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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και 

την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδιες 

επί της ουσίας, να συμπεριλάβουν στην πρόταση ψηφίσματός τους τις ακόλουθες προτάσεις: 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιγραμμικές πλατφόρμες (εφεξής «πλατφόρμες») είναι ένα 

είδος παρόχου υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας που διαδραματίζει ρόλο 

διαμεσολαβητή στο πλαίσιο ενός δεδομένου ψηφιακού οικοσυστήματος και καλύπτει ένα 

ευρύ φάσμα δρώντων που συμμετέχουν σε πολυάριθμες οικονομικές δραστηριότητες, 

όπως ηλεκτρονικό εμπόριο, μέσα ενημέρωσης, μηχανές αναζήτησης, συνεργατική 

οικονομία, μη κερδοσκοπικές δραστηριότητες , διανομή πολιτιστικού περιεχομένου και 

κοινωνικά δίκτυα,  και για τον λόγο αυτόν δεν υφίσταται ένας σαφής ή συγκεκριμένος 

ορισμός, η διατύπωση του οποίου είναι δύσκολη λόγω της συνεχώς εξελισσόμενης φύσης 

τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάκριση μεταξύ εμπορικών και μη εμπορικών 

πλατφορμών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαμεσολαβητές του παρελθόντος έχουν μετατραπεί πλέον σε 

παρόχους περιεχομένου και διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην πρόσβαση σε περιεχόμενο·  

λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται περισσότερες διευκρινίσεις στο ταχέως 

μεταβαλλόμενο αυτό σύστημα των πλατφορμών σχετικά με τον ενεργό ή παθητικό 

χαρακτήρα των πλατφορμών, στο πνεύμα της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ως ένα 

πρώτο βήμα για την ένταξή τους σε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο θα ενισχύσει την 

ευθύνη τους και την αξιοπιστία των υπηρεσιών τους, ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν 

περισσότερες ευκαιρίες, δίκαιους όρους και ασφάλεια δικαίου στους καταναλωτές, τα 

δικαιώματα των οποίων πρέπει πάντοτε να προστατεύονται· 

Γ. έχοντας υπόψη ότι ένα κατάλληλο και ισορροπημένο ρυθμιστικό πλαίσιο για την 

ψηφιακή οικονομία θα μπορούσε να οδηγήσει στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και 

επέκτασης του επιχειρηματικού μοντέλου που βασίζεται στις πλατφόρμες στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση· 

Δ. έχοντας υπόψη ότι οι επιγραμμικές πλατφόρμες έχουν αλλάξει ριζικά την ψηφιακή 

οικονομία κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, προσφέροντας πολλαπλά 

οφέλη στη σύγχρονη ψηφιακή κοινωνία και διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στη 

δημιουργία της «ψηφιακής αξίας», στην οποία βασίζεται η μελλοντική οικονομική 

ανάπτυξη στην ΕΕ και είναι μείζονος σημασίας για την αποτελεσματική λειτουργία της 

ψηφιακής ενιαίας αγοράς· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία πλατφορμών, με την ενίσχυση της σχέσης μεταξύ 

παρόχων υπηρεσιών, εργαζομένων και καταναλωτών, δημιουργεί ευκαιρίες και 

προκλήσεις και έχει ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση τόσο νέων όσο και υφισταμένων 

αγορών, η οποία ενδέχεται ορισμένες φορές να διαταράξει την οικονομική αξία των 

αγορών αυτών· 

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να υφίστανται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις 

πλατφόρμες και τις επιχειρήσεις που κάνουν χρήση των υπηρεσιών τους προκειμένου να 

διασφαλιστεί η εφαρμογή των ίδιων ουσιαστικών κανόνων στις υπηρεσίες που έχουν 

χαρακτήρα υποκατάστατου και να τονωθεί η καινοτομία και η ευημερία· 
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Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες πλατφόρμες παρέχουν υπηρεσίες που θεωρείται ότι 

υποκαθιστούν υπηρεσίες που παρέχονται με παραδοσιακό τρόπο και, συνεπώς, θα 

μπορούσαν να είναι σε θέση να ανταγωνίζονται φορείς λειτουργίας που υπόκεινται σε 

ειδικούς ρυθμιστικούς περιορισμούς, χωρίς αυτές ωστόσο να διέπονται επίσημα από 

ανάλογους περιορισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει είτε λόγω της 

ειδικής φύσης των υπηρεσιών που παρέχουν είτε επειδή οι διατάξεις αυτές δεν μπορούν 

να ισχύσουν ή να εφαρμοστούν σε ένα επιγραμμικό περιβάλλον· 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση της οικονομίας συνεπάγεται σημαντική διάβρωση 

της φορολογικής βάσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έσοδα των πλατφορμών θα πρέπει να 

φορολογούνται εκεί όπου παράγονται τα κέρδη· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να τεθεί τέλος στην αμφισημία ως προς τα 

δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας μεταξύ ενεργών πλατφορμών με περιεχόμενο που 

αναφορτώνεται από τους χρήστες και πλατφορμών που διαδραματίζουν απλώς ρόλο 

μεσάζοντα, είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι η περιορισμένη ευθύνη που προβλέπεται 

στο άρθρο 14 της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο εφαρμόζεται μόνο σε πλατφόρμες 

με παθητικό ρόλο μεσάζοντα, δηλαδή σε εκείνες που δεν παρεμβαίνουν στην οργάνωση, 

τη βελτιστοποίηση ή την προώθηση του περιεχομένου· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς ευθύνης που θεσπίζεται στην οδηγία για το 

ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο συνιστά θεμελιώδη πτυχή του, ισχύει για τους παρόχους 

επιγραμμικής υπηρεσίας μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και δεν μπορεί, επ’ 

ουδενί, να τους απαλλάσσει από τις ουσιαστικές υποχρεώσεις και τις ευθύνες που 

συναρτώνται με τις δικές τους δραστηριότητες και επιχειρήσεις· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές πλατφόρμες διευκολύνουν την πρόσβαση σε 

καταναλωτές, όχι μόνον για τους εμπόρους λιανικής πώλησης, αλλά και για τους 

δυνητικούς παραβάτες των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) και, στο πλαίσιο 

αυτό, καθίστανται σε σημαντικό βαθμό δυνατές παραβάσεις, με τελικό αποτέλεσμα μια 

άνιση και άδικη κατανομή της αξίας σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι σήμερα καταναλώνεται περισσότερο δημιουργικό 

περιεχόμενο από ποτέ μέσω υπηρεσιών όπως οι πλατφόρμες περιεχομένου που 

αναφορτώνεται από τους χρήστες και οι υπηρεσίες συγκέντρωσης περιεχομένου, οι 

δημιουργικοί τομείς δεν έχουν δει αύξηση σε έσοδα ανάλογη με την αύξηση στην 

κατανάλωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ως ένας από τους κύριους λόγους θεωρείται η 

μεταβίβαση αξίας που έχει προκύψει λόγω έλλειψης σαφήνειας όσον αφορά το καθεστώς 

αυτών των επιγραμμικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τα δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας και το ηλεκτρονικό εμπόριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 

δημιουργηθεί μια αθέμιτη αγορά, η οποία απειλεί την ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας 

αγοράς και των βασικών παραγόντων της, δηλαδή τον κλάδο του πολιτισμού και της 

δημιουργίας· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπευθυνότητα, η εντιμότητα, η εμπιστοσύνη και η διαφάνεια 

πρέπει να αποτελούν βασικές κατευθυντήριες αρχές για τις πλατφόρμες, καθώς και για 

κάθε άλλη οικονομική δραστηριότητα και επιχείρηση, προκειμένου να δημιουργούνται 

σχέσεις εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές τους και τους επιχειρηματικούς τους 

εταίρους· 
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ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεπαρκής σαφήνεια και διαφάνεια των διαφόρων πτυχών της 

συλλογής δεδομένων από τις πλατφόρμες συμβάλλει στην αύξηση της νομικής 

αβεβαιότητας και στην έλλειψη εμπιστοσύνης των καταναλωτών σε αυτές· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλατφόρμες μπορούν να διαδραματίζουν διπλό ρόλο, ως 

μεσάζοντες αλλά και ως ανταγωνιστές, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε 

καταχρήσεις· 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να επιβληθεί 

στους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών η υποχρέωση επιμέλειας ώστε να αναγκάζονται 

να εντοπίζουν και να αποτρέπουν παράνομες δραστηριότητες στις πλατφόρμες μέσω 

οποιουδήποτε τεχνικά αξιόπιστων μέσων· 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εγκληματικές οργανώσεις επιδιώκουν όλο και περισσότερο 

την επιγραμμική παραποίηση, δεδομένου ότι αυτή είναι περισσότερο επικερδής και 

εγκυμονεί μικρότερο κίνδυνο επιβολής ποινικών κυρώσεων σε σύγκριση με την παροχή 

προστασίας έναντι χρημάτων ή τη διακίνηση ναρκωτικών· 

1. επιδοκιμάζει την ανακοίνωση της Επιτροπής για τις πλατφόρμες και όλα τα μέτρα που 

έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα· υπενθυμίζει ότι εκκρεμεί ένας συγκεκριμένος αριθμός 

ζητημάτων τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν· 

2. υποστηρίζει ότι πρέπει να αυξηθεί η ευθύνη και η συνεργασία ορισμένων πλατφορμών, 

λαμβανομένων υπόψη του υψηλού δημόσιου προφίλ που έχουν επιτύχει καθώς και της 

σημασίας τους όσον αφορά την οικονομική και τη διαπραγματευτική τους ισχύ, η οποία 

οδηγεί σε δυνητικές καταχρήσεις της αγοράς· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να 

ορίσει με σαφήνεια ευθύνη για τις πλατφόρμες και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να 

διασφαλίσει ότι οι πλατφόρμες δεν καταχρώνται τη δεσπόζουσα θέση τους εις βάρος των 

επιχειρήσεων και των καταναλωτών· 

3. επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με  τη διατήρηση του υφιστάμενου 

καθεστώτος ευθύνης των μεσαζόντων, το οποίο κατοχυρώνεται στην οδηγία για το 

ηλεκτρονικό εμπόριο, διακρίνεται από σταθερότητα και τεχνολογική ουδετερότητα και 

είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών πλατφορμών· τονίζει ταυτόχρονα 

την ανάγκη να διευκρινιστεί το καθεστώς των πλατφορμών που παίζουν ενεργό ρόλο στη 

δημόσια επικοινωνία και την αναπαραγωγή προστατευόμενων έργων και τονίζει, στο 

πλαίσιο αυτό, ότι οι εξαιρέσεις σε θέματα ευθύνης που θεσπίζει η οδηγία για το 

ηλεκτρονικό εμπόριο θα πρέπει να ισχύουν μόνο για τους πραγματικά ουδέτερους και 

παθητικούς παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών, και όχι για τις υπηρεσίες που παίζουν 

ενεργό ρόλο στη διανομή, προώθηση και οικονομική εκμετάλλευση περιεχομένου εις 

βάρος των δημιουργών· 

4. θεωρεί ότι οι διαφορετικοί εθνικοί ή τοπικοί κανόνες που διέπουν τις επιγραμμικές 

πλατφόρμες προκαλούν αβεβαιότητα στους οικονομικούς φορείς, περιορίζουν την 

πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες και προκαλούν σύγχυση στους χρήστες και στις 

επιχειρήσεις· 

5. τονίζει τη σημασία της θέσπισης ενός κατάλληλου και ισορροπημένου ρυθμιστικού 

πλαισίου για τις επιγραμμικές πλατφόρμες στην ψηφιακή ενιαία αγορά, το οποίο μπορεί 

να συμβάλει στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για 
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το ευρύ κοινό, ώστε να χρησιμοποιούν τις διαδικτυακές πλατφόρμες με εμπιστευτικό 

τρόπο, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να υιοθετηθούν πολιτικές και κανονιστικές 

προσεγγίσεις, οι οποίες να ανταποκρίνονται άμεσα στις προκλήσεις και να είναι ευέλικτες 

και αξιόπιστες·  

6. ζητεί να θεσπιστεί ένα κατάλληλο και αναλογικό ρυθμιστικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει 

την υπευθυνότητα, τη δικαιοσύνη, την εμπιστευτικότητα και τη διαφάνεια στις 

διαδικασίες των πλατφορμών προκειμένου να αποφεύγεται η διακριτική μεταχείριση και 

η αυθαιρεσία έναντι των επιχειρηματικών εταίρων, των καταναλωτών, των χρηστών και 

των εργαζομένων, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση στις υπηρεσίες, τη δέουσα 

και θεμιτή παραπομπή και τη λειτουργία των σχετικών διεπαφών προγραμματισμού των 

εφαρμογών με βάση τις αρχές της διαλειτουργικότητας και της συμμόρφωσης που 

ισχύουν στις πλατφόρμες· 

7. καλεί τις πλατφόρμες να λάβουν κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της ορθής 

λειτουργίας των συμβατικών συμφωνιών που συνάπτονται με τους δικαιούχους για τη 

χρήση έργων που προστατεύονται με δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως η 

εγκατάσταση αποτελεσματικών τεχνολογιών αναγνώρισης περιεχομένου, εφόσον 

ενδείκνυται· 

8. ζητεί να θεσπιστεί ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα εξασφαλίζει μεταξύ άλλων, ισότιμους 

όρους ανταγωνισμού για συγκρίσιμες ψηφιακές υπηρεσίες, την υπεύθυνη λειτουργία των 

επιγραμμικών πλατφορμών, τη συντήρηση και την ανάπτυξη ανοικτών και μη 

μεροληπτικών αγορών για την προαγωγή μιας οικονομίας βασισμένης σε δεδομένα και θα 

προωθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης, την τόνωση της διαφάνειας και την εξασφάλιση της 

δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση· 

9. ζητεί τη θέσπιση μηχανισμών επίλυσης διαφορών για τη βελτίωση των διαδικασιών 

προσφυγής για τους επιχειρηματικούς εταίρους και τους χρήστες των πλατφορμών· 

10. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μηχανισμούς των διαδικασιών επιβολής, οι οποίοι θα 

βοηθήσουν τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για τη βελτίωση των διαδικασιών επιβολής 

του νόμου που διέπει τις πλατφόρμες προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή των 

σχετικών κοινωνικών, δημοσιονομικών και τομεακών πολιτικών· 

11. θεωρεί ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες αποτελούν μέσο για την παροχή ευρύτερης 

πρόσβασης σε έργα πολιτισμού και δημιουργικότητας και ότι προσφέρουν σημαντικές 

ευκαιρίες για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων στους κλάδους του 

πολιτισμού και της δημιουργικότητας· τονίζει ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στον τρόπο με 

τον οποίο η διαδικασία αυτή μπορεί να λειτουργήσει με μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου 

και σεβασμό προς τους δικαιούχους· υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν η διαφάνεια και 

η διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού· θεωρεί, συνεπώς, ότι η προστασία των κατόχων 

δικαιωμάτων βάσει του νομοθετικού πλαισίου για τα δικαιώματα δημιουργού και τα 

δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλίζεται η 

αναγνώριση αξιών και η τόνωση της καινοτομίας, της δημιουργικότητας, των επενδύσεων 

και της παραγωγής περιεχομένου· 

12. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσο τα ενδεχόμενα προβλήματα που σχετίζονται 

με διαδικτυακές πλατφόρμες θα μπορούσαν να επιλυθούν με την ορθή και πλήρη 

εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και την αποτελεσματική επιβολή της 
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νομοθεσίας της ΕΕ περί ανταγωνισμού, προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι 

ανταγωνισμού και θεμιτός και πραγματικός ανταγωνισμός μεταξύ των επιγραμμικών 

πλατφορμών και να αποφευχθεί η δημιουργία μονοπωλίων· ζητεί από την Επιτροπή να 

διατηρήσει μια φιλική προς την καινοτομία πολιτική σε σχέση με τις επιγραμμικές 

πλατφόρμες, η οποία θα διευκολύνει την είσοδο στην αγορά και θα προωθεί την 

καινοτομία· θεωρεί ότι η διαφάνεια, η μη εισαγωγή διακρίσεων, η διευκόλυνση της 

αλλαγής πλατφόρμας ή επιγραμμικών υπηρεσιών ώστε οι καταναλωτές να είναι σε θέση 

να επιλέγουν, η πρόσβαση στις πλατφόρμες, ο εντοπισμός και η άρση των φραγμών στη 

δημιουργία και την ανάπτυξη πλατφορμών πρέπει να αποτελούν προτεραιότητες· 

13. θεωρεί ότι οι φορείς εκμετάλλευσης πλατφορμών θα πρέπει να παρέχουν στους 

καταναλωτές αμερόληπτες, σαφείς και διαφανείς πληροφορίες όσον αφορά: 

- τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της υπηρεσίας· και  

- τις διαδικασίες επιγραμμικής παραπομπής, ταξινόμησης και αποαναφοροποίησης 

περιεχομένου, αγαθών ή υπηρεσιών· 

14. πιστεύει ότι κατά την παροχή διεπαφής για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, ο 

φορέας εκμετάλλευσης της πλατφόρμας θα πρέπει να παρέχει στις επιχειρήσεις ένα χώρο 

που θα τους επιτρέπει να διαβιβάζουν στους καταναλωτές όλες τις υποχρεωτικές και 

αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις συμβάσεις που συνάπτονται εξ αποστάσεως καθώς 

και τις συμβάσεις παροχής ψηφιακού περιεχομένου, για παράδειγμα εκείνες που αφορούν 

το δικαίωμα υπαναχώρησης και το δικαίωμα άσκησης ένδικων μέσων· 

15. φρονεί ότι οι πλατφόρμες στις οποίες αποθηκεύεται ένας σημαντικός όγκος 

προστατευόμενων έργων και καθίσταται διαθέσιμος στο κοινό πρέπει να συνάπτουν 

συμφωνίες αδειοδότησης με τους σχετικούς δικαιούχους, εκτός εάν αυτές είναι ανενεργείς 

και συνεπώς καλύπτονται από την εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 14 της οδηγίας 

για το ηλεκτρονικό εμπόριο, με στόχο το δίκαιο επιμερισμό των κερδών με τους 

συγγραφείς, δημιουργούς και λοιπούς σχετικούς κατόχους δικαιωμάτων· υπογραμμίζει 

ότι οι εν λόγω συμφωνίες αδειών και η εφαρμογή τους πρέπει να σέβονται την εκ μέρους 

των χρηστών άσκηση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων· 

16. θεωρεί ότι οι πλατφόρμες στις οποίες διατίθενται έργα που προστατεύονται από 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας θα πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για 

την αποτελεσματική απομάκρυνση παρανόμως διατιθέμενου περιεχομένου, και καλεί την 

Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για να διευκρινιστούν οι διαδικασίες 

δήλωσης και αποκατάστασης που εφαρμόζονται στις πλατφόρμες, οι οποίες θα 

μπορούσαν να προωθήσουν την υπεύθυνη συμπεριφορά και να ενισχύσουν την 

εμπιστοσύνη των χρηστών· 

17. επισημαίνει ότι είναι καίριας σημασίας να διασαφηνιστούν οι μέθοδοι λήψης αποφάσεων 

βάσει αλγορίθμων και να προωθηθεί η διαφάνεια στη χρήση των εν λόγω αλγορίθμων· 

ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν δυνητικά 

σφάλματα και αποκλίσεις στη χρήση αλγορίθμων προκειμένου να αποφευχθεί 

οποιαδήποτε μορφή διάκρισης ή αθέμιτης πρακτικής ή προσβολή της ιδιωτικής ζωής· 

18. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να 

εξασφαλίζεται ο πλήρης σεβασμός του δικαιώματος των πολιτών στην ιδιωτική ζωή 

καθώς και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων τους στο ψηφιακό περιβάλλον· 
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τονίζει τη σημασία της ορθής εφαρμογής του γενικού κανονισμού για την προστασία των 

δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του πλήρους σεβασμού της αρχής της «προστασίας 

της ιδιωτικής ζωής εκ σχεδιασμού και εξ ορισμού»· σημειώνει την αυξανόμενη σημασία 

της αποσαφήνισης των ζητημάτων που αφορούν την πρόσβαση σε δεδομένα και την 

ευθύνη και προκαλούν ανησυχία και καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει το υφιστάμενο 

ρυθμιστικό πλαίσιο σε σχέση με τα ζητήματα αυτά· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της 

εφαρμογής του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ), να 

αποσαφηνίσει και να προσδιορίσει τις απαιτήσεις όσον αφορά τα δεδομένα που 

συλλέγονται στον τόπο εργασίας· 

19. υπογραμμίζει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλίζεται η δυνατότητα μεταφοράς 

των δεδομένων για όλους τους χρήστες, και ιδίως για εργαζομένους σε επιγραμμικές 

πλατφόρμες, καθώς και να λαμβάνεται μέριμνα για τη δυνατότητα μεταβίβασης και 

συγκέντρωσης των αξιολογήσεων και κριτικών τους από διάφορες επιγραμμικές 

πλατφόρμες, τηρουμένων των υφιστάμενων κανόνων της ΕΕ για την προστασία των 

δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής άλλων εμπλεκομένων μερών· 

20. υπογραμμίζει επίσης το γεγονός, αναγνωρίζοντας τις ευκαιρίες που παρέχουν οι 

πλατφόρμες, ότι αυτές συνεπάγονται ορισμένες προκλήσεις όσον αφορά τη ζήτηση 

θέσεων εργασίας, τις εργασιακές συνθήκες και τα δικαιώματα των εργαζομένων, ιδίως σε 

άτυπες σχέσεις απασχόλησης, και επισημαίνει την ανάγκη να διασφαλιστεί πλήρης 

σεβασμός των εργασιακών δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα σε συλλογικές 

διαπραγματεύσεις και κινητοποιήσεις, και επαρκής κοινωνική ασφάλιση στο ψηφιακό 

περιβάλλον· πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των κοινωνικών 

εταίρων στον διάλογο και στον καθορισμό των ευρωπαϊκών και εθνικών πρωτοβουλιών 

σχετικά με τις επιγραμμικές πλατφόρμες· 

21. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να αποκατασταθεί η ισορροπία όσον αφορά την κατανομή της 

αξίας από τη διανοητική ιδιοκτησία, ιδίως στις πλατφόρμες που διανέμουν 

προστατευόμενο οπτικοακουστικό περιεχόμενο· 

22. ζητεί περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των πλατφορμών και των κατόχων δικαιωμάτων 

προκειμένου να διασφαλιστεί ορθή εκκαθάριση των δικαιωμάτων και καταπολέμηση της 

παράβασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο· υπενθυμίζει ότι οι 

παραβιάσεις αυτές μπορεί να αποτελούν πραγματικό πρόβλημα, όχι μόνο για τις 

επιχειρήσεις αλλά και για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, οι οποίοι πρέπει 

να είναι ενημερωμένοι σχετικά με το γεγονός του παράνομου εμπορίου παραποιημένων 

προϊόντων· ζητεί συνεπώς εκ νέου να εφαρμοστεί η προσέγγιση που συνίσταται στην 

«παρακολούθηση της γραμμής του χρήματος» στις συναφείς υπηρεσίες πληρωμών ώστε 

να μην διαθέτουν οι παραχαράκτες μέσα άσκησης της οικονομικής τους δραστηριότητας· 

τονίζει ότι μια την αναθεώρηση της οδηγίας για την επιβολή των δικαιωμάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας (IPRED) θα μπορούσε να αποτελέσει κατάλληλο μέσο για να 

εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ πλατφορμών, χρηστών, και όλων των 

άλλων οικονομικών φορέων, μαζί με μια ορθή εφαρμογή της οδηγίας για το ηλεκτρονικό 

εμπόριο· 

23. ζητεί να εφαρμόζονται οι ίδιοι φορολογικοί κανόνες για όλες τις εταιρείες που παρέχουν 

συγκρίσιμες υπηρεσίες, ανεξάρτητα από το εάν τις παρέχουν εντός ή εκτός διαδικτύου· 

ζητεί να ληφθούν μέτρα ώστε όλες οι εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών 
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εταιρειών, να καταβάλλουν τους φόρους τους στο μέρος όπου πραγματοποιούν τα κέρδη 

τους· 

24. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί και να λαμβάνει μέτρα για την καταπολέμηση της 

αυξανόμενης παρουσίας βίαιων μηνυμάτων και/ή μηνυμάτων που εισάγουν διακρίσεις 

στις επιγραμμικές πλατφόρμες· τονίζει τη σημασία της προστασίας των ευάλωτων 

ατόμων και των παιδιών, καθώς και της καταπολέμησης κάθε μορφής ρατσισμού, 

σεξισμού, υποκίνησης τρομοκρατικών ενεργειών και πράξεων εκφοβισμού στο ψηφιακό 

περιβάλλον· ζητεί μετ’επιτάσεως να ενισχυθεί η ευθύνη των πλατφορμών σε αυτά τα 

ζητήματα, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας για τις υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων· 

25. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει περαιτέρω την πλατφόρμα που έχει ξεκινήσει για την 

επίλυση διαφορών σχετικά με αγορές που πραγματοποιούνται επιγραμμικά μεταξύ 

καταναλωτών, να βελτιώσει την ευχρηστία της και να παρακολουθεί εάν οι έμποροι 

συμμορφώνονται με την υποχρέωσή τους να αναρτούν έναν σύνδεσμο με τη πλατφόρμα 

στον δικτυακό τους τόπο προκειμένου να αντιμετωπιστεί περαιτέρω ο αυξανόμενος 

αριθμός καταγγελιών εναντίον αρκετών επιγραμμικών πλατφορμών· 

26. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την καθιέρωση μιας εναρμονισμένης προσέγγισης όσον 

αφορά το δικαίωμα διόρθωσης, το δικαίωμα επανόρθωσης και τις αξιώσεις παράλειψης 

για τους χρήστες των πλατφορμών· 

27. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ίσους όρους ανταγωνισμού στο πλαίσιο αξιώσεων 

αποζημίωσης κατά πλατφορμών λόγω διάδοσης δυσφημιστικών πληροφοριών που 

προκαλούν συνεχή βλάβη στον χρήστη· 
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