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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τη συνεργατική οικονομία 

(2016/0000(INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με την πορεία προς 

μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά1, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Μαΐου 2016, σχετικά με τη στρατηγική για 

την ενιαία αγορά2, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουνίου 2016, με τίτλο 

«Ευρωπαϊκή ατζέντα για μια συνεργατική οικονομία» (COM(2016)0356), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2016, με τίτλο 

«Επιγραμμικές πλατφόρμες και ψηφιακή ενιαία αγορά – Ευκαιρίες και προκλήσεις για 

την Ευρώπη»(COM(2016)0288), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο 

«Αναβάθμιση της ενιαίας αγοράς: περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις» (COM(2015)0550), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2015, με τίτλο 

«Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» (COM(2015)0192), 

– έχοντας υπόψη το Συμβούλιο «Ανταγωνιστικότητα», της 29ης Σεπτεμβρίου 2016, και 

τα αποτελέσματά του, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική 

αγορά («οδηγία για τις υπηρεσίες»)3, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της 

κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά 

(«οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»)4, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των 

επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση 

της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 

2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («Οδηγία 

                                                 
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0009. 
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0237. 
3 ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36. 
4 ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1. 
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για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές»)1, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, για τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για 

την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της οδηγίας 2002/58/ΕΚ σχετικά με την 

επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής 

ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

2006/2004 για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την 

επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών («οδηγία για την 

προστασία των καταναλωτών»)2, 

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 

2016 σχετικά με την καθοδήγηση για την εφαρμογή της οδηγίας για τις αθέμιτες 

εμπορικές πρακτικές (UCPD) (SWD(2016)0163), 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 

Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)3, 

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 7ης Δεκεμβρίου 

2016, με τίτλο «Συνεργατική οικονομία και επιγραμμικές πλατφόρμες: ένα κοινό όραμα 

πόλεων και περιφερειών»4, 

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 

Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τη συνεργατική οικονομία5, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 

Καταναλωτών (A8-0000/2017), 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργατική οικονομία έχει γνωρίσει ταχεία ανάπτυξη τα 

τελευταία χρόνια όσον αφορά τους χρήστες, τις συναλλαγές και τα έσοδα, 

αναδιαμορφώνοντας τον τρόπο παροχής προϊόντων και υπηρεσιών και θέτοντας 

προκλήσεις για τις εδραιωμένες εταιρείες σε πολλούς οικονομικούς τομείς· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι ριζικές αλλαγές έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο 

νομικό πλαίσιο, ακυρώνοντας τα καθιερωμένα όρια μεταξύ καταναλωτή και παρόχου, 

εργαζομένου και αυτοαπασχολούμενου, καθώς και την επαγγελματική και μη 

επαγγελματική παροχή υπηρεσιών, αμφισβητώντας, ως εκ τούτου, πολλούς κρίσιμους 

τομείς του ενωσιακού δικαίου· 

                                                 
1 ΕΕ L 149 της 11.6.2005, σ. 22. 
2 ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 11 
3 ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1. 
4 ECON-VI/016. 
5 INT/793 EESC-2016-3545-00-00-AC-TRA. 
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Γενικά ζητήματα 

1. επικροτεί την ανακοίνωση για μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τη συνεργατική οικονομία, 

και υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα προς μια περισσότερο 

σφαιρική και φιλόδοξη στρατηγική της ΕΕ για τον τομέα· 

2. πιστεύει ότι, αν η συνεργατική οικονομία αναπτυχθεί με υπεύθυνο τρόπο, ενδέχεται να 

δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες για πολίτες και καταναλωτές, οι οποίοι 

επωφελούνται από τη βελτίωση του ανταγωνισμού, από εξατομικευμένες υπηρεσίες και 

χαμηλότερες τιμές· 

3. συμφωνεί ότι η συνεργατική οικονομία θα μπορούσε επίσης να δημιουργήσει νέες 

επιχειρηματικές ευκαιρίες, θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, και να συμβάλει σημαντικά 

στη δημιουργία ενός οικονομικού συστήματος που θα είναι όχι μόνο περισσότερο 

αποδοτικό αλλά και κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο· 

4. αναγνωρίζει, παράλληλα, ότι η συνεργατική οικονομία έχει σημαντικό αντίκτυπο σε 

παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα· υπογραμμίζει τον κίνδυνο ύπαρξης 

διαφορετικών νομικών προτύπων για παρεμφερείς οικονομικούς παράγοντες· εκφράζει 

ανησυχία για τον κίνδυνο μείωσης της προστασίας των καταναλωτών, των 

δικαιωμάτων των εργαζομένων και της φορολογικής συνέπειας· αναγνωρίζει τις 

επιπτώσεις που έχουν οι συνεργατικές επιχειρήσεις στο αστικό περιβάλλον· 

5. επισημαίνει τους κινδύνους αύξησης των γκρίζων περιοχών στη νομοθεσία, την 

επακόλουθη παράκαμψη των υφιστάμενων κανονισμών και τον κατακερματισμό της 

ενιαίας αγοράς· γνωρίζει ότι, εάν δεν υπάρξει κατάλληλη διαχείριση, οι συγκεκριμένες 

αλλαγές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νομική αβεβαιότητα σχετικά με τους 

ισχύοντες κανόνες και σε περιορισμούς στην άσκηση των ατομικών δικαιωμάτων· 

6. θεωρεί ότι η ανάπτυξη ενός δυναμικού και σαφούς νομικού περιβάλλοντος είναι 

εξαιρετικά σημαντική για την άνθηση της συνεργατικής οικονομίας στην ΕΕ· 

Συνεργατική οικονομία στην ΕΕ 

7. τονίζει ότι η συνεργατική οικονομία πρέπει να θεωρείται όχι μόνο επιχειρηματικό 

μοντέλο αλλά και νέα μορφή ενοποίησης της οικονομίας με την κοινωνία, η οποία είναι 

σε θέση να ενοποιήσει τις οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις και να δημιουργήσει νέες 

μορφές κοινότητας· 

8. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η συνεργατική οικονομία στην Ευρώπη έχει 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δεδομένου ότι, σε γενικές γραμμές, είναι περισσότερο 

εδραιωμένη σε τοπικό επίπεδο, αντικατοπτρίζοντας την ευρωπαϊκή επιχειρηματική 

δομή η οποία αποτελείται κυρίως από ΜΜΕ· 

9. σημειώνει ότι οι ευρωπαίοι επιχειρηματίες επιδεικνύουν σημαντική τάση δημιουργίας 

συνεργατικών πλατφορμών για κοινωνικούς σκοπούς, και αναγνωρίζει την ύπαρξη 

αυξανόμενου ενδιαφέροντος για μοντέλα συνεργατικής διακυβέρνησης· 

10. υπογραμμίζει τη σημασία της πρόληψης κάθε μορφής διακρίσεων προκειμένου να 

δοθεί, ιδίως σε μειονεκτούντα άτομα και κοινότητες, αποτελεσματική και ισότιμη 
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πρόσβαση σε συνεργατικές υπηρεσίες· 

11. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την εφαρμογή μη κερδοσκοπικών, συνεργατικών 

πρακτικών με γνώμονα τον χρήστη και με στόχο την εδραίωση της ανταλλαγής και της 

συνεργασίας, καθώς και μια προσέγγιση στη συνεργατική οικονομία η οποία να 

προσανατολίζεται στα κοινά, προκειμένου να προωθηθεί η δυνατότητα επέκτασης της 

κοινωνικής οικονομίας και η πρόσβαση στην ανοιχτή γνώση· 

Ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ: ομότιμοι, καταναλωτές, συνεργατικές πλατφόρμες 

12. εκφράζει την ανησυχία του διότι, μολονότι ένα μεγάλο μέρος της εκκολαπτόμενης 

συνεργατικής οικονομίας εξακολουθεί να μην υπόκειται σε ρύθμιση, προκύπτουν 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών λόγω των εθνικών, περιφερειακών και 

τοπικών νομοθεσιών, καθώς και λόγω της νομολογίας, γεγονός που δημιουργεί κίνδυνο 

κατακερματισμού της ενιαίας αγοράς·  

13. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να καταπολεμήσει τον υφιστάμενο 

κατακερματισμό, εκφράζει όμως τη λύπη του για το γεγονός ότι η ανακοίνωση που 

εξέδωσε δεν διασαφήνισε επαρκώς τη δυνατότητα εφαρμογής της υφιστάμενης 

νομοθεσίας της ΕΕ σε διαφορετικά μοντέλα συνεργατικής οικονομίας· 

14. συμφωνεί με την άποψη ότι οι απαιτήσεις πρόσβασης των συνεργατικών πλατφορμών 

και παρόχων υπηρεσιών στην αγορά πρέπει να είναι αναγκαίες, αιτιολογημένες και 

αναλογικές, καθώς και ότι η εν λόγω αξιολόγηση θα πρέπει να εξαρτάται από το αν οι 

υπηρεσίες παρέχονται από επαγγελματίες ή ιδιώτες, καθορίζοντας λιγότερο αυστηρές 

νομικές απαιτήσεις για τους ομότιμους παρόχους· 

15. προτρέπει την Επιτροπή να παρέχει περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη 

μέλη με στόχο τη θέσπιση αποτελεσματικών κριτηρίων για τη διάκριση μεταξύ 

ομοτίμων και επαγγελματιών, η οποία είναι καίριας σημασίας για τη δίκαιη ανάπτυξη 

της συνεργατικής οικονομίας· 

16. παράλληλα, εφιστά την προσοχή στον κίνδυνο η θέσπιση ορίων να δημιουργήσει 

ανισότητες μεταξύ πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων αφενός, και των ομοτίμων 

αφετέρου· ζητεί, συνεπώς, την αναθεώρηση της νομοθεσίας που ισχύει για τους 

επαγγελματίες παρόχους υπηρεσιών προκειμένου να εξασφαλιστούν ισότιμες συνθήκες 

ανταγωνισμού μεταξύ συγκρίσιμων κατηγοριών παρόχων υπηρεσιών και να αρθούν 

περιττά ρυθμιστικά εμπόδια· 

17. πιστεύει ότι οι καταναλωτές πρέπει να τυγχάνουν υψηλού και επαρκούς επιπέδου 

προστασίας, ανεξαρτήτως του αν οι υπηρεσίες παρέχονται από επαγγελματίες ή 

ομοτίμους· υπογραμμίζει, ειδικότερα, τη σημασία της προστασίας των καταναλωτών σε 

συναλλαγές μεταξύ ομοτίμων· επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής για 

διασφάλιση της επάρκειας του δικαίου προστασίας των καταναλωτών και την πρόληψη 

κατάχρησης της συνεργατικής οικονομίας· 

18. τονίζει ότι, σε πολλές περιπτώσεις, απαιτούνται περαιτέρω κανόνες για την προστασία 

των καταναλωτών στη συνεργατική οικονομία, ιδίως λόγω της συνεχιζόμενης 

ασύμμετρης πληροφόρησης ή της έλλειψης επιλογών· 
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19. καλεί την Επιτροπή να διασαφηνίσει το καθεστώς ευθύνης των συνεργατικών 

πλατφορμών, το οποίο θα μπορούσε να βελτιώσει την υπεύθυνη συμπεριφορά και να 

αυξήσει την εμπιστοσύνη των χρηστών· 

20. καλεί την Επιτροπή να ελέγξει περαιτέρω τη νομοθεσία της ΕΕ προκειμένου να 

μειωθούν οι αβεβαιότητες που συνδέονται με τους κανόνες που ισχύουν για τις 

συνεργατικές επιχειρήσεις και να αξιολογηθεί αν είναι θεμιτή η θέσπιση νέων κανόνων 

ή η τροποποίηση των υφιστάμενων· 

21. πιστεύει ότι κάθε νέος κανονισμός θα πρέπει να αξιοποιεί τις ικανότητες αυτοδιοίκησης 

που παρέχουν οι πλατφόρμες· είναι πεπεισμένο ότι οι συνεργατικές πλατφόρμες θα 

μπορούσαν να αναλάβουν ενεργό ρόλο σε ένα τέτοιο νέο ρυθμιστικό περιβάλλον, 

διορθώνοντας ένα μεγάλο όγκο ασύμμετρης πληροφόρησης, καθώς και άλλες 

αδυναμίες της αγοράς που παραδοσιακά αντιμετωπίζονται μέσω κανονιστικών 

ρυθμίσεων, ιδίως μέσω ψηφιακών μηχανισμών διαμόρφωσης κλίματος εμπιστοσύνης·  

22. παράλληλα, πιστεύει ακράδαντα ότι η εν λόγω ικανότητα αυτορρύθμισης δεν 

υπονομεύει την ανάγκη ρύθμισης, ιδίως όσον αφορά τις αδυναμίες της αγοράς που δεν 

μπορούν να αντιμετωπίσουν οι πλατφόρμες, καθώς και άλλους κανονιστικούς στόχους 

(π.χ. καταπολέμηση ανισοτήτων, ενίσχυση της δικαιοσύνης, της συμμετοχής και του 

ανοιχτού χαρακτήρα κ.λπ.)· 

23. επισημαίνει ότι είναι καίριας σημασίας να διασαφηνιστούν οι μέθοδοι λήψης 

αποφάσεων βάσει αλγορίθμων και να διασφαλιστεί η αλγοριθμική δικαιοσύνη· τονίζει 

ότι είναι αναγκαία η επαλήθευση της δυνητικής βλάβης που μπορούν να προκαλέσουν 

τα μαζικά δεδομένα στην ιδιωτική ζωή των πολιτών, η αξιολόγηση του αντίκτυπου που 

έχουν τα δεδομένα σε διαφορετικά τμήματα της κοινωνίας και η πρόληψη της 

εισαγωγής διακρίσεων· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει αποτελεσματικά κριτήρια για 

την ανάπτυξη αρχών αλγοριθμικής λογοδοσίας για τις συνεργατικές πλατφόρμες που 

βασίζονται στη γνώση· 

24. είναι πεπεισμένο ότι πρέπει να αναπτυχθεί ένα κοινό, οριζόντιο και εναρμονισμένο 

ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ, αποτελούμενο από ένα συνδυασμό γενικών αρχών και 

ειδικών κανόνων, συμπληρωματικά προς τομεακούς κανονισμούς που ενδεχομένως να 

απαιτούνται· 

25. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα φιλόδοξο πλαίσιο επιβολής και να στηρίζει τα 

κράτη μέλη στην ανάπτυξη μιας ισχυρής νοοτροπίας συμμόρφωσης και επιβολής· 

Ανταγωνισμός και φορολογική συνέπεια 

26. ενθαρρύνει την Επιτροπή να προωθήσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των 

συνεργατικών πλατφορμών· τονίζει ότι είναι σημαντικό να εντοπιστούν και να 

αντιμετωπιστούν οι φραγμοί για την ανάπτυξη και την αύξηση του αριθμού των 

συνεργατικών επιχειρήσεων, ιδίως των νεοφυών· υπογραμμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, 

την ανάγκη για ελεύθερη ροή δεδομένων, δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων και 

διαλειτουργικότητα, τα οποία διευκολύνουν τη μετάβαση μεταξύ πλατφορμών και την 

αποτροπή του εγκλωβισμού, και αποτελούν βασικούς παράγοντες για θεμιτό 

ανταγωνισμό και ενδυνάμωση των χρηστών συνεργατικών πλατφορμών· 
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27. εκφράζει την ανησυχία του για τις δυσκολίες που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής όσον 

αφορά τη φορολογική συνέπεια και την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας, παρά 

την αυξημένη ιχνηλασιμότητα των οικονομικών συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικών 

πλατφορμών· 

28. τονίζει, περαιτέρω, την επείγουσα ανάγκη για συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών 

και των συνεργατικών πλατφορμών όσον αφορά τη φορολογική συνέπεια και την 

είσπραξη φόρων· 

29. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν σε ένα ενιαίο σύνολο πληροφοριών τις 

οποίες οι επιχειρήσεις οφείλουν να δημοσιοποιούν στις φορολογικές αρχές στο πλαίσιο 

των οικείων υποχρεώσεων φορολογικής ενημέρωσης· 

30. συμφωνεί ότι θα πρέπει να ισχύουν λειτουργικά όμοιες φορολογικές υποχρεώσεις για 

επιχειρήσεις που παρέχουν συγκρίσιμες υπηρεσίες, και είναι πεπεισμένο ότι η 

παραγωγή κέρδους θα πρέπει να συνεπάγεται την καταβολή φόρων· 

Αντίκτυπος στην αγορά εργασίας και στα δικαιώματα των εργαζομένων 

31. τονίζει ότι η ψηφιακή επανάσταση έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας και 

ότι οι τάσεις που αναδύονται στο πλαίσιο της συνεργατικής οικονομίας αποτελούν 

μέρος μιας ευρύτερης τάσης· 

32. επισημαίνει την καίρια σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων 

στις συνεργατικές υπηρεσίες, της αποφυγής του κοινωνικού ντάμπινγκ και της 

διασφάλισης δίκαιων συνθηκών εργασίας και επαρκούς κοινωνικής προστασίας· 

33. εκφράζει την ανησυχία του για τον κίνδυνο οι κατ’ απαίτηση εργαζόμενοι να μην 

τυγχάνουν πραγματικής νομικής προστασίας, καθώς και για το ενδεχόμενο οι 

συνεργατικές πλατφόρμες να μετακυλίουν τους κινδύνους στους εργαζομένους που δεν 

έχουν επιχειρηματικές αρμοδιότητες· 

Τοπική διάσταση της συνεργατικής οικονομίας 

34. παρατηρεί ότι οι τοπικές κυβερνήσεις εργάζονται ήδη για τη ρύθμιση και την 

προώθηση της συνεργατικής οικονομίας, εστιάζοντας σε συνεργατικές πρακτικές τόσο 

ως αντικείμενο των πολιτικών τους όσο και ως βασική αρχή νέων μορφών 

συνεργατικής διακυβέρνησης· 

35. πιστεύει ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο ελιγμών ώστε οι εθνικές, περιφερειακές και 

τοπικές αρχές να εγκρίνουν κανονισμούς συγκεκριμένου πλαισίου με σκοπό την 

επίτευξη σαφώς καθορισμένων στόχων δημοσίου συμφέροντος, μέσω αναλογικών 

μέτρων που συνάδουν πλήρως με τη νομοθεσία της ΕΕ· καλεί, ως εκ τούτου, την 

Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη στη διαδικασία χάραξης πολιτικής και στη 

θέσπιση κανονισμών που συνάδουν με το δίκαιο της ΕΕ· 

36. σημειώνει ότι πρωτοπόροι σε αυτόν τον τομέα είναι οι πόλεις, δεδομένου ότι αστικές 

συνθήκες όπως η πληθυσμιακή πυκνότητα και η φυσική εγγύτητα ευνοούν την 

υιοθέτηση συνεργατικών πρακτικών· είναι επίσης πεπεισμένο ότι η συνεργατική 

οικονομία μπορεί να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες τόσο στις εσωτερικές περιφέρειες 
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όσο και στις αγροτικές περιοχές· 

Προώθηση της συνεργατικής οικονομίας 

37. επισημαίνει τη σημασία ύπαρξης επαρκών ικανοτήτων και δεξιοτήτων προκειμένου να 

δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα να διαδραματίσουν ενεργό 

ρόλο στη συνεργατική οικονομία· είναι της άποψης ότι το δυναμικό της συνεργατικής 

οικονομίας θα αξιοποιηθεί πλήρως μόνο μέσω αποτελεσματικών πολιτικών κοινωνικής 

ένταξης σε ενωσιακό επίπεδο, με αφετηρία την ικανή και κριτική χρήση των ΤΠΕ ως 

βασικής δεξιότητας για στρατηγικές διά βίου μάθησης· 

38. εφιστά την προσοχή στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές συνεργατικές 

πλατφόρμες όσον αφορά την απόκτηση πρόσβασης σε επιχειρηματικά κεφάλαια και 

την οικεία στρατηγική ανάπτυξης, γεγονός που επιτείνεται αφενός λόγω του μικρού 

μεγέθους και του κατακερματισμού των εγχώριων αγορών και αφετέρου λόγω σοβαρής 

έλλειψης διασυνοριακών επενδύσεων· 

39. τονίζει ότι τα συστήματα συνεργατικής χρηματοδότησης («crowd-funding») είναι 

επιτυχημένα μόνο όταν εντάσσονται μαζί με παραδοσιακούς διαύλους χρηματοδότησης 

σε ένα αποτελεσματικό οικοσύστημα χρηματοδότησης· 

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

Επιτροπή. 



 

PE595.756v01-00 10/16 PR\1113122EL.docx 

EL 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. Συνεργατική οικονομία: γενική επισκόπηση 

Η έννοια της «συνεργατικής οικονομίας» καλύπτει έναν μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων οι 

οποίες απορρέουν από ποικίλα συνεργατικά επιχειρηματικά μοντέλα, συμπεριλαμβανομένων 

μοντέλων που δεν έχουν ως γνώμονα το κέρδος· τα επιχειρηματικά μοντέλα κυμαίνονται από 

συνεργατικές πλατφόρμες που διευκολύνουν την ανταλλαγή αγαθών ή υπηρεσιών σε 

ολόκληρο τον κόσμο έως μικρές συνεργατικές ΜΜΕ που παρέχουν υπηρεσίες στις τοπικές 

κοινωνίες. 

Τα τελευταία χρόνια, η συνεργατική οικονομία γνώρισε ταχεία ανάπτυξη όσον αφορά τους 

χρήστες, τις συναλλαγές και τα έσοδα, αναδιαμορφώνοντας τελικά τον τρόπο παροχής 

προϊόντων και υπηρεσιών σε πολλούς τομείς· Στις αρχές του 2014, επηρεάστηκαν κυρίως έξι 

τομείς δραστηριοτήτων (αγαθά/λιανική, υπηρεσίες, χώροι/καταλύματα, διατροφικά αγαθά, 

μεταφορές και χρήματα). Έως το 2016, ο αριθμός των τομέων είχε σχεδόν τριπλασιαστεί: 

επέκταση σε νέους τομείς (δηλαδή, υγεία, μάθηση, εφοδιαστική, δήμοι, χώροι, υπηρεσίες 

κοινής ωφέλειας, όπως ενέργεια, κ.λπ.) ή δημιουργία νέων ειδών δραστηριοτήτων (δηλαδή 

μετακίνηση των κατασκευαστών στο τομέα των αγαθών). 

Συχνά γίνεται εναλλακτική χρήση μιας σειράς όρων για την περιγραφή αυτού του ταχέως 

εξελισσόμενου φαινομένου: οικονομία των ανταλλαγών, οικονομία ομοτίμων, οικονομία κατ’ 

απαίτηση, αγορές πλατφορμών μεταξύ ομοτίμων, οικονομία των ελεύθερων επαγγελματιών, 

συνεργατική κατανάλωση, συμμετοχικός καπιταλισμός, (κ.λπ). Οι συγκεκριμένοι ορισμοί 

αντανακλούν τον δυναμικό χαρακτήρα του φαινομένου, καθώς επίσης την κλίμακα και την 

ένταση του συνεχιζόμενου πολιτικού και ακαδημαϊκού διαλόγου σχετικά με αυτό. 

Μέχρι στιγμής, υπάρχουν ήδη αρκετοί ορισμοί για τη συνεργατική οικονομία. Σύμφωνα με το 

λεξικό της Οξφόρδης, η συνεργατική οικονομία ορίζεται ως εξής: «ένα οικονομικό σύστημα 

στο πλαίσιο του οποίου γίνεται ανταλλαγή περιουσιακών στοιχείων ή υπηρεσιών μεταξύ 

ιδιωτών, είτε δωρεάν είτε έναντι αμοιβής, συνήθως μέσω του διαδικτύου»1. Στην ανακοίνωσή 

της η Επιτροπή ορίζει τη συνεργατική οικονομία ως «επιχειρηματικά μοντέλα όπου τις 

δραστηριότητες διευκολύνουν συνεργατικές πλατφόρμες. Οι συνεργατικές πλατφόρμες 

δημιουργούν μια ανοικτή αγορά για την προσωρινή χρήση αγαθών ή υπηρεσιών που συχνά 

παρέχουν ιδιώτες», ενώ παράλληλα ορίζει ότι οι συναλλαγές συνεργατικής οικονομίας συχνά 

δεν περιλαμβάνουν αλλαγή κυριότητας και μπορούν να είναι κερδοσκοπικές ή μη 

κερδοσκοπικές. 

Στο πλαίσιο της συνεργατικής οικονομίας και των επιχειρηματικών της μοντέλων, 

εντοπίζονται σε γενικές γραμμές τρία βασικά είδη παραγόντων: 

i) πάροχοι υπηρεσιών - ιδιώτες που παρέχουν υπηρεσίες (περιουσιακά στοιχεία, δεξιότητες, 

χρόνο δωρεάν ή έναντι αμοιβής) ευκαιριακά (ομότιμοι) ή επαγγελματίες· 

ii) χρήστες των εν λόγω υπηρεσιών, και 

iii) συνεργατικές πλατφόρμες που συνδέουν την προσφορά και τη ζήτηση σε πραγματικό 

                                                 
1 Βλέπε: https://en.oxforddictionaries.com/definition/sharing_economy 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/sharing_economy


 

PR\1113122EL.docx 11/16 PE595.756v01-00 

 EL 

χρόνο και διευκολύνουν τις συναλλαγές. 

2. Απάντηση της Επιτροπής 

Τον Ιούνιο του 2016, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο Ευρωπαϊκή ατζέντα για μια 

συνεργατική οικονομία, προκειμένου αφενός να επιλυθούν τα προβλήματα που αφορούν την 

αβεβαιότητα σχετικά με ορισμένα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις διαφορετικών 

παραγόντων που συμμετέχουν στη συνεργατική οικονομία, και αφετέρου να δοθούν 

απαντήσεις με βάση μια ενωσιακή προοπτική. Στόχος της ανακοίνωσης είναι να παράσχει μη 

δεσμευτική καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της ισχύουσας ενωσιακής 

νομοθεσίας στα επιχειρηματικά μοντέλα της συνεργατικής οικονομίας. Εξετάζει ζητήματα με 

τα οποία έρχονται αντιμέτωποι τόσο οι παράγοντες της αγοράς όσο και οι δημόσιες αρχές, τα 

οποία ομαδοποιεί σε πέντε βασικούς τομείς: 1) Όροι πρόσβασης στην αγορά· 2) Καθεστώτα 

ευθύνης· 3) Προστασία των χρηστών· 4) Αυτοαπασχολούμενοι και εργαζόμενοι στη 

συνεργατική οικονομία· 5) Φορολόγηση. 

3. Βασικά ζητήματα που συνδέονται με τη συνεργατική οικονομία 

3.1 Ευκαιρίες και οφέλη 

Η συνεργατική οικονομία μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες για τους 

καταναλωτές, τους επιχειρηματίες και τους πολίτες, και επίσης να δημιουργήσει νέες θέσεις 

εργασίας, ανάπτυξη και πηγές εισοδήματος. 

Εκτιμάται ότι από τις συνεργατικές πλατφόρμες που δραστηριοποιούνται σε πέντε βασικούς 

τομείς της συνεργατικής οικονομίας προέκυψαν το 2015 έσοδα ύψους 3,6 δισεκατομμυρίων 

ευρώ στην ΕΕ1. Η συνεργατική οικονομία παρουσιάζει σημαντικό δυναμικό, με ετήσια 

αύξηση που υπερβαίνει το 25%2 και, θεωρητικά, εκτιμάται ότι το οικονομικό κέρδος που 

συνδέεται με την καλύτερη χρήση των ικανοτήτων ως αποτέλεσμα της συνεργατικής 

οικονομίας θα μπορούσε να φτάσει τα 572 δισεκατομμύρια ευρώ3. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα 

νούμερα θα πρέπει να εξεταστούν με προσοχή, δεδομένου ότι, παρά την αυξανόμενη 

οικονομική σημασία της συνεργατικής οικονομίας, η μέτρηση της αξίας της παραμένει 

δύσκολη. Αυτό οφείλεται επίσης στην έλλειψη συμφωνηθείσας μεθοδολογίας σχετικά με τον 

τρόπο μέτρησης των πολλαπλών επιπτώσεων που έχει η συνεργατική οικονομία στην 

οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον, καθώς στην ελλιπή συλλογή δεδομένων. 

Αρκετές έρευνες έδειξαν σημαντική στήριξη και ενδιαφέρον εκ μέρους των καταναλωτών 

στη συνεργατική οικονομία4. Παρέχεται στους ομοτίμους μια σειρά αιτίων και κινήτρων για 

να συμμετέχουν σε αυτό το νέο επιχειρηματικό μοντέλο, όπως οικονομικά οφέλη, οφέλη που 

συνδέονται με την ποιότητα και την εμπειρία, καθώς και ποιοτικές κοινωνικές η κοινωνιακές 

επιπτώσεις. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, το 42% των καταναλωτών θεωρεί πιο 

εύχρηστες τις υπηρεσίες της συνεργατικής οικονομίας, ενώ το 33% εκτιμά το γεγονός ότι 

                                                 
1 The Sharing Economy, περιπτωσιολογική μελέτη της 12ης Σεπτεμβρίου 2013 από την PWC.  
2 Ό.π. (PWC(2013). 
3 Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, The Cost of Non-Europe in the sharing economy, 2016. 
4 Σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ενώσεων Καταναλωτών (ΕΓΕΚ) του Ιουλίου 2015, το 

70% των καταναλωτών συμμετείχαν τουλάχιστον μία φορά, ενώ το 60-80% των συμμετεχόντων στην έρευνα 

δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι από την εμπειρία τους· το 32% αυτών συμμετείχαν ως «παραγωγοί-

καταναλωτές». 
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είναι φθηνότερες ή ακόμα και δωρεάν1.  

3.2 Βασικές προκλήσεις και κίνδυνοι 

Παράλληλα, αξίζει επίσης να επισημανθούν οι σημαντικές επιπτώσεις που έχουν τα 

επιχειρηματικά μοντέλα της συνεργατικής οικονομίας σε πολλές παραδοσιακές επιχειρήσεις 

και στα οικεία καθιερωμένα μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης. Τα τελευταία χρόνια, η 

ραγδαία και μη ρυθμιζόμενη ανάπτυξη του εν λόγω φαινομένου έχει δημιουργήσει μια σειρά 

προκλήσεων και δυνητικών κινδύνων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να εξεταστούν. 

Καταρχάς, έχουν προκύψει πολυάριθμα ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα και το 

καθεστώς προστασίας του καταναλωτή όσον αφορά ευαίσθητα ζητήματα όπως τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα, η διαφάνεια και η αξιοπιστία των πληροφοριών που παρέχονται 

στους καταναλωτές, τα καθεστώτα ευθύνης των συνεργατικών πλατφορμών, η αλγοριθμική 

δικαιοσύνη και πιθανές μορφές διακρίσεων. Υφίσταται δυνητικά κίνδυνος υποβάθμισης των 

ελάχιστων προτύπων, ιδίως σε συναλλαγές μεταξύ ομοτίμων (P2P), όταν γίνεται σύγκριση με 

τα υφιστάμενα πρότυπα που εφαρμόζονται σε παρόμοιες υπηρεσίες που παρέχουν 

επαγγελματίες. Επιπλέον, η ταχεία διάδοση των συνεργατικών πλατφορμών σε ορισμένους 

τομείς έχει δημιουργήσει τον κίνδυνο αθέμιτου ανταγωνισμού, με τη δημιουργία νέων 

μονοπωλίων και μηχανισμού εγκλωβισμού. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει επίσης σοβαρές 

δυσκολίες όσον αφορά τη φορολογική συνέπεια και την εφαρμογή της φορολογικής 

νομοθεσίας, παρά την αυξημένη ιχνηλασιμότητα των οικονομικών συναλλαγών· 

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι τα συνεργατικά επιχειρηματικά 

μοντέλα που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ψηφιακής επανάστασης έχουν 

σοβαρό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας καθώς και στις εργασιακές σχέσεις μεταξύ 

συνεργατικών πλατφορμών και εργαζομένων, γεγονός που ενέχει σαφή κίνδυνο υπονόμευσης 

των δίκαιων συνθηκών εργασίας, των ελάχιστων νομικών προτύπων και της επαρκούς 

κοινωνικής προστασίας. 

3.3 Ρυθμιστικό πλαίσιο 

Προκύπτουν δύο βασικά ζητήματα όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο: 1) ποιες διατάξεις του 

κοινοτικού κεκτημένου μπορούν να εφαρμοστούν στη συνεργατική οικονομία· 2) εάν οι 

ισχύοντες κανόνες της ΕΕ ενδείκνυνται για την παροχή της απαιτούμενης σαφήνειας, 

ενίσχυσης και προστασίας για τους διάφορους παράγοντες στο πλαίσιο της συνεργατικής 

οικονομίας. 

Τα συνεργατικά επιχειρηματικά μοντέλα είναι περισσότερο πολύπλοκα και διαφοροποιημένα, 

παρουσιάζουν διαφορετικό βαθμό αποκέντρωσης, αποεπαγγελματοποίηση και συμμετοχή 

νέων οικονομικών παραγόντων, ομοτίμων/παραγωγών-καταναλωτών. Επιπλέον, δεν έχουν 

ακόμα διασαφηνιστεί σαφείς διαχωριστικές γραμμές μεταξύ επαγγελματία παρόχου 

υπηρεσιών/εμπόρου και καταναλωτή λόγω της ύπαρξης πολύπλευρων σχέσεων, στις οποίες ο 

καταναλωτής αναλαμβάνει ρόλο παρόχου υπηρεσιών είτε στο πλαίσιο συναλλαγών μεταξύ 

καταναλωτών (P2P) είτε στο πλαίσιο συναλλαγών μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων.  

Προκύπτουν δυσκολίες, δεδομένου ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο της ΕΕ σχεδιάστηκε 

για να ρυθμίζει τις συμβατικές επιχειρήσεις και να προστατεύει τα δικαιώματα των 

                                                 
1 Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 438, Ιούνιος 2016, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
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καταναλωτών ως ευάλωτου συμβαλλόμενου σε μια επιχειρηματική συναλλαγή. Ανακύπτουν 

ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των διαφόρων παραγόντων στο 

πλαίσιο της συνεργατικής οικονομίας, τα οποία δημιουργούν κλίμα αβεβαιότητας. Η 

αβεβαιότητα αυτή συνδέεται με ορισμένες πτυχές, με βασικότερες το ισχύον ρυθμιστικό 

πλαίσιο της ΕΕ, τις ρυθμιστικές υποχρεώσεις για διαφορετικούς παράγοντες εντός της 

συνεργατικής οικονομίας, τα δικαιώματα των καταναλωτών, το καθεστώς ευθύνης, το 

καθεστώς εργαζομένων και το φορολογικό καθεστώς. 

3.4 Κίνδυνος κατακερματισμού της ενιαίας αγοράς 

Η συνεργατική οικονομία έχει πυροδοτήσει διάφορες ρυθμιστικές αντιδράσεις όχι μόνο από 

τα κράτη μέλη αλλά και από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές και τις περιοχές 

δικαιοδοσίας τους, καθώς και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο1. Οι απαντήσεις και οι 

αντιδράσεις παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές και αντανακλούν διαφορετικές προσεγγίσεις 

των κρατών μελών στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει το επιχειρηματικό μοντέλο 

της συνεργατικής οικονομίας, ακόμα και εντός της ίδιας χώρας. 

Ορισμένα κράτη μέλη αναπτύσσουν ειδικά μέτρα και θεσπίζουν κριτήρια βάσει των οποίων 

οι ομότιμοι υπόκεινται σε λιγότερο αυστηρές νομικές απαιτήσεις· σε ορισμένες περιπτώσεις, 

γίνεται διάκριση μεταξύ επαγγελματικής και μη επαγγελματικής παροχής υπηρεσιών, 

θεσπίζοντας όρια για τα έσοδα των ομοτίμων στο πλαίσιο της συνεργατικής οικονομίας και 

εφαρμόζοντας χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές2. Σε κάποιες άλλες χώρες, οι εθνικές 

αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο θέσπισης αυστηρότερων υποχρεώσεων ενημέρωσης για τις 

συνεργατικές πλατφόρμες3. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι πόλεις συγκαταλέγονται μεταξύ των πρώτων που ανταποκρίθηκαν 

στη συνεργατική οικονομία, δεδομένου ότι αστικές συνθήκες όπως η πληθυσμιακή 

πυκνότητα και η φυσική εγγύτητα ευνοούν την ταχύτερη διάδοση της υιοθέτησης 

συνεργατικών πρακτικών, ιδίως σε ορισμένους τομείς, όπως τα καταλύματα και οι 

μεταφορές4. Ορισμένες θετικές περιπτώσεις συνεργασίας μεταξύ τοπικών αρχών και 

συνεργατικών πλατφορμών έχουν δημιουργήσει ορθές πρακτικές, όπως η παροχή 

επαγγελματικής κατάρτισης για παραγωγούς-καταναλωτές, συστήματα ασφάλισης ή αύξηση 

της ενημέρωσης των χρηστών σχετικά με πιθανές φορολογικές και νομικές υποχρεώσεις5. 

Αυτά και κάποια άλλα παραδείγματα μέτρων που λαμβάνουν ορισμένα κράτη μέλη, 

περιφερειακές αρχές και πόλεις, συχνά με την ενεργό συμμετοχή των ίδιων των 

συνεργατικών πλατφορμών, αναδεικνύουν μια σειρά βέλτιστων πρακτικών που θα 

μπορούσαν να εφαρμοστούν σε όλη την ΕΕ. Ωστόσο, τέτοιου είδους μονομερή μέτρα 

                                                 
1 ΔΕΕ υπόθεση C-434/15, ΔΕΕ υπόθεση C-526/15.  
2 Το Βέλγιο αντιμετωπίζει το ζήτημα των ομοτίμων που παρέχουν ευκαιριακά υπηρεσίες εφαρμόζοντας ειδικό 

φορολογικό συντελεστή ύψους μόλις 10% για διάφορα έσοδα έως 5.000 ευρώ, η Ιταλία εξετάζει το ενδεχόμενο 

θέσπισης ορίου 10.000 ευρώ για έσοδα μη επαγγελματικής παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της συνεργατικής 

οικονομίας, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε πρόσφατα φορολογική έκπτωση ύψους 2.000 λιρών Αγγλίας 

για έσοδα από ιδιοκτησία ή επιχειρηματική δραστηριότητα. 
3 Γαλλία: Νόμος αριθ. 2016-1321 της 7 Οκτωβρίου 2016 για την ψηφιακή δημοκρατία. 
4 Για παράδειγμα, Γερμανία και Βέλγιο: μολονότι το Βερολίνο και οι Βρυξέλλες επιβάλλουν αυστηρές 

απαιτήσεις εγγραφής για τις πλατφόρμες καταλυμάτων, το Αμβούργο και η φλαμανδική περιφέρεια αντιστοίχως 

έχουν θεσπίσει μια αποκλίνουσα προσέγγιση, η οποία χαρακτηρίζεται από χαμηλότερες απαιτήσεις εγγραφής. 
5 Οι τοπικές αρχές της ΕΕ εφαρμόζουν ένα πιλοτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με μια πλατφόρμα 

συνεπιβατισμού, θεσπίζοντας μια πιο εύχρηστη διαδικασία υποβολής δήλωσης εισοδήματος για διάφορα 

επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται σε ηλεκτρονικές λύσεις. 
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δημιουργούν πολυάριθμους περιορισμούς και φραγμούς για τις συνεργατικές επιχειρήσεις της 

ΕΕ που επιθυμούν να αναπτυχθούν και να επεκταθούν, καθώς και για τους καταναλωτές, 

υπονομεύοντας τελικά ορισμένα από τα οφέλη της συνεργατικής οικονομίας και απειλώντας 

με κατακερματισμό την ενιαία αγορά. 

3. Βασικές προτεραιότητες του εισηγητή 

Ο εισηγητής αναγνωρίζει τις σημαντικές ευκαιρίες και τα οφέλη της συνεργατικής 

οικονομίας για την κοινωνία και την οικονομία· παράλληλα, παρακολουθεί με προσοχή τις 

δυνητικές προκλήσεις –όπως επισημαίνονται ανωτέρω– και εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για 

τον πιθανό κίνδυνο κατακερματισμού της ενιαίας αγοράς, δεδομένου ότι μεγάλο μέρος της 

συνεργατικής οικονομίας εξακολουθεί να μην υπόκειται σε ρύθμιση. 

Συνεπώς, ο εισηγητής πιστεύει ότι προέχει η ανάγκη θέσπισης ενός οριζόντιου ευρωπαϊκού 

πλαισίου το οποίο θα αποτελείται από ένα συνδυασμό γενικών αρχών και ειδικών κανόνων 

που θα ανοίξουν τον δρόμο για ένα ομοιογενές και δυναμικό πεδίο ισότιμων όρων 

ανταγωνισμού στην Ένωση και θα αποτρέψουν την εκδήλωση πιθανών αρνητικών 

επιπτώσεων για τους εργαζομένους, τον κίνδυνο αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ 

παραδοσιακών τομέων και συνεργατικών πλατφορμών και τη φοροαποφυγή. 

Εξίσου σημαντική είναι η ανάγκη να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά και οι αρμοδιότητες 

των βασικών παραγόντων της συνεργατικής οικονομίας, ιδίως όσον αφορά τα ακόλουθα: 

– σαφής διάκριση μεταξύ ομοτίμων και επαγγελματιών· 

– χαρακτήρας, καθήκοντα και αρμοδιότητες των συνεργατικών πλατφορμών· 

– υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή, μεταξύ άλλων στην παροχή υπηρεσιών/στις 

συναλλαγές μεταξύ ομοτίμων. 

Τέλος, ο εισηγητής ενθαρρύνει την περαιτέρω προώθηση ενός μοντέλου συνεργατικής 

οικονομίας της ΕΕ, μέσω χρηματοδοτικών μέσων και επενδύσεων στην εκπαίδευση. Πιστεύει 

ότι μια δίκαιη και ορθά ρυθμιζόμενη ανάπτυξη της συνεργατικής οικονομίας θα μπορούσε να 

παρέχει σημαντικές ευκαιρίες για όλους τους τομείς της κοινωνίας και να ενισχύσει μια 

περισσότερο ολοκληρωμένη και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ 

Ο κατωτέρω κατάλογος καταρτίζεται σε καθαρά εθελοντική βάση υπό την αποκλειστική 

ευθύνη του εισηγητή. Ο κατάλογος δεν είναι πλήρης. Στον εισηγητή ή στο γραφείο του 

κατατέθηκαν απόψεις από τις ακόλουθες οντότητες κατά την προετοιμασία του σχεδίου 

έκθεσης: 

 
Οντότητα 

AHTOP - Association française pour un hébergement et un tourisme professionnel  

Airbnb 

Altroconsumo  

ΕΓΕΚ - Ευρωπαϊκό Γραφείο Ενώσεων Καταναλωτών  

Blablacar 

Ινστιτούτο Bruegel  

ΣΕΔΠ - Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών 

Charlie 24 

CNA - Confederazione Nazionale dell`artigianato e della Piccola Impresa  

Collaboriamo  

Επιτροπή των Περιφερειών 

Confcommercio 

Cooperatives Europe 

Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Ενώσεων Δανίας  

EFCI - Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Καθαρισμού 

Enterprise Holdings 

Enterprise Rent-A-Car  

Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Εσθονίας στην ΕΕ 

ΕΣΣΟ- Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων 

Eurocities 

European Business Service Alliance (EBSA) 

Flintglobal  

Heetch  

HomeAway 

Hotrec 

Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ιταλίας στην ΕΕ 

Ouishare  

Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Σλοβακίας στην ΕΕ 

Uber 

Uni Global Union 

Unionen 

Volta 
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