ευελιξία με ασφάλεια σε 
υψηλότερη συνολική απασχόληση, εκτός από ένα ευνοϊκό μακροοικονομικό 
περιβάλλον χρειάζονται και επενδύσεις των κρατών μελών στην απασχόληση, η δε 
στρατηγική για την ευελιξία με ασφάλεια απαιτεί βελτιωμένο συντονισμό των 
μακροοικονομικών πολιτικών με δημόσιες δαπάνες στους τομείς της πολιτικής για 
την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση και την εκπαίδευση, εκ παραλλλήλου με 
την προώθηση της ευφυούς ανάπτυξης, προκειμένου να υλοποιηθούν οι
προτεραιότητες της Λισαβόνας·
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Or. de

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 225
Παράγραφος 25

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 226
Παράγραφος 25

25. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της 
ποιοτικής απασχόλησης και των επενδύσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης 
μέσω μιας χαλαρότερης νομισματικής πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία: José Albino Silva Peneda

Τροπολογία 227
Παράγραφος 25

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 228
Παράγραφος 27

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 229
Ziffer 27

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 230
Παράγραφος 27

27. καλεί τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να επισπεύσουν την εφαρμογή των πολιτικών τους 
για την εταιρική κοινωνική ευθύνη (διαγραφή)·

Or. de

Τροπολογία: Thomas Mann

Τροπολογία 231
Παράγραφος 27

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Stephen Hughes εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Τροπολογία 232
Παράγραφος 27

27. καλεί τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να επισπεύσουν την εφαρμογή των πολιτικών τους 
για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και καλεί την Επιτροπή να αρχίσει να εφαρμόζει 
τις συστάσεις που διατυπώνονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 
13ης Μαρτίου 2007 σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη, λαμβάνοντας υπόψη 
τη σημασία της ένταξης κοινωνικών και περιβαλλοντικών πτυχών στον ορισμό των 
κοινών αρχών της ευελιξίας με ασφάλεια και την ανάγκη προώθησης ποιοτικών 
πολιτικών· 

Or. en
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Τροπολογία: Thomas Mann

Τροπολογία 233
Παράγραφος 27 α (νέα)

27α. αναγνωρίζει κατηγορηματικά όσα έχουν ήδη επιτύχει αυτοβούλως οι ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις στον κοινωνικό τομέα και τις παροτρύνει να κάνουν ακόμα 
περισσότερα· συμφωνεί με τη συνετή πρωτοβουλία της Επιτροπής να αφήσει 
προαιρετική τη δέσμευση των επιχειρήσεων για εταιρική κοινωνική ευθύνη 
αποτρέποντας έτσι τη δημιουργία νέας γραφειοκρατίας·

Or. de

Τροπολογία: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 234
Παράγραφος 28

28. θεωρεί ότι οι κοινές αρχές για την προώθηση της «καλής εργασίας» θα έπρεπε να 
εφαρμόζονται από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη εντός του 
πλαισίου μιας ριζικά αναθεωρημένης στρατηγικής της Λισαβόνας (ολοκληρωμένη 
στρατηγική για την αειφορία και την αλληλεγγύη)· ζητεί την αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση, εστιάζοντας στην ποιότητα της 
απασχόλησης, βάσει μιας δέσμης ποιοτικών δεικτών που θα έπρεπε να εφαρμόσουν 
τα κράτη μέλη μέσω των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων τους· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να φροντίσουν για την καλύτερη συμμετοχή του 
Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, καθώς και των κοινωνικών εταίρων, 
στην εφαρμογή και την παρακολούθηση της ανοικτής μεθόδου συντονισμού, 
περιλαμβανομένης της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση και των 
κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση, ώστε να βελτιστοποιηθεί η 
αποδοτικότητα των εν λόγω πολιτικών·

Or. en

Τροπολογία: Csaba Őry

Τροπολογία 235
Παράγραφος 28

28. θεωρεί ότι οι κοινές αρχές της ευελιξίας με ασφάλεια θα έπρεπε να εφαρμόζονται από 
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τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη εντός του πλαισίου της στρατηγικής 
της Λισαβόνας· ζητεί τη διεξοδική αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για 
την απασχόληση, ώστε να καταστεί δυνατή η συνεκτίμηση πτυχών της ευελιξίας με 
ασφάλεια (διαγραφή)· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να φροντίσουν για την 
καλύτερη συμμετοχή του Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, καθώς και 
των κοινωνικών εταίρων, στην εφαρμογή και την παρακολούθηση της ανοικτής 
μεθόδου συντονισμού, περιλαμβανομένης της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την 
απασχόληση και των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση, ώστε να 
βελτιστοποιηθεί η αποδοτικότητα των εν λόγω πολιτικών·

Or. fr

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 236
Παράγραφος 28

28. θεωρεί ότι οι κοινές αρχές της ευελιξίας με ασφάλεια θα μπορούσαν να εξεταστούν 
από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη εντός του πλαισίου της 
στρατηγικής της Λισαβόνας ως προς τη συνεισφορά τους στην υλοποίηση της 
ατζέντας της Λισαβόνας· (διαγραφή) καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
φροντίσουν για την καλύτερη συμμετοχή του Κοινοβουλίου και των εθνικών 
κοινοβουλίων, καθώς και των κοινωνικών εταίρων, στην εφαρμογή και την 
παρακολούθηση της ανοικτής μεθόδου συντονισμού, περιλαμβανομένης της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση και των κατευθυντήριων γραμμών για 
την απασχόληση, ώστε να βελτιστοποιηθεί η αποδοτικότητα των εν λόγω πολιτικών·

Or. de

Τροπολογία: Thomas Mann

Τροπολογία 237
Παράγραφος 28

28. θεωρεί ότι οι κοινές αρχές της ευελιξίας με ασφάλεια θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν 
ως οριζόντιο θέμα από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη εντός του 
πλαισίου της στρατηγικής της Λισαβόνας και να εφαρμοστούν από τα κράτη μέλη 
μέσω των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων τους· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να φροντίσουν για την καλύτερη συμμετοχή του Κοινοβουλίου και των 
εθνικών κοινοβουλίων, καθώς και των κοινωνικών εταίρων, στην εφαρμογή και την 
παρακολούθηση της ανοικτής μεθόδου συντονισμού, περιλαμβανομένης της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση και των κατευθυντήριων γραμμών για 
την απασχόληση, ώστε να βελτιστοποιηθεί η αποδοτικότητα των εν λόγω πολιτικών·
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 238
Παράγραφος 28 α (νέα)

28a. επισημαίνει την ανάγκη να διαμορφωθεί η κατάλληλη μέθοδος για την αξιολόγηση 
της εφαρμογής των Αρχών της Ευελιξίας με Ασφάλεια βασισμένη σε πλουραλισμό 
υποδειγμάτων τα οποία θα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και στις 
προκλήσεις των αγορών εργασίας των κρατών μελών και όχι σε αυστηρά 
οροθετημένα υποδείγματα Ευελιξίας με Ασφάλεια;

Or. el

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 239
Παράγραφος 29

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio και Gabriele Zimmer

Τροπολογία 240
Παράγραφος 29

29. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Επιτροπή, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης 
αναθεώρησης της ατζέντας για την κοινωνική πολιτική και λαμβάνοντας υπόψη την 
έκθεση του Κοινοβουλίου για τον «απολογισμό της κοινωνικής πραγματικότητας», να 
καθορίσουν μια φιλόδοξη ατζέντα για την κοινωνική μεταρρύθμιση τόσο σε κοινοτικό 
όσο και σε εθνικό επίπεδο· επιπλέον, καλεί τα δύο θεσμικά όργανα να διαμορφώσουν 
μαζί με το Κοινοβούλιο ένα όραμα για το μέλλον της κοινωνικής Ευρώπης, 
προωθώντας την αειφόρο ανάπτυξη, την πλήρη απασχόληση και την ποιότητα της 
εργασίας,  τα κοινωνικά δικαιώματα και την κοινωνική προστασία, που είναι βαθιά 
ριζωμένα στην ευρωπαϊκή παράδοση και πρέπει να κατοχυρωθούν· τονίζει ότι η 
κοινωνική Ευρώπη, σε συνδυασμό με φιλόδοξες εθνικές μεταρρυθμίσεις, θα 
προσφέρει κατά τον τρόπο αυτόν πραγματική προστιθέμενη αξία για τους 
εργαζομένους και τους πολίτες, χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία που έχει στη 
διάθεσή της (ανοικτή μέθοδος συντονισμού, εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, 
κοινωνικός διάλογος, προγράμματα)· πιστεύει ότι μόνο μια εσωτερική αγορά που θα 
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αντισταθμίζει την οικονομική απόδοση με κοινωνικά δικαιώματα μπορεί να κερδίσει 
τη στήριξη των πολιτών της·

Or. en

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 241
Παράγραφος 29

29. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Επιτροπή (διαγραφή) να καθορίσουν μια 
φιλόδοξη ατζέντα για την κοινωνική μεταρρύθμιση τόσο σε κοινοτικό όσο και σε 
εθνικό επίπεδο· επιπλέον, καλεί τα δύο θεσμικά όργανα να διαμορφώσουν μαζί με το 
Κοινοβούλιο ένα όραμα για το μέλλον της κοινωνικής Ευρώπης· (διαγραφή)
επισημαίνει, ως εκ τούτου, ότι για να ενισχυθεί η ανάπτυξη και να βελτιωθούν τα 
επίπεδα της απασχόλησης και η ποιότητα της εργασίας, πρέπει να κατοχυρωθούν τα 
κοινωνικά δικαιώματα και η κοινωνική προστασία, που είναι βαθιά ριζωμένα στην 
ευρωπαϊκή παράδοση· τονίζει ότι η κοινωνική Ευρώπη, σε συνδυασμό με φιλόδοξες 
εθνικές μεταρρυθμίσεις, θα προσφέρει κατά τον τρόπο αυτόν πραγματική 
προστιθέμενη αξία για τους εργαζομένους και τους πολίτες, χρησιμοποιώντας όλα τα 
εργαλεία που έχει στη διάθεσή της (διαγραφή)· πιστεύει ότι μόνο μια εσωτερική 
αγορά που θα αντισταθμίζει την οικονομική ελευθερία με κοινωνικά δικαιώματα 
μπορεί να κερδίσει τη στήριξη των πολιτών της·

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 242
Παράγραφος 29

29. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Επιτροπή, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης 
αναθεώρησης της ατζέντας για την κοινωνική πολιτική και λαμβάνοντας υπόψη την 
έκθεση του Κοινοβουλίου για τον «απολογισμό της κοινωνικής πραγματικότητας», να 
καθορίσουν μια φιλόδοξη ατζέντα για την κοινωνική μεταρρύθμιση τόσο σε κοινοτικό 
όσο και σε εθνικό επίπεδο· (διαγραφή) επισημαίνει, ως εκ τούτου, ότι για να 
ενισχυθεί η ανάπτυξη και να βελτιωθούν τα επίπεδα της απασχόλησης και η ποιότητα 
της εργασίας, πρέπει να κατοχυρωθούν τα κοινωνικά δικαιώματα και η κοινωνική 
προστασία, που είναι βαθιά ριζωμένα στην ευρωπαϊκή παράδοση· τονίζει ότι η 
κοινωνική Ευρώπη, σε συνδυασμό με φιλόδοξες εθνικές μεταρρυθμίσεις, θα 
προσφέρει κατά τον τρόπο αυτόν πραγματική προστιθέμενη αξία για τους 
εργαζομένους και τους πολίτες, χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία που έχει στη 
διάθεσή της (ανοικτή μέθοδος συντονισμού, εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, 
κοινωνικός διάλογος, προγράμματα)· πιστεύει ότι μόνο μια εσωτερική αγορά που θα 
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αντισταθμίζει την οικονομική ελευθερία με κοινωνικά δικαιώματα μπορεί να κερδίσει 
τη στήριξη των πολιτών της·

Or. de
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