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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

H Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, 

Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 

ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των τεχνολογιών της πληροφορίας και των 

επικοινωνιών (ΤΠΕ) απασχολεί σήμερα έξι εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το 40 % των Ευρωπαίων εργαζομένων διαθέτει ανεπαρκείς 

ψηφιακές δεξιότητες και αντιμετωπίζει δυσκολίες όσον αφορά τη δια βίου μάθηση· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να 

προσαρμοστούν και να ενισχυθούν περαιτέρω για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 

ψηφιακής αγοράς εργασίας· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ των φύλων όσον αφορά την 

απασχόληση και την κατάρτιση στον τομέα των ΤΠΕ, με έντονες αρνητικές συνέπειες για 

την ισότητα στην αγορά εργασίας· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση της βιομηχανίας διεισδύει βαθιά σε όλα τα 

τμήματα του τομέα, και, με αυτόν τον τρόπο, ενισχύει την ανταγωνιστικότητά του  μέσω 

της καινοτόμου και βιώσιμης παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, προωθεί την οικονομική 

ανάπτυξη και δημιουργεί θέσεις εργασίας και ευημερία, αλλά θέτει επίσης προκλήσεις οι 

οποίες απαιτούν την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και των δημόσιων 

αρχών για την επιδίωξη μιας δίκαιης μετάβασης στην ψηφιακή τεχνολογία· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ειδικό βάρος της βιομηχανικής προστιθέμενης αξίας και της 

απασχόλησης μειώνεται εδώ και δεκαετίες, γεγονός που έχει συμβάλει σε οικονομικές 

ανισορροπίες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχει επιδράσει αρνητικά στην κοινωνική και 

περιφερειακή συνοχή· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες σχέσεις 

δικτύωσης μεταξύ ατόμων, ομάδων, μηχανών και συστημάτων, δημιουργώντας με αυτόν 

τον τρόπο συνέργειες ανθρώπινης δημιουργικότητας και τεχνητής νοημοσύνης· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά μέσο όρο, το 9 % των θέσεων εργασίας διατρέχουν υψηλό 

κίνδυνο αυτοματοποίησης, ενώ για το 25 % των θέσεων εργασίας το ήμισυ των 

καθηκόντων θα αλλάξει σημαντικά εξαιτίας της αυτοματοποίησης· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, η ζήτηση για εργαζόμενους υψηλής 

ειδίκευσης στον ψηφιακό τομέα συνεχίζει να αυξάνεται και, εάν δεν ληφθούν κατάλληλα 

μέτρα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε 756 000 κενές θέσεις μέχρι το 2020, θέτοντας έτσι σε 

κίνδυνο την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι τα σημερινά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει να 

αναμορφωθούν, εφόσον απαιτείται, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της 

ψηφιακής αγοράς εργασίας και να αυξηθούν τα ποσοστά απασχόλησης· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσαρμογές στις τεχνολογικές εξελίξεις και οι επακόλουθες 

μεταβολές στον κόσμο της εργασίας συνιστούν συνεχές και μόνιμο καθήκον που θα 

απασχολεί τις επιχειρήσεις, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους υπεύθυνους χάραξης 

πολιτικής για αρκετό καιρό ακόμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι μία από τις βασικές 
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προκλήσεις θα είναι να ευθυγραμμιστούν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης με 

τις ανάγκες της ψηφιακής αγοράς εργασίας και να διασφαλιστεί ότι η ψηφιοποίηση της 

βιομηχανίας θα εξακολουθήσει να λειτουργεί συμπληρωματικά προς την ανθρώπινη 

εργασία· 

1. τονίζει ότι η ψηφιοποίηση της βιομηχανίας συνεπάγεται μείζονες προκλήσεις και 

ευκαιρίες, τόσο όσον αφορά τη δημιουργία και απώλεια θέσεων εργασίας όσο και την 

οργάνωση της εργασίας· τονίζει ότι η ψηφιοποίηση της βιομηχανίας προϋποθέτει 

στοχευμένες απαντήσεις από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους 

κοινωνικούς εταίρους, σχετικά με την απασχόληση, τις κοινωνικές, εκπαιδευτικές και 

φορολογικές πολιτικές, την ενίσχυση της συλλογικής διαπραγμάτευσης καθώς και την 

παροχή σύγχρονων υποδομών· υπογραμμίζει ότι η ψηφιοποίηση της βιομηχανίας θα 

πρέπει να διαμορφωθεί κατά τρόπο που να συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών 

εργασίας· 

2. επισημαίνει ότι οι νέες μορφές εργασίας που βασίζονται στην ψηφιοποίηση συχνά 

οδηγούν στην αποσύνδεση του χώρου εργασίας από την επιχείρηση, πράγμα που αποτελεί 

πρόκληση όσον αφορά την εφαρμοστέα εργατική νομοθεσία, την κοινωνική προστασία 

και τις συλλογικές συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της ίσης μεταχείρισης 

στον ίδιο χώρο εργασίας· εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση της επισφαλούς 

απασχόλησης στον βιομηχανικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της ψευδούς 

αυτοαπασχόλησης και των καταχρηστικών συμβάσεων μηδενικών ωρών εργασίας· 

τονίζει ότι η προστασία των εργαζομένων πρέπει να εξασφαλίζεται εξίσου σε όλους τους 

τομείς της ψηφιακής αγοράς εργασίας· 

3. επισημαίνει τις έντονες διαφορές μεταξύ περιφερειών όσον αφορά την ψηφιοποίηση της 

βιομηχανίας, οι οποίες έχουν επιπτώσεις στις θέσεις εργασίας, την παραγωγικότητα και 

την ανάπτυξη, ιδίως για τις ΜΜΕ· σημειώνει ότι, εκτός από περιφερειακό υπάρχει και 

κοινωνικό χάσμα όσον αφορά την ψηφιοποίηση, ενώ υπάρχουν επίσης και διαφορές 

μεταξύ των επιχειρήσεων· ζητεί, ως εκ τούτου, να ενταθούν οι προσπάθειες για την 

ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών χωρίς αποκλεισμούς, συμπεριλαμβανομένης της 

πρόσβασης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες, και για τη στήριξη των ΜΜΕ, ιδίως στις 

περιφέρειες που παρουσιάζουν υστέρηση· καλεί την Ένωση να υποστηρίζει τις 

επενδύσεις στις ψηφιακές υποδομές και να κάνει καλύτερη χρήση των ευρωπαϊκών 

κονδυλίων για τον σκοπό αυτό· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να προωθηθεί η 

καθολική πρόσβαση στο διαδίκτυο, μεταξύ άλλων για τις μειονεκτούσες ομάδες και τα 

άτομα που ζουν σε αγροτικές περιοχές· 

4. θεωρεί ότι η δημόσια ψηφιακή καινοτομία και τα ανοικτά πρότυπα είναι ένας τρόπος με 

τον οποίο μπορεί να αντιμετωπισθεί η συγκέντρωση ψηφιακών γνώσεων σε μικρό μόνο 

αριθμό βιομηχανικών εταιρειών και, κατά συνέπεια, να προωθηθεί η ισορροπημένη 

ψηφιακή ανάπτυξη σε όλα τα κράτη μέλη· 

5. τονίζει τη σημασία της δικτύωσης και της συνεργασίας των ήδη καθιερωμένων εθνικών 

πρωτοβουλιών ψηφιοποίησης, όπως η Industrie 4.0, και ζητεί να καταβληθούν 

περισσότερες προσπάθειες για την στήριξη των περιφερειών και των τομέων που, επί του 

παρόντος, εμφανίζουν υστέρηση προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες, και να 

προωθηθεί η  ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής· τονίζει 

το δυναμικό των κέντρων ψηφιακών ικανοτήτων για τη στήριξη της ψηφιοποίησης της 
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βιομηχανίας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των υφιστάμενων εταιρειών και την 

ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων εταιρειών· 

6. επισημαίνει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί περίπλοκο φαινόμενο το οποίο 

πρέπει να αντιμετωπισθεί μεταξύ άλλων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να 

αποφευχθεί ο κατακερματισμός της ενιαίας αγοράς, καθώς και ότι η στενή συνεργασία με 

τους εθνικούς και περιφερειακούς ενδιαφερόμενους παράγοντες είναι επιθυμητή σε αυτό 

το πλαίσιο· 

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, να 

παρακολουθούν και να αξιολογούν τακτικά τον αντίκτυπο της ψηφιοποίησης στην 

ποιότητα, στον αριθμό και στο είδος των θέσεων εργασίας, καθώς και στη ζήτηση για 

δεξιότητες και επαγγελματικά προσόντα, και να προσαρμόζουν ανάλογα τις σχετικές 

πολιτικές προκειμένου να προστατεύονται τα δικαιώματα των εργαζομένων, να 

διασφαλίζεται ο θεμιτός ανταγωνισμός και να εξασφαλίζεται ότι η ψηφιοποίηση 

συμβάλλει στην επικράτηση υψηλότερων κοινωνικών και εργασιακών προτύπων· 

επισημαίνει ότι, λόγω της ψηφιοποίησης της βιομηχανίας, η διαφορά μεταξύ της 

δημιουργίας και της απώλειας διάφορων ειδών θέσεων εργασίας ενδέχεται να έχει 

επιπτώσεις στην οικονομική βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, των 

συνταξιοδοτικών συστημάτων και των συστημάτων ασφάλισης των ανέργων των κρατών 

μελών· υπενθυμίζει ότι δεν επηρεάζονται εξίσου όλες οι μελλοντικές θέσεις εργασίας από 

την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας και ότι η σημασία της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης δεν 

πρέπει να υποτιμάται· 

8. σημειώνει τις επιπτώσεις που έχουν τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία βασίζονται 

στις ψηφιακές τεχνολογίες τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στη ζήτηση για ψηφιακές 

δεξιότητες των εργαζομένων και των παρόχων υπηρεσιών· τονίζει ότι η ψηφιοποίηση 

προσφέρει ευκαιρίες για «επαναπατρισμό» του τομέα της μεταποίησης· ζητεί από την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν στρατηγικές επαναπατρισμού με σκοπό την 

προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ένωση· 

9. υπενθυμίζει τον κίνδυνο να επιδεινώσει η ψηφιοποίηση την άνιση κατανομή του πλούτου, 

διευρύνοντας το ψηφιακό χάσμα κατά τρόπο ώστε  η κοινωνία, τα κράτη μέλη και οι 

περιφέρειες να διαιρεθούν σε εκείνους που είναι σε θέση να επωφεληθούν από την 

αυξημένη ψηφιακή παραγωγικότητα και σε εκείνους που δεν είναι· ζητεί, συνεπώς, από 

την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν πιθανούς τρόπους για τη μείωση των 

ανισοτήτων που αυξάνονται εξαιτίας της αυτοματοποίησης· 

10. αναγνωρίζει τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση της 

βιομηχανίας· σημειώνει τις θετικές επιπτώσεις που έχει η ψηφιοποίηση της βιομηχανίας, 

δεδομένου ότι αυξάνει τις ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις που μπορούν να 

δημιουργήσουν καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, να 

διαφοροποιήσουν τις επιλογές μέσω της κινητής τηλεργασίας και να επιτρέψουν στους 

κατοίκους αγροτικών και απομονωμένων περιοχών να εντάσσονται στην αγορά εργασίας, 

υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τις αναγκαίες υποδομές, προωθώντας με τον τρόπο 

αυτό την οικονομική ανάπτυξη· ταυτόχρονα, αναγνωρίζει ότι η καθοδηγούμενη από την 

ψηφιοποίηση τάση για μεγαλύτερη ευελιξία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο μη σταθερής 

και επισφαλούς απασχόλησης· τονίζει ότι οι νέες μορφές εργασίας δεν πρέπει να 

χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη της υφιστάμενης εργατικής και κοινωνικής 
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νομοθεσίας όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των 

καταναλωτών· επισημαίνει ότι οι παραδοσιακές βιομηχανίες και επιχειρήσεις πρέπει να 

τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης στην οικονομία πλατφορμών· 

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συγκεντρώσουν δεδομένα για την 

παρακολούθηση και αξιολόγηση του αντίκτυπου της ψηφιοποίησης στις μορφές 

απασχόλησης και τις συνθήκες εργασίας, και να αναλάβουν τις αναγκαίες πρωτοβουλίες 

προκειμένου να αποσαφηνιστεί η νομική κατάσταση των εργαζομένων σε πλατφόρμες, 

ιδίως με τη διάκριση μεταξύ αυτοαπασχολούμενων και μισθωτών, και να προσαρμόσουν 

την υφιστάμενη νομοθεσία όπου αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 

όλες οι θέσεις εργασίας θα καλύπτονται επαρκώς από την εργατική νομοθεσία· τονίζει ότι 

όλοι οι εργαζόμενοι έχουν τα ίδια κοινωνικά δικαιώματα που κατοχυρώνονται στις 

Συνθήκες και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 

οποία πρέπει να τηρούνται, μεταξύ άλλων το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και 

της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, το δικαίωμα σύναψης συλλογικών συμβάσεων και το 

δικαίωμα εργατικών κινητοποιήσεων· τονίζει την ανάγκη διαμόρφωσης ενός αναλογικού 

κανονιστικού και διοικητικού περιβάλλοντος για την οικονομία πλατφορμών που να 

λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όλων των ενδιαφερόμενων μερών· 

12. υπενθυμίζει ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ορίσει την έννοια του 

«εργαζόμενου» βάσει μιας σχέσης εργασίας που χαρακτηρίζεται από ορισμένα κριτήρια, 

όπως η εξάρτηση, η αμοιβή και η φύση της εργασίας1· ζητεί ασφάλεια δικαίου σχετικά με 

το τι συνιστά «απασχόληση» στην ψηφιακή αγορά εργασίας με σκοπό να εξασφαλιστεί η 

συμμόρφωση προς την εργατική και κοινωνική νομοθεσία· δηλώνει ότι όλοι οι 

εργαζόμενοι στην οικονομία πλατφορμών είναι είτε μισθωτοί είτε αυτοαπασχολούμενοι, 

με βάση τα πραγματικά περιστατικά ως πρωτεύον κριτήριο, και ότι θα πρέπει να 

κατηγοριοποιούνται αναλόγως, ανεξαρτήτως της συμβατικής σχέσης· 

13. εκφράζει την ανησυχία του για τις σημαντικές αποκλίσεις στο επίπεδο των ψηφιακών 

δεξιοτήτων των εργαζομένων εντός και μεταξύ διαφόρων κρατών μελών· τονίζει την 

ανάγκη να γεφυρωθεί το χάσμα αυτό, το οποίο έχει αρνητικό αντίκτυπο στις ευκαιρίες 

ανάπτυξης και την αγορά εργασίας· 

14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η ψηφιοποίηση της 

βιομηχανίας και η επακόλουθη αύξηση των νέων μορφών εργασίας δεν θα είναι επιζήμια 

για τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ότι θα καταβάλλονται όλες οι εισφορές για 

όλες τις μορφές εργασίας· σημειώνει ότι οι ψηφιακές λύσεις μπορούν να διευκολύνουν τη 

συλλογή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης· 

15. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργάζονται τακτικά με τους 

κοινωνικούς εταίρους κατά την προσαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου για την ψηφιακή 

οικονομία· καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να συνάψουν συλλογικές συμβάσεις για την 

οικονομία πλατφορμών· 

16. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε κατάρτιση για την απόκτηση 

δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, και ιδίως ψηφιακών δεξιοτήτων, κριτικής σκέψης, επίλυσης 

προβλημάτων, ομαδικής εργασίας και χρήσης μαζικών δεδομένων, προκειμένου να 

                                                 
1 Βλέπε απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C 596/12, παράγραφος 17, και στην υπόθεση C 232/09, παράγραφος 

39. 
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καταστεί δυνατή η ισότιμη συμμετοχή όλων των πολιτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά· 

επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία των εγκάρσιων ικανοτήτων, που επιτρέπουν 

στους εργαζόμενους να λαμβάνουν αποφάσεις μετά λόγου γνώσεως και να αναπτύσσουν 

αίσθηση πρωτοβουλίας και αυτογνωσίας· τονίζει τον ρόλο των εργοδοτών στην 

οργάνωση και τη χρηματοδότηση κατάλληλης κατάρτισης που επιτρέπει στους 

εργαζόμενους να ενισχύσουν τις ψηφιακές δεξιότητες και τα προσόντα τους· εφιστά την 

προσοχή ιδίως στους εργαζόμενους σε θέσεις που διατρέχουν κίνδυνο κατάργησης λόγω 

της συνεχιζόμενης ψηφιοποίησης της βιομηχανίας· 

17. τονίζει τη σημασία της δια βίου μάθησης για όλους τους εργαζόμενους στην ψηφιακή 

εποχή· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι που 

χάνουν τις θέσεις εργασίας τους θα έχουν ταχεία πρόσβαση σε μετεκπαίδευση για την 

απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων, εάν το επιθυμούν· ζητεί τον εκσυγχρονισμό των 

συστημάτων κοινωνικής προστασίας ώστε να αντανακλούν τα πρότυπα εργασίας και 

σταδιοδρομίας που διαμορφώνονται στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης· 

18. υπογραμμίζει τη σημασία της αντιστοίχισης των εκπαιδευτικών συστημάτων με τις 

ανάγκες της ψηφιακής οικονομίας προκειμένου να παρέχονται στους μαθητές σχετικές 

γνώσεις και δεξιότητες· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να προωθήσουν τη διεπιστημονική σκέψη στα σχολεία προκειμένου να καλύπτεται 

η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για ψηφιακές και συμπληρωματικές δεξιότητες· καλεί τα 

κράτη μέλη να μην επικεντρώνονται μόνο στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του 

εργατικού δυναμικού, αλλά να προωθούν τη διδασκαλία και το ενδιαφέρον για τις θετικές 

επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (STEM), καθώς και τις 

επιχειρηματικές και σχετικές μη τεχνικές δεξιότητες από μικρή ηλικία· τονίζει ότι πρέπει 

να καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες για να γεφυρωθεί το σοβαρό χάσμα μεταξύ των 

φύλων στον τομέα των ΤΠΕ· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των 

κοινωνικών εταίρων και των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ανάπτυξη 

στρατηγικών για τις δεξιότητες και προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για την 

ψηφιακή εποχή· 

19. σημειώνει ότι η αναντιστοιχία δεξιοτήτων στην ψηφιακή οικονομία δεν αφορά μόνο την 

έλλειψη δεξιοτήτων, αλλά προκύπτει επίσης από τις δυσμενείς συνθήκες εργασίας που 

ωθούν ορισμένους από τους εργαζόμενους με τα υψηλότερα προσόντα να επιλέγουν να 

εργαστούν αλλού, καθώς και από την κακή διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων που οδηγεί 

σε περιπτώσεις μη πλήρους αξιοποίησης των δεξιοτήτων και των γνώσεων της ψηφιακής 

γενιάς· 

20. επιδοκιμάζει τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Επιτροπή με σκοπό να 

αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις εργαζομένων υψηλής κατάρτισης, όπως ο Συνασπισμός για 

τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας· τονίζει ότι η μακροχρόνια επιτυχία στον 

τομέα αυτόν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη συμμετοχή όλων των σχετικών φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, και των ΜΚΟ· 

21. τονίζει ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν επικουρικό ρόλο στα αυτοματοποιημένα συστήματα 

παραγωγής ή τις ψηφιοποιημένες πλατφόρμες αλλά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 

διαμόρφωση του εργασιακού περιβάλλοντός τους και στην ψηφιοποίηση της 

βιομηχανίας· τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη να ενισχυθεί το δικαίωμα διαβούλευσης και 
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συμμετοχής στις εταιρικές υποθέσεις, καθώς και η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων 

σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η δίκαιη μετάβαση στην ψηφιακή 

τεχνολογία· 

22. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν και να αναλυθούν τόσο οι θετικές συνέπειες 

που απορρέουν από την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας όσο και οι κίνδυνοι που 

δημιουργούνται για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, συμπεριλαμβανομένων 

των νέων ψυχολογικών κινδύνων και του αντίκτυπου της αλληλεπίδρασης ρομπότ-

ανθρώπων, έτσι ώστε να ληφθούν κατάλληλα μέτρα, όπου χρειάζεται· υπογραμμίζει την 

ανάγκη να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε αυτό το πλαίσιο· 

επισημαίνει τις ψυχολογικές και νευρολογικές επιπτώσεις της ψηφιοποίησης στους 

εργαζόμενους, δεδομένου ότι η συνεχής προσβασιμότητα ενέχει τον κίνδυνο 

προβλημάτων ψυχικής υγείας που συνδέονται με την εργασία, όπως η υπερκόπωση· 

τάσσεται , ως εκ τούτου, υπέρ του «δικαιώματος αποσύνδεσης» των εργαζομένων εκτός 

των συμφωνημένων ωρών εργασίας· 

23. καλεί την Επιτροπή και τους οργανισμούς της, και ιδίως τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για 

την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), να διερευνήσουν τις συνέπειες 

της ψηφιοποίησης, της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης στην ψυχική 

επιβάρυνση και να υποβάλουν προτάσεις πολιτικής, αν χρειάζεται· επισημαίνει τις 

επιπτώσεις που μπορεί να έχει για το εργασιακό περιβάλλον και το άγχος που προκαλεί 

στον χώρο εργασίας η συνεχής εποπτεία με τη χρήση ψηφιακών τεχνικών· τονίζει, στο 

πλαίσιο αυτό, ότι η έρευνα καταδεικνύει σαφώς ότι η αύξηση της άσκησης πίεσης και της 

εποπτείας τείνει να αυξάνει όχι την απόδοση αλλά τους κινδύνους για την υγεία, τα 

σφάλματα και τα ατυχήματα1· 

24. ζητεί από τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς 

εταίρους, διαβουλεύσεις εθνικού επιπέδου σχετικά με το μέλλον της εργασίας και την 

ψηφιοποίηση· πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διαδραματίσει βασικό ρόλο στη 

διάδοση και τον συντονισμό αυτών των εθνικών πρωτοβουλιών· 

25. σημειώνει ότι η αυξανόμενη χρήση των νέων τεχνολογιών και μέσων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών στον χώρο εργασίας εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ιδιωτικότητα των 

εργαζομένων και τις νέες δυνατότητες παρακολούθησης και εποπτείας· τονίζει, συνεπώς, 

ότι πρέπει επειγόντως να τεθούν υπό συζήτηση και να αναπτυχθούν καλύτερα πλαίσια 

πολιτικής όσον αφορά την χρήση των δεδομένων, την επεξεργασία, την αποθήκευση και 

την κυριότητα των δεδομένων που αφορούν τους εργαζόμενους, σύμφωνα με τον 

κανονισμό 2016/679, προκειμένου να αποτραπεί η παραβίαση των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων των εργαζομένων και να διασφαλιστεί το δικαίωμα των εργαζομένων για 

πρόσβαση στα δεδομένα· 

26. επισημαίνει το δυναμικό της ψηφιοποίησης όσον αφορά την προσβασιμότητα των 

κοινωνικών υπηρεσιών και άλλων δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και για την ένταξη των 

ατόμων με αναπηρίες και των ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα στην αγορά 

εργασίας· τονίζει, ειδικότερα, τη σημασία της τηλεργασίας σε αυτό το πλαίσιο· 

                                                 
1 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία: ‘Work-related stress and risk assessment. A European campaign 

on risk assessment’ (Άγχος στην εργασία και αξιολόγηση κινδύνου. Μια ευρωπαϊκή εκστρατεία για την αξιολόγηση κινδύνου)· 

ανακτήθηκε στις 4 Ιουνίου 2013 από τη διεύθυνση https://osha.europa.eu/el/surveys-and-statistics-osh/esener. 

https://osha.europa.eu/el/surveys-and-statistics-osh/esener
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27. σημειώνει την αύξηση της εργασίας μέσω πλατφορμών και αναμένει ότι θα εξαπλωθεί 

περαιτέρω στον βιομηχανικό τομέα, δεδομένων των δυνατοτήτων αποκέντρωσης και 

ευελιξίας που προσφέρει η ψηφιοποίηση· επαναλαμβάνει τις ανησυχίες του σχετικά με τη 

χρήση της εργασίας μέσω πλατφορμών για την παράκαμψη της φορολογικής νομοθεσίας 

και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των κατώτατων μισθών, 

των υποχρεώσεων που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια, του μέγιστου χρόνου 

εργασίας και των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης σε ορισμένες περιπτώσεις· καλεί 

την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ένα πλαίσιο που θα εξασφαλίζει ότι οι 

εργαζόμενοι σε πλατφόρμες θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους εργαζόμενους στην 

παραδοσιακή οικονομία, και ότι θα υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού όσον αφορά την 

καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από ιδιώτες και επιχειρήσεις, 

προκειμένου να διαφυλαχθεί η μακροπρόθεσμη σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών 

και των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. 
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