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Πρόταση ψηφίσματος (άρθρο 170 παράγραφος 3 του Κανονισμού) για την 

αντικατάσταση της μη νομοθετικής πρότασης ψηφίσματος A8-0195/2017 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τη 

συνεργατική οικονομία 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι συνεργατικές οικονομίες, που καλύπτουν το πλήρες 

φάσμα από τις αγοραστρεφείς μέχρι τις βασιζόμενες στη δωρεά, προϋποθέτουν ένα 

συνεργατικό καταναλωτικό μοντέλο (μίσθωση, δανεισμός, ανταλλαγή, κοινοχρησία, 

ανταλλαγή σε είδος, και δωρεά) το οποίο υλοποιείται με τρόπους και σε κλίμακες που 

μέχρι πρότινος δεν ήταν εφικτά, χάρη στην εντατική χρήση των τεχνολογιών της 

πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) ως βασικού καταλύτη· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργατική οικονομία αναπτύσσεται σε ένα πλαίσιο 

οργανωμένης οικονομικής απορρύθμισης, όπου πολλοί τομείς δραστηριότητας 

αντιμετωπίζουν ήδη σφοδρό αθέμιτο ανταγωνισμό· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκή ατζέντα για 

τη συνεργατική οικονομία» τονίζει την αυξανόμενη σημασία της οικονομίας 

πλατφορμών και τον αντίκτυπό της στις οικονομικές πολιτικές και τις πολιτικές 

απασχόλησης, με αποτέλεσμα να λαμβάνει χώρα μια αλλαγή η οποία είναι ήδη 

προβλέψιμη και ανεξέλεγκτη, γεγονός που αποβαίνει εις βάρος των συμμετεχόντων 

στην παραδοσιακή οικονομία· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της ψηφιοποίησης, οι οικονομικές πρωτοβουλίες 

χαρακτηρίζονται στις μέρες μας από χαμηλή ένταση εργασίας και υψηλή εξειδίκευση· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλατφόρμες δεν θα πρέπει να θεωρούνται απλώς ψηφιακές 

υπηρεσίες διαμεσολάβησης, δεδομένου ότι αυτή η διαμεσολάβηση παρέχεται σε τομείς 

που υπόκεινται ήδη στις κανονιστικές ρυθμίσεις των κρατών μελών και, σε πολλές 

περιπτώσεις, περιλαμβάνει επίσης τον καθορισμό της τελικής τιμής για τον πελάτη και 

της αμοιβής του παρόχου υπηρεσιών, ο οποίος υποτίθεται ότι είναι 

αυτοαπασχολούμενος και όχι μισθωτός· 
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ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη της συνεργατικής οικονομίας συνιστά σημαντική 

πρόκληση για τη διασφάλιση της ψηφιακής κυριαρχίας, των στρατηγικών δεδομένων 

και της ψηφιακής και βιομηχανικής ανεξαρτησίας των κρατών μελών και θέτει κρίσιμα 

ερωτήματα όσον αφορά την αυτόματη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε 

υπερυπολογιστές σε τρίτες χώρες· 

1. τονίζει ότι δεν υφίσταται δυναμική εισβολή κάποιας τεχνολογικής εξέλιξης ή κάποιας 

ιδέας η οποία, επενεργώντας στη δομή μιας παραδοσιακής δραστηριότητας, της 

επιτρέπει να βελτιώσει την αποδοτικότητά της «επιτυγχάνοντας περισσότερα 

αποτελέσματα με λιγότερα μέσα»· επισημαίνει ότι η μόνη πραγματική καινοτομία των 

συνεργατικών οικονομιών, και της κοινοχρηστικής οικονομίας εν γένει, είναι η 

εξάλειψη κάθε μορφής διαμεσολάβησης, εμπορικής ή δημόσιας (όσον αφορά τη 

ρύθμιση και τη φορολογία)· 

2. επισημαίνει ότι οι μεγάλες διεθνικές πλατφόρμες κοινοχρηστικής οικονομίας, οι οποίες 

συλλέγουν και αναδιανέμουν τεράστια ροή πληροφοριών, αυτοαναδεικνύονται ως οι 

νέοι διαμεσολαβητές· επισημαίνει ότι, παρά την επαχθέστερη διάρθρωση του κόστους 

(το κόστος διαμεσολάβησης μπορεί να υπερβεί ακόμα και το 20%), οι πλατφόρμες 

αυτές μπορούν να καθορίζουν χαμηλότερες τιμές, δεδομένου ότι η καινοτόμος αυτή 

τεχνολογία απαιτεί ελάχιστη πάγια επένδυση και λόγω της ασυμμετρίας στον 

καταλογισμό του κόστους της μέσω των τιμών, που δεν επιβαρύνουν τις ίδιες τις 

πλατφόρμες αλλά τους εργαζομένους ή τους πελάτες τους· επισημαίνει, ότι οι εν λόγω 

πλατφόρμες μπορούν, συνεπώς, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αποτελέσουν ακόμα και 

εμπόδιο για τη δημιουργία και ανάπτυξη τοπικών πρωτοβουλιών συνεργατικής 

οικονομίας· 

3. υπογραμμίζει ότι η κοινοχρησία και η αξιοποίηση έναντι χρηματικής αμοιβής 

υποχρησιμοποιούμενων περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στον ίδιο τον φορέα 

εκμετάλλευσης ευδοκιμούν ιδιαίτερα σε οικονομίες στις οποίες η εσωτερική ζήτηση 

έχει εξαντληθεί, απαιτείται εξοικονόμηση δαπανών και, συνεπώς, αποφασιστικό 

κριτήριο είναι η τιμή και όχι η ποιότητα και η ασφάλεια· επισημαίνει ότι η 

«προστιθέμενη αξία» της κοινοχρηστικής οικονομίας έγκειται επομένως στη 

συστηματοποίηση της οικονομίας της επιβίωσης, ελλείψει οικονομίας προστιθέμενης 

αξίας· πρόκειται για μια οικονομία που λειτουργεί σε ατομικό επίπεδο· 

4. επισημαίνει ότι τα κέρδη που δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο τα καρπώνονται ως 

επί το πλείστον οι κάτοχοι του εξοπλισμού και του λογισμικού, τα ολιγοπώλια του 

ψηφιακού κόσμου, και εκείνοι που διαχειρίζονται τις πληρωμές και τις συναλλαγές, οι 

οποίοι τυχαίνει να έχουν και τη δυνατότητα να φοροαποφεύγουν νόμιμα, χάρη στην 

ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων· 

5. δηλώνει ότι όλοι οι εργαζόμενοι στην οικονομία των πλατφορμών είναι μισθωτοί ή 

αυτοαπασχολούμενοι, με βάση τα πραγματικά περιστατικά ως πρωτεύον κριτήριο· 

υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ορίσει 

την έννοια του «εργαζομένου» βάσει μιας σχέσης απασχόλησης που χαρακτηρίζεται 

από ορισμένα κριτήρια, όπως η εξάρτηση, η αμοιβή, η φύση της εργασίας, και η 

ύπαρξη κανονικής σύμβασης απασχόλησης ή συμφωνίας συνεργασίας· 

6. τονίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν την αρμοδιότητα να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη 
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εργασιακή ανασφάλεια που προκύπτει από τη συνεργατική οικονομία, προκειμένου να 

παρέχεται στους εργαζόμενους ασφαλής απασχόληση· υπογραμμίζει ότι η συνεχής 

προσβασιμότητα αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια στην 

οικονομία πλατφορμών· τάσσεται υπέρ της θέσπισης ενός «δικαιώματος 

αποσύνδεσης», όπως ορίζεται από κάθε κράτος μέλος· 

7. υπενθυμίζει ότι το εργατικό δίκαιο παραμένει αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών 

μελών και, συνεπώς, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν νομοθεσία για τις συνθήκες 

εργασίας στην οικονομία πλατφορμών, προκειμένου να κατοχυρωθεί το νομικό 

καθεστώς των εργαζόμενων σε πλατφόρμες, οι οποίοι συχνά διοικούνται από 

πολυεθνικές εταιρείες και από επιχειρήσεις που εδρεύουν εκτός Ευρώπης, και να 

εξασφαλιστεί ότι όλοι οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες έχουν τα ίδια κοινωνικά και 

εργασιακά δικαιώματα καθώς και την ίδια προστασία της υγείας και της ασφάλειας με 

τους εργαζόμενους στην παραδοσιακή οικονομία· 

8. επισημαίνει την ανάγκη να εξασφαλιστεί επαρκής κοινωνική ασφάλιση για τους 

εργαζόμενους, οι οποίοι είναι βασικοί παράγοντες στην ψηφιακή αγορά εργασίας, και 

τονίζει ότι μόνο τα κράτη μέλη μπορούν να καλύψουν γρήγορα αυτή την ανάγκη· 

τονίζει ότι η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και η συλλογική δράση αποτελούν 

θεμελιώδη δικαιώματα που πρέπει να ισχύουν για όλους τους εργαζόμενους· 

9. επισημαίνει ότι μεγάλο μέρος της εκκολαπτόμενης συνεργατικής οικονομίας 

εξακολουθεί να μην υπόκειται σε ρύθμιση· πιστεύει ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο 

ελιγμών ώστε οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να εγκρίνουν κανονισμούς 

συγκεκριμένου πλαισίου με σκοπό την επίτευξη στόχων δημοσίου συμφέροντος· 

10. επισημαίνει ότι μπορούν να θεσπιστούν από τα κράτη μέλη πρότυπα υποχρεώσεων 

διαφάνειας και δημοσιοποίησης για τους φορείς εκμετάλλευσης πλατφορμών, ώστε οι 

φορείς αυτοί να πάψουν να παρακάμπτουν την εθνική νομοθεσία με αποκλειστικό 

σκοπό την αύξηση των κερδών τους· τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να καθιστούν δυνατή 

την παρακολούθηση της καταβολής φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

των πρακτικών αξιολόγησης της εργασίας στις πλατφόρμες· 

11. καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι πλατφόρμες 

συμμορφώνονται προς τους νόμους του τόπου στον οποίο παρέχεται η υπηρεσία και 

πληρώνουν τους φόρους τους εκεί, ότι ο ιστότοπος έχει τον χώρο του κράτους μέλους 

στο οποίο η πλατφόρμα παρέχει την υπηρεσία και ανήκει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

του οποίου η νομική και φορολογική έδρα βρίσκεται στο ίδιο κράτος μέλος, και ότι ο 

λογαριασμός στον οποίο γίνονται οι πληρωμές και οι συναλλαγές ανοίγεται σε τράπεζα 

στο ίδιο κράτος μέλος· 

12. τονίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν μέτρα σε εθνικό επίπεδο για 

να προσφέρουν έναν βαθμό ασφάλειας δικαίου, δηλαδή για να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες 

για όλους, ανεξάρτητα από το αν δραστηριοποιούνται στους παραδοσιακούς διαύλους ή 

στους διαύλους της συνεργατικής οικονομίας και της κοινοχρηστικής οικονομίας εν 

γένει: πιστοποιητικά, εξουσιοδοτήσεις, άδειες, επαγγελματικά προσόντα, πρωτόκολλα 

υγείας, καταλληλότητα των εγκαταστάσεων, φορολογία, ασφάλιση, ρύθμιση της 

αγοράς εργασίας, κ.λπ.· υπογραμμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι είναι πρωτίστως 

απαραίτητο να αποφευχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός που αποβαίνει σε βάρος των 
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παραδοσιακών δραστηριοτήτων, όπως επίσης να εξασφαλίζεται ίδια κοινωνική 

προστασία για τους εργαζομένους και να παρέχονται ίδιες εγγυήσεις ασφάλειας στους 

πελάτες· 

13. τονίζει την ανάγκη για πραγματική ψηφιακή κυριαρχία σε εθνικό επίπεδο, με την 

ύπαρξη πολιτικών για στρατηγικές επενδύσεις στους ψηφιακούς κλάδους και με τη 

διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων, αμφότερα υπό την αποκλειστική ευθύνη 

των κρατών μελών· 

14. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 

Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών. 

Or. en 

 

 


