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Τροπολογία 1
Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Samira Rafaela, Radka Maxová, Alin Mituța, Ilana Cicurel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2021, 
με τίτλο «Σχέδιο δράσης για τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων»,

Or. en

Τροπολογία 2
Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Samira Rafaela, Radka Maxová, Alin Mituța, Ilana Cicurel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το έγγραφο 
διαβούλευσης της Επιτροπής, της 24ης 
Φεβρουαρίου 2021, με τίτλο «First phase 
consultation of social partners under 
Article 154 TFEU on possible action 
addressing the challenges related to 
working conditions in platform work» 
(«Διαβούλευση πρώτης φάσης με τους 
κοινωνικούς εταίρους βάσει του άρθρου 
154 ΣΛΕΕ σχετικά με πιθανή δράση για 
την αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
αφορούν συνθήκες εργασίας σε 
πλατφόρμα»),

Or. en

Τροπολογία 3
Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Lina Gálvez Muñoz, 
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino, Evelyn 
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Regner, Marianne Vind, Milan Brglez, Brando Benifei, Leszek Miller, Gabriele 
Bischoff, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη νομολογία14α 
του ΔΕΚ σχετικά με τη διατύπωση ενός 
ευρωπαϊκού ορισμού για τη λέξη 
«εργαζόμενος»,
__________________
14a Υπόθεση C-66/85 Deborah Lawrie 
Blum κατά Land Baden-Württemberg (3 
Ιουλίου 1986)· υπόθεση 75/63 Hoekstra 
(το γένος Unger) κατά Bestuur der 
Bedrijfsvereniging voor Detailhandel en 
Ambachten (19 Μαρτίου 1964)· υπόθεση 
C-428/09 Union Syndicale Solidaires 
Isère κατά Premier ministre and Others 
(14 Οκτωβρίου 2010)· υπόθεση C-229/14 
Ender Balkaya κατά Kiesel Abbruch- und 
Recycling Technik GmbH (9 Ιουλίου 
2015)· υπόθεση C-413/13 FNV Kunsten 
Informatie en Media κατά Staat der 
Nederlanden (4 Δεκεμβρίου 2014)· 
υπόθεση C-216/15 Betriebsrat der 
Ruhrlandklinik gGmbH κατά 
Ruhrlandklinik gGmbH (17 Νοεμβρίου 
2016).

Or. en

Τροπολογία 4
Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Lina Gálvez Muñoz, 
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino, Evelyn 
Regner, Marianne Vind, Milan Brglez, Brando Benifei, Leszek Miller, Gabriele 
Bischoff, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 25 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την απόφαση του 
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ΔΕΚ στην υπόθεση C-434/15, Asociación 
Professional Elite Taxi κατά Uber 
Systems Spain SL (20 Δεκεμβρίου 2017),

Or. en

Τροπολογία 5
Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Lina Gálvez Muñoz, 
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino, Evelyn 
Regner, Marianne Vind, Milan Brglez, Brando Benifei, Leszek Miller, Gabriele 
Bischoff, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 25 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την επιστολή 
ανάθεσης καθηκόντων του Επιτρόπου 
Nicolas Schmit και το πρόγραμμα 
εργασίας της Επιτροπής του 2021,

Or. en

Τροπολογία 6
Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Lina Gálvez Muñoz, 
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino, Evelyn 
Regner, Marianne Vind, Milan Brglez, Brando Benifei, Leszek Miller, Gabriele 
Bischoff, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 39 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το «διαδικτυακό 
αποθετήριο που αφορά την οικονομία 
των πλατφορμών» του Eurofound,15α

__________________
15a 
https://www.eurofound.europa.eu/el/data/
platform-economy

Or. en
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Τροπολογία 7
Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Samira Rafaela, Radka Maxová, Alin Mituța, Ilana Cicurel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 40 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 
ΔΟΕ της 23ης Φεβρουαρίου 2021 με 
τίτλο World Employment and Social 
Outlook 2021: The role of digital labour 
platforms in transforming the world of 
work («Παγκόσμια απασχόληση και 
κοινωνική προοπτική 2021: ο ρόλος των 
ψηφιακών πλατφορμών εργασίας στον 
μετασχηματισμό του κόσμου της 
εργασίας»),

Or. en

Τροπολογία 8
Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Lina Gálvez Muñoz, 
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino, Evelyn 
Regner, Marianne Vind, Milan Brglez, Brando Benifei, Leszek Miller, Gabriele 
Bischoff, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 41 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 
ΔΟΕ με τίτλο World Employment and 
Social Outlook 2021: The role of digital 
labour platforms in transforming the 
world of work («Παγκόσμια απασχόληση 
και κοινωνική προοπτική 2021: ο ρόλος 
των ψηφιακών πλατφορμών εργασίας 
στον μετασχηματισμό του κόσμου της 
εργασίας»),

Or. en
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Τροπολογία 9
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 41 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της 
εκατονταετηρίδας της ΔΟΕ, της 21ης 
Ιουνίου 2019, σχετικά με το μέλλον της 
εργασίας,

Or. en

Τροπολογία 10
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 41 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 
ΔΟΕ με τίτλο World Employment and 
Social Outlook 2021: The role of digital 
labour platforms in transforming the 
world of work («Παγκόσμια απασχόληση 
και κοινωνική προοπτική 2021: ο ρόλος 
των ψηφιακών πλατφορμών εργασίας 
στον μετασχηματισμό του κόσμου της 
εργασίας»),

Or. en

Τροπολογία 11
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 41 γ (νέα)



PE689.807v02-00 8/213 AM\1227764EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση του 
Δείκτη Ισότητας των Φύλων για το 2020,

Or. en

Τροπολογία 12
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 41 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση Data & 
Society του Φεβρουαρίου 2019 με τίτλο 
Workplace Monitoring & Surveillance 
(«Παρακολούθηση και επιτήρηση του 
χώρου εργασίας») και Algorithmic 
Management in the Workplace 
(«Διαχείριση με τη χρήση αλγορίθμων 
στο χώρο εργασίας»),

Or. en

Τροπολογία 13
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 41 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 
ΕΥΚΕ του Νοεμβρίου 2020 με τίτλο Data 
subjects, digital surveillance, AI and the 
future of work («Θέματα δεδομένων, 
ψηφιακή παρακολούθηση, ΤΝ και το 
μέλλον της εργασίας»),

Or. en
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Τροπολογία 14
Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Marc 
Botenga, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 44 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την απόφαση 
αριθ. 24 του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου 
εργατικών διαφορών της Βαρκελώνης 
(Juzgado de lo Social), της 
12ης Ιανουαρίου 2021· έχοντας υπόψη 
την απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής 
για τον βελγικό κανονισμό σχέσεων 
εργασίας της 13ης Ιανουαρίου 2021· 
έχοντας υπόψη την απόφαση 
αριθ. 200.261.051/01 του Δικαστηρίου 
του Άμστερνταμ της 19ης Φεβρουαρίου 
2021· έχοντας υπόψη της απόφαση της 
εισαγγελικής αρχής του Μιλάνου της 
24ης Φεβρουαρίου 2021,

Or. fr

Τροπολογία 15
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια 
των εργαζομένων σε πλατφόρμες είναι 
πολύ αόριστη· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
αυτή η έννοια μπορεί να αποδίδεται τόσο 
σε αυτοαπασχολούμενους όσο και σε 
μισθωτούς εργαζομένους, τόσο σε 
εργαζομένους υψηλής ειδίκευσης όσο και 
σε εργαζόμενους που ασκούν 
δραστηριότητες χαμηλής αμοιβής·

Or. fr
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Τροπολογία 16
Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Alin Mituța, Ilana Cicurel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εργαζόμενοι στην πλατφόρμα 
αναφέρονται σε άτομα που παρέχουν 
υπηρεσίες μεσολάβησης με μεγαλύτερο ή 
μικρότερο βαθμό ελέγχου μέσω μιας 
ψηφιακής πλατφόρμας εργασίας, 
ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς 
απασχόλησης των ατόμων αυτών·

Or. en

Τροπολογία 17
Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Alin Mituța, Ilana Cicurel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ψηφιακή πλατφόρμα εργασίας 
αναφέρεται σε μια ιδιωτική εταιρεία που 
βασίζεται στο διαδίκτυο, η οποία παρέχει 
υπηρεσίες επί παραγγελία ως ενδιάμεσος 
με μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό 
ελέγχου, οι οποίες ζητούνται από 
μεμονωμένους ή εταιρικούς πελάτες και 
παρέχονται άμεσα ή έμμεσα από ιδιώτες, 
ανεξάρτητα από το εάν αυτές οι 
υπηρεσίες παρέχονται επί τόπου ή 
επιγραμμικά·

Or. en
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Τροπολογία 18
Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Samira Rafaela, Alin Mituța, Ilana Cicurel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία 
σε πλατφόρμα αναφέρεται στις υπηρεσίες 
που παρέχονται επί παραγγελία και έναντι 
αμοιβής από εργαζόμενους σε 
πλατφόρμες, ανεξάρτητα από τον τύπο 
των ψηφιακών πλατφορμών εργασίας 
(επί τόπου έναντι επιγραμμικών) ή το 
επίπεδο των δεξιοτήτων που απαιτείται·

Or. en

Τροπολογία 19
Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Marc 
Botenga, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία 
σε πλατφόρμα μπορεί να δημιουργήσει 
ευκαιρίες απασχόλησης, να αυξήσει τις 
επιλογές, να παράσχει πρόσθετο εισόδημα, 
και να άρει τους φραγμούς όσον αφορά 
την είσοδο στην αγορά εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία σε 
πλατφόρμα διευκολύνει την ευελιξία τόσο 
για τους εργαζομένους όσο και για τους 
πελάτες, την αντιστοίχιση της ζήτησης 
και της προσφοράς υπηρεσιών, και την 
καινοτομία στα ψηφιακά εργαλεία, η 
οποία αποτελεί χρήσιμο φορέα ανάπτυξης 
σε περιόδους κρίσης και ανάκαμψης·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία 
σε πλατφόρμα μπορεί να δημιουργήσει 
ευκαιρίες απασχόλησης, να αυξήσει τις 
επιλογές, να παράσχει πρόσθετο εισόδημα, 
και να άρει τους φραγμούς όσον αφορά 
την είσοδο στην αγορά εργασίας μόνο 
εφόσον αυτή πραγματοποιείται σε 
συνθήκες που σέβονται το εργατικό 
δίκαιο και τα κοινωνικά πρότυπα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία σε 
πλατφόρμα διευκολύνει την ευελιξία τόσο 
για τους εργαζομένους όσο και για τους 
πελάτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
διευκολύνει κυρίως την ευελιξία για 
πλατφόρμες που εκμεταλλεύονται το 
νομικό κενό που τους επιτρέπει να 
απαλλαγούν από τις ευθύνες τους εις 
βάρος των εργαζομένων·
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Or. fr

Τροπολογία 20
Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Lina Gálvez Muñoz, 
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Klára Dobrev, Evelyn Regner, Marianne Vind, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Leszek Miller, Gabriele Bischoff, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία 
σε πλατφόρμα μπορεί να δημιουργήσει 
ευκαιρίες απασχόλησης, να αυξήσει τις 
επιλογές, να παράσχει πρόσθετο εισόδημα, 
και να άρει τους φραγμούς όσον αφορά 
την είσοδο στην αγορά εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία σε 
πλατφόρμα διευκολύνει την ευελιξία τόσο 
για τους εργαζομένους όσο και για τους 
πελάτες, την αντιστοίχιση της ζήτησης και 
της προσφοράς υπηρεσιών, και την 
καινοτομία στα ψηφιακά εργαλεία, η 
οποία αποτελεί χρήσιμο φορέα ανάπτυξης 
σε περιόδους κρίσης και ανάκαμψης·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία 
σε πλατφόρμα μπορεί να δημιουργήσει 
απασχόληση, να αυξήσει τις επιλογές, να 
παράσχει πρόσθετο εισόδημα, και να άρει 
τους φραγμούς όσον αφορά την είσοδο 
στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η εργασία σε πλατφόρμα δύναται να 
παρέχει ευκαιρίες τόσο για άτομα που 
εργάζονται σε εταιρείες πλατφορμών ή 
μέσω εταιρειών πλατφορμών (εφεξής 
«εργαζόμενοι βάσει πλατφόρμας») όσο 
και για τους πελάτες, την αντιστοίχιση της 
ζήτησης και της προσφοράς υπηρεσιών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η καινοτομία στα 
ψηφιακά εργαλεία αποτελεί προϋπόθεση 
για εργασία με βάση την πλατφόρμα και 
μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη σε 
περιόδους κρίσης και ανάκαμψης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θέσεις 
εργασίας σε πλατφόρμα μπορούν να 
προσφέρουν πλεονεκτήματα στους 
μαθητές και σε εκείνους που επιθυμούν 
να συνδυάσουν ταυτόχρονα σπουδές και 
εργασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
απαιτούνται ισχυρές διασφαλίσεις για να 
μην οδηγήσει η εργασία σε πλατφόρμα σε 
επισφαλείς συνθήκες εργασίας ούτε σε 
κατακερματισμό της αγοράς εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 21
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία 
σε πλατφόρμα μπορεί να δημιουργήσει 
ευκαιρίες απασχόλησης, να αυξήσει τις 
επιλογές, να παράσχει πρόσθετο εισόδημα, 
και να άρει τους φραγμούς όσον αφορά 
την είσοδο στην αγορά εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία σε 
πλατφόρμα διευκολύνει την ευελιξία τόσο 
για τους εργαζομένους όσο και για τους 
πελάτες, την αντιστοίχιση της ζήτησης και 
της προσφοράς υπηρεσιών, και την 
καινοτομία στα ψηφιακά εργαλεία, η οποία 
αποτελεί χρήσιμο φορέα ανάπτυξης σε 
περιόδους κρίσης και ανάκαμψης·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία 
σε πλατφόρμα θα έπρεπε να δημιουργήσει 
ευκαιρίες απασχόλησης, να αυξήσει τις 
επιλογές, να παράσχει επαρκές εισόδημα 
και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, 
καθώς και να άρει τους φραγμούς όσον 
αφορά την είσοδο στην αγορά εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία σε 
πλατφόρμα θα έπρεπε να διευκολύνει την 
ευελιξία τόσο για τους εργαζομένους όσο 
και για τους πελάτες, την αντιστοίχιση της 
ζήτησης και της προσφοράς υπηρεσιών, 
και την καινοτομία στα ψηφιακά εργαλεία, 
η οποία θα μπορούσε να αποτελεί χρήσιμο 
φορέα ανάπτυξης σε περιόδους κρίσης και 
ανάκαμψης·

Or. it

Τροπολογία 22
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία 
σε πλατφόρμα μπορεί να δημιουργήσει 
ευκαιρίες απασχόλησης, να αυξήσει τις 
επιλογές, να παράσχει πρόσθετο εισόδημα, 
και να άρει τους φραγμούς όσον αφορά 
την είσοδο στην αγορά εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία σε 
πλατφόρμα διευκολύνει την ευελιξία τόσο 
για τους εργαζομένους όσο και για τους 
πελάτες, την αντιστοίχιση της ζήτησης και 
της προσφοράς υπηρεσιών, και την 
καινοτομία στα ψηφιακά εργαλεία, η οποία 
αποτελεί χρήσιμο φορέα ανάπτυξης σε 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία 
σε πλατφόρμα ενδέχεται να δημιουργήσει 
ευκαιρίες απασχόλησης, να παράσχει 
πρόσθετο εισόδημα, και να άρει τους 
φραγμούς όσον αφορά την είσοδο στην 
αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εργασία σε πλατφόρμα ενδέχεται να 
διευκολύνει την ευελιξία τόσο για τους 
εργαζομένους όσο και για τους πελάτες, 
την αντιστοίχιση της ζήτησης και της 
προσφοράς υπηρεσιών, και την καινοτομία 
στα ψηφιακά εργαλεία, η οποία αποτελεί 
χρήσιμο φορέα ανάπτυξης σε περιόδους 
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περιόδους κρίσης και ανάκαμψης· κρίσης και ανάκαμψης·

Or. en

Τροπολογία 23
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία 
σε πλατφόρμα μπορεί να δημιουργήσει 
ευκαιρίες απασχόλησης, να αυξήσει τις 
επιλογές, να παράσχει πρόσθετο εισόδημα, 
και να άρει τους φραγμούς όσον αφορά 
την είσοδο στην αγορά εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία σε 
πλατφόρμα διευκολύνει την ευελιξία τόσο 
για τους εργαζομένους όσο και για τους 
πελάτες, την αντιστοίχιση της ζήτησης και 
της προσφοράς υπηρεσιών, και την 
καινοτομία στα ψηφιακά εργαλεία, η οποία 
αποτελεί χρήσιμο φορέα ανάπτυξης σε 
περιόδους κρίσης και ανάκαμψης·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία 
σε πλατφόρμα μπορεί να δημιουργήσει 
ευκαιρίες απασχόλησης, να αυξήσει τις 
επιλογές, να παράσχει πρόσθετο εισόδημα, 
και να άρει τους φραγμούς όσον αφορά 
την είσοδο στην αγορά εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία σε 
πλατφόρμα διευκολύνει την ευελιξία τόσο 
για τους εργαζομένους όσο και για τους 
πελάτες και τους προμηθευτές, την 
αντιστοίχιση της ζήτησης και της 
προσφοράς υπηρεσιών, και την καινοτομία 
στα ψηφιακά εργαλεία, η οποία αποτελεί 
χρήσιμο φορέα ανάπτυξης σε περιόδους 
κρίσης και ανάκαμψης, καθώς και 
βέλτιστης χρήσης των πόρων·

Or. es

Τροπολογία 24
Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Samira Rafaela, Radka Maxová, Alin Mituța, Ilana Cicurel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
COVID-19 έχει χρησιμεύσει στην 
ανάδειξη του κρίσιμου ρόλου που 
διαδραματίζουν οι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμες όσον αφορά τη διασφάλιση 
της συνέχειας των επιχειρήσεων για 
χιλιάδες ΜΜΕ και καταναλωτές σε 
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ολόκληρη την ΕΕ παρέχοντας μια 
απολύτως αναγκαία διασύνδεση μεταξύ 
βασικών τομέων – όπως οι βιομηχανίες 
τροφίμων και φιλοξενίας – και των 
πολιτών, ενώ επιπλέον οι ευκαιρίες και οι 
ευελιξίες που εξασφαλίζει το μοντέλο 
εργασίας που λέγεται πλατφόρμα 
απέτρεψαν μια σημαντική απώλεια 
εισοδήματος·

Or. en

Τροπολογία 25
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία 
σε ψηφιακές πλατφόρμες αποτελεί 
πρόκληση η οποία πρέπει να προσεγγιστεί 
με προγράμματα συνεχούς κατάρτισης 
στους τομείς των τεχνικών και 
ανθρωπιστικών επιστημών ούτως ώστε 
να υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι να είναι 
δέσμια μιας τεχνολογίας που εκμηδενίζει 
τη δημιουργικότητα και την προσωπική 
ελευθερία ως προς τον σεβασμό της 
αξιοπρέπειάς του·

Or. es

Τροπολογία 26
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τη ΔΟΕ, πάνω από το 60 % των 
εργαζομένων στις πλατφόρμες ασκούν 
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αυτήν τη δραστηριότητα ως μοναδική 
πηγή εισοδήματος, ωστόσο πολλά κράτη 
της ΕΕ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν 
αυτά τα επαγγέλματα ως μη τυπικές 
θέσεις εργασίας, ανοίγοντας τον δρόμο 
για εκμετάλλευση, διακρίσεις και 
φτώχεια·

Or. it

Τροπολογία 27
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά 
κράτη μέλη η εργασία σε πλατφόρμα ούτε 
ερευνάται ούτε περιλαμβάνεται σε 
στατιστικά στοιχεία, και ως εκ τούτου 
δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με 
ακρίβεια ή ακόμη και κατά προσέγγιση 
ποια ομάδα εργαζομένων αφορά και, 
ακόμη περισσότερο, σε ποιον βαθμό·

Or. pl

Τροπολογία 28
Dragoș Pîslaru, Alin Mituța, Samira Rafaela, Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί η εργασία σε 
πλατφόρμα να περιορίζεται στη 
μεταφορά προσώπων ή στην παράδοση 
φαγητού, καθώς περιλαμβάνει επίσης 
επαγγελματικές εργασίες, οικιακές 
εργασίες και μικροδουλειές·
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Or. en

Τροπολογία 29
Dragoș Pîslaru, Alin Mituța, Samira Rafaela, Sylvie Brunet, Radka Maxová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
κατηγορίες εργασίας σε πλατφόρμα δεν 
απαιτούν υψηλή εκπαίδευση ή εντατική 
κατάρτιση, δίνοντας την ευκαιρία στους 
νέους που δεν βρίσκονται στην αγορά 
εργασίας ούτε στην εκπαίδευση ή σε 
κατάρτιση, καθώς και στα άτομα με 
περιορισμένα προσόντα να επωφεληθούν 
από αυτή και να ενταχθούν στον 
εργασιακό τομέα εφόσον μπορούν να 
λάβουν πιστοποίηση που να πιστοποιεί 
αυτή την εργασιακή εμπειρία·

Or. en

Τροπολογία 30
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν 
απαιτείται κανένα «διεθνές σύστημα 
διακυβέρνησης» ούτε ομαδικό ευρωπαϊκό 
έργο για τη ρύθμιση της εργασίας σε 
ψηφιακές πλατφόρμες σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας·

Or. es
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Τροπολογία 31
Dragoș Pîslaru, Alin Mituța, Samira Rafaela, Sylvie Brunet, Radka Maxová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία 
σε πλατφόρμα διευκολύνει την πρόσβαση 
στην αγορά εργασίας μέσω σύγχρονων 
μορφών απασχόλησης και ενθαρρύνει την 
ανάπτυξη τεχνολογιών προκειμένου να 
διευκολύνει τη χρήση πλατφορμών και να 
φέρει πιο κοντά τόσο τις εταιρείες όσο 
και τους καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 32
Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Lina Gálvez Muñoz, 
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino, Evelyn 
Regner, Marianne Vind, Milan Brglez, Brando Benifei, Leszek Miller, Gabriele 
Bischoff, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία 
σε πλατφόρμα έχει επίσης εγείρει 
ανησυχίες όσον αφορά την επισφάλεια ή 
τις κακές συνθήκες εργασίας, την έλλειψη 
πρόσβασης σε επαρκή κοινωνική 
προστασία, το κατακερματισμένο και 
ασταθές εισόδημα, και την έλλειψη 
μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια 
στην εργασία, ιδίως για τους χαμηλής 
ειδίκευσης επιτόπου εργαζομένους σε 
πλατφόρμα και τους εργαζομένους που 
εκτελούν μικροδουλειές, όπως 
επισημάνθηκε στη διάρκεια της κρίσης 
COVID-19·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία 
σε πλατφόρμα έχει εγείρει ανησυχίες όσον 
αφορά την επισφάλεια και τις κακές 
συνθήκες εργασίας, μια έλλειψη 
πρόσβασης σε επαρκή κοινωνική 
προστασία, το απρόβλεπτο και 
κατακερματισμένο εισόδημα, την 
υποβάθμιση των δεξιοτήτων, όπως είναι 
η έλλειψη ευκαιριών σταδιοδρομίας, 
καθώς και την έλλειψη μέτρων για την 
υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, 
ιδίως για τους χαμηλής ειδίκευσης 
επιτόπου εργαζομένους βάσει πλατφόρμας 
και τους εργαζομένους που εκτελούν 
μικροδουλειές, όπως επισημάνθηκε εκ 
νέου στη διάρκεια της κρίσης COVID-19· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσφαλμένη 
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ταξινόμηση των εργαζομένων βάσει 
πλατφόρμας ως αυτοαπασχολούμενων 
εργαζομένων συμβάλλει σε αυτή την 
κατάσταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εργασία βάσει πλατφόρμας δεν πρέπει να 
οδηγεί σε επισφάλεια, ανασφάλεια ή 
κινδύνους για την υγεία και την 
ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 33
Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Marc 
Botenga, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία 
σε πλατφόρμα έχει επίσης εγείρει 
ανησυχίες όσον αφορά την επισφάλεια ή 
τις κακές συνθήκες εργασίας, την έλλειψη 
πρόσβασης σε επαρκή κοινωνική 
προστασία, το κατακερματισμένο και 
ασταθές εισόδημα, και την έλλειψη μέτρων 
για την υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία, ιδίως για τους χαμηλής 
ειδίκευσης επιτόπου εργαζομένους σε 
πλατφόρμα και τους εργαζομένους που 
εκτελούν μικροδουλειές, όπως 
επισημάνθηκε στη διάρκεια της κρίσης 
COVID-19·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία 
σε πλατφόρμα συνεπάγεται επίσης την 
επισφάλεια ή τις κακές συνθήκες εργασίας, 
την έλλειψη πρόσβασης σε επαρκή 
κοινωνική προστασία, το 
κατακερματισμένο και ασταθές εισόδημα, 
και την έλλειψη μέτρων για την υγεία και 
την ασφάλεια στην εργασία για όλο και 
περισσότερους εργαζομένους, ιδίως για 
τους χαμηλής ειδίκευσης επιτόπου 
εργαζομένους σε πλατφόρμα και τους 
εργαζομένους που εκτελούν 
μικροδουλειές, όπως επισημάνθηκε στη 
διάρκεια της κρίσης COVID-19·

Or. fr

Τροπολογία 34
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία 
σε πλατφόρμα έχει επίσης εγείρει 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία 
σε πλατφόρμα μπορεί επίσης να 
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ανησυχίες όσον αφορά την επισφάλεια ή 
τις κακές συνθήκες εργασίας, την έλλειψη 
πρόσβασης σε επαρκή κοινωνική 
προστασία, το κατακερματισμένο και 
ασταθές εισόδημα, και την έλλειψη μέτρων 
για την υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία, ιδίως για τους χαμηλής 
ειδίκευσης επιτόπου εργαζομένους σε 
πλατφόρμα και τους εργαζομένους που 
εκτελούν μικροδουλειές, όπως 
επισημάνθηκε στη διάρκεια της κρίσης 
COVID-19·

μετατοπίσει την απασχόληση από 
ποιοτικές θέσεις εργασίας, να οδηγήσει σε 
αθέμιτο ανταγωνισμό και έχει εγείρει 
ανησυχίες όσον αφορά την επισφάλεια και 
τις κακές συνθήκες εργασίας, την έλλειψη 
πρόσβασης σε επαρκή κοινωνική 
προστασία, το κατακερματισμένο και 
ασταθές εισόδημα, και την έλλειψη μέτρων 
για την υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία, ιδίως για τους χαμηλής 
ειδίκευσης επιτόπου εργαζομένους σε 
πλατφόρμα και τους εργαζομένους που 
εκτελούν μικροδουλειές, όπως 
επισημάνθηκε στη διάρκεια της κρίσης 
COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμες που 
υπέστησαν απώλεια εισοδήματος λόγω 
της πανδημίας συχνά δεν ήταν επιλέξιμοι 
ούτε για τα μέτρα στήριξης του 
εισοδήματος για τους εργαζόμενους ούτε 
για τους αυτοαπασχολούμενους·

Or. en

Τροπολογία 35
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία 
σε πλατφόρμα έχει επίσης εγείρει 
ανησυχίες όσον αφορά την επισφάλεια ή 
τις κακές συνθήκες εργασίας, την έλλειψη 
πρόσβασης σε επαρκή κοινωνική 
προστασία, το κατακερματισμένο και 
ασταθές εισόδημα, και την έλλειψη μέτρων 
για την υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία, ιδίως για τους χαμηλής 
ειδίκευσης επιτόπου εργαζομένους σε 
πλατφόρμα και τους εργαζομένους που 
εκτελούν μικροδουλειές, όπως 
επισημάνθηκε στη διάρκεια της κρίσης 
COVID-19·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία 
σε πλατφόρμα έχει επίσης εγείρει 
ανησυχίες όσον αφορά την επισφάλεια ή 
τις κακές συνθήκες εργασίας, τη 
δυσχέρεια πρόσβασης σε επαρκή 
κοινωνική προστασία, το 
κατακερματισμένο και ασταθές εισόδημα, 
και την έλλειψη μέτρων για την υγεία και 
την ασφάλεια στην εργασία, ιδίως για τους 
χαμηλής ειδίκευσης επιτόπου 
εργαζομένους σε πλατφόρμα και τους 
εργαζομένους που εκτελούν 
μικροδουλειές, όπως επισημάνθηκε στη 
διάρκεια της κρίσης COVID-19·

Or. fr



AM\1227764EL.docx 21/213 PE689.807v02-00

EL

Τροπολογία 36
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία 
σε πλατφόρμα έχει επίσης εγείρει 
ανησυχίες όσον αφορά την επισφάλεια ή 
τις κακές συνθήκες εργασίας, την έλλειψη 
πρόσβασης σε επαρκή κοινωνική 
προστασία, το κατακερματισμένο και 
ασταθές εισόδημα, και την έλλειψη μέτρων 
για την υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία, ιδίως για τους χαμηλής 
ειδίκευσης επιτόπου εργαζομένους σε 
πλατφόρμα και τους εργαζομένους που 
εκτελούν μικροδουλειές, όπως 
επισημάνθηκε στη διάρκεια της κρίσης 
COVID-19·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία 
σε πλατφόρμα έχει επίσης εγείρει 
ανησυχίες όσον αφορά την επισφάλεια ή 
τις κακές συνθήκες εργασίας, την 
υποαπασχόληση, την αναντιστοιχία 
δεξιοτήτων και την έλλειψη 
επαγγελματικής εξέλιξης, την έλλειψη 
πρόσβασης σε επαρκή κοινωνική 
προστασία, την έλλειψη ενός αξιόπιστου 
μηχανισμού επίλυσης διαφορών, το 
κατακερματισμένο, το απρόβλεπτο και 
ασταθές εισόδημα και τα προγράμματα 
εργασίας, και την έλλειψη μέτρων για την 
υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, 
ιδίως για τους χαμηλής ειδίκευσης 
επιτόπου εργαζομένους σε πλατφόρμα και 
τους εργαζομένους που εκτελούν 
μικροδουλειές, όπως επισημάνθηκε στη 
διάρκεια της κρίσης COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 37
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία 
σε πλατφόρμα έχει επίσης εγείρει 
ανησυχίες όσον αφορά την επισφάλεια ή 
τις κακές συνθήκες εργασίας, την έλλειψη 
πρόσβασης σε επαρκή κοινωνική 
προστασία, το κατακερματισμένο και 
ασταθές εισόδημα, και την έλλειψη 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία 
σε πλατφόρμα έχει επίσης εγείρει 
ανησυχίες όσον αφορά την επισφάλεια ή 
τις κακές συνθήκες εργασίας, την έλλειψη 
πρόσβασης σε επαρκή κοινωνική 
προστασία, το κατακερματισμένο και 
ασταθές εισόδημα, την έλλειψη μέτρων για 
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μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια 
στην εργασία, ιδίως για τους χαμηλής 
ειδίκευσης επιτόπου εργαζομένους σε 
πλατφόρμα και τους εργαζομένους που 
εκτελούν μικροδουλειές, όπως 
επισημάνθηκε στη διάρκεια της κρίσης 
COVID-19·

την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία 
και τη δυσκολία ρύθμισης του ωραρίου 
εργασίας, ιδίως για τους χαμηλής 
ειδίκευσης επιτόπου εργαζομένους σε 
πλατφόρμα και τους εργαζομένους που 
εκτελούν μικροδουλειές, όπως 
επισημάνθηκε στη διάρκεια της κρίσης 
COVID-19·

Or. es

Τροπολογία 38
Radan Kanev

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία 
σε πλατφόρμα έχει επίσης εγείρει 
ανησυχίες όσον αφορά την επισφάλεια ή 
τις κακές συνθήκες εργασίας, την έλλειψη 
πρόσβασης σε επαρκή κοινωνική 
προστασία, το κατακερματισμένο και 
ασταθές εισόδημα, και την έλλειψη μέτρων 
για την υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία, ιδίως για τους χαμηλής 
ειδίκευσης επιτόπου εργαζομένους σε 
πλατφόρμα και τους εργαζομένους που 
εκτελούν μικροδουλειές, όπως 
επισημάνθηκε στη διάρκεια της κρίσης 
COVID-19·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία 
σε πλατφόρμα έχει επίσης εγείρει 
ανησυχίες όσον αφορά την επισφάλεια ή 
τις κακές συνθήκες εργασίας, την έλλειψη 
πρόσβασης σε επαρκή κοινωνική 
προστασία, το κατακερματισμένο και 
ασταθές εισόδημα, την αύξηση της 
αδήλωτης εργασίας και της 
φοροδιαφυγής, και την έλλειψη μέτρων 
για την υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία, ιδίως για τους χαμηλής 
ειδίκευσης επιτόπου εργαζομένους σε 
πλατφόρμα και τους εργαζομένους που 
εκτελούν μικροδουλειές, όπως 
επισημάνθηκε στη διάρκεια της κρίσης 
COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 39
Jeroen Lenaers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία 
σε πλατφόρμα έχει επίσης εγείρει 
ανησυχίες όσον αφορά την επισφάλεια ή 
τις κακές συνθήκες εργασίας, την έλλειψη 
πρόσβασης σε επαρκή κοινωνική 
προστασία, το κατακερματισμένο και 
ασταθές εισόδημα, και την έλλειψη μέτρων 
για την υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία, ιδίως για τους χαμηλής 
ειδίκευσης επιτόπου εργαζομένους σε 
πλατφόρμα και τους εργαζομένους που 
εκτελούν μικροδουλειές, όπως 
επισημάνθηκε στη διάρκεια της κρίσης 
COVID-19·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία 
σε πλατφόρμα έχει επίσης εγείρει 
ανησυχίες όσον αφορά την επισφάλεια ή 
τις κακές συνθήκες εργασίας, την έλλειψη 
πρόσβασης σε επαρκή κοινωνική 
προστασία, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, το 
κατακερματισμένο και ασταθές εισόδημα, 
και την έλλειψη μέτρων για την υγεία και 
την ασφάλεια στην εργασία, ιδίως για τους 
χαμηλής ειδίκευσης επιτόπου 
εργαζομένους σε πλατφόρμα και τους 
εργαζομένους που εκτελούν 
μικροδουλειές, όπως επισημάνθηκε στη 
διάρκεια της κρίσης COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 40
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμες εκτίθενται σε 
συγκεκριμένους κινδύνους για την υγεία 
και την ασφάλεια λόγω των 
χαρακτηριστικών της εργασίας που 
εκτελούν και ότι οι επιτόπου εργαζόμενοι 
σε πλατφόρμες έχουν αυξημένο κίνδυνο 
προσβολής από τη νόσο COVID-19· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδική 
ασφάλεια των εργαζομένων σε 
πλατφόρμες στον τομέα των μεταφορών 
και της παράδοσης, ιδίως των 
ποδηλατιστών ως ευάλωτων χρηστών 
του οδικού δικτύου, και η ασφάλεια 
άλλων χρηστών του οδικού δικτύου 
μπορεί να διακυβευθεί λόγω της πίεσης 
για ταχύτητα και απόδοση· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες, 
ιδίως οι γυναίκες οδηγοί και οι γυναίκες 
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που παρέχουν υπηρεσίες καθαρισμού και 
φροντίδας σε ιδιωτικές κατοικίες, μπορεί 
να κινδυνεύουν περισσότερο να είναι 
θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης και 
βίας και ενδέχεται να αποφεύγουν να το 
αναφέρουν διότι δεν διατίθενται εργαλεία 
καταγραφής περιστατικών, δεν υπάρχει 
επαφή με διευθυντή που να είναι φυσικό 
πρόσωπο ή υπάρχει φόβος κακής 
βαθμολόγησης και απώλειας μελλοντικής 
εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης 
και βίας στον τομέα της εργασίας σε 
πλατφόρμα είναι περισσότερα από όσα 
καταγγέλλονται·

Or. en

Τροπολογία 41
Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Samira Rafaela, Radka Maxová, Alin Mituța, Ilana Cicurel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία 
σε πλατφόρμα φαίνεται να αναπαράγει 
ανισότητες μεταξύ των φύλων από την 
ευρύτερη αγορά εργασίας, όπως το χάσμα 
στις μισθολογικές διαφορές των φύλων 
και ο διαχωρισμός των φύλων στα 
επαγγέλματα ή τους τομείς1α·
__________________
1a Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα 
των Φύλων (EIGE). Δείκτης ισότητας 
των φύλων για το 2020. Η ψηφιοποίηση 
και το μέλλον της εργασίας. 

Or. en

Τροπολογία 42
Anne Sander
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη τις 
πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις που 
έχουν ως στόχο την επανειδίκευση των 
συμβάσεων ορισμένων εργαζομένων σε 
πλατφόρμες, είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι 
διαθέτουν κατάλληλο καθεστώς ανάλογα 
με τις δραστηριότητές τους και τη σχέση 
τους με την πλατφόρμα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι πρέπει 
να μπορούν να απολαμβάνουν πλήρως τα 
δικαιώματά τους ως 
αυτοαπασχολούμενοι ή εργαζόμενοι μέσω 
της σωστής εφαρμογής του εκάστοτε 
καθεστώτος·

Or. fr

Τροπολογία 43
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
δημοτικότητα ορισμένων πλατφορμών, 
ιδίως όσον αφορά τη μεταφορά και 
διανομή τροφίμων, αυξήθηκε σημαντικά 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας, κυρίως 
επειδή παρείχαν πρόσβαση σε 
συγκεκριμένες υπηρεσίες κατά τη 
διάρκεια της περιόδου περιορισμού της 
κυκλοφορίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
περισσότερο από το 60 % των κατοίκων 
της ΕΕ δηλώνουν ότι, ακόμη και μετά 
την κρίση της νόσου COVID-19 δεν 
σκοπεύουν να σταματήσουν να 
χρησιμοποιούν διαδικτυακές υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης για παράδειγμα 
της πιθανότητας παραγγελίας γευμάτων 
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μέσω διαδικτύου1a·
__________________
1α https://www.dw.com/pl/ue-chce-lepiej-
chroni%C4%87-pracuj%C4%85cych-za-
po%C5%9Brednictwem-platform-
cyfrowych/a-56676431

Or. pl

Τροπολογία 44
Radan Kanev

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν δεν 
αντιμετωπιστούν αναλόγως, οι 
προαναφερόμενοι κίνδυνοι ενδέχεται να 
θέσουν σε κίνδυνο ολόκληρο το 
ευρωπαϊκό μοντέλο κοινωνικής 
οικονομίας της αγοράς και τους στόχους 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
τεχνολογική πρόοδος θα μπορούσε επίσης 
να προσφέρει τις λύσεις για την 
προσαρμογή του ευρωπαϊκού κοινωνικού 
μοντέλου στις πραγματικότητες του 21ου 
αιώνα·

Or. en

Τροπολογία 45
Dominique Bilde

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
πλατφόρμες επωφελούνται από ένα 
εργατικό δυναμικό χαμηλού κόστους, 
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επιτρέποντας ακόμη και τη χρήση 
πολλών λογαριασμών σε άτομα που 
λειτουργούν παρατύπως στην επικράτεια, 
προκαλώντας κοινωνικό ντάμπινγκ και 
αθέμιτο ανταγωνισμό έναντι άλλων 
επιχειρήσεων·

Or. fr

Τροπολογία 46
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
«περιστασιακή» εργασιακή σχέση 
δημιουργεί νέες μορφές φασόν εργασίας, 
οι οποίες δημιουργούν μια ολόκληρη 
κοινωνική ομάδα νέων φτωχών 
ανθρώπων με εξαιρετικά επισφαλείς 
προοπτικές ζωής·

Or. it

Τροπολογία 47
Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Lina Gálvez Muñoz, 
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino, Evelyn 
Regner, Marianne Vind, Milan Brglez, Brando Benifei, Leszek Miller, Gabriele 
Bischoff, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οφέλη 
της ψηφιοποίησης πρέπει να μοιράζονται 
ευρέως και ισότιμα μεταξύ πλατφορμών, 
εργαζομένων βάσει πλατφόρμας, πελατών 
και ευρύτερης κοινωνίας·

Or. en
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Τροπολογία 48
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εργαζόμενοι υπό καθεστώς μη 
τυποποιημένων διακανονισμών 
διατρέχουν υψηλότερους κινδύνους για 
την υγεία από τους εργαζομένους υπό 
καθεστώς τυποποιημένων διακανονισμών 

__________________
1α J. Howard (2016), Nonstandard work 
arrangements and worker health and 
safety, American Journal of Industrial 
Medicine, τόμος 60, τεύχος 1, σελ. 1-10.

Or. en

Τροπολογία 49
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας 
χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία όπως 
εφαρμογές, αλγόριθμους και ΤΝ ως μέρος 
του πρωταρχικού επιχειρηματικού τους 
μοντέλου για την αντιστοίχιση της 
προσφοράς και της ζήτησης και για τη 
διαχείριση των εργαζομένων τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλγοριθμική 
διαχείριση παρουσιάζει νέες προκλήσεις 
για το μέλλον της εργασίας, όπως έλεγχος 
και επιτήρηση μέσω τεχνολογίας με τη 
χρήση εργαλείων πρόβλεψης και 
επισήμανσης, απομακρυσμένη 
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παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο 
της προόδου και της απόδοσης και 
παρακολούθηση χρόνου, 
αυτοματοποιημένες συμπεριφορικές 
οχλήσεις που μπορούν να πιέσουν 
υπερβολικά τους εργαζομένους να 
επιδείξουν ταχύτητα και απόδοση, 
ιχνηλάτηση των μοτίβων συμπεριφορών 
των εργαζομένων, όξυνση των πρακτικών 
που εισάγουν διακρίσεις και ενέχουν 
σημαντικούς κινδύνους για την ιδιωτική 
ζωή, την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων και την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια16α·
__________________
16α Workplace Monitoring & Surveillance, 
Data & Society, Mateescu, A., Nguyen, A., 
Explainer: Φεβρουάριος 2019.

Or. en

Τροπολογία 50
Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Radka Maxová, Alin Mituța, Ilana Cicurel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία 
σε πλατφόρμα είναι ένα αυξανόμενο 
φαινόμενο από την εμφάνισή του που 
διευκολύνθηκε από την ανάπτυξη 
ψηφιακών τεχνολογιών τα τελευταία 
χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εξακολουθεί ωστόσο να αντιστοιχεί σε 
μικρό μερίδιο της γενικής αγοράς 
εργασίας, καθώς εκτιμάται ότι περίπου 
11% του εργατικού δυναμικού της ΕΕ 
έχει παράσχει υπηρεσίες μέσω επιτόπιων 
ή επιγραμμικών πλατφορμών εργασίας 
τουλάχιστον μία φορά και μόνο το 1,4% 
εξ αυτών το κάνουν ως κύρια 
απασχόληση2α·
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__________________
2α Κοινό Κέντρο Ερευνών της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμες στην Ευρώπη: Στοιχεία από 
την έρευνα COLLEEM (2018) και νέα 
στοιχεία για τους εργαζόμενους σε 
πλατφόρμες στην Ευρώπη: 
Αποτελέσματα από τη δεύτερη έρευνα 
COLLEEM (2020). 

Or. en

Τροπολογία 51
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διαχείριση με τη χρήση αλγόριθμων 
μπορεί να οδηγήσει σε ανισορροπίες 
ισχύος και αδιαφάνεια σχετικά με τη 
λήψη αποφάσεων και πρέπει να είναι 
απολύτως διαφανής ώστε να μπορούν οι 
εργαζόμενοι να αμφισβητούν 
αποτελεσματικά τις εν λόγω αποφάσεις· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει τεράστια 
ανισορροπία πληροφοριών μεταξύ 
εργαζομένων σε πλατφόρμες και 
ψηφιακών πλατφορμών εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 52
Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Samira Rafaela, Radka Maxová, Alin Mituța, Ilana Cicurel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
έλλειψη πανευρωπαϊκών δεδομένων 
σχετικά με την εργασία σε πλατφόρμα και 
η μεθοδολογία συλλογής δεδομένων 
ποικίλλει μεταξύ των κρατών μελών· 
λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι η 
συνεχιζόμενη ανάπτυξη αυτής της 
εργασιακής μορφής στην αγορά εργασίας 
μπορεί να θεωρηθεί πολύ πιθανή·

Or. en

Τροπολογία 53
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνητή 
νοημοσύνη που εκπαιδεύεται ή 
τροφοδοτείται με διαβλητά σύνολα 
δεδομένων μπορεί να επιδεινώσει την 
υφιστάμενη μεροληψία και να την 
εφαρμόσει συστηματικά σε όλα τα 
αποτελέσματά της· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος 
μεροληψίας έναντι των γυναικών και των 
μεταναστών όταν γίνεται αξιολόγηση 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 54
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B ε (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει 
των πορισμάτων της έρευνας, οι εταιρείες 
δικτύου μεταφορών συμβάλλουν στη 
συμφόρηση, αυξάνουν τα επίπεδα 
εκπομπών και μειώνουν τη χρήση 
δημόσιας συγκοινωνίας και την 
ενεργητική κινητικότητα στις πόλεις όπου 
δραστηριοποιούνται, προκαλώντας 
αύξηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και 
των εκπομπών CO217α·
__________________
17a 
https://www.transportenvironment.org/ne
ws/uber-and-lyft-increase-pollution-and-
undermine-public-transport-study-shows

Or. en

Τροπολογία 55
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας 
παρήγαγαν παγκοσμίως έσοδα 
τουλάχιστον 52 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων το 2019· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι περίπου το 70 τοις εκατό των εσόδων 
συγκεντρώθηκαν σε δύο μόνο χώρες, τις 
Ηνωμένες Πολιτείες (49 τοις εκατό) και 
την Κίνα (22 τοις εκατό), ενώ το μερίδιο 
ήταν πολύ χαμηλότερο στην Ευρώπη (11 
τοις εκατό) και σε άλλες περιοχές (18 τοις 
εκατό)18α·
__________________
18α ΔΟΕ, έκθεση World Employment and 
Social Outlook 2021 ‘The role of digital 
labour platforms in transforming the 
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world of work’ («Παγκόσμια απασχόληση 
και κοινωνική προοπτική για το 2021: ο 
ρόλος των ψηφιακών πλατφορμών 
εργασίας στον μετασχηματισμό του 
κόσμου της εργασίας»), σελ. 20.

Or. en

Τροπολογία 56
Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Lina Gálvez Muñoz, 
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino, Evelyn 
Regner, Marianne Vind, Milan Brglez, Brando Benifei, Leszek Miller, Gabriele 
Bischoff, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία 
σε πλατφόρμα καλύπτει διαφορετικές 
πραγματικότητες και χαρακτηρίζεται από 
υψηλό βαθμό ανομοιογένειας στις 
διεξαγόμενες δραστηριότητες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
διάφορες κατηγορίες εργασίας σε 
πλατφόρμα, η οποία μπορεί να εκτελείται 
επιγραμμικά ή επιτόπου, να απαιτεί υψηλό 
ή χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων, να 
αμείβεται ανά δουλειά ή ανά ώρα, και να 
συνιστά δευτερεύουσα ή κύρια 
απασχόληση, και ότι ποικίλουν σημαντικά 
τα προφίλ των εργαζομένων σε 
πλατφόρμα και τα είδη των πλατφορμών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία 
σε πλατφόρμα καλύπτει διαφορετικές 
πραγματικότητες και χαρακτηρίζεται από 
υψηλό βαθμό ανομοιογένειας στις 
διεξαγόμενες δραστηριότητες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
διάφορες κατηγορίες εργασίας σε 
πλατφόρμα, η οποία μπορεί να εκτελείται 
επιγραμμικά ή επιτόπου, να απαιτεί υψηλό 
ή χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων, να 
αμείβεται ανά δουλειά ή ανά ώρα, και ότι 
υπάρχουν διαφορές στην απόσπαση των 
εργαζομένων, όπως οι εργασίες που 
εκτελούνται ως δευτερεύουσα ή κύρια 
απασχόληση, και ότι ποικίλλουν 
σημαντικά τα προφίλ των εργαζομένων 
βάσει πλατφόρμας και τα είδη των 
πλατφορμών·

Or. en

Τροπολογία 57
Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Marc 
Botenga, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία 
σε πλατφόρμα καλύπτει διαφορετικές 
πραγματικότητες και χαρακτηρίζεται από 
υψηλό βαθμό ανομοιογένειας στις 
διεξαγόμενες δραστηριότητες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
διάφορες κατηγορίες εργασίας σε 
πλατφόρμα, η οποία μπορεί να εκτελείται 
επιγραμμικά ή επιτόπου, να απαιτεί υψηλό 
ή χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων, να 
αμείβεται ανά δουλειά ή ανά ώρα, και να 
συνιστά δευτερεύουσα ή κύρια 
απασχόληση, και ότι ποικίλουν σημαντικά 
τα προφίλ των εργαζομένων σε πλατφόρμα 
και τα είδη των πλατφορμών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία 
σε πλατφόρμα καλύπτει διαφορετικές 
πραγματικότητες και χαρακτηρίζεται από 
υψηλό βαθμό ανομοιογένειας στις 
διεξαγόμενες δραστηριότητες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
διάφορες κατηγορίες εργασίας σε 
πλατφόρμα, η οποία μπορεί να εκτελείται 
επιγραμμικά ή επιτόπου, να απαιτεί υψηλό 
ή χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων, να 
αμείβεται ανά δουλειά ή ανά ώρα, και να 
συνιστά δευτερεύουσα ή κύρια 
απασχόληση, και ότι ποικίλουν σημαντικά 
τα προφίλ των εργαζομένων σε πλατφόρμα 
και τα είδη των πλατφορμών· 
λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι το 2017 
σύμφωνα με το Eurofound1α, η εργασία 
που καθορίζεται από την πλατφόρμα και 
η επιτόπου εργασία (παράδοση γευμάτων 
και μεταφορά επιβατών) αντιπροσώπευαν 
την πιο σημαντική κατηγορία όσον αφορά 
τις θέσεις εργασίας στο πλαίσιο των 
εργαζομένων σε πλατφόρμες·
__________________
1α 
https://www.eurofound.europa.eu/sites/def
ault/files/ef_publication/field_ef_docume
nt/ef18001en.pdf 

Or. fr

Τροπολογία 58
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών 
ποικίλλει μεταξύ των διαφόρων τύπων 
υπηρεσιών και πλατφορμών· 
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λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία σε 
πλατφόρμα επηρεάζει τις γυναίκες και 
τους άνδρες διαφορετικά λόγω των 
έμφυλων μοτίβων απασχόλησης και των 
επιπτώσεων ορισμένων εργασιακών και 
κοινωνικών μέτρων προστασίας (π.χ. 
γονική άδεια) όσον αφορά την ισότητα 
των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
άνδρες εκπροσωπούνται περισσότερο 
στην εργασία σε πλατφόρμα έχοντας 
υψηλότερη εργασιακή αυτονομία και ότι 
οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να εκτελούν 
πιο επισφαλή εργασία σε πλατφόρμα, με 
περιορισμένη εργασιακή αυτονομία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ψηφιακές 
πλατφόρμες στην επιτόπια εργασία με 
χαμηλή εξειδίκευση και χαμηλή αμοιβή, 
συχνά ενθαρρύνουν πρότυπα εργασίας τα 
οποία δεν συνδυάζονται με τη φροντίδα 
και την οικογενειακή μέριμνα, όπως 
πολλές ή ακατάλληλες ώρες εργασίας, 
έντονη εργασία ανά περιόδους και ανά 
περιοχές υψηλής ζήτησης, και άμεση 
διαθεσιμότητα για την εκτέλεση μη 
τακτικής εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τα άτομα με σημαντικές ευθύνες 
φροντίδας και οικογενειακής μέριμνας 
βρίσκονται επομένως σε μειονεκτική 
θέση και αυτό ενδέχεται να έχει 
αρνητικές συνέπειες, ιδίως για τις 
γυναίκες19α·
__________________
19α Έκθεση σχετικά με τον δείκτη 
ισότητας των φύλων για το 2020, 
Digitilisation and the future of work (Η 
ψηφιοποίηση και το μέλλον της 
εργασίας), σελ. 98-99.

Or. en

Τροπολογία 59
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
διάφορες μορφές εργασίας σε πλατφόρμα, 
στο πλαίσιο των οποίων ξεχωρίζει η 
αποκέντρωση των εργασιών σε πληθώρα 
ατόμων που εργάζονται μέσω των 
ψηφιακών πλατφορμών, με αποτέλεσμα ο 
πάροχος της υπηρεσίας να καθίσταται 
απρόσωπος και να δημιουργείται 
ανταγωνισμός μεταξύ των εργαζομένων, 
χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να 
υπονομεύσουν τις εργασιακές σχέσεις·

Or. es

Τροπολογία 60
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
περισσότεροι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες 
έχουν άλλη απασχόληση ή άλλη πηγή 
εισοδήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμες τείνουν να 
είναι χαμηλά αμειβόμενοι, αλλά με μερικά 
σχετικά καλά εισοδήματα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι εργαζόμενοι στην οικονομία 
των πλατφορμών τείνουν να είναι 
νεότεροι και πιο μορφωμένοι από τον 
ευρύτερο πληθυσμό1β·
__________________
1β The Social Protection of Workers in the 
Platform Economy (Η κοινωνική 
προστασία των εργαζομένων στην 
οικονομία των πλατφορμών) 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2017/614184/IPOL_STU(20
17)614184_EN.pdf

Or. en
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Τροπολογία 61
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τρόπος 
παροχής των υπηρεσιών δεν είναι ο 
συμβατικός βάσει του οποίου ορίζεται η 
εργασιακή σχέση, διότι στην 
αποκαλούμενη εργασία κατά παραγγελία 
μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής (είτε 
μέσω διαδικτύου είτε εκτός αυτού) 
συμμετέχουν τα εξής τρία – συνδεδεμένα 
και συντονισμένα – μέρη: ο πάροχος της 
υπηρεσίας, η πλατφόρμα και ο πελάτης ή 
χρήστης· το γεγονός αυτό καθιστά 
απαραίτητη την αντιμετώπιση του εν 
λόγω κατακερματισμού και της χωρικής, 
χρονικής και λειτουργικής διασποράς·

Or. es

Τροπολογία 62
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα 
που εργάζονται στην οικονομία των 
πλατφορμών γενικά κατηγοριοποιούνται 
ως επισήμως αυτοαπασχολούμενα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, τα 
άτομα αυτά δεν επωφελούνται από 
κοινωνική και εργασιακή προστασία και 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
ισοδύναμες με εκείνες που παρέχουν οι 
συμβάσεις εργασίας στις περισσότερες 
χώρες·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εργαζόμενοι στην οικονομία των 
πλατφορμών γενικά κατηγοριοποιούνται 
ως επισήμως αυτοαπασχολούμενοι και ότι 
για αυτήν την ταξινόμηση έχουν συχνά 
επιβληθεί σοβαρές κυρώσεις μέσω 
δικαστικών αποφάσεων σε πολλά κράτη 
μέλη, σύμφωνα με τις οποίες 
αποκαλύπτεται η ύπαρξη μισθωτής 
εργασίας και η σαφέστατη προσπάθεια 
των εταιρειών να παρακάμψουν τους 
εργασιακούς κανόνες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, όταν χαρακτηριστούν ως 
αυτοαπασχολούμενοι, τα άτομα αυτά δεν 
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επωφελούνται των δικαιωμάτων τους για 
κοινωνική και εργασιακή προστασία και 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας·

Or. it

Τροπολογία 63
Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Lina Gálvez Muñoz, 
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino, Evelyn 
Regner, Marianne Vind, Milan Brglez, Brando Benifei, Leszek Miller, Gabriele 
Bischoff, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα 
που εργάζονται στην οικονομία των 
πλατφορμών γενικά κατηγοριοποιούνται 
ως επισήμως αυτοαπασχολούμενα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, τα 
άτομα αυτά δεν επωφελούνται από 
κοινωνική και εργασιακή προστασία και 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
ισοδύναμες με εκείνες που παρέχουν οι 
συμβάσεις εργασίας στις περισσότερες 
χώρες·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εργαζόμενοι βάσει πλατφόρμας γενικά 
κατηγοριοποιούνται ως επισήμως 
αυτοαπασχολούμενοι ανεξάρτητα από την 
πραγματική τους κατάσταση 
απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πολλοί εργαζόμενοι βάσει πλατφόρμας 
συνεπώς δεν επωφελούνται από κοινωνική 
προστασία, εργασιακά δικαιώματα, ή 
διατάξεις υπέρ της υγείας και ασφάλειας 
που παρέχουν οι συμβάσεις εργασίας στο 
αντίστοιχο κράτος μέλος τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες 
δικαστικές αποφάσεις και οι διοικητικές 
αποφάσεις σχετικά με την επιτόπια 
εργασία σε πλατφόρμα, μεταξύ άλλων 
στην Ισπανία15β, στη Γαλλία15γ, στη 
Γερμανία15δ, στις Κάτω Χώρες15ε και 
στην Ιταλία15στ, επιβεβαίωσαν την 
ύπαρξη σχέσης εργασίας μεταξύ 
πλατφορμών και εργαζομένων, 
παρέχοντας στους τελευταίους 
δικαιώματα και απαιτήσεις·
__________________
15β Sentencia Nº 259/2020 - Juzgado de lo 
Social nº 24 de Barcelona - ECLI: 
ES:JSO:2020:5102
15γ Arrêt n°374 du 4 mars 2020 (19-
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13.316) - Cour de cassation - Chambre 
sociale -ECLI:FR:CCAS:2020:SO00374
15δ Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 1. 
Dezember 2020 - 9 AZR 102/20
15ε Gerechtshof Amsterdam, 
200.261.051/01, arrest van de 
meervoudige burgerlijke kamer van 16 
februari 2021, 
ECLI:NL:GHAMS:2021:392
15στ Sentenza n. 3570 del 24.11.2020 del 
Tribunale di Palermo

Or. en

Τροπολογία 64
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα 
που εργάζονται στην οικονομία των 
πλατφορμών γενικά κατηγοριοποιούνται 
ως επισήμως αυτοαπασχολούμενα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, τα 
άτομα αυτά δεν επωφελούνται από 
κοινωνική και εργασιακή προστασία και 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
ισοδύναμες με εκείνες που παρέχουν οι 
συμβάσεις εργασίας στις περισσότερες 
χώρες·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας 
κατηγοριοποιούν συνήθως τους 
εργαζόμενους ως επισήμως 
αυτοαπασχολούμενους· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, συνεπώς, τα άτομα αυτά δεν 
επωφελούνται από κοινωνική και 
εργασιακή προστασία και προστασία της 
υγείας και της ασφάλειας ισοδύναμες με 
εκείνες που παρέχουν οι συμβάσεις 
εργασίας στις περισσότερες χώρες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ψηφιακές 
πλατφόρμες εργασίας στην περίπτωση 
αυτή δεν καταβάλλουν εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης·

Or. en

Τροπολογία 65
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα 
που εργάζονται στην οικονομία των 
πλατφορμών γενικά κατηγοριοποιούνται 
ως επισήμως αυτοαπασχολούμενα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, τα 
άτομα αυτά δεν επωφελούνται από 
κοινωνική και εργασιακή προστασία και 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
ισοδύναμες με εκείνες που παρέχουν οι 
συμβάσεις εργασίας στις περισσότερες 
χώρες·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα 
που εργάζονται στην οικονομία των 
πλατφορμών συχνά κατηγοριοποιούνται 
ως αυτοαπασχολούμενα, αν και πολλά από 
αυτά ισχυρίζονται ότι είναι υπάλληλοι1γ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
διαφορετικοί λόγοι για την αβεβαιότητα 
αυτή σχετικά με το καθεστώς τους, για 
παράδειγμα δεν είναι σαφές εάν έχουν 
κανονική απασχόληση ως υπάλληλοι ή 
εάν είναι αυτοαπασχολούμενοι (με μια πιο 
παραδοσιακή έννοια), περιπτώσεις στις 
οποίες θα τους κάλυπτε η τυπική 
νομοθεσία για την απασχόληση, ούτε 
είναι βέβαιοι σχετικά με το καθεστώς 
τους και θεωρούν εαυτούς ως 
υπαλλήλους μόνο και μόνο επειδή 
παρέχουν τακτικά έναν συγκεκριμένο 
τύπο υπηρεσίας μέσω της ίδιας 
πλατφόρμας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
συνεπώς, τα άτομα αυτά ενδέχεται να μην 
επωφελούνται από κοινωνική και 
εργασιακή προστασία και προστασία της 
υγείας και της ασφάλειας ισοδύναμες με 
εκείνες που παρέχουν οι συμβάσεις 
εργασίας στις περισσότερες χώρες·

__________________
1γ Εκτιμήσεις από την έρευνα COLLEEM 
αποκαλύπτουν ότι όταν ερωτήθηκαν 
σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της 
απασχόλησής τους, απάντησε το 75,7% 
των εργαζομένων σε πλατφόρμες ότι είναι 
υπάλληλοι (68,1%) ή 
αυτοαπασχολούμενοι (7,6%). 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repos
itory/bitstream/JRC112157/jrc112157_pu
bsy_platform_workers_in_europe_science
_for_policy.pdf 

Or. en

Τροπολογία 66
Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Marc 
Botenga, Κωνσταντίνος Αρβανίτης
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα 
που εργάζονται στην οικονομία των 
πλατφορμών γενικά κατηγοριοποιούνται 
ως επισήμως αυτοαπασχολούμενα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, τα 
άτομα αυτά δεν επωφελούνται από 
κοινωνική και εργασιακή προστασία και 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
ισοδύναμες με εκείνες που παρέχουν οι 
συμβάσεις εργασίας στις περισσότερες 
χώρες·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα 
που εργάζονται στην οικονομία των 
πλατφορμών γενικά κατηγοριοποιούνται 
ως επισήμως αυτοαπασχολούμενα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πραγματικότητα είναι διαφορετική· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμες στην πραγματικότητα 
στερούνται, στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων που ασκούν, 
απαραίτητα δικαιώματα ανεξαρτησίας, 
είτε πρόκειται για την επιλογή του πελάτη 
τους, είτε για τους όρους εκτέλεσης των 
υπηρεσιών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
συνεπώς, τα άτομα αυτά δεν επωφελούνται 
από κοινωνική και εργασιακή προστασία 
και προστασία της υγείας και της 
ασφάλειας ισοδύναμες με εκείνες που 
παρέχουν οι συμβάσεις εργασίας στις 
περισσότερες χώρες·

Or. fr

Τροπολογία 67
Radan Kanev

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα 
που εργάζονται στην οικονομία των 
πλατφορμών γενικά κατηγοριοποιούνται 
ως επισήμως αυτοαπασχολούμενα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, τα 
άτομα αυτά δεν επωφελούνται από 
κοινωνική και εργασιακή προστασία και 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
ισοδύναμες με εκείνες που παρέχουν οι 
συμβάσεις εργασίας στις περισσότερες 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα 
που εργάζονται στην οικονομία των 
πλατφορμών γενικά κατηγοριοποιούνται 
ως επισήμως αυτοαπασχολούμενα χωρίς 
όμως συνήθως να διαθέτουν τα επίπεδα 
επαγγελματικής ανεξαρτησίας που 
χαρακτηρίζουν τους ελεύθερους 
επαγγελματίες και τα ελεύθερα 
επαγγέλματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
συνεπώς, τα άτομα αυτά δεν επωφελούνται 
από κοινωνική και εργασιακή προστασία 
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χώρες· και προστασία της υγείας και της 
ασφάλειας ισοδύναμες με εκείνες που 
παρέχουν οι συμβάσεις εργασίας ή το 
καταχωρημένο ελεύθερο επάγγελμα στις 
περισσότερες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 68
Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Samira Rafaela, Radka Maxová, Alin Mituța, Ilana Cicurel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα 
που εργάζονται στην οικονομία των 
πλατφορμών γενικά κατηγοριοποιούνται 
ως επισήμως αυτοαπασχολούμενα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, τα 
άτομα αυτά δεν επωφελούνται από 
κοινωνική και εργασιακή προστασία και 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
ισοδύναμες με εκείνες που παρέχουν οι 
συμβάσεις εργασίας στις περισσότερες 
χώρες·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα 
που εργάζονται στην οικονομία των 
πλατφορμών γενικά κατηγοριοποιούνται 
ως επισήμως αυτοαπασχολούμενα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, τα 
άτομα αυτά δεν επωφελούνται από 
κοινωνική και εργασιακή προστασία και 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
ισοδύναμες με εκείνες που παρέχουν οι 
συμβάσεις εργασίας στις περισσότερες 
χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα 
μικρότερο μερίδιο εργαζομένων σε 
πλατφόρμες εργάζεται υπό την ιδιότητα 
του υπαλλήλου, του εργαζομένου μέσω 
γραφείου διαμεσολάβησης ή άλλων 
ευέλικτων μορφών απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 69
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα 
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που εργάζονται στην οικονομία των 
πλατφορμών γενικά κατηγοριοποιούνται 
ως επισήμως αυτοαπασχολούμενα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, τα 
άτομα αυτά δεν επωφελούνται από 
κοινωνική και εργασιακή προστασία και 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
ισοδύναμες με εκείνες που παρέχουν οι 
συμβάσεις εργασίας στις περισσότερες 
χώρες·

που εργάζονται στην οικονομία των 
πλατφορμών γενικά κατηγοριοποιούνται 
ως επισήμως αυτοαπασχολούμενα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, τα 
άτομα αυτά δεν επωφελούνται από 
κοινωνική και εργασιακή προστασία και 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
ισοδύναμες με εκείνες που παρέχουν οι 
συμβάσεις εργασίας στις περισσότερες 
χώρες ενώ πολλές φορές μάλιστα τα 
έξοδα γραφείου επιβαρύνουν τον 
εργαζόμενο·

Or. es

Τροπολογία 70
Dragoș Pîslaru, Alin Mituța, Samira Rafaela, Sylvie Brunet, Radka Maxová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση 
αλγορίθμων και αποφάσεων τεχνητής 
νοημοσύνης έχει καταστεί σημαντικό 
τμήμα στη βιομηχανία εργασίας σε 
πλατφόρμα, και ότι η επιλογή των 
εργαζομένων θα πρέπει να είναι υπό 
ανθρώπινη επίβλεψη και να μην 
επηρεάζεται από στερεότυπα που 
σχετίζονται με το φύλο, την εθνοτική 
καταγωγή ή τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό, αποφεύγοντας κατά 
συνέπεια τυχόν κινδύνους διακρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 71
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
καθορισμός των σχέσεων εργασίας ή των 
συμβάσεων εργασίας διέπεται από τη 
νομοθεσία των εκάστοτε κρατών μελών 
της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, η Ένωση έχει 
αρμοδιότητα μόνο όσον αφορά την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 
ή, εν μέρει, την ισότιμη μεταχείριση των 
εργαζομένων, η οποία απαιτεί 
ομοιόμορφη εφαρμογή της έννοιας του 
εργαζομένου·

Or. pl

Τροπολογία 72
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομική 
μορφή της σχέσης εργασίας ή της 
σύμβασης εργασίας διαφέρει από χώρα 
σε χώρα και άπτεται της εθνικής 
αρμοδιότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης που 
της δίνουν τη δυνατότητα να 
αναγνωριστεί ως σχέση εργασίας 
ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των 
κρατών μελών, όπως αποτυπώνεται με 
σαφήνεια στην εκτεταμένη έρευνα που 
διεξήγαγαν εκπρόσωποι του εργατικού 
δικαίου από τα εν λόγω κράτη μέλη1δ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα που 
εργάζονται σε διαδικτυακές πλατφόρμες 
θα μπορούσαν επομένως να θεωρηθούν 
ως εργαζόμενοι στα επιμέρους κράτη 
μέλη και όχι σε ολόκληρη την Ένωση·
__________________
1δ Regulating the employment relationship 



AM\1227764EL.docx 45/213 PE689.807v02-00

EL

in Europe: A guide to Recommendation 
No. 198 (Ρυθμίζοντας τις εργασιακές 
σχέσεις στην Ευρώπη: Οδηγός για τη 
σύσταση αριθ. 198), Έκθεση του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Εργατικού Δικαίου, 
2013

Or. pl

Τροπολογία 73
Agnes Jongerius

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασαφής 
διάκριση μεταξύ εργαζομένων και 
αυτοαπασχολουμένων που παρατηρείται 
συχνά στην εργασία σε πλατφόρμα 
προκαλεί αβεβαιότητα όσον αφορά τα 
δικαιώματα και τις απαιτήσεις τους, 
καθώς και τους εφαρμοστέους κανόνες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας τούτου, 
ενδεχομένως να επηρεαστούν όλο και 
περισσότεροι τομείς στο μέλλον·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 74
Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Lina Gálvez Muñoz, 
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino, Evelyn 
Regner, Marianne Vind, Milan Brglez, Brando Benifei, Leszek Miller, Gabriele 
Bischoff, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασαφής 
διάκριση μεταξύ εργαζομένων και 
αυτοαπασχολουμένων που παρατηρείται 
συχνά στην εργασία σε πλατφόρμα 
προκαλεί αβεβαιότητα όσον αφορά τα 
δικαιώματα και τις απαιτήσεις τους, καθώς 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αυθαίρετη ταξινόμηση εργαζομένων σε 
πλατφόρμα ως αυτοαπασχολουμένων 
στερεί από τους εργαζομένους τα 
δικαιώματα και τις απαιτήσεις τους, καθώς 
και τους εφαρμοστέους κανόνες· 
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και τους εφαρμοστέους κανόνες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας τούτου, 
ενδεχομένως να επηρεαστούν όλο και 
περισσότεροι τομείς στο μέλλον·

λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας της 
εργασίας σε πλατφόρμα και της 
ψηφιοποίησης, ενδεχομένως να 
επηρεαστούν όλο και περισσότεροι τομείς 
στο μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 75
Radan Kanev

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασαφής 
διάκριση μεταξύ εργαζομένων και 
αυτοαπασχολουμένων που παρατηρείται 
συχνά στην εργασία σε πλατφόρμα 
προκαλεί αβεβαιότητα όσον αφορά τα 
δικαιώματα και τις απαιτήσεις τους, καθώς 
και τους εφαρμοστέους κανόνες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας τούτου, 
ενδεχομένως να επηρεαστούν όλο και 
περισσότεροι τομείς στο μέλλον·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασαφής 
διάκριση μεταξύ εργαζομένων και 
αυτοαπασχολουμένων που παρατηρείται 
συχνά στην εργασία σε πλατφόρμα 
προκαλεί αβεβαιότητα όσον αφορά τα 
δικαιώματα και τις απαιτήσεις τους, καθώς 
και τους εφαρμοστέους κανόνες, αλλά και 
την επαγγελματική τους ευθύνη, 
συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για 
ζημίες που υπέστησαν πελάτες και τρίτα 
μέρη·

Or. en

Τροπολογία 76
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασαφής 
διάκριση μεταξύ εργαζομένων και 
αυτοαπασχολουμένων που παρατηρείται 
συχνά στην εργασία σε πλατφόρμα 
προκαλεί αβεβαιότητα όσον αφορά τα 
δικαιώματα και τις απαιτήσεις τους, καθώς 
και τους εφαρμοστέους κανόνες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας τούτου, 
ενδεχομένως να επηρεαστούν όλο και 
περισσότεροι τομείς στο μέλλον·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εσφαλμένη κατάταξη εργαζομένων ως 
αυτοαπασχολουμένων που παρατηρείται 
συχνά στην εργασία σε πλατφόρμα 
προκαλεί άρνηση να ασκήσουν τα 
δικαιώματα και τις απαιτήσεις τους, καθώς 
και να βασιστούν στους εφαρμοστέους 
κανόνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας 
τούτου, ενδεχομένως να επηρεαστούν όλο 
και περισσότεροι τομείς στο μέλλον·
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Or. en

Τροπολογία 77
Jeroen Lenaers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασαφής 
διάκριση μεταξύ εργαζομένων και 
αυτοαπασχολουμένων που παρατηρείται 
συχνά στην εργασία σε πλατφόρμα 
προκαλεί αβεβαιότητα όσον αφορά τα 
δικαιώματα και τις απαιτήσεις τους, καθώς 
και τους εφαρμοστέους κανόνες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας τούτου, 
ενδεχομένως να επηρεαστούν όλο και 
περισσότεροι τομείς στο μέλλον·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εσφαλμένη κατάταξη εργαζομένων ως 
αυτοαπασχολουμένων που παρατηρείται 
συχνά στην εργασία σε πλατφόρμα 
προκαλεί αβεβαιότητα όσον αφορά τα 
δικαιώματα και τις απαιτήσεις τους, καθώς 
και τους εφαρμοστέους κανόνες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας τούτου, 
ενδεχομένως να επηρεαστούν όλο και 
περισσότεροι τομείς στο μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 78
Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Marc 
Botenga, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασαφής 
διάκριση μεταξύ εργαζομένων και 
αυτοαπασχολουμένων που παρατηρείται 
συχνά στην εργασία σε πλατφόρμα 
προκαλεί αβεβαιότητα όσον αφορά τα 
δικαιώματά τους και τις απαιτήσεις τους, 
καθώς και τους εφαρμοστέους κανόνες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας τούτου, 
ενδεχομένως να επηρεαστούν όλο και 
περισσότεροι τομείς στο μέλλον·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασαφής 
διάκριση μεταξύ εργαζομένων και 
αυτοαπασχολουμένων, ελλείψει τόσο 
εθνικής όσο και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, 
που παρατηρείται συχνά στην εργασία σε 
πλατφόρμα προκαλεί αβεβαιότητα όσον 
αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων 
εργασίας τους, την πρόσβαση στην 
κοινωνική προστασία, στις απαιτήσεις 
τους, καθώς και στους εφαρμοστέους 
κανόνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
υπάρχουν ανησυχίες για το ενδεχόμενο να 
επηρεαστούν όλο και περισσότεροι τομείς 
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στο μέλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εργασία σε πλατφόρμες αποτελεί στην 
πραγματικότητα την πλέον ορατή μορφή 
μιας ευρύτερης τάσης που ευνοεί την 
επισφαλή εργασία, όπως αποδεικνύεται 
από τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό των 
εργαζομένων σε άτυπες μορφές 
απασχόλησης1α·
__________________
1α 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_53451
6.pdf

Or. fr

Τροπολογία 79
Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Alin Mituța, Ilana Cicurel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασαφής 
διάκριση μεταξύ εργαζομένων και 
αυτοαπασχολουμένων που παρατηρείται 
συχνά στην εργασία σε πλατφόρμα 
προκαλεί αβεβαιότητα όσον αφορά τα 
δικαιώματα και τις απαιτήσεις τους, καθώς 
και τους εφαρμοστέους κανόνες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας τούτου, 
ενδεχομένως να επηρεαστούν όλο και 
περισσότεροι τομείς στο μέλλον·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασαφής 
διάκριση μεταξύ εργαζομένων και 
αυτοαπασχολουμένων που παρατηρείται 
συχνά στην εργασία σε πλατφόρμα 
προκαλεί αβεβαιότητα όσον αφορά τα 
δικαιώματα και τις απαιτήσεις τους, καθώς 
και τους εφαρμοστέους κανόνες, οπότε οι 
πλατφόρμες, οι εργαζόμενοι αλλά και οι 
πολίτες δύναται να επηρεάζονται 
αρνητικά από αυτή την έλλειψη 
βεβαιότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
εξαιτίας τούτου, ενδεχομένως να 
επηρεαστούν όλο και περισσότεροι τομείς 
στο μέλλον (ετοιμοπαράδοτα, μεταφορές, 
ανθρώπινοι πόροι, υγεία, παιδική 
μέριμνα, ατομικές και οικιακές 
υπηρεσίες, τουρισμός…)·

Or. en
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Τροπολογία 80
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
καθεστώς απασχόλησης των 
εργαζομένων σε πλατφόρμες και η 
έλλειψη ρητής μνείας τους στη 
νομοθεσία, ιδίως σε υποθέσεις μεταφοράς 
και παράδοσης τροφίμων, οδήγησε τα 
τελευταία χρόνια σε μεγάλο αριθμό 
δικαστικών υποθέσεων σε όλα τα κράτη 
μέλη της ΕΕ και στον κόσμο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υποθέσεις που 
υποβλήθηκαν ενώπιον των ανώτατων 
εθνικών δικαστηρίων και του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου οδήγησαν σε 
αποφάσεις που επιβεβαιώνουν το 
καθεστώς εργαζομένου των εργαζόμενων 
σε πλατφόρμες βάσει διαφορετικών 
κριτηρίων για να διαπιστωθεί η ύπαρξη 
μιας σχέσης εξάρτησης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το Ανώτατο Δικαστήριο της 
Ισπανίας όσον αφορά την Glovo και τα 
Ανώτατα Δικαστήρια της Γαλλίας και 
του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά την 
Uber, αποφάνθηκαν υπέρ της 
απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αποφάσισε στην υπόθεση C-434/15 ότι η 
Uber δεν αποτελεί απλώς μια υπηρεσία 
της κοινωνίας των πληροφοριών, αλλά 
μια υπηρεσία μεταφορών και, επομένως, 
πρέπει να συμμορφώνεται με το ενωσιακό 
κεκτημένο για τις μεταφορές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χαμηλόμισθοι 
εργαζόμενοι σε επισφαλείς θέσεις 
απασχόλησης που συχνά στερούνται 
εκπροσώπησης δεν θα πρέπει να 
υποχρεούνται να ασκούν τα δικαιώματά 
τους μέσω επαχθών δικαστικών 
διαδικασιών·
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Or. en

Τροπολογία 81
Radan Kanev

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλο και 
περισσότεροι τομείς ενδέχεται να 
επηρεαστούν από την εργασία σε 
πλατφόρμα ή από παρόμοια μοτίβα 
απασχόλησης, θολώνοντας έτσι 
περαιτέρω τη διάκριση μεταξύ εργασίας 
σε πλατφόρμα, αυτοαπασχόλησης και 
παραδοσιακής απασχόλησης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η τάση προς την 
εξ αποστάσεως εργασία σε πολλούς 
τομείς, και ιδίως το εμπόριο και οι 
υπηρεσίες βάσει διαδικτύου είναι 
αναπόφευκτη και ευνοϊκή για πολλές 
εταιρείες και εργαζομένους· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ακμάζουσα ανάπτυξη των 
ψηφιακών τεχνολογιών προκαθορίζει 
πολλές νέες και απρόβλεπτες ευκαιρίες 
για τις λεγόμενες άτυπες μορφές εργασίας 
και απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 82
Dennis Radtke, Cindy Franssen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλο και 
περισσότεροι τομείς ενδέχεται να 
επηρεαστούν από την εργασία σε 
πλατφόρμα ή από παρόμοια μοτίβα 
απασχόλησης, δυσχεραίνοντας έτσι 
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περαιτέρω τη διάκριση μεταξύ 
αυτοαπασχόλησης, 
ψευδοαυτοαπασχόλησης και 
παραδοσιακής απασχόλησης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η τάση προς την 
εξ αποστάσεως εργασία αυξάνεται σε 
πολλούς τομείς, δίνοντας ευκαιρίες αλλά 
και εγκυμονώντας κινδύνους για εταιρείες 
και εργαζομένους· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ακμάζουσα ανάπτυξη των 
ψηφιακών τεχνολογιών δημιουργεί πολλές 
νέες και απρόβλεπτες ευκαιρίες και 
κινδύνους για τις λεγόμενες άτυπες 
μορφές εργασίας και απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 83
Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Samira Rafaela, Radka Maxová, Alin Mituța, Ilana Cicurel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες 
μορφές εργασίας πρέπει να παραμείνουν 
βιώσιμες και δίκαιες και ότι η εργασία σε 
πλατφόρμα πρέπει να καθοδηγείται από 
τις αξίες της Ένωσης, την δεοντολογία, 
και από μια ανθρωποκεντρική 
προσέγγιση όπου η ψηφιακή τεχνολογία 
παραμένει εργαλείο· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, από αυτήν την άποψη, ο εξοπλισμός 
κάθε Ευρωπαίου πολίτη με ψηφιακές 
δεξιότητες είναι υψίστης σημασίας στο 
πλαίσιο της ψηφιακής μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 84
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
μηχανισμοί αξιολόγησης που συχνά 
βασίζονται σε ασαφείς αλγόριθμους, 
δημιουργούν ανισότητες μεταχείρισης και 
διακρίσεων μεταξύ των εργαζομένων, 
ιδίως εις βάρος των πιο ευάλωτων 
κατηγοριών όπως οι γυναίκες, οι 
μετανάστες και τα άτομα με αναπηρία·

Or. it

Τροπολογία 85
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, χωρίς να 
αναζητηθεί τρίτος δρόμος, είναι 
σημαντικό το καθεστώς αυτών των 
εργαζομένων να είναι σαφές και όχι 
διφορούμενο, ώστε να μπορούν να 
γνωρίζουν με διαφάνεια τα δικαιώματα 
και τους όρους εργασίας τους·

Or. fr

Τροπολογία 86
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τέσσερις 
οδηγοί έχουν προσφύγει κατά της Uber 
στο Περιφερειακό Δικαστήριο του 
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Άμστερνταμ επειδή απολύθηκαν 
αυτόματα από τον αλγόριθμο χωρίς 
ανθρώπινη εποπτεία κατά παράβαση του 
άρθρου 22 του ΓΚΠΔ και ισχυρίστηκαν 
ότι κατηγορήθηκαν άδικα για απάτη 
μέσω αλγοριθμικού εντοπισμού θέσης σε 
πραγματικό χρόνο και ότι η εταιρεία δεν 
έχει κοινοποιήσει αποδεικτικά στοιχεία 
εναντίον των οδηγών ώστε να 
δικαιολογήσει την απόλυσή τους από την 
πλατφόρμα·

Or. en

Τροπολογία 87
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διαστρεβλωμένη σχέση μεταξύ 
πολυεθνικών ιστοσελίδων και 
εργαζομένων είναι τόσο άνιση που 
επιτρέπει στις περισσότερες περιπτώσεις 
τη μονομερή επιβολή συμβάσεων, χωρίς 
καμία μορφή συνδικαλιστικής 
προστασίας ή συλλογικών 
διαπραγματεύσεων·

Or. it

Τροπολογία 88
Dennis Radtke, Cindy Franssen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία 
σε πλατφόρμα είναι αποτέλεσμα 
τεχνολογικής προόδου, παρέχοντας στους 
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εργαζόμενους, στους πελάτες και στους 
εργοδότες νέες ευκαιρίες και επιλογές 
όσον αφορά το χώρο, την ευελιξία χρόνου 
και τη συχνότητα των σχέσεών τους, 
συμπεριλαμβανομένης της εργασίας και 
της παροχής υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 89
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
επιχειρήσεις ενδέχεται επίσης να 
υπονομευθούν από αθέμιτο ανταγωνισμό 
από πλατφόρμες που δεν πληρώνουν 
επαρκείς ασφαλιστικές εισφορές ανάλογα 
με το καθεστώς των εργαζομένων τους·

Or. fr

Τροπολογία 90
Dennis Radtke, Cindy Franssen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υψηλός 
βαθμός ευελιξίας εκτιμάται ως ένα από 
τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της 
εργασίας σε πλατφόρμα·

Or. en

Τροπολογία 91
Dominique Bilde
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη έχουν αναπτύξει διαφορετικές 
προσεγγίσεις, με αποτέλεσμα 
κατακερματισμένους κανόνες και 
πρωτοβουλίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
είναι αναγκαίο να αναληφθεί δράση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να ξεπεραστεί η 
επακόλουθη νομική αβεβαιότητα και να 
βελτιωθούν τα δικαιώματα των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη έχουν αναπτύξει διαφορετικές 
προσεγγίσεις, με αποτέλεσμα 
κατακερματισμένους κανόνες και 
πρωτοβουλίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
είναι αναγκαίο να αναληφθεί δράση, ώστε 
να ξεπεραστεί η επακόλουθη νομική 
αβεβαιότητα και να βελτιωθούν τα 
δικαιώματα των εργαζομένων σε 
πλατφόρμα·

Or. fr

Τροπολογία 92
Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Lina Gálvez Muñoz, 
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino, Evelyn 
Regner, Marianne Vind, Milan Brglez, Brando Benifei, Leszek Miller, Gabriele 
Bischoff, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη έχουν αναπτύξει διαφορετικές 
προσεγγίσεις, με αποτέλεσμα 
κατακερματισμένους κανόνες και 
πρωτοβουλίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
είναι αναγκαίο να αναληφθεί δράση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να ξεπεραστεί η 
επακόλουθη νομική αβεβαιότητα και να 
βελτιωθούν τα δικαιώματα των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη έχουν αναπτύξει διαφορετικές 
προσεγγίσεις, με αποτέλεσμα 
κατακερματισμένους κανόνες και 
πρωτοβουλίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
είναι αναγκαίο να αναληφθεί νομοθετική 
δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να 
ξεπεραστεί η επακόλουθη νομική 
αβεβαιότητα και να προστατευθούν τα 
δικαιώματα των εργαζομένων βάσει 
πλατφόρμας και να τερματιστούν τα 
άδικα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των 
εταιρειών που βασίζονται σε πλατφόρμες 
έναντι των παραδοσιακών εταιρειών, που 
συχνά βασίζονται στο κοινωνικό 
ντάμπινγκ καθώς και στη φοροαποφυγή 
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και στη φοροδιαφυγή·

Or. en

Τροπολογία 93
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη έχουν αναπτύξει διαφορετικές 
προσεγγίσεις, με αποτέλεσμα 
κατακερματισμένους κανόνες και 
πρωτοβουλίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
είναι αναγκαίο να αναληφθεί δράση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να ξεπεραστεί η 
επακόλουθη νομική αβεβαιότητα και να 
βελτιωθούν τα δικαιώματα των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη έχουν αναπτύξει διαφορετικές 
προσεγγίσεις, με αποτέλεσμα 
κατακερματισμένους κανόνες και 
πρωτοβουλίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
εάν αναληφθεί δράση σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, θα μπορούσε να συμβάλει ώστε 
να ξεπεραστεί η επακόλουθη νομική 
αβεβαιότητα και να βελτιωθούν τα 
δικαιώματα των εργαζομένων σε 
πλατφόρμα·

Or. fr

Τροπολογία 94
Radan Kanev

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη έχουν αναπτύξει διαφορετικές 
προσεγγίσεις, με αποτέλεσμα 
κατακερματισμένους κανόνες και 
πρωτοβουλίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
είναι αναγκαίο να αναληφθεί δράση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να ξεπεραστεί η 
επακόλουθη νομική αβεβαιότητα και να 
βελτιωθούν τα δικαιώματα των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη έχουν αναπτύξει διαφορετικές 
προσεγγίσεις ή δεν αντιμετωπίζουν 
καθόλου τα προβλήματα, με αποτέλεσμα 
κατακερματισμένους κανόνες και 
πρωτοβουλίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
είναι αναγκαίο να αναληφθεί δράση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να ξεπεραστεί η 
επακόλουθη νομική αβεβαιότητα και να 
διασφαλιστούν τα δικαιώματα των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα·
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Τροπολογία 95
Jarosław Duda, Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη έχουν αναπτύξει διαφορετικές 
προσεγγίσεις, με αποτέλεσμα 
κατακερματισμένους κανόνες και 
πρωτοβουλίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
είναι αναγκαίο να αναληφθεί δράση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να ξεπεραστεί η 
επακόλουθη νομική αβεβαιότητα και να 
βελτιωθούν τα δικαιώματα των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη έχουν αναπτύξει διαφορετικές 
προσεγγίσεις, με αποτέλεσμα 
κατακερματισμένους κανόνες και 
πρωτοβουλίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
είναι αναγκαίο να υπάρξει καθοδήγηση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο η οποία θα βοηθήσει 
τα κράτη μέλη να ξεπεράσουν την 
επακόλουθη νομική αβεβαιότητα και να 
βελτιώσουν τα δικαιώματα των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα·

Or. en

Τροπολογία 96
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη έχουν αναπτύξει διαφορετικές 
προσεγγίσεις, με αποτέλεσμα 
κατακερματισμένους κανόνες και 
πρωτοβουλίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
είναι αναγκαίο να αναληφθεί δράση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να ξεπεραστεί η 
επακόλουθη νομική αβεβαιότητα και να 
βελτιωθούν τα δικαιώματα των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη έχουν αναπτύξει διαφορετικές 
προσεγγίσεις, με αποτέλεσμα 
κατακερματισμένους κανόνες και 
πρωτοβουλίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
είναι αναγκαίο να διατυπωθούν συστάσεις 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να ξεπεραστεί 
η επακόλουθη νομική αβεβαιότητα και να 
βελτιωθούν τα δικαιώματα των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα·

Or. es
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Τροπολογία 97
Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Marc 
Botenga, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη έχουν αναπτύξει διαφορετικές 
προσεγγίσεις, με αποτέλεσμα 
κατακερματισμένους κανόνες και 
πρωτοβουλίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
είναι αναγκαίο να αναληφθεί δράση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να ξεπεραστεί η 
επακόλουθη νομική αβεβαιότητα και να 
βελτιωθούν τα δικαιώματα των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
αυξανόμενο αριθμό αποφάσεων 
ευρωπαϊκών δικαστηρίων και 
διοικητικών αποφάσεων διαπιστώνεται 
ότι οι εργαζόμενοι σε ψηφιακές 
πλατφόρμες θεωρούνται εσφαλμένα ως 
αυτοαπασχολούμενοι· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν αναπτύξει 
διαφορετικές προσεγγίσεις, με αποτέλεσμα 
κατακερματισμένους κανόνες και 
πρωτοβουλίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
είναι αναγκαίο να αναληφθεί δράση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να ξεπεραστεί η 
επακόλουθη νομική αβεβαιότητα και να 
βελτιωθούν τα δικαιώματα των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα·

Or. fr

Τροπολογία 98
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη έχουν αναπτύξει διαφορετικές 
προσεγγίσεις, με αποτέλεσμα 
κατακερματισμένους κανόνες και 
πρωτοβουλίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
είναι αναγκαίο να αναληφθεί δράση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να ξεπεραστεί η 
επακόλουθη νομική αβεβαιότητα και να 
βελτιωθούν τα δικαιώματα των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη έχουν αναπτύξει διαφορετικές 
προσεγγίσεις, με αποτέλεσμα 
κατακερματισμένους κανόνες και 
πρωτοβουλίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
περισσότερες πλατφόρμες 
δραστηριοποιούνται σε διάφορες χώρες 
της ΕΕ και συχνά δεν εδρεύουν στη χώρα 
στην οποία ασκείται η εργασία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να 
αναληφθεί δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
ώστε να ξεπεραστεί η επακόλουθη νομική 
αβεβαιότητα και να βελτιωθούν οι 
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συνθήκες εργασίας, τα δικαιώματα και η 
πρόσβαση στην κοινωνική προστασία των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα·

Or. en

Τροπολογία 99
Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Radka Maxová, Alin Mituța, Ilana Cicurel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη έχουν αναπτύξει διαφορετικές 
προσεγγίσεις, με αποτέλεσμα 
κατακερματισμένους κανόνες και 
πρωτοβουλίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
είναι αναγκαίο να αναληφθεί δράση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να ξεπεραστεί η 
επακόλουθη νομική αβεβαιότητα και να 
βελτιωθούν τα δικαιώματα των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη έχουν αναπτύξει διαφορετικές 
προσεγγίσεις, με αποτέλεσμα 
κατακερματισμένους κανόνες και 
πρωτοβουλίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
είναι αναγκαίο να αναληφθεί δράση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να ξεπεραστεί η 
επακόλουθη νομική αβεβαιότητα και να 
βελτιωθούν τα δικαιώματα και οι 
συνθήκες εργασίας των εργαζομένων σε 
πλατφόρμα, να μεγιστοποιηθεί το 
δυναμικό καινοτομίας του μοντέλου 
εργασίας σε πλατφόρμα και να εξισωθούν 
οι όροι ανταγωνισμού με τους 
«παραδοσιακούς» οικονομικούς 
παράγοντες·

Or. en

Τροπολογία 100
Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Lina Gálvez Muñoz, 
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino, Evelyn 
Regner, Marianne Vind, Milan Brglez, Brando Benifei, Leszek Miller, Gabriele 
Bischoff, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
καθιέρωση ειδικού καθεστώτος για 
εργαζόμενους βάσει πλατφόρμας θα 
υπονόμευε τα δικαιώματά τους και θα 
στρέβλωνε περαιτέρω τον ανταγωνισμό 
μεταξύ εταιρειών πλατφορμών και 
εταιρειών στην παραδοσιακή οικονομία, 
ιδίως όταν πρόκειται για τις ΜΜΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι 
βάσει πλατφόρμας θα πρέπει να 
κατηγοριοποιούνται ως εργαζόμενοι ή 
πραγματικά αυτοαπασχολούμενοι με 
βάση την πραγματική τους κατάσταση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα μαχητό 
τεκμήριο σχέσης εργασίας θα 
περιελάμβανε τη δυνατότητα των 
εταιρειών πλατφορμών να αποδείξουν ότι 
οι εργαζόμενοι βάσει πλατφόρμας δεν 
είναι εργαζόμενοι σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία του αντίστοιχου κράτους 
μέλους·

Or. en

Τροπολογία 101
Dominique Bilde

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά 
ευρωπαϊκά κράτη αντιδρούν, και ότι η 
δικαιοσύνη αποφάνθηκε υπέρ πολλών 
εργαζομένων σε πλατφόρμες των οποίων 
το καθεστώς αυτοαπασχολούμενου δεν 
αντιστοιχεί στην πραγματικότητα, 
θεωρώντας ότι ο σύνδεσμος εξάρτησης 
αναγνωρίζεται σταδιακά, επιβάλλοντας 
εκ των πραγμάτων προοδευτική 
επανειδίκευση των συμβάσεων στις 
πλατφόρμες·
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Τροπολογία 102
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
ληφθεί μέριμνα για την εφαρμογή των 
υφιστάμενων κειμένων, ειδικότερα για 
την οδηγία σχετικά με τους διαφανείς και 
προβλέψιμους όρους εργασίας και τον 
κανονισμό για την προώθηση της δίκαιης 
μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους 
επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών 
υπηρεσιών διαμεσολάβησης·

Or. fr

Τροπολογία 103
Radan Kanev, Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η άκριτη 
εφαρμογή ρυθμιστικών κανόνων 
παραδοσιακής απασχόλησης στην 
εργασία σε πλατφόρμα ενδέχεται να 
αποδειχθεί αναποτελεσματική και 
επιβλαβής τόσο για τις εταιρείες όσο και 
για τους εργαζομένους·

Or. en

Τροπολογία 104
Margarita de la Pisa Carrión
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
προώθηση μιας πρωτοβουλίας για 
ομοιόμορφη ρύθμιση πρέπει πάντα και σε 
κάθε περίπτωση να τηρεί την αρχή της 
επικουρικότητας·

Or. es

Τροπολογία 105
Jarosław Duda, Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της 
ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς 
αντιστοιχούν στο 99% των επιχειρήσεων 
στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 106
Radan Kanev

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣTβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία 
σε πλατφόρμα είναι αποτέλεσμα 
τεχνολογικής προόδου, παρέχοντας στους 
εργαζόμενους, στους πελάτες και στους 
εργοδότες νέες ευκαιρίες και επιλογές 
όσον αφορά το χώρο, την ευελιξία χρόνου 
και τη συχνότητα των σχέσεών τους, 
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συμπεριλαμβανομένης της εργασίας και 
της παροχής υπηρεσιών, και ότι η εν 
λόγω εργασία απαιτεί αντίστοιχη 
τεχνολογική προσαρμοστικότητα και 
ευελιξία εκ μέρους των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης και υγείας και των 
φορολογικών μηχανισμών που 
διασφαλίζουν τα δικαιώματα των 
εργαζομένων και τα δημόσια έσοδα·

Or. en

Τροπολογία 107
Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Lina Gálvez Muñoz, 
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino, Evelyn 
Regner, Marianne Vind, Milan Brglez, Brando Benifei, Leszek Miller, Gabriele 
Bischoff, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣTβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν 
υπάρχει ευρωπαϊκός ορισμός του όρου 
«εργαζόμενος»· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ένα ειδικό καθεστώς για εργαζόμενους 
βάσει πλατφόρμας δεν θα ήταν συμβατό 
με τις εθνικές ταξινομήσεις των 
εργαζομένων και πραγματικά 
αυτοαπασχολούμενων στα κράτη μέλη, με 
απρόβλεπτες νομικές, διοικητικές και 
δικαστικές συνέπειες, καθώς και υψηλό 
κίνδυνο περαιτέρω κατακερματισμού της 
αγοράς εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 108
Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Lina Gálvez Muñoz, 
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino, Evelyn 
Regner, Marianne Vind, Milan Brglez, Brando Benifei, Leszek Miller, Gabriele 
Bischoff, Marc Angel
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πλατφόρμες που ενεργούν σαν εργοδότες 
οφείλουν να πληρούν όλες τις 
υποχρεώσεις τους ως εργοδότες και να 
τηρούν τις τομεακές τους ευθύνες·

Or. en

Τροπολογία 109
Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Lina Gálvez Muñoz, 
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino, Evelyn 
Regner, Marianne Vind, Milan Brglez, Brando Benifei, Leszek Miller, Gabriele 
Bischoff, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζήτημα 
της μη αμειβόμενης εργασίας είναι 
ιδιαίτερα ευαίσθητο στο περιβάλλον της 
εργασίας που βασίζεται σε πλατφόρμα·

Or. en

Τροπολογία 110
Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Lina Gálvez Muñoz, 
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino, Evelyn 
Regner, Marianne Vind, Milan Brglez, Brando Benifei, Leszek Miller, Gabriele 
Bischoff, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
δημιουργία συνεταιρισμών μπορεί να 
αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τις 
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οργανώσεις που βασίζονται στην 
προσέγγιση «από την κορυφή προς τη 
βάση» και που η εργασία τους βασίζεται 
σε πλατφόρμα και θα μπορούσε να 
ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό μεταξύ 
πλατφορμών·

Or. en

Τροπολογία 111
Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
 Υπότιτλος 1 (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Νομική αβεβαιότητα και ευρωπαϊκό 
νομικό πλαίσιο
(Να παρεμβληθεί προ της παραγράφου 1)

Or. en

Τροπολογία 112
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει ότι το ισχύον 
ευρωπαϊκό πλαίσιο δεν είναι 
ικανοποιητικό, καθώς περιλαμβάνει 
ενωσιακά νομικά μέσα που δεν 
καλύπτουν όλους τους εργαζομένους σε 
πλατφόρμα στο οικείο πεδίο εφαρμογής 
τους και που δεν αντιμετωπίζουν τις νέες 
πραγματικότητες του κόσμου της 
εργασίας· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι, εξαιτίας του 
κατακερματισμού αυτού, ορισμένοι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα βρίσκονται σε 
νομικά επισφαλή θέση, με αποτέλεσμα 
ορισμένοι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να 
απολαμβάνουν λιγότερα ή πιο 

διαγράφεται



PE689.807v02-00 66/213 AM\1227764EL.docx

EL

περιορισμένα δικαιώματα από αυτά που 
θα πρέπει να εξασφαλίζονται για όλους 
τους εργαζομένους σε πλατφόρμα 
ανεξάρτητα από το καθεστώς 
απασχόλησής τους·

Or. pl

Τροπολογία 113
Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει ότι το ισχύον ευρωπαϊκό 
πλαίσιο δεν είναι ικανοποιητικό, καθώς 
περιλαμβάνει ενωσιακά νομικά μέσα που 
δεν καλύπτουν όλους τους εργαζομένους 
σε πλατφόρμα στο οικείο πεδίο 
εφαρμογής τους και που δεν 
αντιμετωπίζουν τις νέες πραγματικότητες 
του κόσμου της εργασίας· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι, εξαιτίας του 
κατακερματισμού αυτού, ορισμένοι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα βρίσκονται σε 
νομικά επισφαλή θέση, με αποτέλεσμα 
ορισμένοι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να 
απολαμβάνουν λιγότερα ή πιο 
περιορισμένα δικαιώματα από αυτά που 
θα πρέπει να εξασφαλίζονται για όλους 
τους εργαζομένους σε πλατφόρμα 
ανεξάρτητα από το καθεστώς 
απασχόλησής τους·

1. σημειώνει ότι δεν υπάρχει 
εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο που να 
καλύπτει όλες τις εταιρείες πλατφορμών 
και τους αυτοαπασχολούμενους εταίρους 
τους· σημειώνει ότι τα διαφορετικά 
συστήματα επιβολής που εφαρμόζουν τα 
κράτη μέλη, σε συνδυασμό με την 
ανάπτυξη του τομέα ψηφιακών 
υπηρεσιών, σε ορισμένες περιπτώσεις 
μπορεί να φέρουν τις εταιρείες 
πλατφορμών και τους 
αυτοαπασχολούμενους σε επισφαλή θέση·

Or. en

Τροπολογία 114
Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Lina Gálvez Muñoz, 
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino, Evelyn 
Regner, Marianne Vind, Milan Brglez, Brando Benifei, Leszek Miller, Gabriele 
Bischoff, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1



AM\1227764EL.docx 67/213 PE689.807v02-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει ότι το ισχύον ευρωπαϊκό 
πλαίσιο δεν είναι ικανοποιητικό, καθώς 
περιλαμβάνει ενωσιακά νομικά μέσα που 
δεν καλύπτουν όλους τους εργαζομένους 
σε πλατφόρμα στο οικείο πεδίο 
εφαρμογής τους και που δεν 
αντιμετωπίζουν τις νέες πραγματικότητες 
του κόσμου της εργασίας· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι, εξαιτίας του 
κατακερματισμού αυτού, ορισμένοι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα βρίσκονται σε 
νομικά επισφαλή θέση, με αποτέλεσμα 
ορισμένοι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να 
απολαμβάνουν λιγότερα ή πιο 
περιορισμένα δικαιώματα από αυτά που 
θα πρέπει να εξασφαλίζονται για όλους 
τους εργαζομένους σε πλατφόρμα 
ανεξάρτητα από το καθεστώς 
απασχόλησής τους·

1. σημειώνει ότι το ισχύον ευρωπαϊκό 
πλαίσιο δεν είναι ικανοποιητικό, καθώς 
περιλαμβάνει ενωσιακά νομικά μέσα που 
δεν εφαρμόζονται σε όλους τους 
εργαζόμενους βάσεις πλατφόρμας και που 
δεν αντιμετωπίζουν τις νέες 
πραγματικότητες του κόσμου της 
εργασίας· εκφράζει την ανησυχία του για 
το γεγονός ότι, εξαιτίας του 
κατακερματισμού αυτού, πολλοί 
εργαζόμενοι βάσει πλατφόρμας 
βρίσκονται σε νομικά επισφαλή θέση, η 
οποία τους εμποδίζει να απολαμβάνουν τα 
δικαιώματα τους ως εργαζόμενοι·

Or. en

Τροπολογία 115
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει ότι το ισχύον ευρωπαϊκό 
πλαίσιο δεν είναι ικανοποιητικό, καθώς 
περιλαμβάνει ενωσιακά νομικά μέσα που 
δεν καλύπτουν όλους τους εργαζομένους 
σε πλατφόρμα στο οικείο πεδίο 
εφαρμογής τους και που δεν 
αντιμετωπίζουν τις νέες πραγματικότητες 
του κόσμου της εργασίας· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι, εξαιτίας του 
κατακερματισμού αυτού, ορισμένοι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα βρίσκονται σε 
νομικά επισφαλή θέση, με αποτέλεσμα 
ορισμένοι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να 
απολαμβάνουν λιγότερα ή πιο 

1. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ως 
«εργαζόμενος» νοείται φυσικό πρόσωπο 
το οποίο, για ορισμένο χρονικό διάστημα, 
παρέχει υπηρεσίες για λογαριασμό και 
υπό τη διεύθυνση άλλου προσώπου έναντι 
αμοιβής· πιστεύει ότι η πρακτική της 
εσφαλμένης ταξινόμησης των 
εργαζομένων από ψηφιακές πλατφόρμες 
εργασίας όπως καθιερώθηκε από 
δικαστήρια σε ολόκληρη την ΕΕ είναι 
αξιοθρήνητη· σημειώνει ότι τα ενωσιακά 
νομικά μέσα δεν εφαρμόζονται σε όλους 
τους εργαζόμενους σε πλατφόρμα και δεν 
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περιορισμένα δικαιώματα από αυτά που θα 
πρέπει να εξασφαλίζονται για όλους τους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα ανεξάρτητα 
από το καθεστώς απασχόλησής τους·

αντιμετωπίζουν επαρκώς τις νέες 
πραγματικότητες του κόσμου της 
εργασίας, όπως τον κατακερματισμό της 
εργασίας και την ευελιξία των 
εργασιακών σχέσεων· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι, εξαιτίας αυτού, 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα βρίσκονται σε 
νομικά επισφαλή θέση, με αποτέλεσμα 
ένας υψηλός αριθμός εργαζομένων σε 
πλατφόρμα να απολαμβάνει λιγότερα ή πιο 
περιορισμένα δικαιώματα από αυτά που θα 
πρέπει να εξασφαλίζονται για όλους τους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα ανεξάρτητα 
από το καθεστώς απασχόλησής τους·

Or. en

Τροπολογία 116
Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Marc 
Botenga, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει ότι το ισχύον ευρωπαϊκό 
πλαίσιο δεν είναι ικανοποιητικό, καθώς 
περιλαμβάνει ενωσιακά νομικά μέσα που 
δεν καλύπτουν όλους τους εργαζομένους 
σε πλατφόρμα στο οικείο πεδίο 
εφαρμογής τους και που δεν 
αντιμετωπίζουν τις νέες πραγματικότητες 
του κόσμου της εργασίας· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι, εξαιτίας του 
κατακερματισμού αυτού, ορισμένοι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα βρίσκονται σε 
νομικά επισφαλή θέση, με αποτέλεσμα 
ορισμένοι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να 
απολαμβάνουν λιγότερα ή πιο 
περιορισμένα δικαιώματα από αυτά που θα 
πρέπει να εξασφαλίζονται για όλους τους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα ανεξάρτητα 
από το καθεστώς απασχόλησής τους·

1. σημειώνει ότι το ισχύον ευρωπαϊκό 
πλαίσιο δεν είναι ικανοποιητικό, καθώς οι 
πλατφόρμες παρακάμπτουν την 
εφαρμογή ενωσιακών νομικών μέσων· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, 
εξαιτίας του κατακερματισμού αυτού, οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα βρίσκονται σε 
νομικά επισφαλή θέση, με αποτέλεσμα 
ορισμένοι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να 
απολαμβάνουν λιγότερα ή πιο 
περιορισμένα δικαιώματα από αυτά που θα 
πρέπει να εξασφαλίζονται για όλους τους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα ανεξάρτητα 
από το καθεστώς απασχόλησής τους· 
θεωρεί πως εν προκειμένω πρέπει να 
αναπτυχθεί μαχητό νομικό τεκμήριο 
μισθωτών και να οριστεί ότι το βάρος της 
αποδείξεως βαραίνει την πλατφόρμα, και 
αυτό σε συνδυασμό με την αναγνώριση 
των πλατφορμών ως επιχειρήσεων βάσει 
του τομέα δραστηριότητάς τους·
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Or. fr

Τροπολογία 117
Jeroen Lenaers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει ότι το ισχύον ευρωπαϊκό 
πλαίσιο δεν είναι ικανοποιητικό, καθώς 
περιλαμβάνει ενωσιακά νομικά μέσα που 
δεν καλύπτουν όλους τους εργαζομένους 
σε πλατφόρμα στο οικείο πεδίο 
εφαρμογής τους και που δεν 
αντιμετωπίζουν τις νέες πραγματικότητες 
του κόσμου της εργασίας· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι, εξαιτίας του 
κατακερματισμού αυτού, ορισμένοι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα βρίσκονται σε 
νομικά επισφαλή θέση, με αποτέλεσμα 
ορισμένοι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να 
απολαμβάνουν λιγότερα ή πιο 
περιορισμένα δικαιώματα από αυτά που θα 
πρέπει να εξασφαλίζονται για όλους τους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα ανεξάρτητα 
από το καθεστώς απασχόλησής τους·

1. σημειώνει ότι η ισχύουσα 
πρακτική είναι ικανοποιητική, καθώς 
περιλαμβάνει ενωσιακά νομικά μέσα που 
δεν αντιμετωπίζουν τις νέες 
πραγματικότητες του κόσμου της 
εργασίας· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι, εξαιτίας του κατακερματισμού 
αυτού, ορισμένοι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμα βρίσκονται σε νομικά 
επισφαλή θέση, με αποτέλεσμα ορισμένοι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να 
απολαμβάνουν λιγότερα ή πιο 
περιορισμένα δικαιώματα από αυτά που θα 
πρέπει να εξασφαλίζονται για όλους τους 
εργαζομένους·

Or. en

Τροπολογία 118
Jarosław Duda, Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει ότι το ισχύον ευρωπαϊκό 
πλαίσιο δεν είναι ικανοποιητικό, καθώς 
περιλαμβάνει ενωσιακά νομικά μέσα που 
δεν καλύπτουν όλους τους εργαζομένους 
σε πλατφόρμα στο οικείο πεδίο εφαρμογής 
τους και που δεν αντιμετωπίζουν τις νέες 

1. σημειώνει ότι το ισχύον νομικό 
πλαίσιο χρειάζεται κάποια ανάπτυξη για 
να υποστηρίξει καινοτόμα μοντέλα 
εργασίας και ταυτόχρονα να καλύπτει 
όλους τους εργαζομένους σε πλατφόρμα 
στο οικείο πεδίο εφαρμογής τους και που 
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πραγματικότητες του κόσμου της 
εργασίας· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι, εξαιτίας του κατακερματισμού 
αυτού, ορισμένοι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμα βρίσκονται σε νομικά 
επισφαλή θέση, με αποτέλεσμα ορισμένοι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να 
απολαμβάνουν λιγότερα ή πιο 
περιορισμένα δικαιώματα από αυτά που θα 
πρέπει να εξασφαλίζονται για όλους τους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα ανεξάρτητα 
από το καθεστώς απασχόλησής τους·

δεν αντιμετωπίζουν τις νέες 
πραγματικότητες του κόσμου της 
εργασίας· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι, εξαιτίας του κατακερματισμού 
αυτού, ορισμένοι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμα βρίσκονται σε νομικά 
επισφαλή θέση, με αποτέλεσμα ορισμένοι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να 
απολαμβάνουν λιγότερα ή πιο 
περιορισμένα δικαιώματα από αυτά που θα 
πρέπει να εξασφαλίζονται για όλους τους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα ανεξάρτητα 
από το καθεστώς απασχόλησής τους·

Or. en

Τροπολογία 119
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει ότι το ισχύον ευρωπαϊκό 
πλαίσιο δεν είναι ικανοποιητικό, καθώς 
περιλαμβάνει ενωσιακά νομικά μέσα που 
δεν καλύπτουν όλους τους εργαζομένους 
σε πλατφόρμα στο οικείο πεδίο 
εφαρμογής τους και που δεν 
αντιμετωπίζουν τις νέες πραγματικότητες 
του κόσμου της εργασίας· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι, εξαιτίας του 
κατακερματισμού αυτού, ορισμένοι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα βρίσκονται σε 
νομικά επισφαλή θέση, με αποτέλεσμα 
ορισμένοι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να 
απολαμβάνουν λιγότερα ή πιο 
περιορισμένα δικαιώματα από αυτά που θα 
πρέπει να εξασφαλίζονται για όλους τους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα ανεξάρτητα 
από το καθεστώς απασχόλησής τους·

1. σημειώνει ότι το ισχύον ευρωπαϊκό 
πλαίσιο δεν είναι ικανοποιητικό, καθώς 
περιλαμβάνει ενωσιακά νομικά μέσα που 
δεν εφαρμόζονται σε εργαζόμενους σε 
πλατφόρμα και που δεν αντιμετωπίζουν τις 
νέες πραγματικότητες του κόσμου της 
εργασίας· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι, εξαιτίας του κατακερματισμού 
αυτού, ορισμένοι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμα βρίσκονται σε νομικά 
επισφαλή θέση, με αποτέλεσμα ορισμένοι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να 
απολαμβάνουν λιγότερα ή πιο 
περιορισμένα δικαιώματα από αυτά που θα 
πρέπει να εξασφαλίζονται για όλους τους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα ανεξάρτητα 
από το καθεστώς απασχόλησής τους· 
επομένως, το τεκμήριο της εργασιακής 
σχέσης και η αντιστροφή του βάρους της 
απόδειξης θα πρέπει να είναι η αφετηρία 
και να συμπληρώνεται από την 
αναγνώριση των πλατφορμών ως 
εταιρειών που συνδέονται με τον τομέα 
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δραστηριότητάς τους·

Or. en

Τροπολογία 120
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει ότι το ισχύον ευρωπαϊκό 
πλαίσιο δεν είναι ικανοποιητικό, καθώς 
περιλαμβάνει ενωσιακά νομικά μέσα που 
δεν καλύπτουν όλους τους εργαζομένους 
σε πλατφόρμα στο οικείο πεδίο 
εφαρμογής τους και που δεν 
αντιμετωπίζουν τις νέες πραγματικότητες 
του κόσμου της εργασίας· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι, εξαιτίας του 
κατακερματισμού αυτού, ορισμένοι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα βρίσκονται σε 
νομικά επισφαλή θέση, με αποτέλεσμα 
ορισμένοι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να 
απολαμβάνουν λιγότερα ή πιο 
περιορισμένα δικαιώματα από αυτά που θα 
πρέπει να εξασφαλίζονται για όλους τους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα ανεξάρτητα 
από το καθεστώς απασχόλησής τους·

1. σημειώνει ότι το ισχύον ευρωπαϊκό 
πλαίσιο δεν είναι ικανοποιητικό, καθώς 
περιλαμβάνει ενωσιακά νομικά μέσα που 
δεν εφαρμόζονται σε όλους τους 
εργαζόμενους σε πλατφόρμα και που δεν 
αντιμετωπίζουν τις νέες πραγματικότητες 
του κόσμου της εργασίας· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι, εξαιτίας του 
κατακερματισμού αυτού, ορισμένοι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα βρίσκονται σε 
νομικά επισφαλή θέση, με αποτέλεσμα 
ορισμένοι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να 
απολαμβάνουν λιγότερα ή πιο 
περιορισμένα δικαιώματα από αυτά που θα 
πρέπει να εξασφαλίζονται για όλους τους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα ανεξάρτητα 
από το καθεστώς απασχόλησής τους· 
επομένως, το μαχητό τεκμήριο της 
εργασιακής σχέσης και η αντιστροφή του 
βάρους της απόδειξης θα πρέπει να είναι 
η αφετηρία και να συμπληρώνεται από 
την αναγνώριση των εταιριών 
πλατφορμών ως εταιρειών που 
συνδέονται με τον τομέα δραστηριότητάς 
τους·

Or. en

Τροπολογία 121
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει ότι το ισχύον ευρωπαϊκό 
πλαίσιο δεν είναι ικανοποιητικό, καθώς 
περιλαμβάνει ενωσιακά νομικά μέσα που 
δεν καλύπτουν όλους τους εργαζομένους 
σε πλατφόρμα στο οικείο πεδίο εφαρμογής 
τους και που δεν αντιμετωπίζουν τις νέες 
πραγματικότητες του κόσμου της 
εργασίας· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι, εξαιτίας του κατακερματισμού 
αυτού, ορισμένοι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμα βρίσκονται σε νομικά 
επισφαλή θέση, με αποτέλεσμα ορισμένοι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να 
απολαμβάνουν λιγότερα ή πιο 
περιορισμένα δικαιώματα από αυτά που θα 
πρέπει να εξασφαλίζονται για όλους τους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα ανεξάρτητα 
από το καθεστώς απασχόλησής τους·

1. σημειώνει ότι το ισχύον ευρωπαϊκό 
πλαίσιο δεν είναι ικανοποιητικό, καθώς 
περιλαμβάνει ενωσιακά νομικά μέσα που 
δεν καλύπτουν όλους τους εργαζομένους 
σε πλατφόρμα στο οικείο πεδίο εφαρμογής 
τους και που δεν αντιμετωπίζουν τις νέες 
πραγματικότητες του κόσμου της 
εργασίας· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι, εξαιτίας του κατακερματισμού 
αυτού, ορισμένοι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμα ενδέχεται να βρεθούν σε 
νομικά επισφαλή θέση, με αποτέλεσμα 
ορισμένοι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να 
απολαμβάνουν λιγότερα ή πιο 
περιορισμένα δικαιώματα από αυτά που θα 
πρέπει να εξασφαλίζονται για όλους τους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα ανεξάρτητα 
από το καθεστώς απασχόλησής τους·

Or. es

Τροπολογία 122
Dragoș Pîslaru, Alin Mituța, Samira Rafaela, Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει ότι το ισχύον ευρωπαϊκό 
πλαίσιο δεν είναι ικανοποιητικό, καθώς 
περιλαμβάνει ενωσιακά νομικά μέσα που 
δεν καλύπτουν όλους τους εργαζομένους 
σε πλατφόρμα στο οικείο πεδίο εφαρμογής 
τους και που δεν αντιμετωπίζουν τις νέες 
πραγματικότητες του κόσμου της 
εργασίας· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι, εξαιτίας του κατακερματισμού 
αυτού, ορισμένοι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμα βρίσκονται σε νομικά 
επισφαλή θέση, με αποτέλεσμα ορισμένοι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να 
απολαμβάνουν λιγότερα ή πιο 
περιορισμένα δικαιώματα από αυτά που θα 
πρέπει να εξασφαλίζονται για όλους τους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα ανεξάρτητα 

1. σημειώνει ότι το ισχύον ευρωπαϊκό 
πλαίσιο δεν είναι ικανοποιητικό, καθώς 
περιλαμβάνει ενωσιακά νομικά μέσα που 
δεν καλύπτουν όλους τους εργαζομένους 
σε πλατφόρμα στο οικείο πεδίο εφαρμογής 
τους και που δεν αντιμετωπίζουν τις νέες 
πραγματικότητες του κόσμου της 
εργασίας· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι, εξαιτίας του κατακερματισμού 
αυτού, ορισμένοι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμα βρίσκονται σε νομικά 
επισφαλή θέση, με αποτέλεσμα ορισμένοι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να 
απολαμβάνουν λιγότερα ή πιο 
περιορισμένα δικαιώματα από αυτά που θα 
πρέπει να εξασφαλίζονται για όλους τους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα ανεξάρτητα 
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από το καθεστώς απασχόλησής τους· από το καθεστώς απασχόλησής τους· 
θεωρεί ότι ανεπαρκής ρύθμιση ενδέχεται 
να οδηγήσει σε προβληματικές ερμηνείες 
και αυθαίρετες αποφάσεις, 
δημιουργώντας έτσι αβεβαιότητα και την 
επακόλουθη αρνητική επίδραση τόσο 
στις επιχειρήσεις όσο και στους 
εργαζομένους·

Or. en

Τροπολογία 123
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. τονίζει ότι το ζήτημα της 
κοινωνικής ασφάλισης παραμένει 
αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών 
μελών· καλεί τα κράτη μέλη να 
αναλάβουν δράση για την προστασία των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα, ιδίως 
εκείνων των οποίων η νομική κατάσταση 
είναι ασαφής· τονίζει ότι οι εργαζόμενοι 
σε πλατφόρμα πρέπει να απολαμβάνουν 
εργασιακά δικαιώματα εάν, σύμφωνα με 
τη νομοθεσία του οικείου κράτους 
μέλους, η εργασία που εκτελούν πληροί 
τους όρους που ισχύουν για μια 
εργασιακή σχέση·

Or. pl

Τροπολογία 124
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. τονίζει ότι τα αθέμιτα 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που 
απολαμβάνουν συχνά οι πολυεθνικές της 
οικονομίας των πλατφορμών έναντι της 
παραδοσιακής οικονομίας, με την πρώτη 
να βασίζεται στο κοινωνικό και 
μισθολογικό ντάμπινγκ, καθώς και στη 
φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή, είναι 
απαράδεκτα και η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να δεσμευτεί περισσότερο για την 
αντιμετώπισή τους·

Or. it

Τροπολογία 125
Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Lina Gálvez Muñoz, 
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino, Evelyn 
Regner, Marianne Vind, Milan Brglez, Brando Benifei, Leszek Miller, Gabriele 
Bischoff, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. ζητεί την καθιέρωση ενός 
μαχητού τεκμηρίου σχέσης εργασίας για 
όλους τους εργαζόμενους βάσει 
πλατφόρμας, που θα περιελάμβανε τη 
δυνατότητα των εταιρειών πλατφορμών 
να αποδείξουν ότι οι εργαζόμενοι βάσει 
πλατφόρμας δεν είναι εργαζόμενοι 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του 
αντίστοιχου κράτους μέλους·

Or. en

Τροπολογία 126
Radan Kanev, Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. εκφράζει την ανησυχία ότι πολλοί 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα έχουν 
περιορισμένη ή καθόλου κάλυψη 
κοινωνικής ασφάλισης, με επακόλουθο να 
μην υπάρχει κανένα πρόγραμμα 
συνταξιοδότησης βάσει των υπαρχόντων 
συνταξιοδοτικών συστημάτων: αυτό 
θέτει σε κίνδυνο τις μελλοντικές 
προοπτικές τους, τα δημόσια 
συνταξιοδοτικά συστήματα των κρατών 
μελών, και το κοινωνικό μας μοντέλο 
γενικότερα·

Or. en

Τροπολογία 127
Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Lina Gálvez Muñoz, 
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino, Evelyn 
Regner, Marianne Vind, Milan Brglez, Brando Benifei, Leszek Miller, Gabriele 
Bischoff, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. ζητεί την αναγνώριση 
πλατφορμών ως εταιρειών που 
συνδέονται με τον τομέα δραστηριότητάς 
τους·

Or. en

Τροπολογία 128
Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Lina Gálvez Muñoz, 
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino, Evelyn 
Regner, Marianne Vind, Milan Brglez, Brando Benifei, Leszek Miller, Gabriele 
Bischoff, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι η έννοια των όρων 
«εργαζόμενος» και 
«αυτοαπασχολούμενος» δεν ορίζεται 
ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη μέλη· 
σημειώνει ότι η διάκριση των δύο αυτών 
όρων είναι λιγότερο σαφής για τις νέες 
μορφές εργασίας, και ότι ορισμένοι 
εργαζόμενοι κινδυνεύουν να ταξινομηθούν 
εσφαλμένα·

2. τονίζει ότι δεν υπάρχει 
ευρωπαϊκός ορισμός των όρων 
«εργαζόμενος» και 
«αυτοαπασχολούμενος», με αποτέλεσμα 
να υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες στο 
επίπεδο των κρατών μελών· σημειώνει ότι 
οι εργαζόμενοι βάσει πλατφόρμας 
κινδυνεύουν συχνά να ταξινομηθούν 
εσφαλμένα ως αυτοαπασχολούμενοι· 
τονίζει ότι οι εργαζόμενοι βάσει 
πλατφόρμας, οι οποίοι δεν είναι 
αυτοαπασχολούμενοι, έχουν τα ίδια 
δικαιώματα με οποιονδήποτε άλλο 
εργαζόμενο·

Or. en

Τροπολογία 129
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι η έννοια των όρων 
«εργαζόμενος» και 
«αυτοαπασχολούμενος» δεν ορίζεται 
ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη μέλη· 
σημειώνει ότι η διάκριση των δύο αυτών 
όρων είναι λιγότερο σαφής για τις νέες 
μορφές εργασίας, και ότι ορισμένοι 
εργαζόμενοι κινδυνεύουν να ταξινομηθούν 
εσφαλμένα·

2. τονίζει ότι η έννοια των όρων 
«εργαζόμενος» και 
«αυτοαπασχολούμενος» δεν ορίζεται 
ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη μέλη· 
σημειώνει ότι η διάκριση των δύο αυτών 
όρων είναι ενίοτε διφορούμενη για τις νέες 
μορφές εργασίας, και ότι ορισμένοι 
εργαζόμενοι κινδυνεύουν ως εκ τούτου να 
ταξινομηθούν εσφαλμένα και να μην 
επωφεληθούν από τα δικαιώματα που 
συνεπάγεται το καθεστώς τους·

Or. fr

Τροπολογία 130
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι η έννοια των όρων 
«εργαζόμενος» και 
«αυτοαπασχολούμενος» δεν ορίζεται 
ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη μέλη· 
σημειώνει ότι η διάκριση των δύο αυτών 
όρων είναι λιγότερο σαφής για τις νέες 
μορφές εργασίας, και ότι ορισμένοι 
εργαζόμενοι κινδυνεύουν να ταξινομηθούν 
εσφαλμένα·

2. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο υποστήριξε τη συμπερίληψη 
από την Επιτροπή ενός ορισμού σε 
επίπεδο ΕΕ για έναν εργαζόμενο στην 
πρότασή του για μια «Διαφανή και 
προβλέψιμη οδηγία για τις συνθήκες 
εργασίας» και εκφράζει τη λύπη του για 
το γεγονός ότι αυτή δεν υιοθετήθηκε στη 
νομοθεσία· εκφράζει συνεπώς τη λύπη 
του για το γεγονός ότι εξακολουθεί να 
ισχύει η μη ικανοποιητική κατάσταση 
όπου κάθε κράτος μέλος ορίζει για την 
επικράτειά του ποιος θεωρείται 
εργαζόμενος· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η έννοια των όρων 
«εργαζόμενος» και 
«αυτοαπασχολούμενος» δεν ορίζεται 
ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη μέλη· 
σημειώνει ότι η διάκριση των δύο αυτών 
όρων είναι λιγότερο σαφής για τις νέες 
μορφές εργασίας, και ότι ορισμένοι 
αυτοαπασχολούμενοι ή εργαζόμενοι 
κινδυνεύουν να ταξινομηθούν εσφαλμένα·

Or. en

Τροπολογία 131
Jarosław Duda, Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι η έννοια των όρων 
«εργαζόμενος» και 
«αυτοαπασχολούμενος» δεν ορίζεται 
ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη μέλη· 
σημειώνει ότι η διάκριση των δύο αυτών 
όρων είναι λιγότερο σαφής για τις νέες 
μορφές εργασίας, και ότι ορισμένοι 
εργαζόμενοι κινδυνεύουν να ταξινομηθούν 
εσφαλμένα·

2. αναγνωρίζει ότι η έννοια των όρων 
«εργαζόμενος» και 
«αυτοαπασχολούμενος» δεν ορίζεται 
ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη μέλη, 
επομένως είναι απαραίτητος ο ορισμός 
σαφών κριτηρίων σύμφωνα με την 
ισχύουσα εθνική νομοθεσία· σημειώνει ότι 
η διάκριση των δύο αυτών όρων είναι 
λιγότερο σαφής για τις νέες μορφές 
εργασίας, και ότι ορισμένοι εργαζόμενοι 
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κινδυνεύουν να ταξινομηθούν εσφαλμένα, 
παροτρύνει επομένως τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν τους υφιστάμενους 
εθνικούς νομικούς κανονισμούς με τρόπο 
που να αποτρέπει τον αποκλεισμό των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα·

Or. en

Τροπολογία 132
Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Marc 
Botenga, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι η έννοια των όρων 
«εργαζόμενος» και 
«αυτοαπασχολούμενος» δεν ορίζεται 
ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη μέλη· 
σημειώνει ότι η διάκριση των δύο αυτών 
όρων είναι λιγότερο σαφής για τις νέες 
μορφές εργασίας, και ότι ορισμένοι 
εργαζόμενοι κινδυνεύουν να ταξινομηθούν 
εσφαλμένα·

2. τονίζει ότι η έννοια των όρων 
«εργαζόμενος» και 
«αυτοαπασχολούμενος» δεν ορίζεται 
ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη μέλη· 
σημειώνει ότι η διάκριση των δύο αυτών 
όρων είναι λιγότερο σαφής για τις νέες 
μορφές εργασίας, και ότι ορισμένοι 
εργαζόμενοι κινδυνεύουν να ταξινομηθούν 
εσφαλμένα· θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι σε 
ψηφιακές πλατφόρμες πρέπει να έχουν τα 
ίδια δικαιώματα και στην ίδια πρόσβαση 
στην κοινωνική προστασία με τους 
άλλους εργαζόμενους·

Or. fr

Τροπολογία 133
Dominique Bilde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι η έννοια των όρων 
«εργαζόμενος» και 
«αυτοαπασχολούμενος» δεν ορίζεται 

2. τονίζει ότι η έννοια των όρων 
«εργαζόμενος» και 
«αυτοαπασχολούμενος» δεν ορίζεται 
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ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη μέλη· 
σημειώνει ότι η διάκριση των δύο αυτών 
όρων είναι λιγότερο σαφής για τις νέες 
μορφές εργασίας, και ότι ορισμένοι 
εργαζόμενοι κινδυνεύουν να ταξινομηθούν 
εσφαλμένα·

ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη μέλη αλλά 
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει το 
δικαίωμα να παρεμβαίνει στην 
πολυπλοκότητα των εργατικών κωδίκων 
που υφίστανται σε καθένα από τα κράτη 
μέλη· σημειώνει ότι η διάκριση των δύο 
αυτών όρων είναι λιγότερο σαφής για τις 
νέες μορφές εργασίας, και ότι ορισμένοι 
εργαζόμενοι κινδυνεύουν να ταξινομηθούν 
εσφαλμένα·

Or. fr

Τροπολογία 134
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι η έννοια των όρων 
«εργαζόμενος» και 
«αυτοαπασχολούμενος» δεν ορίζεται 
ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη μέλη· 
σημειώνει ότι η διάκριση των δύο αυτών 
όρων είναι λιγότερο σαφής για τις νέες 
μορφές εργασίας, και ότι ορισμένοι 
εργαζόμενοι κινδυνεύουν να ταξινομηθούν 
εσφαλμένα·

2. τονίζει ότι η έννοια των όρων 
«εργαζόμενος» και 
«αυτοαπασχολούμενος» δεν ορίζεται 
ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη μέλη· 
σημειώνει ότι η διάκριση των δύο αυτών 
όρων είναι λιγότερο σαφής για τις νέες 
μορφές εργασίας, και ότι ορισμένοι 
εργαζόμενοι κινδυνεύουν να ταξινομηθούν 
εσφαλμένα· συνεπώς, οι εργαζόμενοι σε 
εταιρείες πλατφορμών πρέπει να έχουν τα 
ίδια δικαιώματα με τους άλλους 
εργαζόμενους·

Or. en

Τροπολογία 135
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι η έννοια των όρων 2. τονίζει ότι η έννοια των όρων 
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«εργαζόμενος» και 
«αυτοαπασχολούμενος» δεν ορίζεται 
ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη μέλη· 
σημειώνει ότι η διάκριση των δύο αυτών 
όρων είναι λιγότερο σαφής για τις νέες 
μορφές εργασίας, και ότι ορισμένοι 
εργαζόμενοι κινδυνεύουν να ταξινομηθούν 
εσφαλμένα·

«εργαζόμενος» και 
«αυτοαπασχολούμενος» δεν ορίζεται 
ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη μέλη· 
σημειώνει ότι η διάκριση των δύο αυτών 
όρων είναι λιγότερο σαφής για τις νέες 
μορφές εργασίας, και ότι ορισμένοι 
εργαζόμενοι κινδυνεύουν να ταξινομηθούν 
εσφαλμένα· συνεπώς, οι εργαζόμενοι σε 
εταιρείες πλατφορμών πρέπει να έχουν τα 
ίδια δικαιώματα με τους άλλους 
εργαζόμενους·

Or. en

Τροπολογία 136
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. τονίζει ότι ο τρόπος εφαρμογής 
της τεχνολογίας στο μέλλον της εργασίας 
απαιτεί πολύ σημαντικές αποφάσεις σε 
δεοντολογικό και αξιολογικό επίπεδο, με 
συζητήσεις και ενδελεχείς αναλύσεις 
μεταξύ εργαζομένων, στελεχών, 
εργοδοτών και κοινωνικών φορέων·

Or. es

Τροπολογία 137
Radan Kanev, Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. τονίζει, επιπλέον, ότι οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμες που 
εργάζονται σε διαφορετικά κράτη μέλη ή 
συνδυάζουν τακτική απασχόληση με 
εργασία σε πλατφόρμα σε διαφορετικά 
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κράτη μέλη ενδέχεται να υπόκεινται σε 
εντελώς διαφορετικούς κανονισμούς για 
την ίδια εργασία·

Or. en

Τροπολογία 138
Dominique Bilde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. τονίζει ότι η επανειδίκευση των 
συμβάσεων πρέπει να ενθαρρύνεται σε 
σχέση με τις υποχρεώσεις των 
επιχειρήσεων που προβλέπονται σε κάθε 
κράτος μέλος·

Or. fr

Τροπολογία 139
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. πιστεύει ότι πρέπει να 
αντιμετωπιστεί επειγόντως η νομική αυτή 
αβεβαιότητα και παράλληλα να 
αναγνωριστεί ότι δεν μπορεί να επιλυθεί 
εύκολα με μια ενιαία προσέγγιση· πιστεύει 
ότι πρέπει οποιαδήποτε πρόταση να 
αναγνωρίζει την ανομοιογένεια των 
πλατφορμών και των εργαζομένων σε 
πλατφόρμα και να λαμβάνει υπόψη το 
υφιστάμενο μοντέλο των ψηφιακών 
πλατφορμών εργασίας, όπου ορισμένοι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα είναι όντως 
αυτοαπασχολούμενοι και επιθυμούν να 
παραμείνουν ως έχουν·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 140
Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Lina Gálvez Muñoz, 
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino, Evelyn 
Regner, Marianne Vind, Milan Brglez, Brando Benifei, Leszek Miller, Gabriele 
Bischoff, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. πιστεύει ότι πρέπει να 
αντιμετωπιστεί επειγόντως η νομική αυτή 
αβεβαιότητα και παράλληλα να 
αναγνωριστεί ότι δεν μπορεί να επιλυθεί 
εύκολα με μια ενιαία προσέγγιση· πιστεύει 
ότι πρέπει οποιαδήποτε πρόταση να 
αναγνωρίζει την ανομοιογένεια των 
πλατφορμών και των εργαζομένων σε 
πλατφόρμα και να λαμβάνει υπόψη το 
υφιστάμενο μοντέλο των ψηφιακών 
πλατφορμών εργασίας, όπου ορισμένοι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα είναι όντως 
αυτοαπασχολούμενοι και επιθυμούν να 
παραμείνουν ως έχουν·

3. πιστεύει ότι πρέπει να 
αντιμετωπιστεί επειγόντως η νομική αυτή 
αβεβαιότητα, λαμβάνοντας υπόψη το 
υφιστάμενο μοντέλο των ψηφιακών 
πλατφορμών εργασίας, όπου ορισμένοι 
εργαζόμενοι βάσει πλατφόρμας είναι 
όντως αυτοαπασχολούμενοι και επιθυμούν 
να παραμείνουν ως έχουν·

Or. en

Τροπολογία 141
Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Marc 
Botenga, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. πιστεύει ότι πρέπει να 
αντιμετωπιστεί επειγόντως η νομική αυτή 
αβεβαιότητα και παράλληλα να 
αναγνωριστεί ότι δεν μπορεί να επιλυθεί 
εύκολα με μια ενιαία προσέγγιση· πιστεύει 
ότι πρέπει οποιαδήποτε πρόταση να 
αναγνωρίζει την ανομοιογένεια των 
πλατφορμών και των εργαζομένων σε 

3. πιστεύει ότι πρέπει να 
αντιμετωπιστεί επειγόντως η νομική αυτή 
αβεβαιότητα, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη το υφιστάμενο μοντέλο των 
ψηφιακών πλατφορμών εργασίας, όπου 
ορισμένοι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα είναι 
όντως αυτοαπασχολούμενοι και επιθυμούν 
να παραμείνουν ως έχουν, ενώ άλλοι θα 



AM\1227764EL.docx 83/213 PE689.807v02-00

EL

πλατφόρμα και να λαμβάνει υπόψη το 
υφιστάμενο μοντέλο των ψηφιακών 
πλατφορμών εργασίας, όπου ορισμένοι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα είναι όντως 
αυτοαπασχολούμενοι και επιθυμούν να 
παραμείνουν ως έχουν·

προτιμούσαν να είναι πραγματικά 
ανεξάρτητοι και εμποδίζονται από 
πλατφόρμες που επιβάλλουν μια σχέση 
εξαρτημένης εργασίας· θεωρεί 
απαραίτητο να υπάρχει ένα νομικό 
πλαίσιο, το οποίο θα μπορούσε να 
συμπληρωθεί από εθνικούς νόμους ή 
συλλογικές συμβάσεις μετά από 
διαπραγμάτευση των ψηφιακών 
πλατφορμών και των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων· αναγνωρίζει τις ψηφιακές 
πλατφόρμες ως ολοκληρωμένες 
επιχειρήσεις που πρέπει να 
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις 
τους, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης 
του εργοδότη·

Or. fr

Τροπολογία 142
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. πιστεύει ότι πρέπει να 
αντιμετωπιστεί επειγόντως η νομική αυτή 
αβεβαιότητα και παράλληλα να 
αναγνωριστεί ότι δεν μπορεί να επιλυθεί 
εύκολα με μια ενιαία προσέγγιση· πιστεύει 
ότι πρέπει οποιαδήποτε πρόταση να 
αναγνωρίζει την ανομοιογένεια των 
πλατφορμών και των εργαζομένων σε 
πλατφόρμα και να λαμβάνει υπόψη το 
υφιστάμενο μοντέλο των ψηφιακών 
πλατφορμών εργασίας, όπου ορισμένοι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα είναι όντως 
αυτοαπασχολούμενοι και επιθυμούν να 
παραμείνουν ως έχουν·

3. πιστεύει ότι πρέπει να 
αντιμετωπιστεί επειγόντως η νομική αυτή 
αβεβαιότητα και να λαμβάνει υπόψη το 
υφιστάμενο μοντέλο των ψηφιακών 
πλατφορμών εργασίας, όπου ορισμένοι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα είναι όντως 
αυτοαπασχολούμενοι και επιθυμούν να 
παραμείνουν ως έχουν· συνεπώς, θα ήταν 
απαραίτητη μια ευρωπαϊκή νομοθεσία-
πλαίσιο, η οποία μπορεί να συμπληρωθεί 
είτε από εθνική νομοθεσία είτε από 
συλλογικές συμβάσεις μεταξύ των 
εταιρειών πλατφορμών και των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, 
αναγνωρίζοντας την εκάστοτε πλατφόρμα 
ως εταιρεία με όλες τις υποχρεώσεις που 
συνεπάγεται (συμπεριλαμβανομένης της 
ευθύνης των εργοδοτών όταν ισχύει) και 
συνδέοντας αυτές τις εταιρείες με τον 
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τομέα δραστηριότητάς τους·

Or. en

Τροπολογία 143
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. πιστεύει ότι πρέπει να 
αντιμετωπιστεί επειγόντως η νομική αυτή 
αβεβαιότητα και παράλληλα να 
αναγνωριστεί ότι δεν μπορεί να επιλυθεί 
εύκολα με μια ενιαία προσέγγιση· πιστεύει 
ότι πρέπει οποιαδήποτε πρόταση να 
αναγνωρίζει την ανομοιογένεια των 
πλατφορμών και των εργαζομένων σε 
πλατφόρμα και να λαμβάνει υπόψη το 
υφιστάμενο μοντέλο των ψηφιακών 
πλατφορμών εργασίας, όπου ορισμένοι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα είναι όντως 
αυτοαπασχολούμενοι και επιθυμούν να 
παραμείνουν ως έχουν·

3. πιστεύει ότι πρέπει οποιαδήποτε 
πρόταση να αναγνωρίζει την 
ανομοιογένεια των πλατφορμών και των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα, καθώς και 
την ανομοιογένεια του 
κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος και 
των πρακτικών μεταξύ των κρατών 
μελών, και να λαμβάνει υπόψη το 
υφιστάμενο μοντέλο των ψηφιακών 
πλατφορμών εργασίας, όπου ορισμένοι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα είναι όντως 
αυτοαπασχολούμενοι και επιθυμούν να 
παραμείνουν ως έχουν·

Or. pl

Τροπολογία 144
Jeroen Lenaers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. πιστεύει ότι πρέπει να 
αντιμετωπιστεί επειγόντως η νομική αυτή 
αβεβαιότητα και παράλληλα να 
αναγνωριστεί ότι δεν μπορεί να επιλυθεί 
εύκολα με μια ενιαία προσέγγιση· πιστεύει 
ότι πρέπει οποιαδήποτε πρόταση να 
αναγνωρίζει την ανομοιογένεια των 
πλατφορμών και των εργαζομένων σε 

3. πιστεύει ότι πρέπει να 
αντιμετωπιστεί επειγόντως η νομική αυτή 
αβεβαιότητα και παράλληλα να 
αναγνωριστεί ότι δεν μπορεί να επιλυθεί 
εύκολα με μια ενιαία προσέγγιση· πιστεύει 
ότι πρέπει οποιαδήποτε πρόταση να 
διευκρινίζει ότι μια εταιρεία ψηφιακής 
πλατφόρμας είναι είτε εργοδότης, 
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πλατφόρμα και να λαμβάνει υπόψη το 
υφιστάμενο μοντέλο των ψηφιακών 
πλατφορμών εργασίας, όπου ορισμένοι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα είναι όντως 
αυτοαπασχολούμενοι και επιθυμούν να 
παραμείνουν ως έχουν·

εταιρεία προσωρινής εργασίας ή 
ενδιάμεσος· τονίζει εν προκειμένω ότι η 
ταξινόμηση μιας εταιρείας ψηφιακής 
πλατφόρμας ως εργοδότης καθορίζει 
αυτόματα τα δικαιώματα των 
εργαζομένων και ότι, συνεπώς, οι 
εργαζόμενοι μιας τέτοιας εταιρείας 
πλατφορμών έχουν τα δικαιώματα των 
εργαζομένων ή των 
αυτοαπασχολούμενων, ανάλογα με τη 
σχέση τους με την πλατφόρμα· 
αναγνωρίζει εν προκειμένω ότι ορισμένοι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα είναι όντως 
αυτοαπασχολούμενοι και επιθυμούν να 
παραμείνουν ως έχουν·

Or. en

Τροπολογία 145
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. πιστεύει ότι πρέπει να 
αντιμετωπιστεί επειγόντως η νομική αυτή 
αβεβαιότητα και παράλληλα να 
αναγνωριστεί ότι δεν μπορεί να επιλυθεί 
εύκολα με μια ενιαία προσέγγιση· πιστεύει 
ότι πρέπει οποιαδήποτε πρόταση να 
αναγνωρίζει την ανομοιογένεια των 
πλατφορμών και των εργαζομένων σε 
πλατφόρμα και να λαμβάνει υπόψη το 
υφιστάμενο μοντέλο των ψηφιακών 
πλατφορμών εργασίας, όπου ορισμένοι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα είναι όντως 
αυτοαπασχολούμενοι και επιθυμούν να 
παραμείνουν ως έχουν·

3. πιστεύει ότι πρέπει να 
αντιμετωπιστεί επειγόντως η νομική αυτή 
αβεβαιότητα· πιστεύει ότι πρέπει 
οποιαδήποτε πρόταση να αναγνωρίζει την 
ανομοιογένεια των πλατφορμών και των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα και να 
λαμβάνει υπόψη το υφιστάμενο μοντέλο 
των ψηφιακών πλατφορμών εργασίας, 
όπου ορισμένοι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα 
είναι όντως αυτοαπασχολούμενοι και 
επιθυμούν να παραμείνουν ως έχουν· 
συνεπώς, θα ήταν απαραίτητη μια 
ευρωπαϊκή νομοθεσία-πλαίσιο που να 
διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της 
εργασίας σε πλατφόρμα, αλλά 
ταυτόχρονα να αντιμετωπίζει επισφαλείς 
μορφές εργασίας σε πλατφόρμα· αυτό το 
πλαίσιο μπορεί να συμπληρωθεί είτε από 
εθνική νομοθεσία είτε από συλλογικές 
συμβάσεις μεταξύ των εταιρειών 
πλατφορμών και των συνδικαλιστικών 
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οργανώσεων, αναγνωρίζοντας την 
εκάστοτε πλατφόρμα ως εταιρεία με όλες 
τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται 
(συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης των 
εργοδοτών όταν ισχύει) και συνδέοντας 
αυτές τις εταιρείες με τον τομέα 
δραστηριότητάς τους.

Or. en

Τροπολογία 146
Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. πιστεύει ότι πρέπει να 
αντιμετωπιστεί επειγόντως η νομική αυτή 
αβεβαιότητα και παράλληλα να 
αναγνωριστεί ότι δεν μπορεί να επιλυθεί 
εύκολα με μια ενιαία προσέγγιση· πιστεύει 
ότι πρέπει οποιαδήποτε πρόταση να 
αναγνωρίζει την ανομοιογένεια των 
πλατφορμών και των εργαζομένων σε 
πλατφόρμα και να λαμβάνει υπόψη το 
υφιστάμενο μοντέλο των ψηφιακών 
πλατφορμών εργασίας, όπου ορισμένοι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα είναι όντως 
αυτοαπασχολούμενοι και επιθυμούν να 
παραμείνουν ως έχουν·

3. πιστεύει ότι τα μέτρα που 
αποσκοπούν στην αποσαφήνιση του 
νομικού καθεστώτος θα πρέπει να 
αποφεύγουν να επηρεάζουν την ανάπτυξη 
των υπηρεσιών πλατφόρμας και να 
βασίζονται σε ολοκληρωμένες εκτιμήσεις 
επιπτώσεων σε συνεννόηση με τους 
σχετικούς φορείς· και παράλληλα να 
αναγνωριστεί ότι δεν μπορεί να επιλυθεί 
εύκολα με μια ενιαία προσέγγιση· 
υπογραμμίζει τη σημασία του ότι κάθε 
πρωτοβουλία πρέπει να σέβεται τις 
εθνικές αρμοδιότητες, διασφαλίζοντας 
παράλληλα στα κράτη μέλη την ευκαιρία 
να προσαρμόσουν μέτρα σύμφωνα με τη 
νομική τους παράδοση· πιστεύει ότι 
πρέπει οποιαδήποτε πρόταση να 
αναγνωρίζει την ανομοιογένεια των 
πλατφορμών και των εργαζομένων σε 
πλατφόρμα και να λαμβάνει υπόψη το 
υφιστάμενο μοντέλο των ψηφιακών 
πλατφορμών εργασίας, όπου ορισμένοι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα είναι όντως 
αυτοαπασχολούμενοι και επιθυμούν να 
παραμείνουν ως έχουν·

Or. en
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Τροπολογία 147
Jarosław Duda, Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. πιστεύει ότι πρέπει να 
αντιμετωπιστεί επειγόντως η νομική αυτή 
αβεβαιότητα και παράλληλα να 
αναγνωριστεί ότι δεν μπορεί να επιλυθεί 
εύκολα με μια ενιαία προσέγγιση· πιστεύει 
ότι πρέπει οποιαδήποτε πρόταση να 
αναγνωρίζει την ανομοιογένεια των 
πλατφορμών και των εργαζομένων σε 
πλατφόρμα και να λαμβάνει υπόψη το 
υφιστάμενο μοντέλο των ψηφιακών 
πλατφορμών εργασίας, όπου ορισμένοι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα είναι όντως 
αυτοαπασχολούμενοι και επιθυμούν να 
παραμείνουν ως έχουν·

3. πιστεύει ότι πρέπει να 
αντιμετωπιστεί επειγόντως η νομική αυτή 
αβεβαιότητα και παράλληλα να 
αναγνωριστεί ότι δεν μπορεί να επιλυθεί 
εύκολα με μια ενιαία προσέγγιση· πιστεύει 
ότι πρέπει οποιαδήποτε πρόταση να 
αναγνωρίζει την ανομοιογένεια των 
πλατφορμών και των εργαζομένων σε 
πλατφόρμα, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα 
συμφέροντα των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, πρέπει να διατηρεί την 
ελευθερία επιλογής των εργαζομένων και 
να λαμβάνει υπόψη το υφιστάμενο 
μοντέλο των ψηφιακών πλατφορμών 
εργασίας, και να σέβεται την ελεύθερη 
επιλογή εργαζομένων, οι οποίοι είναι 
όντως αυτοαπασχολούμενοι και επιθυμούν 
να παραμείνουν ως έχουν·

Or. en

Τροπολογία 148
Dominique Bilde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. πιστεύει ότι πρέπει να 
αντιμετωπιστεί επειγόντως η νομική αυτή 
αβεβαιότητα και παράλληλα να 
αναγνωριστεί ότι δεν μπορεί να επιλυθεί 
εύκολα με μια ενιαία προσέγγιση· πιστεύει 
ότι πρέπει οποιαδήποτε πρόταση να 
αναγνωρίζει την ανομοιογένεια των 
πλατφορμών και των εργαζομένων σε 
πλατφόρμα και να λαμβάνει υπόψη το 
υφιστάμενο μοντέλο των ψηφιακών 
πλατφορμών εργασίας, όπου ορισμένοι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα είναι όντως 

3. πιστεύει ότι πρέπει να 
αντιμετωπιστεί επειγόντως η νομική αυτή 
αβεβαιότητα από τα κράτη μέλη και 
παράλληλα να αναγνωριστεί ότι δεν μπορεί 
να επιλυθεί εύκολα με μια ευρωπαϊκή 
προσέγγιση· πιστεύει ότι πρέπει 
οποιαδήποτε πρόταση να αναγνωρίζει την 
ανομοιογένεια των πλατφορμών και των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα και να 
λαμβάνει υπόψη το υφιστάμενο μοντέλο 
των ψηφιακών πλατφορμών εργασίας, 
όπου ορισμένοι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα 
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αυτοαπασχολούμενοι και επιθυμούν να 
παραμείνουν ως έχουν·

είναι όντως αυτοαπασχολούμενοι και 
επιθυμούν να παραμείνουν ως έχουν·

Or. fr

Τροπολογία 149
Radan Kanev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. πιστεύει ότι πρέπει να 
αντιμετωπιστεί επειγόντως η νομική αυτή 
αβεβαιότητα και παράλληλα να 
αναγνωριστεί ότι δεν μπορεί να επιλυθεί 
εύκολα με μια ενιαία προσέγγιση· πιστεύει 
ότι πρέπει οποιαδήποτε πρόταση να 
αναγνωρίζει την ανομοιογένεια των 
πλατφορμών και των εργαζομένων σε 
πλατφόρμα και να λαμβάνει υπόψη το 
υφιστάμενο μοντέλο των ψηφιακών 
πλατφορμών εργασίας, όπου ορισμένοι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα είναι όντως 
αυτοαπασχολούμενοι και επιθυμούν να 
παραμείνουν ως έχουν·

3. πιστεύει ότι πρέπει να 
αντιμετωπιστεί επειγόντως η νομική αυτή 
αβεβαιότητα και παράλληλα να 
αναγνωριστεί ότι δεν μπορεί να επιλυθεί 
εύκολα με μια ενιαία προσέγγιση· πιστεύει 
ότι πρέπει οποιαδήποτε πρόταση να 
αναγνωρίζει την ανομοιογένεια των 
πλατφορμών και των εργαζομένων σε 
πλατφόρμα, καθώς και τη διαφορετική 
εθνική εργατική νομοθεσία, τα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και 
υγείας, και να λαμβάνει υπόψη το 
υφιστάμενο μοντέλο των ψηφιακών 
πλατφορμών εργασίας, όπου ορισμένοι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα είναι όντως 
αυτοαπασχολούμενοι και επιθυμούν να 
παραμείνουν ως έχουν·

Or. en

Τροπολογία 150
Dragoș Pîslaru, Alin Mituța, Samira Rafaela, Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. πιστεύει ότι πρέπει να 
αντιμετωπιστεί επειγόντως η νομική αυτή 
αβεβαιότητα και παράλληλα να 
αναγνωριστεί ότι δεν μπορεί να επιλυθεί 

3. πιστεύει ότι πρέπει να 
αντιμετωπιστεί επειγόντως η νομική αυτή 
αβεβαιότητα προς όφελος των 
εργαζομένων, των πλατφορμών και των 
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εύκολα με μια ενιαία προσέγγιση· πιστεύει 
ότι πρέπει οποιαδήποτε πρόταση να 
αναγνωρίζει την ανομοιογένεια των 
πλατφορμών και των εργαζομένων σε 
πλατφόρμα και να λαμβάνει υπόψη το 
υφιστάμενο μοντέλο των ψηφιακών 
πλατφορμών εργασίας, όπου ορισμένοι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα είναι όντως 
αυτοαπασχολούμενοι και επιθυμούν να 
παραμείνουν ως έχουν·

πολιτών και παράλληλα να αναγνωριστεί 
ότι δεν μπορεί να επιλυθεί εύκολα με μια 
ενιαία προσέγγιση· πιστεύει ότι πρέπει 
οποιαδήποτε πρόταση να αναγνωρίζει την 
ανομοιογένεια των πλατφορμών και των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα και να 
λαμβάνει υπόψη το υφιστάμενο μοντέλο 
των ψηφιακών πλατφορμών εργασίας, 
όπου ορισμένοι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα 
είναι όντως αυτοαπασχολούμενοι και 
επιθυμούν να παραμείνουν ως έχουν·

Or. en

Τροπολογία 151
Radan Kanev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. σημειώνει ωστόσο ότι, 
λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εργαζομένων και την 
παροχή υπηρεσιών στην ενιαία αγορά, θα 
ισχύουν σε ολόκληρη την Ένωση 
ορισμένοι κοινοί κανόνες για τις συνθήκες 
εργασίας, την κοινωνική ασφάλιση, τα 
δικαιώματα υγειονομικής περίθαλψης, 
την εγγύηση ωριαίου ελάχιστου 
εισοδήματος και τον βασικό υπολογισμό 
του χρόνου εργασίας, το εισόδημα και τη 
φορολογική βάση: οι κανόνες αυτοί θα 
προκύψουν κατά προτίμηση ως 
αποτέλεσμα επιτυχούς κοινωνικού 
διαλόγου·

Or. en

Τροπολογία 152
Dragoș Pîslaru, Alin Mituța, Samira Rafaela, Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει ότι η νομοθεσία στα 
κράτη μέλη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
απέχει πολύ από το να συμβαδίζει με την 
ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός, οδηγώντας 
σε έλλειψη ρύθμισης όσον αφορά τις νέες 
μεθόδους απασχόλησης, με άμεσο 
αντίκτυπο στα δικαιώματα των 
εργαζομένων και στη λειτουργία των 
επιγραμμικών πλατφορμών·

Or. en

Τροπολογία 153
Dennis Radtke, Cindy Franssen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. τονίζει ότι οποιοσδήποτε 
κανονισμός δεν πρέπει να είναι επιβλαβής 
για την καινοτομία, τη δημιουργία νέων 
επιχειρηματικών μοντέλων, τις νεοφυείς 
επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ· υπογραμμίζει 
ότι οι ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας 
πρέπει να προστατεύονται όταν δεν είναι 
επιζήμιες για την κοινωνική προστασία 
και τα δικαιώματα των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 154
Radan Kanev, Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. υπογραμμίζει ότι η εργασία σε 
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πλατφόρμα επιτρέπει στους εργαζομένους 
να παρέχουν τις επαγγελματικές τους 
υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ένωση για 
διαφορετικές και μικρές περιόδους σε 
διαφορετικά κράτη μέλη· εκφράζει την 
ανησυχία ότι ένα τέτοιο μοντέλο εργασίας 
παραμένει σε μεγάλο βαθμό ακάλυπτο 
από τους υφιστάμενους κανόνες για τον 
συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης 
και ότι συγκεκριμένα δεν είναι 
εξασφαλισμένη η φορητότητα των 
κοινωνικών δικαιωμάτων των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα·

Or. en

Τροπολογία 155
Dragoș Pîslaru, Alin Mituța, Radka Maxová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. τονίζει ότι οποιοσδήποτε 
κανονισμός σχετικά με τις επιγραμμικές 
πλατφόρμες πρέπει να σέβεται την αρχή 
της επικουρικότητας και τις διαφορετικές 
προσεγγίσεις των κρατών μελών, 
δεδομένων των υφιστάμενων διαφορών 
μεταξύ των πλατφορμών – από τον 
αριθμό των εργαζομένων έως το βαθμό 
στον οποίο καλύπτουν τα δικαιώματα 
των εργαζομένων – και πρέπει να αντέξει 
στη δοκιμασία του χρόνου και του 
ψηφιακού μετασχηματισμού·

Or. en

Τροπολογία 156
Dominique Bilde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής για νομοθετική πρωτοβουλία 
με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας των εργαζομένων σε 
πλατφόρμα· καλεί την Επιτροπή, σε 
περίπτωση που οι κοινωνικοί εταίροι δεν 
εκφράσουν την επιθυμία να δρομολογηθεί 
η προβλεπόμενη στο άρθρο 155 ΣΛΕΕ 
διαδικασία, να υποβάλει νέα οδηγία για 
τους εργαζομένους σε πλατφόρμα, 
προκειμένου να τους εξασφαλίσει ένα 
ελάχιστο σύνολο δικαιωμάτων 
ανεξάρτητα από το καθεστώς 
απασχόλησής τους, και να αντιμετωπίσει 
τις ιδιαιτερότητες της εργασίας σε 
πλατφόρμα·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 157
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής για νομοθετική πρωτοβουλία 
με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας των εργαζομένων σε 
πλατφόρμα· καλεί την Επιτροπή, σε 
περίπτωση που οι κοινωνικοί εταίροι δεν 
εκφράσουν την επιθυμία να δρομολογηθεί 
η προβλεπόμενη στο άρθρο 155 ΣΛΕΕ 
διαδικασία, να υποβάλει νέα οδηγία για 
τους εργαζομένους σε πλατφόρμα, 
προκειμένου να τους εξασφαλίσει ένα 
ελάχιστο σύνολο δικαιωμάτων 
ανεξάρτητα από το καθεστώς 
απασχόλησής τους, και να αντιμετωπίσει 
τις ιδιαιτερότητες της εργασίας σε 
πλατφόρμα·

διαγράφεται
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Or. es

Τροπολογία 158
Jarosław Duda, Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής για νομοθετική πρωτοβουλία 
με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμα· 
καλεί την Επιτροπή, σε περίπτωση που οι 
κοινωνικοί εταίροι δεν εκφράσουν την 
επιθυμία να δρομολογηθεί η 
προβλεπόμενη στο άρθρο 155 ΣΛΕΕ 
διαδικασία, να υποβάλει νέα οδηγία για 
τους εργαζομένους σε πλατφόρμα, 
προκειμένου να τους εξασφαλίσει ένα 
ελάχιστο σύνολο δικαιωμάτων 
ανεξάρτητα από το καθεστώς 
απασχόλησής τους, και να αντιμετωπίσει 
τις ιδιαιτερότητες της εργασίας σε 
πλατφόρμα·

4. επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής με στόχο τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε 
πλατφόρμα· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει μια κατευθυντήρια γραμμή για 
την απασχόληση, με σεβασμό στο 
δικαίωμα των κρατών μελών να 
ρυθμίζουν τα δικαιώματα των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα και να τους 
εγγυάται ένα ελάχιστο σύνολο 
δικαιωμάτων εναρμονισμένο με το 
καθεστώς απασχόλησής τους, και να 
αντιμετωπίσει τις ιδιαιτερότητες της 
εργασίας σε πλατφόρμα χωρίς να 
εμποδίζει τον θεμιτό ανταγωνισμό·

Or. en

Τροπολογία 159
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής για νομοθετική πρωτοβουλία με 
στόχο τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμα· 
καλεί την Επιτροπή, σε περίπτωση που οι 
κοινωνικοί εταίροι δεν εκφράσουν την 
επιθυμία να δρομολογηθεί η προβλεπόμενη 
στο άρθρο 155 ΣΛΕΕ διαδικασία, να 
υποβάλει νέα οδηγία για τους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα, προκειμένου 
να τους εξασφαλίσει ένα ελάχιστο σύνολο 
δικαιωμάτων ανεξάρτητα από το 

4. επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής για πρωτοβουλία με στόχο τη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα· καλεί την 
Επιτροπή, σε περίπτωση που οι κοινωνικοί 
εταίροι δεν εκφράσουν την επιθυμία να 
δρομολογηθεί η προβλεπόμενη στο 
άρθρο 155 ΣΛΕΕ διαδικασία, να υποβάλει 
νέες συστάσεις ή κατευθυντήριες γραμμές 
για τους εργαζομένους σε πλατφόρμα, 
προκειμένου να τους εξασφαλίσει ένα 
ελάχιστο σύνολο δικαιωμάτων, και να 



PE689.807v02-00 94/213 AM\1227764EL.docx

EL

καθεστώς απασχόλησής τους, και να 
αντιμετωπίσει τις ιδιαιτερότητες της 
εργασίας σε πλατφόρμα·

αντιμετωπίσει τις ιδιαιτερότητες της 
εργασίας σε πλατφόρμα· υπογραμμίζει ότι 
οι προτεινόμενες λύσεις πρέπει να 
βοηθήσουν τους εργαζόμενους σε 
πλατφόρμα να συνεχίσουν την 
επαγγελματική τους δραστηριότητα με 
την προτιμώμενη ευελιξία τους στο να 
οργανώνουν και να ελέγχουν το δικό τους 
καθεστώς (για παράδειγμα, ως 
δευτερεύουσα πηγή εισοδήματος), φόρτο 
εργασίας και πρόγραμμα·

Or. en

Τροπολογία 160
Jeroen Lenaers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής για νομοθετική πρωτοβουλία με 
στόχο τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμα· 
καλεί την Επιτροπή, σε περίπτωση που οι 
κοινωνικοί εταίροι δεν εκφράσουν την 
επιθυμία να δρομολογηθεί η προβλεπόμενη 
στο άρθρο 155 ΣΛΕΕ διαδικασία, να 
υποβάλει νέα οδηγία για τους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα, προκειμένου 
να τους εξασφαλίσει ένα ελάχιστο σύνολο 
δικαιωμάτων ανεξάρτητα από το 
καθεστώς απασχόλησής τους, και να 
αντιμετωπίσει τις ιδιαιτερότητες της 
εργασίας σε πλατφόρμα·

4. επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής για νομοθετική πρωτοβουλία με 
στόχο τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμα· 
καλεί την Επιτροπή, σε περίπτωση που οι 
κοινωνικοί εταίροι δεν εκφράσουν την 
επιθυμία να δρομολογηθεί η προβλεπόμενη 
στο άρθρο 155 ΣΛΕΕ διαδικασία, να 
υποβάλει νέα οδηγία για τους 
εργαζομένους στην ψηφιακή οικονομία, 
προκειμένου να αποσαφηνιστεί η φύση 
των εταιρειών ψηφιακών πλατφορμών 
αποσαφηνίζοντας έτσι το καθεστώς 
απασχόλησης των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 161
Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Lina Gálvez Muñoz, 
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino, Evelyn 
Regner, Marianne Vind, Milan Brglez, Brando Benifei, Leszek Miller, Gabriele 
Bischoff, Marc Angel
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής για νομοθετική πρωτοβουλία με 
στόχο τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμα· 
καλεί την Επιτροπή, σε περίπτωση που οι 
κοινωνικοί εταίροι δεν εκφράσουν την 
επιθυμία να δρομολογηθεί η προβλεπόμενη 
στο άρθρο 155 ΣΛΕΕ διαδικασία, να 
υποβάλει νέα οδηγία για τους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα, προκειμένου 
να τους εξασφαλίσει ένα ελάχιστο σύνολο 
δικαιωμάτων ανεξάρτητα από το 
καθεστώς απασχόλησής τους, και να 
αντιμετωπίσει τις ιδιαιτερότητες της 
εργασίας σε πλατφόρμα·

4. επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής για νομοθετική πρωτοβουλία με 
στόχο τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας των εργαζομένων βάσει 
πλατφόρμας· καλεί την Επιτροπή, σε 
περίπτωση που οι κοινωνικοί εταίροι δεν 
εκφράσουν την επιθυμία να δρομολογηθεί 
η προβλεπόμενη στο άρθρο 155 ΣΛΕΕ 
διαδικασία, να υποβάλει πρόταση για μια 
οδηγία για τους εργαζομένους βάσει 
πλατφόρμας, προκειμένου να τους 
εξασφαλίσει δικαιώματα, με βάση το 
καθεστώς απασχόλησής τους, και το 
μαχητό τεκμήριο μιας σχέσης εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 162
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής για νομοθετική πρωτοβουλία με 
στόχο τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμα· 
καλεί την Επιτροπή, σε περίπτωση που οι 
κοινωνικοί εταίροι δεν εκφράσουν την 
επιθυμία να δρομολογηθεί η προβλεπόμενη 
στο άρθρο 155 ΣΛΕΕ διαδικασία, να 
υποβάλει νέα οδηγία για τους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα, προκειμένου 
να τους εξασφαλίσει ένα ελάχιστο σύνολο 
δικαιωμάτων ανεξάρτητα από το 
καθεστώς απασχόλησής τους, και να 
αντιμετωπίσει τις ιδιαιτερότητες της 
εργασίας σε πλατφόρμα·

4. επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής για νομοθετική πρωτοβουλία με 
στόχο τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμα· 
καλεί την Επιτροπή, σε περίπτωση που οι 
κοινωνικοί εταίροι δεν εκφράσουν την 
επιθυμία να δρομολογηθεί η προβλεπόμενη 
στο άρθρο 155 ΣΛΕΕ διαδικασία, να 
υποβάλει νέα οδηγία για τους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα που εισάγει 
το μαχητό τεκμήριο μιας σχέσης 
εργασίας καθώς και την αντιστροφή του 
βάρους της απόδειξης σχετικά με το 
καθεστώς απασχόλησής τους, και 
αντιμετωπίζει τις ιδιαιτερότητες της 
εργασίας σε πλατφόρμα, όπως 
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αλγοριθμική διαχείριση και διαφάνεια, 
προστασία δεδομένων, εκπαίδευση, υγεία 
και ασφάλεια, θεσπίζοντας ένα σύνολο 
δικαιωμάτων για όλους αυτούς που 
εργάζονται σε ψηφιακή πλατφόρμα 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 163
Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος 
Αρβανίτης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής για νομοθετική πρωτοβουλία με 
στόχο τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμα· 
καλεί την Επιτροπή, σε περίπτωση που οι 
κοινωνικοί εταίροι δεν εκφράσουν την 
επιθυμία να δρομολογηθεί η προβλεπόμενη 
στο άρθρο 155 ΣΛΕΕ διαδικασία, να 
υποβάλει νέα οδηγία για τους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα, προκειμένου 
να τους εξασφαλίσει ένα ελάχιστο σύνολο 
δικαιωμάτων ανεξάρτητα από το 
καθεστώς απασχόλησής τους, και να 
αντιμετωπίσει τις ιδιαιτερότητες της 
εργασίας σε πλατφόρμα·

4. επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής για νομοθετική πρωτοβουλία με 
στόχο τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμα· 
καλεί την Επιτροπή, σε περίπτωση που οι 
κοινωνικοί εταίροι δεν εκφράσουν την 
επιθυμία να δρομολογηθεί η προβλεπόμενη 
στο άρθρο 155 ΣΛΕΕ διαδικασία, να 
υποβάλει νέα οδηγία για τους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα, προκειμένου 
να τους εξασφαλίσει ένα ελάχιστο σύνολο 
δικαιωμάτων με βάση το καθεστώς 
απασχόλησής τους, και να αντιμετωπίσει 
τις ιδιαιτερότητες της εργασίας σε 
πλατφόρμα, με ταυτόχρονη διασφάλιση 
ισότιμης συμμετοχής σε όλα τα κράτη 
μέλη, για την αποφυγή άνισης και άδικης 
μεταχείρισης των εργαζομένων·

Or. fr

Τροπολογία 164
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής για νομοθετική πρωτοβουλία με 
στόχο τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμα· 
καλεί την Επιτροπή, σε περίπτωση που οι 
κοινωνικοί εταίροι δεν εκφράσουν την 
επιθυμία να δρομολογηθεί η προβλεπόμενη 
στο άρθρο 155 ΣΛΕΕ διαδικασία, να 
υποβάλει νέα οδηγία για τους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα, προκειμένου 
να τους εξασφαλίσει ένα ελάχιστο σύνολο 
δικαιωμάτων ανεξάρτητα από το 
καθεστώς απασχόλησής τους, και να 
αντιμετωπίσει τις ιδιαιτερότητες της 
εργασίας σε πλατφόρμα·

4. επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής για νομοθετική πρωτοβουλία με 
στόχο τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμα· 
καλεί την Επιτροπή, σε περίπτωση που οι 
κοινωνικοί εταίροι δεν εκφράσουν την 
επιθυμία να δρομολογηθεί η προβλεπόμενη 
στο άρθρο 155 ΣΛΕΕ διαδικασία, να 
υποβάλει νέα οδηγία για τους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα, προκειμένου 
να τους εξασφαλίσει ένα ελάχιστο σύνολο 
δικαιωμάτων με βάση το καθεστώς 
απασχόλησής τους, και να αντιμετωπίσει 
τις ιδιαιτερότητες της εργασίας σε 
πλατφόρμα διασφαλίζοντας ταυτόχρονα 
ίσους όρους ανταγωνισμού σε όλα τα 
κράτη μέλη της ΕΕ, ώστε να αποφευχθεί 
η άδικη και άνιση μεταχείριση των 
εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 165
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής για νομοθετική πρωτοβουλία με 
στόχο τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμα· 
καλεί την Επιτροπή, σε περίπτωση που οι 
κοινωνικοί εταίροι δεν εκφράσουν την 
επιθυμία να δρομολογηθεί η προβλεπόμενη 
στο άρθρο 155 ΣΛΕΕ διαδικασία, να 
υποβάλει νέα οδηγία για τους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα, προκειμένου 
να τους εξασφαλίσει ένα ελάχιστο σύνολο 
δικαιωμάτων ανεξάρτητα από το 
καθεστώς απασχόλησής τους, και να 
αντιμετωπίσει τις ιδιαιτερότητες της 

4. επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής για νομοθετική πρωτοβουλία με 
στόχο τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμα· 
καλεί την Επιτροπή, σε περίπτωση που οι 
κοινωνικοί εταίροι δεν εκφράσουν την 
επιθυμία να δρομολογηθεί η προβλεπόμενη 
στο άρθρο 155 ΣΛΕΕ διαδικασία, να 
υποβάλει νέα οδηγία για τους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα, προκειμένου 
να τους εξασφαλίσει ένα ελάχιστο σύνολο 
δικαιωμάτων με βάση το καθεστώς 
απασχόλησής τους, και να αντιμετωπίσει 
τις ιδιαιτερότητες της εργασίας σε 
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εργασίας σε πλατφόρμα· πλατφόρμα διασφαλίζοντας ταυτόχρονα 
ίσους όρους ανταγωνισμού σε όλα τα 
κράτη μέλη της ΕΕ, ώστε να αποφευχθεί 
η άδικη και άνιση μεταχείριση των 
εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 166
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής για νομοθετική πρωτοβουλία με 
στόχο τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμα· 
καλεί την Επιτροπή, σε περίπτωση που οι 
κοινωνικοί εταίροι δεν εκφράσουν την 
επιθυμία να δρομολογηθεί η προβλεπόμενη 
στο άρθρο 155 ΣΛΕΕ διαδικασία, να 
υποβάλει νέα οδηγία για τους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα, προκειμένου 
να τους εξασφαλίσει ένα ελάχιστο σύνολο 
δικαιωμάτων ανεξάρτητα από το καθεστώς 
απασχόλησής τους, και να αντιμετωπίσει 
τις ιδιαιτερότητες της εργασίας σε 
πλατφόρμα·

4. επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής για νομοθετική πρωτοβουλία με 
στόχο τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμα· 
καλεί την Επιτροπή, σε περίπτωση που οι 
κοινωνικοί εταίροι δεν εκφράσουν την 
επιθυμία να δρομολογηθεί η προβλεπόμενη 
στο άρθρο 155 ΣΛΕΕ διαδικασία, και με 
βάση τα συμπεράσματα δημόσιων 
διαβουλεύσεων, να υποβάλει νέα 
πρωτοβουλία για τους εργαζομένους σε 
πλατφόρμα, προκειμένου να τους 
εξασφαλίσει ένα ελάχιστο σύνολο 
δικαιωμάτων ανεξάρτητα από το καθεστώς 
απασχόλησής τους, και να αντιμετωπίσει 
τις ιδιαιτερότητες της εργασίας σε 
πλατφόρμα·

Or. fr

Τροπολογία 167
Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Samira Rafaela, Alin Mituța, Ilana Cicurel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής για νομοθετική πρωτοβουλία με 

4. επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής για νομοθετική πρωτοβουλία με 
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στόχο τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμα· 
καλεί την Επιτροπή, σε περίπτωση που οι 
κοινωνικοί εταίροι δεν εκφράσουν την 
επιθυμία να δρομολογηθεί η προβλεπόμενη 
στο άρθρο 155 ΣΛΕΕ διαδικασία, να 
υποβάλει νέα οδηγία για τους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα, προκειμένου 
να τους εξασφαλίσει ένα ελάχιστο σύνολο 
δικαιωμάτων ανεξάρτητα από το καθεστώς 
απασχόλησής τους, και να αντιμετωπίσει 
τις ιδιαιτερότητες της εργασίας σε 
πλατφόρμα·

στόχο τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμα 
βάσει του άρθρου 153 ΣΛΕΕ έως το τέλος 
του 2021, της οποίας προηγείται μια 
διαβούλευση δύο σταδίων των 
κοινωνικών εταίρων· καλεί την Επιτροπή, 
σε περίπτωση που οι κοινωνικοί εταίροι 
δεν εκφράσουν την επιθυμία να 
δρομολογηθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 
155 ΣΛΕΕ διαδικασία, να υποβάλει νέα 
οδηγία για τους εργαζομένους σε 
πλατφόρμα, προκειμένου να τους 
εξασφαλίσει ένα ελάχιστο σύνολο 
δικαιωμάτων ανεξάρτητα από το καθεστώς 
απασχόλησής τους, και να αντιμετωπίσει 
τις ιδιαιτερότητες της εργασίας σε 
πλατφόρμα· είναι πεπεισμένο ότι ο σκοπός 
της παρούσας οδηγίας είναι να 
διασφαλίσει δίκαιες και διαφανείς 
συνθήκες εργασίας, να εγγυηθεί ένα υγιές 
και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, να 
παρέχει πρόσβαση σε επαρκή και 
διαφανή κοινωνική προστασία, μορφές 
εκπροσώπησης και δικαιώματα 
συλλογικής διαπραγμάτευσης, κατάρτιση 
και δεξιότητες καθώς και διαφανείς, 
δεοντολογικά ορθούς, καθώς και 
αμερόληπτους αλγόριθμους·

Or. en

Τροπολογία 168
Dragoș Pîslaru, Alin Mituța, Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής για νομοθετική πρωτοβουλία με 
στόχο τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμα· 
καλεί την Επιτροπή, σε περίπτωση που οι 
κοινωνικοί εταίροι δεν εκφράσουν την 
επιθυμία να δρομολογηθεί η προβλεπόμενη 
στο άρθρο 155 ΣΛΕΕ διαδικασία, να 

4. επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής για νομοθετική πρωτοβουλία με 
στόχο τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμα· 
καλεί την Επιτροπή, σε περίπτωση που οι 
κοινωνικοί εταίροι δεν εκφράσουν την 
επιθυμία να δρομολογηθεί η προβλεπόμενη 
στο άρθρο 155 ΣΛΕΕ διαδικασία, να 
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υποβάλει νέα οδηγία για τους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα, προκειμένου 
να τους εξασφαλίσει ένα ελάχιστο σύνολο 
δικαιωμάτων ανεξάρτητα από το καθεστώς 
απασχόλησής τους, και να αντιμετωπίσει 
τις ιδιαιτερότητες της εργασίας σε 
πλατφόρμα·

υποβάλει νέα οδηγία για τους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα, προκειμένου 
να τους εξασφαλίσει ένα ελάχιστο σύνολο 
δικαιωμάτων ανεξάρτητα από το καθεστώς 
απασχόλησής τους, να αντιμετωπίσει τις 
ιδιαιτερότητες της εργασίας σε πλατφόρμα, 
να δημιουργήσει ένα προβλέψιμο και 
σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον που 
να ενθαρρύνει τις επενδύσεις και την 
καινοτομία και να προάγει ισότιμους 
όρους ανταγωνισμού, ενώ ταυτόχρονα να 
διασφαλίζει ότι τηρούνται οι ευρωπαϊκοί 
εργατικοί νόμοι σχετικά με την ασφάλεια, 
τη δικαιοσύνη, τη μη διάκριση, την 
πρόσβαση στην άδεια και στην παιδική 
φροντίδα και στο δικαίωμα αποσύνδεσης, 
καθώς και την ικανοποιητική αμοιβή της 
υπερωριακής απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 169
Radan Kanev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής για νομοθετική πρωτοβουλία με 
στόχο τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμα· 
καλεί την Επιτροπή, σε περίπτωση που οι 
κοινωνικοί εταίροι δεν εκφράσουν την 
επιθυμία να δρομολογηθεί η προβλεπόμενη 
στο άρθρο 155 ΣΛΕΕ διαδικασία, να 
υποβάλει νέα οδηγία για τους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα, προκειμένου 
να τους εξασφαλίσει ένα ελάχιστο σύνολο 
δικαιωμάτων ανεξάρτητα από το καθεστώς 
απασχόλησής τους, και να αντιμετωπίσει 
τις ιδιαιτερότητες της εργασίας σε 
πλατφόρμα·

4. επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής για νομοθετική πρωτοβουλία με 
στόχο τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμα· 
καλεί την Επιτροπή, σε περίπτωση που οι 
κοινωνικοί εταίροι δεν εκφράσουν την 
επιθυμία να δρομολογηθεί η προβλεπόμενη 
στο άρθρο 155 ΣΛΕΕ διαδικασία, να 
υποβάλει νέα οδηγία για τους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα, προκειμένου 
να τους εξασφαλίσει ένα ελάχιστο σύνολο 
δικαιωμάτων και διαδικασιών που θα 
διασφαλίσουν τη φορητότητά τους, 
ανεξάρτητα από το καθεστώς 
απασχόλησής τους, και να αντιμετωπίσει 
τις ιδιαιτερότητες της εργασίας σε 
πλατφόρμα·
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Or. en

Τροπολογία 170
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. υπενθυμίζει ότι η κοινωνική 
προστασία είναι ένα σύστημα ασφάλειας 
που βασίζεται στην αλληλεγγύη και είναι 
ευεργετικό όχι μόνο για το άτομο αλλά 
και για την κοινωνία στο σύνολό της· 
θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα 
πρέπει να έχουν δικαίωμα σε όλους τους 
κλάδους κοινωνικής ασφάλισης που είναι 
ανοιχτοί στους εργαζομένους, ιδίως όσον 
αφορά την προστασία από την ανεργία, 
το γήρας, τις παροχές ασθένειας και την 
αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 171
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, 
Samira Rafaela, Radka Maxová, Ilana Cicurel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. είναι της άποψης ότι η υπόθεση 
ενός νέου ευρωπαϊκού επονομαζόμενου 
«τρίτου καθεστώτος» μεταξύ 
εργαζομένου και αυτοαπασχολούμενου 
δεν θα βοηθούσε στην επίλυση των 
τρεχόντων προβλημάτων και κινδυνεύει 
να αλλοιώσει περαιτέρω τις ήδη 
συγκεχυμένες έννοιες·

Or. en
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Τροπολογία 172
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. τονίζει ότι πριν από κάθε πρόταση 
πρέπει να προηγηθεί διεξοδική έρευνα 
σχετικά με την κατάσταση των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα κατά τη 
διάρκεια της κρίσης COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 173
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει στη νομοθεσία σαφή 
κριτήρια για την αναγνώριση του 
καθεστώτος των ψηφιακών πλατφορμών 
εργασίας είτε ως εργοδότης, εταιρεία 
(προσωρινής) απασχόλησης, ή 
ενδιάμεσος, συνδεδεμένες με τον τομέα 
δραστηριότητάς τους, προκειμένου να 
διασφαλίσει ότι πληρούνται όλες οι 
υποχρεώσεις που συνεπάγεται ένα 
συγκεκριμένο καθεστώς όσον αφορά, 
μεταξύ άλλων, τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης, την ευθύνη για την υγεία και 
την ασφάλεια, την ευθύνη για πληρωμές 
φόρου εισοδήματος, τη δέουσα επιμέλεια 
και την εταιρική κοινωνική ευθύνη, και 
ότι μπορούν να διατηρηθούν ίσοι όροι 
ανταγωνισμού με άλλες εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα·

Or. en
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Τροπολογία 174
Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει την ανάγκη να εκδοθεί 
οδηγία για την καλύτερη καταπολέμησης 
της ψευδούς αυτοαπασχόλησης, ώστε να 
καλύπτονται όσοι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμα πληρούν τις προϋποθέσεις 
που χαρακτηρίζουν μια σχέση εργασίας 
βασιζόμενη στην πραγματική απόδοση 
της εργασίας και όχι στην περιγραφή της 
σχέσης από τα μέρη· φρονεί ότι θα πρέπει 
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις 
ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας που 
οργανώνουν σε μεγάλο βαθμό τις 
συνθήκες και την αμοιβή της 
επιγραμμικής και της επιτόπου εργασίας 
σε πλατφόρμα, καθώς οι ρυθμίσεις αυτές 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως 
καθοδήγηση για να καθοριστεί ο βαθμός 
ευθύνης των πλατφορμών έναντι των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα·

5. τονίζει την ανάγκη να 
καταπολεμηθεί καλύτερα η ψευδή 
αυτοαπασχόληση και να παρέχεται η 
ασφάλεια του δικαίου, ώστε να 
προβλέπονται σαφή κριτήρια, και τονίζει 
ότι θα πρέπει να επιτρέπεται στις 
πλατφόρμες να παρέχουν προστασία 
όπως η ασφάλιση, το επίδομα ασθενείας 
και το επίδομα αδείας, στους 
αυτοαπασχολούμενους εταίρους τους·

Or. en

Τροπολογία 175
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει την ανάγκη να εκδοθεί 
οδηγία για την καλύτερη καταπολέμησης 
της ψευδούς αυτοαπασχόλησης, ώστε να 
καλύπτονται όσοι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμα πληρούν τις προϋποθέσεις που 
χαρακτηρίζουν μια σχέση εργασίας 
βασιζόμενη στην πραγματική απόδοση της 
εργασίας και όχι στην περιγραφή της 
σχέσης από τα μέρη· φρονεί ότι θα πρέπει 
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις 
ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας που 

5. τονίζει την ανάγκη να εκδοθεί 
οδηγία για την καλύτερη καταπολέμηση 
της ψευδούς αυτοαπασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένου ενός ορισμού των 
εργαζομένων, ενός μαχητού τεκμηρίου 
απασχόλησης και του καθορισμού της 
ευθύνης των ψηφιακών πλατφορμών 
εργασίας, ώστε να καλύπτονται επίσης 
όσοι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα πληρούν 
τις προϋποθέσεις που χαρακτηρίζουν μια 
σχέση εργασίας βασιζόμενη στην 
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οργανώνουν σε μεγάλο βαθμό τις 
συνθήκες και την αμοιβή της 
επιγραμμικής και της επιτόπου εργασίας 
σε πλατφόρμα, καθώς οι ρυθμίσεις αυτές 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως 
καθοδήγηση για να καθοριστεί ο βαθμός 
ευθύνης των πλατφορμών έναντι των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα·

πραγματική απόδοση της εργασίας και όχι 
στην περιγραφή της σχέσης από τα μέρη·

Or. en

Τροπολογία 176
Jeroen Lenaers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει την ανάγκη να εκδοθεί 
οδηγία για την καλύτερη καταπολέμησης 
της ψευδούς αυτοαπασχόλησης, ώστε να 
καλύπτονται όσοι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμα πληρούν τις προϋποθέσεις που 
χαρακτηρίζουν μια σχέση εργασίας 
βασιζόμενη στην πραγματική απόδοση της 
εργασίας και όχι στην περιγραφή της 
σχέσης από τα μέρη· φρονεί ότι θα πρέπει 
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις 
ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας που 
οργανώνουν σε μεγάλο βαθμό τις 
συνθήκες και την αμοιβή της 
επιγραμμικής και της επιτόπου εργασίας 
σε πλατφόρμα, καθώς οι ρυθμίσεις αυτές 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως 
καθοδήγηση για να καθοριστεί ο βαθμός 
ευθύνης των πλατφορμών έναντι των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα·

5. τονίζει την ανάγκη να εκδοθεί 
οδηγία για την καλύτερη καταπολέμησης 
της ψευδούς αυτοαπασχόλησης, ώστε να 
καλύπτονται όσοι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμα πληρούν τις προϋποθέσεις που 
χαρακτηρίζουν μια σχέση εργασίας 
βασιζόμενη στην πραγματική απόδοση της 
εργασίας και όχι στην περιγραφή της 
σχέσης από τα μέρη·

Or. en

Τροπολογία 177
Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Lina Gálvez Muñoz, 
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino, Evelyn 
Regner, Marianne Vind, Milan Brglez, Brando Benifei, Leszek Miller, Gabriele 
Bischoff, Marc Angel
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει την ανάγκη να εκδοθεί 
οδηγία για την καλύτερη καταπολέμησης 
της ψευδούς αυτοαπασχόλησης, ώστε να 
καλύπτονται όσοι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμα πληρούν τις προϋποθέσεις που 
χαρακτηρίζουν μια σχέση εργασίας 
βασιζόμενη στην πραγματική απόδοση της 
εργασίας και όχι στην περιγραφή της 
σχέσης από τα μέρη· φρονεί ότι θα πρέπει 
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ψηφιακές 
πλατφόρμες εργασίας που οργανώνουν σε 
μεγάλο βαθμό τις συνθήκες και την 
αμοιβή της επιγραμμικής και της 
επιτόπου εργασίας σε πλατφόρμα, καθώς 
οι ρυθμίσεις αυτές θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν ως καθοδήγηση για να 
καθοριστεί ο βαθμός ευθύνης των 
πλατφορμών έναντι των εργαζομένων σε 
πλατφόρμα·

5. τονίζει την ανάγκη να εκδοθεί 
οδηγία για την καλύτερη καταπολέμησης 
της ψευδούς αυτοαπασχόλησης, ώστε να 
καλύπτονται όσοι εργαζόμενοι βάσει 
πλατφόρμας πληρούν τις προϋποθέσεις 
που χαρακτηρίζουν μια σχέση εργασίας 
βασιζόμενη στην πραγματική απόδοση της 
εργασίας και όχι στην περιγραφή της 
σχέσης από τα μέρη· τονίζει ότι θα πρέπει 
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ψηφιακές 
πλατφόρμες εργασίας που συνάπτουν 
συλλογικές συμβάσεις, καθώς θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως 
καθοδήγηση για να καθοριστεί ο βαθμός 
ευθύνης των πλατφορμών έναντι των 
εργαζομένων βάσει πλατφόρμας·

Or. en

Τροπολογία 178
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει την ανάγκη να εκδοθεί 
οδηγία για την καλύτερη καταπολέμησης 
της ψευδούς αυτοαπασχόλησης, ώστε να 
καλύπτονται όσοι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμα πληρούν τις προϋποθέσεις που 
χαρακτηρίζουν μια σχέση εργασίας 
βασιζόμενη στην πραγματική απόδοση της 
εργασίας και όχι στην περιγραφή της 
σχέσης από τα μέρη· φρονεί ότι θα πρέπει 
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ψηφιακές 
πλατφόρμες εργασίας που οργανώνουν σε 
μεγάλο βαθμό τις συνθήκες και την 

5. τονίζει την ανάγκη να εκδοθεί 
οδηγία για την καλύτερη καταπολέμησης 
της ψευδούς αυτοαπασχόλησης, ώστε να 
καλύπτονται όσοι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμα πληρούν τις προϋποθέσεις που 
χαρακτηρίζουν μια σχέση εργασίας 
βασιζόμενη στην πραγματική απόδοση της 
εργασίας και όχι στην περιγραφή της 
σχέσης από τα μέρη· φρονεί ότι θα πρέπει 
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ψηφιακές 
πλατφόρμες εργασίας που συνάπτουν 
συλλογικές συμβάσεις, καθώς θα 
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αμοιβή της επιγραμμικής και της 
επιτόπου εργασίας σε πλατφόρμα, καθώς 
οι ρυθμίσεις αυτές θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν ως καθοδήγηση για να 
καθοριστεί ο βαθμός ευθύνης των 
πλατφορμών έναντι των εργαζομένων σε 
πλατφόρμα·

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως 
καθοδήγηση για να καθοριστεί ο βαθμός 
ευθύνης των πλατφορμών έναντι των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα·

Or. en

Τροπολογία 179
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει την ανάγκη να εκδοθεί 
οδηγία για την καλύτερη καταπολέμησης 
της ψευδούς αυτοαπασχόλησης, ώστε να 
καλύπτονται όσοι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμα πληρούν τις προϋποθέσεις που 
χαρακτηρίζουν μια σχέση εργασίας 
βασιζόμενη στην πραγματική απόδοση της 
εργασίας και όχι στην περιγραφή της 
σχέσης από τα μέρη· φρονεί ότι θα πρέπει 
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ψηφιακές 
πλατφόρμες εργασίας που οργανώνουν σε 
μεγάλο βαθμό τις συνθήκες και την 
αμοιβή της επιγραμμικής και της 
επιτόπου εργασίας σε πλατφόρμα, καθώς 
οι ρυθμίσεις αυτές θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν ως καθοδήγηση για να 
καθοριστεί ο βαθμός ευθύνης των 
πλατφορμών έναντι των εργαζομένων σε 
πλατφόρμα·

5. τονίζει την ανάγκη να εκδοθεί 
οδηγία για την καλύτερη καταπολέμησης 
της ψευδούς αυτοαπασχόλησης, ώστε να 
καλύπτονται όσοι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμα πληρούν τις προϋποθέσεις που 
χαρακτηρίζουν μια σχέση εργασίας 
βασιζόμενη στην πραγματική απόδοση της 
εργασίας και όχι στην περιγραφή της 
σχέσης από τα μέρη· φρονεί ότι θα πρέπει 
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ψηφιακές 
πλατφόρμες εργασίας που συνάπτουν 
συλλογικές συμβάσεις, καθώς θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως 
καθοδήγηση για να καθοριστεί ο βαθμός 
ευθύνης των πλατφορμών έναντι των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα·

Or. en

Τροπολογία 180
Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Marc 
Botenga, Κωνσταντίνος Αρβανίτης
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει την ανάγκη να εκδοθεί 
οδηγία για την καλύτερη καταπολέμησης 
της ψευδούς αυτοαπασχόλησης, ώστε να 
καλύπτονται όσοι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμα πληρούν τις προϋποθέσεις που 
χαρακτηρίζουν μια σχέση εργασίας 
βασιζόμενη στην πραγματική απόδοση της 
εργασίας και όχι στην περιγραφή της 
σχέσης από τα μέρη· φρονεί ότι θα πρέπει 
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ψηφιακές 
πλατφόρμες εργασίας που οργανώνουν σε 
μεγάλο βαθμό τις συνθήκες και την αμοιβή 
της επιγραμμικής και της επιτόπου 
εργασίας σε πλατφόρμα, καθώς οι 
ρυθμίσεις αυτές θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν ως καθοδήγηση για να 
καθοριστεί ο βαθμός ευθύνης των 
πλατφορμών έναντι των εργαζομένων σε 
πλατφόρμα·

5. τονίζει την ανάγκη να εκδοθεί 
οδηγία για την καλύτερη καταπολέμησης 
της ψευδούς αυτοαπασχόλησης· 
υπενθυμίζει ότι η πλειονότητα των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα πληρούν τις 
προϋποθέσεις που χαρακτηρίζουν μια 
σχέση εργασίας βασιζόμενη στην 
πραγματική απόδοση της εργασίας και όχι 
στην περιγραφή της σχέσης από τα μέρη· 
φρονεί ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στις ψηφιακές πλατφόρμες 
εργασίας που οργανώνουν σε μεγάλο 
βαθμό τις συνθήκες και την αμοιβή της 
επιγραμμικής και της επιτόπου εργασίας σε 
πλατφόρμα, καθώς οι ρυθμίσεις αυτές θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως 
καθοδήγηση για να καθοριστεί ο βαθμός 
ευθύνης των πλατφορμών έναντι των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα·

Or. fr

Τροπολογία 181
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει την ανάγκη να εκδοθεί 
οδηγία για την καλύτερη καταπολέμησης 
της ψευδούς αυτοαπασχόλησης, ώστε να 
καλύπτονται όσοι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμα πληρούν τις προϋποθέσεις που 
χαρακτηρίζουν μια σχέση εργασίας 
βασιζόμενη στην πραγματική απόδοση της 
εργασίας και όχι στην περιγραφή της 
σχέσης από τα μέρη· φρονεί ότι θα πρέπει 
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ψηφιακές 
πλατφόρμες εργασίας που οργανώνουν σε 
μεγάλο βαθμό τις συνθήκες και την αμοιβή 

5. τονίζει την ανάγκη για καλύτερη 
αντιμετώπιση της ψευδούς 
αυτοαπασχόλησης, ώστε να καλύπτονται 
όσοι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα πληρούν 
τις προϋποθέσεις που χαρακτηρίζουν μια 
σχέση εργασίας βασιζόμενη στην 
πραγματική απόδοση της εργασίας και όχι 
στην περιγραφή της σχέσης από τα μέρη· 
φρονεί ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στις ψηφιακές πλατφόρμες 
εργασίας που οργανώνουν σε μεγάλο 
βαθμό τις συνθήκες και την αμοιβή της 
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της επιγραμμικής και της επιτόπου 
εργασίας σε πλατφόρμα, καθώς οι 
ρυθμίσεις αυτές θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν ως καθοδήγηση για να 
καθοριστεί ο βαθμός ευθύνης των 
πλατφορμών έναντι των εργαζομένων σε 
πλατφόρμα·

επιγραμμικής και της επιτόπου εργασίας σε 
πλατφόρμα, καθώς οι ρυθμίσεις αυτές θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως 
καθοδήγηση για να καθοριστεί ο βαθμός 
ευθύνης των πλατφορμών έναντι των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα·

Or. es

Τροπολογία 182
Jarosław Duda, Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει την ανάγκη να εκδοθεί 
οδηγία για την καλύτερη καταπολέμησης 
της ψευδούς αυτοαπασχόλησης, ώστε να 
καλύπτονται όσοι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμα πληρούν τις προϋποθέσεις που 
χαρακτηρίζουν μια σχέση εργασίας 
βασιζόμενη στην πραγματική απόδοση της 
εργασίας και όχι στην περιγραφή της 
σχέσης από τα μέρη· φρονεί ότι θα πρέπει 
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ψηφιακές 
πλατφόρμες εργασίας που οργανώνουν σε 
μεγάλο βαθμό τις συνθήκες και την αμοιβή 
της επιγραμμικής και της επιτόπου 
εργασίας σε πλατφόρμα, καθώς οι 
ρυθμίσεις αυτές θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν ως καθοδήγηση για να 
καθοριστεί ο βαθμός ευθύνης των 
πλατφορμών έναντι των εργαζομένων σε 
πλατφόρμα·

5. τονίζει την ανάγκη για καινοτόμες 
λύσεις, ενώ αναγνωρίζει την ανάγκη για 
την καλύτερη καταπολέμηση της ψευδούς 
αυτοαπασχόλησης με τα υπάρχοντα 
εργαλεία των κρατών μελών, ώστε να 
καλύπτονται όσοι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμα πληρούν τις προϋποθέσεις που 
χαρακτηρίζουν μια σχέση εργασίας 
βασιζόμενη στην πραγματική απόδοση της 
εργασίας και όχι στην περιγραφή της 
σχέσης από τα μέρη· φρονεί ότι θα πρέπει 
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ψηφιακές 
πλατφόρμες εργασίας που οργανώνουν σε 
μεγάλο βαθμό τις συνθήκες και την αμοιβή 
της επιγραμμικής και της επιτόπου 
εργασίας σε πλατφόρμα, καθώς οι 
ρυθμίσεις αυτές θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν ως καθοδήγηση για να 
καθοριστεί ο βαθμός ευθύνης των 
πλατφορμών έναντι των εργαζομένων σε 
πλατφόρμα·

Or. en

Τροπολογία 183
Anne Sander
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει την ανάγκη να εκδοθεί 
οδηγία για την καλύτερη καταπολέμηση 
της ψευδούς αυτοαπασχόλησης, ώστε να 
καλύπτονται όσοι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμα πληρούν τις προϋποθέσεις που 
χαρακτηρίζουν μια σχέση εργασίας 
βασιζόμενη στην πραγματική απόδοση της 
εργασίας και όχι στην περιγραφή της 
σχέσης από τα μέρη· φρονεί ότι θα πρέπει 
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ψηφιακές 
πλατφόρμες εργασίας που οργανώνουν σε 
μεγάλο βαθμό τις συνθήκες και την αμοιβή 
της επιγραμμικής και της επιτόπου 
εργασίας σε πλατφόρμα, καθώς οι 
ρυθμίσεις αυτές θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν ως καθοδήγηση για να 
καθοριστεί ο βαθμός ευθύνης των 
πλατφορμών έναντι των εργαζομένων σε 
πλατφόρμα·

5. τονίζει την ανάγκη να εκδοθεί 
πρωτοβουλία, η μορφή της οποίας πρέπει 
να καθοριστεί σύμφωνα με τα 
συμπεράσματα των δημόσιων 
διαβουλεύσεων, για την καλύτερη 
καταπολέμηση της ψευδούς 
αυτοαπασχόλησης, ώστε να καλύπτονται 
όσοι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα πληρούν 
τις προϋποθέσεις που χαρακτηρίζουν μια 
σχέση εργασίας βασιζόμενη στην 
πραγματική απόδοση της εργασίας και όχι 
στην περιγραφή της σχέσης από τα μέρη· 
φρονεί ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στις ψηφιακές πλατφόρμες 
εργασίας που οργανώνουν σε μεγάλο 
βαθμό τις συνθήκες και την αμοιβή της 
επιγραμμικής και της επιτόπου εργασίας σε 
πλατφόρμα, καθώς οι ρυθμίσεις αυτές θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως 
καθοδήγηση για να καθοριστεί ο βαθμός 
ευθύνης των πλατφορμών έναντι των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα και η σχέση 
εξαρτημένης εργασίας των εργαζομένων 
σε σχέση με την πλατφόρμα·

Or. fr

Τροπολογία 184
Dominique Bilde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει την ανάγκη να εκδοθεί 
οδηγία, για την καλύτερη καταπολέμηση 
της ψευδούς αυτοαπασχόλησης, ώστε να 
καλύπτονται όσοι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμα πληρούν τις προϋποθέσεις που 
χαρακτηρίζουν μια σχέση εργασίας 
βασιζόμενη στην πραγματική απόδοση της 
εργασίας και όχι στην περιγραφή της 
σχέσης από τα μέρη· φρονεί ότι θα πρέπει 

5. τονίζει την ανάγκη για καλύτερη 
καταπολέμηση της ψευδούς 
αυτοαπασχόλησης, ώστε να καλύπτονται 
όσοι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα πληρούν 
τις προϋποθέσεις που χαρακτηρίζουν μια 
σχέση εργασίας βασιζόμενη στην 
πραγματική απόδοση της εργασίας και όχι 
στην περιγραφή της σχέσης από τα μέρη· 
φρονεί ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
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να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ψηφιακές 
πλατφόρμες εργασίας που οργανώνουν σε 
μεγάλο βαθμό τις συνθήκες και την αμοιβή 
της επιγραμμικής και της επιτόπου 
εργασίας σε πλατφόρμα, καθώς οι 
ρυθμίσεις αυτές θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν ως καθοδήγηση για να 
καθοριστεί ο βαθμός ευθύνης των 
πλατφορμών έναντι των εργαζομένων σε 
πλατφόρμα·

προσοχή στις ψηφιακές πλατφόρμες 
εργασίας που οργανώνουν σε μεγάλο 
βαθμό τις συνθήκες και την αμοιβή της 
επιγραμμικής και της επιτόπου εργασίας σε 
πλατφόρμα, καθώς οι ρυθμίσεις αυτές θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως 
καθοδήγηση για να καθοριστεί ο βαθμός 
ευθύνης των πλατφορμών έναντι των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα·

Or. fr

Τροπολογία 185
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει την ανάγκη να εκδοθεί 
οδηγία για την καλύτερη καταπολέμησης 
της ψευδούς αυτοαπασχόλησης, ώστε να 
καλύπτονται όσοι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμα πληρούν τις προϋποθέσεις που 
χαρακτηρίζουν μια σχέση εργασίας 
βασιζόμενη στην πραγματική απόδοση της 
εργασίας και όχι στην περιγραφή της 
σχέσης από τα μέρη· φρονεί ότι θα πρέπει 
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ψηφιακές 
πλατφόρμες εργασίας που οργανώνουν σε 
μεγάλο βαθμό τις συνθήκες και την αμοιβή 
της επιγραμμικής και της επιτόπου 
εργασίας σε πλατφόρμα, καθώς οι 
ρυθμίσεις αυτές θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν ως καθοδήγηση για να 
καθοριστεί ο βαθμός ευθύνης των 
πλατφορμών έναντι των εργαζομένων σε 
πλατφόρμα·

5. τονίζει την ανάγκη να εκδοθεί μια 
σύσταση ή κατευθυντήριες γραμμές για 
την καλύτερη καταπολέμηση της ψευδούς 
αυτοαπασχόλησης, ώστε να καλύπτονται 
όσοι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα πληρούν 
τις προϋποθέσεις που χαρακτηρίζουν μια 
σχέση εργασίας βασιζόμενη στην 
πραγματική απόδοση της εργασίας και όχι 
στην περιγραφή της σχέσης από τα μέρη· 
φρονεί ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στις ψηφιακές πλατφόρμες 
εργασίας που οργανώνουν σε μεγάλο 
βαθμό τις συνθήκες και την αμοιβή της 
επιγραμμικής και της επιτόπου εργασίας σε 
πλατφόρμα, καθώς οι ρυθμίσεις αυτές θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως 
καθοδήγηση για να καθοριστεί ο βαθμός 
ευθύνης των πλατφορμών έναντι των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα·

Or. en

Τροπολογία 186
Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Samira Rafaela, Alin Mituța, Ilana Cicurel
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει την ανάγκη να εκδοθεί 
οδηγία για την καλύτερη καταπολέμησης 
της ψευδούς αυτοαπασχόλησης, ώστε να 
καλύπτονται όσοι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμα πληρούν τις προϋποθέσεις που 
χαρακτηρίζουν μια σχέση εργασίας 
βασιζόμενη στην πραγματική απόδοση της 
εργασίας και όχι στην περιγραφή της 
σχέσης από τα μέρη· φρονεί ότι θα πρέπει 
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ψηφιακές 
πλατφόρμες εργασίας που οργανώνουν σε 
μεγάλο βαθμό τις συνθήκες και την αμοιβή 
της επιγραμμικής και της επιτόπου 
εργασίας σε πλατφόρμα, καθώς οι 
ρυθμίσεις αυτές θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν ως καθοδήγηση για να 
καθοριστεί ο βαθμός ευθύνης των 
πλατφορμών έναντι των εργαζομένων σε 
πλατφόρμα·

5. τονίζει την ανάγκη να εκδοθεί 
οδηγία για την καλύτερη καταπολέμησης 
της ψευδούς αυτοαπασχόλησης, ώστε να 
καλύπτονται όσοι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμα πληρούν τις προϋποθέσεις που 
χαρακτηρίζουν μια σχέση εργασίας 
βασιζόμενη στην πραγματική απόδοση της 
εργασίας και όχι στην περιγραφή της 
σχέσης από τα μέρη· φρονεί ότι θα πρέπει 
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ψηφιακές 
πλατφόρμες εργασίας που οργανώνουν, 
άμεσα ή μέσω αλγορίθμου, σε μεγάλο 
βαθμό τις συνθήκες και την αμοιβή της 
επιγραμμικής και της επιτόπου εργασίας σε 
πλατφόρμα, καθώς οι ρυθμίσεις αυτές θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως 
καθοδήγηση για να καθοριστεί ο βαθμός 
ευθύνης των πλατφορμών έναντι των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα·

Or. en

Τροπολογία 187
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. τονίζει ότι οι αλγόριθμοι που 
χρησιμοποιούνται από πλατφόρμες για 
την απόδοση της εργασίας μπορεί να 
έχουν διακριτικό χαρακτήρα· υπενθυμίζει 
ότι σύμφωνα με το άρθρο 19 ΣΛΕΕ, κατά 
τον καθορισμό και την εφαρμογή των 
πολιτικών και των δράσεών της, η 
Ένωση επιδιώκει να καταπολεμήσει κάθε 
διάκριση λόγω φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού· καλεί την 
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Επιτροπή να προτείνει την απαγόρευση 
των πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις 
από την ΤΝ και να θεσπίσει ισχυρές 
νομικές διασφαλίσεις για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων από την 
ΤΝ ή την αλγοριθμική διαχείριση, 
εξασφαλίζοντας ότι οι πληροφορίες ή τα 
σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται 
για τη θέση σε λειτουργία ή την 
εκπαίδευση συστημάτων ΤΝ στον χώρο 
εργασίας λαμβάνουν υπόψη την 
πολυμορφία και δεν είναι μεροληπτικά, 
συμπεριλαμβανομένων εργαλείων όπως 
συστήματα διαβάθμισης με στοιχεία που 
προέρχονται από καταναλωτές, τα οποία 
μπορούν να αναδείξουν μεροληπτικές 
πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις σε 
βάρος των εργαζομένων· σημειώνει ότι οι 
γυναίκες και οι μετανάστες διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο μεροληπτικής 
αντιμετώπισης κατά την αξιολόγηση 
καταναλωτών· υπενθυμίζει ότι ορισμένες 
πλατφόρμες χρησιμοποιούν συστήματα 
αξιολόγησης προκειμένου να επηρεάσουν 
πόσες προσφορές ή πόσα καθήκοντα θα 
αναλάβει ένας εργαζόμενος σε 
πλατφόρμα· τονίζει ότι πρέπει πάντοτε να 
δίνεται η δυνατότητα στους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα να 
αμφισβητούν τις αξιολογήσεις από τους 
πελάτες·

Or. en

Τροπολογία 188
Dragoș Pîslaru, Alin Mituța

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει ότι ο κύριος 
αντίκτυπος των επιγραμμικών 
πλατφορμών δεν περιορίζεται στα οφέλη 
που προσφέρονται στους καταναλωτές, 
αλλά είναι αντίκτυπος ευρείας κλίμακας 
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που επηρεάζει ολόκληρη την αλυσίδα 
εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των 
προμηθευτών, των κατασκευαστών, των 
διανομέων και των καταναλωτών και 
πρέπει συνεπώς να εξεταστεί κατά τη 
συζήτηση της νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία 189
Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2 (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δίκαιες και διαφανείς συνθήκες εργασίας
(Να παρεμβληθεί προ της παραγράφου 6)

Or. en

Τροπολογία 190
Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Lina Gálvez Muñoz, 
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino, Evelyn 
Regner, Marianne Vind, Milan Brglez, Brando Benifei, Leszek Miller, Gabriele 
Bischoff, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή, κατά τη 
διερεύνηση τρόπων για τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας:

διαγράφεται

– να εφαρμόσει καλύτερα την 
απαγόρευση των ρητρών 
αποκλειστικότητας και να διασφαλίσει 
ότι όλοι οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα 
μπορούν να εργάζονται σε διαφορετικές 
πλατφόρμες (multi-apping) και να μην 
υφίστανται δυσμενή μεταχείριση εξαιτίας 
τούτου·
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– να βελτιώσει τα δικαιώματα σε 
περίπτωση περιορισμού, αναστολής ή 
καταγγελίας από την πλατφόρμα, και 
παράλληλα να διασφαλίσει ότι όλοι οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα έχουν 
δικαίωμα σε αιτιολογημένη δήλωση και, 
εάν αμφισβητηθεί, δικαίωμα σε 
απάντηση και σε αποτελεσματική και 
αμερόληπτη επίλυση διαφορών, ώστε να 
μπορεί να αποκατασταθεί η συμμόρφωση 
ή να αντικρουσθεί η δήλωση·
– να αντιμετωπίσει την τρέχουσα 
έλλειψη διαφάνειας διασφαλίζοντας την 
παροχή στοιχειωδών πληροφοριών 
σχετικά με τις συνθήκες εργασίας, τη 
μέθοδο υπολογισμού της τιμής ή της 
χρέωσης, και τη διαφάνεια σε περίπτωση 
αλλαγής των όρων, προϋποθέσεων και 
διαδικασιών για την προσωρινή ή μόνιμη 
απενεργοποίηση, κατά περίπτωση, της 
οποίας θα πρέπει να προηγηθεί 
διαβούλευση·
πιστεύει ότι θα πρέπει η προαναφερθείσα 
επικοινωνία να πραγματοποιείται με 
σαφή, ολοκληρωμένο και εύκολα 
προσβάσιμο τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 191
Dominique Bilde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή, κατά τη 
διερεύνηση τρόπων για τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας:

6. καλεί τα κράτη μέλη:

Or. fr
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Τροπολογία 192
Jarosław Duda, Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή, κατά τη 
διερεύνηση τρόπων για τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας:

6. καλεί τα κράτη μέλη, κατά τη 
διερεύνηση τρόπων για τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας:

Or. en

Τροπολογία 193
Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Marc 
Botenga, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – περίπτωση -1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή, κατά τη 
διερεύνηση τρόπων για τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας:

6. καλεί την Επιτροπή, κατά τη 
διερεύνηση τρόπων για τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας:

– να διευκρινιστεί ότι η δημιουργία 
τρίτου καθεστώτος δεν είναι, σε καμία 
περίπτωση, πιθανή·

Or. fr

Τροπολογία 194
Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Marc 
Botenga, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να εφαρμόσει καλύτερα την 
απαγόρευση των ρητρών 
αποκλειστικότητας και να διασφαλίσει ότι 
όλοι οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα 
μπορούν να εργάζονται σε διαφορετικές 

– να εξακριβώσει την εύρυθμη 
λειτουργία και την αποδοτικότητα του 
πλαισίου συλλογικών διαπραγματεύσεων 
και να εφαρμόσει καλύτερα την 
απαγόρευση των ρητρών 
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πλατφόρμες (multi-apping) και να μην 
υφίστανται δυσμενή μεταχείριση εξαιτίας 
τούτου·

αποκλειστικότητας και να διασφαλίσει ότι 
όλοι οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα 
μπορούν να εργάζονται σε διαφορετικές 
πλατφόρμες (multi-apping) και να μην 
υφίστανται δυσμενή μεταχείριση εξαιτίας 
τούτου·

Or. fr

Τροπολογία 195
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να εφαρμόσει καλύτερα την 
απαγόρευση των ρητρών 
αποκλειστικότητας και να διασφαλίσει ότι 
όλοι οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα 
μπορούν να εργάζονται σε διαφορετικές 
πλατφόρμες (multi-apping) και να μην 
υφίστανται δυσμενή μεταχείριση εξαιτίας 
τούτου·

– να διασφαλίσει ότι το πλαίσιο 
συλλογικών συμβάσεων λειτουργεί ομαλά 
και να εφαρμόσει καλύτερα την 
απαγόρευση των ρητρών 
αποκλειστικότητας και να διασφαλίσει ότι 
όλοι οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα 
μπορούν να εργάζονται σε διαφορετικές 
πλατφόρμες (multi-apping) και να μην 
υφίστανται δυσμενή μεταχείριση εξαιτίας 
τούτου·

Or. en

Τροπολογία 196
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να εφαρμόσει καλύτερα την 
απαγόρευση των ρητρών 
αποκλειστικότητας και να διασφαλίσει ότι 
όλοι οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα 
μπορούν να εργάζονται σε διαφορετικές 
πλατφόρμες (multi-apping) και να μην 
υφίστανται δυσμενή μεταχείριση εξαιτίας 

– να διασφαλίσει ότι το πλαίσιο 
συλλογικών συμβάσεων λειτουργεί ομαλά 
και να εφαρμόσει καλύτερα την 
απαγόρευση των ρητρών 
αποκλειστικότητας και να διασφαλίσει ότι 
όλοι οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα 
μπορούν να εργάζονται σε διαφορετικές 
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τούτου· πλατφόρμες (multi-apping) και να μην 
υφίστανται δυσμενή μεταχείριση εξαιτίας 
τούτου·

Or. en

Τροπολογία 197
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να εφαρμόσει καλύτερα την 
απαγόρευση των ρητρών 
αποκλειστικότητας και να διασφαλίσει ότι 
όλοι οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα 
μπορούν να εργάζονται σε διαφορετικές 
πλατφόρμες (multi-apping) και να μην 
υφίστανται δυσμενή μεταχείριση εξαιτίας 
τούτου·

– να εφαρμόσει καλύτερα την 
απαγόρευση των ρητρών 
αποκλειστικότητας και να διασφαλίσει ότι 
όλοι οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα 
μπορούν να εργάζονται σε διαφορετικές 
πλατφόρμες (multi-apping) και να μην 
υφίστανται δυσμενή μεταχείριση εξαιτίας 
τούτου, σύμφωνα με την οδηγία για 
διαφανείς και προβλέψιμους όρους 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 198
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – περίπτωση 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διασαφηνίσει ότι η επιλογή 
τρίτου καθεστώτος δεν θα αποτελεί 
επιλογή·

Or. en

Τροπολογία 199
Kim Van Sparrentak
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να βελτιώσει τα δικαιώματα σε 
περίπτωση περιορισμού, αναστολής ή 
καταγγελίας από την πλατφόρμα, και 
παράλληλα να διασφαλίσει ότι όλοι οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα έχουν 
δικαίωμα σε αιτιολογημένη δήλωση και, 
εάν αμφισβητηθεί, δικαίωμα σε απάντηση 
και σε αποτελεσματική και αμερόληπτη 
επίλυση διαφορών, ώστε να μπορεί να 
αποκατασταθεί η συμμόρφωση ή να 
αντικρουσθεί η δήλωση·

– να βελτιώσει τα δικαιώματα σε 
περίπτωση περιορισμού, αναστολής ή 
καταγγελίας από την πλατφόρμα, και 
παράλληλα να διασφαλίσει ότι όλοι οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα έχουν 
δικαίωμα σε αιτιολογημένη δήλωση και, 
εάν αμφισβητηθεί, δικαίωμα σε απάντηση 
και σε αποτελεσματική και αμερόληπτη 
επίλυση διαφορών, ώστε να μπορεί να 
αποκατασταθεί η συμμόρφωση ή να 
αντικρουσθεί η δήλωση, καθώς και 
δικαίωμα σε ομαδικές αξιώσεις·

Or. en

Τροπολογία 200
Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Marc 
Botenga, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να βελτιώσει τα δικαιώματα σε 
περίπτωση περιορισμού, αναστολής ή 
καταγγελίας από την πλατφόρμα, και 
παράλληλα να διασφαλίσει ότι όλοι οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα έχουν 
δικαίωμα σε αιτιολογημένη δήλωση και, 
εάν αμφισβητηθεί, δικαίωμα σε απάντηση 
και σε αποτελεσματική και αμερόληπτη 
επίλυση διαφορών, ώστε να μπορεί να 
αποκατασταθεί η συμμόρφωση ή να 
αντικρουσθεί η δήλωση·

– να βελτιώσει τα δικαιώματα σε 
περίπτωση περιορισμού, αναστολής ή 
καταγγελίας από την πλατφόρμα, και 
παράλληλα να διασφαλίσει ότι όλοι οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα έχουν 
δικαίωμα σε προηγούμενη αιτιολογημένη 
δήλωση και, εάν αμφισβητηθεί, δικαίωμα 
σε απάντηση και σε αποτελεσματική και 
αμερόληπτη επίλυση διαφορών, ώστε να 
μπορεί να αποκατασταθεί η συμμόρφωση 
ή να αντικρουσθεί η δήλωση·

Or. fr

Τροπολογία 201
Jordi Cañas
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – περίπτωση 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να αξιολογήσει τον αντίκτυπο της 
μονοπελατειακής αγοράς εργασίας στις 
αποδοχές των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 202
Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Marc 
Botenga, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να αντιμετωπίσει την τρέχουσα 
έλλειψη διαφάνειας διασφαλίζοντας την 
παροχή στοιχειωδών πληροφοριών σχετικά 
με τις συνθήκες εργασίας, τη μέθοδο 
υπολογισμού της τιμής ή της χρέωσης, και 
τη διαφάνεια σε περίπτωση αλλαγής των 
όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για 
την προσωρινή ή μόνιμη απενεργοποίηση, 
κατά περίπτωση, της οποίας θα πρέπει να 
προηγηθεί διαβούλευση·

– να αντιμετωπίσει την τρέχουσα 
έλλειψη διαφάνειας διασφαλίζοντας την 
παροχή στοιχειωδών πληροφοριών σχετικά 
με τις συνθήκες εργασίας, τη μέθοδο 
υπολογισμού της τιμής ή της χρέωσης, την 
ανάθεση εργασιών, τη λειτουργία του 
αλγορίθμου και τη διαφάνεια σε 
περίπτωση αλλαγής των όρων, 
προϋποθέσεων και διαδικασιών για την 
προσωρινή ή μόνιμη απενεργοποίηση, 
κατά περίπτωση, που θα πρέπει να 
εφαρμοστούν στο πλαίσιο της 
διαδικασίας συνδιαχείρισης·

Or. fr

Τροπολογία 203
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να αντιμετωπίσει την τρέχουσα 
έλλειψη διαφάνειας διασφαλίζοντας την 

– να αντιμετωπίσει την τρέχουσα 
έλλειψη διαφάνειας διασφαλίζοντας την 
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παροχή στοιχειωδών πληροφοριών σχετικά 
με τις συνθήκες εργασίας, τη μέθοδο 
υπολογισμού της τιμής ή της χρέωσης, και 
τη διαφάνεια σε περίπτωση αλλαγής των 
όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για 
την προσωρινή ή μόνιμη απενεργοποίηση, 
κατά περίπτωση, της οποίας θα πρέπει να 
προηγηθεί διαβούλευση·

παροχή στοιχειωδών πληροφοριών σχετικά 
με τις συνθήκες εργασίας, τη μέθοδο 
υπολογισμού της τιμής ή της χρέωσης, και 
τη διαφάνεια σε περίπτωση αλλαγής των 
όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για 
την προσωρινή ή μόνιμη απενεργοποίηση, 
κατά περίπτωση, της οποίας θα πρέπει να 
προηγηθεί διαβούλευση, και στην 
περίπτωση χρήσης ΤΝ, οι πλατφόρμες 
πρέπει να είναι διαφανείς σχετικά με το 
γεγονός ότι χρησιμοποιούν ΤΝ, τις 
παραμέτρους τις οποίες συνυπολογίζουν 
οι αλγόριθμοι και τον τρόπο με τον οποίο 
η ΤΝ χρησιμοποιείται και επηρεάζει τις 
εργασιακές συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 204
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να αντιμετωπίσει την τρέχουσα 
έλλειψη διαφάνειας διασφαλίζοντας την 
παροχή στοιχειωδών πληροφοριών σχετικά 
με τις συνθήκες εργασίας, τη μέθοδο 
υπολογισμού της τιμής ή της χρέωσης, και 
τη διαφάνεια σε περίπτωση αλλαγής των 
όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για 
την προσωρινή ή μόνιμη απενεργοποίηση, 
κατά περίπτωση, της οποίας θα πρέπει να 
προηγηθεί διαβούλευση·

– να αντιμετωπίσει την τρέχουσα 
έλλειψη διαφάνειας, με πλήρη σεβασμό 
της προστασίας του επιχειρηματικού 
απορρήτου, διασφαλίζοντας την παροχή 
στοιχειωδών πληροφοριών σχετικά με τις 
συνθήκες εργασίας, τη μέθοδο 
υπολογισμού της τιμής ή της χρέωσης, και 
τη διαφάνεια σε περίπτωση αλλαγής των 
όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για 
την προσωρινή ή μόνιμη απενεργοποίηση, 
κατά περίπτωση, της οποίας θα πρέπει να 
προηγηθεί διαβούλευση·

Or. fr

Τροπολογία 205
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να αντιμετωπίσει την τρέχουσα 
έλλειψη διαφάνειας διασφαλίζοντας την 
παροχή στοιχειωδών πληροφοριών σχετικά 
με τις συνθήκες εργασίας, τη μέθοδο 
υπολογισμού της τιμής ή της χρέωσης, και 
τη διαφάνεια σε περίπτωση αλλαγής των 
όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για 
την προσωρινή ή μόνιμη απενεργοποίηση, 
κατά περίπτωση, της οποίας θα πρέπει να 
προηγηθεί διαβούλευση·

– να αντιμετωπίσει την τρέχουσα 
έλλειψη διαφάνειας διασφαλίζοντας την 
παροχή στοιχειωδών πληροφοριών σχετικά 
με τις συνθήκες εργασίας, τη μέθοδο 
υπολογισμού της τιμής ή της χρέωσης, τη 
λειτουργία του αλγορίθμου και τη 
διαφάνεια σε περίπτωση αλλαγής των 
όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για 
την προσωρινή ή μόνιμη απενεργοποίηση, 
κατά περίπτωση, της οποίας θα πρέπει να 
προηγηθεί διαβούλευση·

Or. en

Τροπολογία 206
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να αντιμετωπίσει την τρέχουσα 
έλλειψη διαφάνειας διασφαλίζοντας την 
παροχή στοιχειωδών πληροφοριών σχετικά 
με τις συνθήκες εργασίας, τη μέθοδο 
υπολογισμού της τιμής ή της χρέωσης, και 
τη διαφάνεια σε περίπτωση αλλαγής των 
όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για 
την προσωρινή ή μόνιμη απενεργοποίηση, 
κατά περίπτωση, της οποίας θα πρέπει να 
προηγηθεί διαβούλευση·

– να αντιμετωπίσει την τρέχουσα 
έλλειψη διαφάνειας διασφαλίζοντας την 
παροχή στοιχειωδών πληροφοριών σχετικά 
με τις συνθήκες εργασίας, τη μέθοδο 
υπολογισμού της τιμής ή της χρέωσης, τη 
λειτουργία του αλγορίθμου και τη 
διαφάνεια σε περίπτωση αλλαγής των 
όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για 
την προσωρινή ή μόνιμη απενεργοποίηση, 
κατά περίπτωση, της οποίας θα πρέπει να 
προηγηθεί διαβούλευση·

Or. en

Τροπολογία 207
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να αντιμετωπίσει την τρέχουσα 
έλλειψη διαφάνειας διασφαλίζοντας την 
παροχή στοιχειωδών πληροφοριών σχετικά 
με τις συνθήκες εργασίας, τη μέθοδο 
υπολογισμού της τιμής ή της χρέωσης, και 
τη διαφάνεια σε περίπτωση αλλαγής των 
όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για 
την προσωρινή ή μόνιμη απενεργοποίηση, 
κατά περίπτωση, της οποίας θα πρέπει να 
προηγηθεί διαβούλευση·

– να αντιμετωπίσει την τρέχουσα 
έλλειψη διαφάνειας διασφαλίζοντας την 
παροχή στοιχειωδών πληροφοριών σχετικά 
με τις συνθήκες εργασίας και τους 
κανόνες συνεργασίας, τη μέθοδο 
υπολογισμού της τιμής ή της χρέωσης, και 
τη διαφάνεια σε περίπτωση αλλαγής των 
όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για 
την προσωρινή ή μόνιμη απενεργοποίηση, 
κατά περίπτωση, της οποίας θα πρέπει να 
προηγηθεί διαβούλευση·

Or. en

Τροπολογία 208
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – περίπτωση 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να προβλέψει και να 
αντιμετωπίσει τον δυνητικό αντίκτυπο 
της γεωγραφικής μετεγκατάστασης της 
επιγραμμικής εργασίας σε πλατφόρμες σε 
τρίτες χώρες χαμηλότερου εισοδήματος 
στο εργατικό δυναμικό, τους μισθούς και 
τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης των 
κρατών μελών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 209
Dragoș Pîslaru, Alin Mituța, Samira Rafaela, Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – περίπτωση 3 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να δημιουργήσει εντός των 
πλατφορμών προαιρετικές και διαφανείς 
λειτουργίες οι οποίες θα επιτρέπουν την 
επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων εάν 
αυτοί το επιθυμούν·

Or. en

Τροπολογία 210
Jeroen Lenaers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

πιστεύει ότι θα πρέπει η προαναφερθείσα 
επικοινωνία να πραγματοποιείται με σαφή, 
ολοκληρωμένο και εύκολα προσβάσιμο 
τρόπο·

πιστεύει ότι θα πρέπει η προαναφερθείσα 
επικοινωνία να πραγματοποιείται με σαφή, 
ολοκληρωμένο και εύκολα προσβάσιμο 
τρόπο, σύμφωνα με την ισχύουσα 
ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για τα 
δικαιώματα των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 211
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

πιστεύει ότι θα πρέπει η προαναφερθείσα 
επικοινωνία να πραγματοποιείται με σαφή, 
ολοκληρωμένο και εύκολα προσβάσιμο 
τρόπο·

πιστεύει ότι θα πρέπει η προαναφερθείσα 
επικοινωνία να πραγματοποιείται με σαφή, 
ολοκληρωμένο και εύκολα προσβάσιμο 
τρόπο και θα πρέπει να παρέχεται τόσο 
στα άτομα όσο και στους εκπροσώπους 
τους·

Or. en
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Τροπολογία 212
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

πιστεύει ότι θα πρέπει η προαναφερθείσα 
επικοινωνία να πραγματοποιείται με σαφή, 
ολοκληρωμένο και εύκολα προσβάσιμο 
τρόπο·

πιστεύει ότι θα πρέπει η προαναφερθείσα 
επικοινωνία να πραγματοποιείται με σαφή, 
ολοκληρωμένο και εύκολα προσβάσιμο 
τρόπο και θα πρέπει να παρέχεται τόσο 
στα άτομα όσο και στους εκπροσώπους 
τους·

Or. en

Τροπολογία 213
Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Marc 
Botenga, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

πιστεύει ότι θα πρέπει η προαναφερθείσα 
επικοινωνία να πραγματοποιείται με σαφή, 
ολοκληρωμένο και εύκολα προσβάσιμο 
τρόπο·

πιστεύει ότι θα πρέπει η προαναφερθείσα 
επικοινωνία να πραγματοποιείται με σαφή, 
ολοκληρωμένο και εύκολα προσβάσιμο 
τρόπο και να διαβιβάζεται τόσο στους 
εργαζομένους όσο και στους 
εκπροσώπους τους·

Or. fr

Τροπολογία 214
Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Lina Gálvez Muñoz, 
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino, Evelyn 
Regner, Marianne Vind, Milan Brglez, Brando Benifei, Leszek Miller, Gabriele 
Bischoff, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
πρόταση οδηγίας προκειμένου:
– να διασφαλίσει ότι κάθε 
εργαζόμενος βάσει πλατφόρμας 
κατατάσσεται είτε ως εργαζόμενος είτε 
ως αυτοαπασχολούμενος, σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο και τα κριτήρια που 
προσδιορίζονται από τη νομολογία του 
ΔΕΕ, όπως αναγνωρίζεται από την 
οδηγία για διαφανείς και προβλέψιμους 
όρους εργασίας·
– να διευκρινίσει το καθεστώς 
απασχόλησης των εργαζομένων βάσει 
πλατφόρμας μέσω του μαχητού 
τεκμηρίου μιας σχέσης εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
των εταιρειών πλατφορμών να 
αποδεικνύουν ότι οι εργαζόμενοι τους 
βάσει πλατφόρμας δεν είναι εργαζόμενοι 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του 
αντίστοιχου κράτους μέλους·
– να διασφαλίσει αξιοπρεπείς 
συνθήκες εργασίας και απασχόλησης, 
κοινωνική προστασία, υγεία και ασφάλεια 
στην εργασία για εργαζομένους βάσει 
πλατφορμών, καθώς και το δικαίωμά 
τους να οργανώνονται, να 
εκπροσωπούνται από συνδικαλιστικές 
οργανώσεις και να διαπραγματεύονται 
συλλογικές συμβάσεις·
– να διασφαλίσει ότι οι πλατφόρμες 
συμμορφώνονται με την ήδη ισχύουσα 
εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και με 
τις σχετικές κλαδικές συλλογικές 
συμβάσεις, όπως υποδεικνύεται επίσης 
από το ΔΕΕ στην απόφαση Asociación 
Profesional Elite Taxi κατά Uber Systems 
Spain, SL·
– να προωθήσει τις συλλογικές 
συμβάσεις·
– να απαγορεύσει τις ρήτρες 
αποκλειστικότητας και να διασφαλίσει 
ότι επιτρέπεται σε όλους τους 
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εργαζομένους βάσει πλατφόρμας να 
εργάζονται σε διαφορετικές πλατφόρμες 
(multi-apping) και να μην υφίστανται 
δυσμενή μεταχείριση εξαιτίας αυτού ·
– να βελτιώσει τα δικαιώματα σε 
περίπτωση περιορισμού, αναστολής ή 
καταγγελίας από την πλατφόρμα 
διασφαλίζοντας ότι όλοι οι εργαζόμενοι 
σε πλατφόρμα έχουν δικαίωμα σε 
αιτιολογημένη δήλωση και, εάν 
αμφισβητηθεί, δικαίωμα σε απάντηση 
και σε αποτελεσματική και αμερόληπτη 
επίλυση διαφορών, ώστε να μπορεί να 
αποκατασταθεί η συμμόρφωση ή να 
αντικρουσθεί η δήλωση·
– να διασφαλίσει ότι η πλατφόρμα 
και/ή ο χρήστης δεν μπορούν να 
αρνηθούν την αποδοχή ολοκληρωμένης 
εργασίας χωρίς να πρέπει να δηλώσουν 
τον λόγο και δεν μπορούν να αρνηθούν 
την καταβολή της διαφημιζόμενης 
αμοιβής ή να χρησιμοποιούν διατάξεις οι 
οποίες επιτρέπουν την παρακράτηση των 
αποτελεσμάτων των εργασιών ακόμη και 
σε τέτοιες περιπτώσεις (π.χ. για σκοπούς 
ελέγχου ποιότητας)·
– να αντιμετωπίσει την τρέχουσα 
έλλειψη διαφάνειας διασφαλίζοντας την 
παροχή στοιχειωδών πληροφοριών 
σχετικά με τις συνθήκες εργασίας, τη 
μέθοδο υπολογισμού της τιμής ή της 
χρέωσης και τη διαφάνεια σε περίπτωση 
αλλαγής των όρων, προϋποθέσεων και 
διαδικασιών για την προσωρινή ή μόνιμη 
απενεργοποίηση, κατά περίπτωση, της 
οποίας θα πρέπει να προηγηθεί 
διαβούλευση· πιστεύει ότι θα πρέπει η 
προαναφερθείσα επικοινωνία να 
παρέχεται με σαφή, ολοκληρωμένο και 
εύκολα προσβάσιμο τρόπο·
– να διασφαλίσει ότι οι πλατφόρμες 
χρησιμοποιούν διαφανείς αλγορίθμους 
χωρίς κοινωνική μεροληψία, των οποίων 
η λειτουργία πρέπει να γνωστοποιείται με 
σαφή τρόπο, ο οποίος θα είναι 
κατανοητός για τους εργαζομένους βάσει 
πλατφόρμας, τους εκπροσώπους 
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εργαζομένων, τα εργατοδικεία και το 
κοινό εν γένει, δηλαδή μέσω 
αλγοριθμικών απαιτήσεων ελέγχου·
– να διασφαλίσει τη διαφάνεια των 
αλγορίθμων σε σχέση με την κατανομή 
καθηκόντων, τις αξιολογήσεις και τις 
αλληλεπιδράσεις, καθώς και την παροχή 
κατανοητών και πάντα 
επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά 
με τη λειτουργία του ίδιου του αλγορίθμου 
ως προς την ανάθεση καθηκόντων, την 
παροχή αξιολογήσεων, τη διαδικασία 
απενεργοποίησης, και την τιμολόγηση· 
τονίζει ότι οι αλγόριθμοι πρέπει πάντα να 
υπόκεινται σε ανθρώπινη εποπτεία και οι 
αποφάσεις τους πρέπει να υπόκεινται σε 
λογοδοσία, να μπορούν να 
αμφισβητηθούν και, όπου είναι σκόπιμο, 
να αναστραφούν·
– να διασφαλίσει τη φορητότητα 
των επιτευγμάτων και τη 
διαλειτουργικότητα των αξιολογήσεων 
στις πλατφόρμες και να απαγορεύσει 
μηχανισμούς των πλατφορμών για 
παροχή κινήτρων με τους οποίους οι 
εργαζόμενοι εγκλωβίζονται σε μία ή λίγες 
συγκεκριμένες πλατφόρμες·
– να διασφαλίσει την εκτελεστότητα 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων 
βάσει πλατφορμών, σύμφωνα με το 
πραγματικό καθεστώς απασχόλησής 
τους·
– να εγγυηθεί την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη στο κράτος μέλος κατοικίας 
του εργαζομένου βάσει πλατφόρμας·

Or. en

Τροπολογία 215
Gheorghe Falcă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, 
σε ποιο βαθμό οι υφιστάμενες 
κανονιστικές διατάξεις της Ένωσης 
ισχύουν για την αγορά εργασίας των 
ψηφιακών πλατφορμών και να 
διασφαλίσει την κατάλληλη εφαρμογή και 
επιβολή τους· καλεί τα κράτη μέλη να 
αξιολογήσουν, σε συνεργασία με τους 
κοινωνικούς εταίρους και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, προδραστικά και με 
αντίληψη πρόληψης, την ανάγκη για 
εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης 
νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, 
προκειμένου να παρακολουθούν τις 
τεχνολογικές εξελίξεις και παράλληλα να 
διασφαλίζουν την προστασία των 
εργαζομένων· ζητεί από την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να συντονίσουν τα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης τους 
προκειμένου να εξασφαλίσουν το 
εξαγώγιμο των παροχών και τον 
συνυπολογισμό των περιόδων σύμφωνα 
με την ενωσιακή και την εθνική 
νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 216
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. δεσμεύεται υπέρ της ανάπτυξης 
προγραμμάτων συνεχούς κατάρτισης 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα 
τεχνολογικά εργαλεία ανταποκρίνονται 
στις απαιτούμενες ικανότητες για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
συνεπάγονται αυτά τα νέα επιχειρηματικά 
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μοντέλα·

Or. es

Τροπολογία 217
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. να διασαφηνίσει ότι η επιλογή 
τρίτου καθεστώτος δεν θα αποτελεί 
επιλογή· υπενθυμίζει ότι το Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ήδη 
θεσπίσει κριτήρια για τον καθορισμό της 
ιδιότητας του εργαζομένου·

Or. en

Τροπολογία 218
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. ενθαρρύνει την καινοτομία στις 
δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης των 
κρατών μελών με σκοπό την προώθηση 
της ψηφιοποίησης και της 
αυτοματοποίησης των διαδικασιών 
καταχώρισης και τη δυνατότητα 
ευέλικτης ρύθμισης αυτών των νέων 
μορφών εργασιακών σχέσεων·

Or. es

Τροπολογία 219
Margarita de la Pisa Carrión
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6γ. θεωρεί ότι για την εξασφάλιση της 
εργασιακής ασφάλειας πρέπει πρωτίστως 
να στραφούμε, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, στα ίδια τα κράτη 
μέλη·

Or. es

Τροπολογία 220
Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 3 (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Διασφάλιση υγιούς και ασφαλούς 
περιβάλλοντος εργασίας
(Να προστεθεί πριν από την παράγραφο 7.)

Or. en

Τροπολογία 221
Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι ορισμένοι εργαζόμενοι 
σε πλατφόρμα ενδέχεται να υπόκεινται σε 
αυξημένους κινδύνους για την υγεία και 
την ασφάλεια· φρονεί ότι πρέπει η 
πρόταση της Επιτροπής να εξετάσει την 
επαγγελματική υγεία και ασφάλεια των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα, καθώς και να 
θεσπίσει ελάχιστες απαιτήσεις που θα 
τους επιτρέπουν να ασκούν το δικαίωμα 
στην αποσύνδεση χωρίς αρνητικές 

7. τονίζει ότι ορισμένοι εργαζόμενοι 
σε πλατφόρμα ενδέχεται να υπόκεινται σε 
αυξημένους κινδύνους για την υγεία και 
την ασφάλεια· φρονεί ότι πρέπει η 
πρόταση της Επιτροπής να εξετάσει την 
επαγγελματική υγεία και ασφάλεια των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα, και, εάν είναι 
απαραίτητο, να καταρτίσει 
κατευθυντήριες γραμμές με στόχο να 
δώσει στους εργαζομένους σε 
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συνέπειες· πλατφόρμες την δυνατότητα να 
αποσυνδέονται χωρίς να βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση·

Or. en

Τροπολογία 222
Jeroen Lenaers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι ορισμένοι εργαζόμενοι 
σε πλατφόρμα ενδέχεται να υπόκεινται σε 
αυξημένους κινδύνους για την υγεία και 
την ασφάλεια· φρονεί ότι πρέπει η 
πρόταση της Επιτροπής να εξετάσει την 
επαγγελματική υγεία και ασφάλεια των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα, καθώς και να 
θεσπίσει ελάχιστες απαιτήσεις που θα 
τους επιτρέπουν να ασκούν το δικαίωμα 
στην αποσύνδεση χωρίς αρνητικές 
συνέπειες·

7. τονίζει ότι ορισμένοι εργαζόμενοι 
σε πλατφόρμα ενδέχεται να υπόκεινται σε 
αυξημένους κινδύνους για την υγεία και 
την ασφάλεια· φρονεί ότι πρέπει η 
πρόταση της Επιτροπής να εξετάσει την 
επαγγελματική υγεία και ασφάλεια των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα·

Or. en

Τροπολογία 223
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι ορισμένοι εργαζόμενοι 
σε πλατφόρμα ενδέχεται να υπόκεινται σε 
αυξημένους κινδύνους για την υγεία και 
την ασφάλεια· φρονεί ότι πρέπει η 
πρόταση της Επιτροπής να εξετάσει την 
επαγγελματική υγεία και ασφάλεια των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα, καθώς και να 
θεσπίσει ελάχιστες απαιτήσεις που θα 
τους επιτρέπουν να ασκούν το δικαίωμα 

7. τονίζει ότι ορισμένοι εργαζόμενοι 
σε πλατφόρμα ενδέχεται να υπόκεινται σε 
αυξημένους κινδύνους για την υγεία και 
την ασφάλεια· φρονεί ότι πρέπει η 
πρόταση της Επιτροπής να εξετάσει την 
επαγγελματική υγεία και ασφάλεια των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα·
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στην αποσύνδεση χωρίς αρνητικές 
συνέπειες·

Or. en

Τροπολογία 224
Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Lina Gálvez Muñoz, 
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino, Evelyn 
Regner, Marianne Vind, Milan Brglez, Brando Benifei, Leszek Miller, Gabriele 
Bischoff, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι ορισμένοι εργαζόμενοι 
σε πλατφόρμα ενδέχεται να υπόκεινται σε 
αυξημένους κινδύνους για την υγεία και 
την ασφάλεια· φρονεί ότι πρέπει η 
πρόταση της Επιτροπής να εξετάσει την 
επαγγελματική υγεία και ασφάλεια των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα, καθώς και 
να θεσπίσει ελάχιστες απαιτήσεις που θα 
τους επιτρέπουν να ασκούν το δικαίωμα 
στην αποσύνδεση χωρίς αρνητικές 
συνέπειες·

7. τονίζει ότι ορισμένοι εργαζόμενοι 
βάσει πλατφόρμας ενδέχεται να 
υπόκεινται σε αυξημένους κινδύνους για 
την υγεία και την ασφάλεια όσον αφορά 
τόσο την επιτόπου εργασία σε πλατφόρμα 
(όπως οδικά ατυχήματα ή σωματικοί 
τραυματισμοί από μηχανήματα ή 
χημικά), όσο και την επιγραμμική 
εργασία σε πλατφόρμα (για παράδειγμα 
σε σχέση με την εργονομία των χώρων 
εργασίας με υπολογιστή), οι οποίοι δεν 
περιορίζονται στη σωματική υγεία, αλλά 
επηρεάζουν επίσης την 
ψυχική/ψυχοκοινωνική υγεία· 
υπογραμμίζει ότι πρέπει η πρόταση της 
Επιτροπής να εξετάσει την επαγγελματική 
υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων 
βάσει πλατφόρμας και να τους επιτρέπει 
να ασκούν το δικαίωμα στην αποσύνδεση 
χωρίς αρνητικές συνέπειες·

Or. en

Τροπολογία 225
Dominique Bilde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι ορισμένοι εργαζόμενοι 
σε πλατφόρμα ενδέχεται να υπόκεινται σε 
αυξημένους κινδύνους για την υγεία και 
την ασφάλεια· φρονεί ότι πρέπει η 
πρόταση της Επιτροπής να εξετάσει την 
επαγγελματική υγεία και ασφάλεια των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα, καθώς και να 
θεσπίσει ελάχιστες απαιτήσεις που θα τους 
επιτρέπουν να ασκούν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση χωρίς αρνητικές συνέπειες·

7. τονίζει ότι ορισμένοι εργαζόμενοι 
σε πλατφόρμα ενδέχεται να υπόκεινται σε 
αυξημένους κινδύνους για την υγεία και 
την ασφάλεια· φρονεί ότι τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να εξετάσουν την 
επαγγελματική υγεία και ασφάλεια των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα, καθώς και να 
θεσπίσουν ελάχιστες απαιτήσεις που θα 
τους επιτρέπουν να ασκούν το δικαίωμα 
στην αποσύνδεση χωρίς αρνητικές 
συνέπειες·

Or. fr

Τροπολογία 226
Jarosław Duda, Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι ορισμένοι εργαζόμενοι 
σε πλατφόρμα ενδέχεται να υπόκεινται σε 
αυξημένους κινδύνους για την υγεία και 
την ασφάλεια· φρονεί ότι πρέπει η 
πρόταση της Επιτροπής να εξετάσει την 
επαγγελματική υγεία και ασφάλεια των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα, καθώς και να 
θεσπίσει ελάχιστες απαιτήσεις που θα τους 
επιτρέπουν να ασκούν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση χωρίς αρνητικές συνέπειες·

7. τονίζει ότι ορισμένοι εργαζόμενοι 
σε πλατφόρμα ενδέχεται να υπόκεινται σε 
αυξημένους κινδύνους για την υγεία και 
την ασφάλεια· φρονεί ότι πρέπει τα κράτη 
μέλη να εξετάσουν την επαγγελματική 
υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων σε 
πλατφόρμα, καθώς και να θεσπίσουν 
ελάχιστες απαιτήσεις που θα τους 
επιτρέπουν να ασκούν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση χωρίς αρνητικές συνέπειες·

Or. en

Τροπολογία 227
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι ορισμένοι εργαζόμενοι 7. τονίζει ότι οι εργαζόμενοι σε 
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σε πλατφόρμα ενδέχεται να υπόκεινται σε 
αυξημένους κινδύνους για την υγεία και 
την ασφάλεια· φρονεί ότι πρέπει η 
πρόταση της Επιτροπής να εξετάσει την 
επαγγελματική υγεία και ασφάλεια των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα, καθώς και να 
θεσπίσει ελάχιστες απαιτήσεις που θα τους 
επιτρέπουν να ασκούν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση χωρίς αρνητικές συνέπειες·

πλατφόρμα υπόκεινται σε αυξημένους 
κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια· 
φρονεί ότι πρέπει η πρόταση της 
Επιτροπής να εξετάσει την επαγγελματική 
υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων σε 
πλατφόρμα διασφαλίζοντας ότι το 
ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την υγεία 
και την ασφάλεια μπορεί να εφαρμόζεται 
πλήρως στην περίπτωσή τους, καθώς και 
να θεσπίσει ελάχιστες απαιτήσεις που θα 
τους επιτρέπουν να ασκούν το δικαίωμα 
στην αποσύνδεση χωρίς αρνητικές 
συνέπειες· υπενθυμίζει ότι το νομικό 
πλαίσιο της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
των διατάξεων για το ωράριο, την άδεια 
μετ’ αποδοχών και τα διαλείμματα, ισχύει 
για όλους τους εργαζομένους που 
καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής του 
και δεν προβλέπει εξαίρεση ή αποκλεισμό 
των εργαζομένων σε πλατφόρμα· τονίζει 
ότι οι επιτόπου εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμα πρέπει να διαθέτουν επαρκή 
εξοπλισμό ατομικής προστασίας και, για 
τους εργαζομένους που εργάζονται στις 
μεταφορές ή τη διανομή, πρέπει να 
διασφαλιστεί η παροχή ασφάλισης 
ατυχήματος και τεχνικών ελέγχων των 
οχημάτων τους· υπογραμμίζει ότι οι 
ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας πρέπει να 
καθιερώσουν διασφαλίσεις με στόχο την 
προστασία των εργαζομένων σε 
πλατφόρμα από σεξουαλική βία και 
παρενόχληση στον χώρο εργασίας και να 
δημιουργήσουν στέρεους μηχανισμούς 
υποβολής καταγγελιών·

Or. en

Τροπολογία 228
Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Samira Rafaela, Radka Maxová, Alin Mituța, Ilana Cicurel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι ορισμένοι εργαζόμενοι 
σε πλατφόρμα ενδέχεται να υπόκεινται σε 
αυξημένους κινδύνους για την υγεία και 
την ασφάλεια· φρονεί ότι πρέπει η 
πρόταση της Επιτροπής να εξετάσει την 
επαγγελματική υγεία και ασφάλεια των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα, καθώς και να 
θεσπίσει ελάχιστες απαιτήσεις που θα τους 
επιτρέπουν να ασκούν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση χωρίς αρνητικές συνέπειες·

7. τονίζει ότι ορισμένοι εργαζόμενοι 
σε πλατφόρμα ενδέχεται να υπόκεινται σε 
αυξημένους κινδύνους για την υγεία και 
την ασφάλεια με απρόβλεπτα ωράρια 
εργασίας, ένταση εργασίας, 
ανταγωνιστικό περιβάλλον (συστήματα 
αξιολόγησης, κίνητρα για εργασία μέσω 
πριμ), υπερβολικό φόρτο πληροφοριών 
και απομόνωση ως αναδυόμενους 
παράγοντες για ψυχοκοινωνικούς 
κινδύνους· φρονεί ότι πρέπει η πρόταση 
της Επιτροπής να εξετάσει την 
επαγγελματική υγεία και ασφάλεια των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα, καθώς και να 
θεσπίσει ελάχιστες απαιτήσεις που θα τους 
επιτρέπουν να ασκούν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση χωρίς αρνητικές συνέπειες·

Or. en

Τροπολογία 229
Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Marc 
Botenga, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι ορισμένοι εργαζόμενοι 
σε πλατφόρμα ενδέχεται να υπόκεινται σε 
αυξημένους κινδύνους για την υγεία και 
την ασφάλεια· φρονεί ότι πρέπει η 
πρόταση της Επιτροπής να εξετάσει την 
επαγγελματική υγεία και ασφάλεια των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα, καθώς και να 
θεσπίσει ελάχιστες απαιτήσεις που θα τους 
επιτρέπουν να ασκούν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση χωρίς αρνητικές συνέπειες·

7. τονίζει ότι ορισμένοι εργαζόμενοι 
σε πλατφόρμα ενδέχεται να υπόκεινται σε 
αυξημένους κινδύνους για την υγεία και 
την ασφάλεια· θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι 
σε ψηφιακές πλατφόρμες πρέπει να έχουν 
την ίδια πρόσβαση στην κοινωνική 
προστασία με τους άλλους εργαζόμενους· 
φρονεί ότι πρέπει η πρόταση της 
Επιτροπής να εξετάσει την επαγγελματική 
υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων σε 
πλατφόρμα, καθώς και να θεσπίσει 
ελάχιστες απαιτήσεις που θα τους 
επιτρέπουν να ασκούν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση χωρίς αρνητικές συνέπειες·



PE689.807v02-00 136/213 AM\1227764EL.docx

EL

Or. fr

Τροπολογία 230
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι ορισμένοι εργαζόμενοι 
σε πλατφόρμα ενδέχεται να υπόκεινται σε 
αυξημένους κινδύνους για την υγεία και 
την ασφάλεια· φρονεί ότι πρέπει η 
πρόταση της Επιτροπής να εξετάσει την 
επαγγελματική υγεία και ασφάλεια των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα, καθώς και να 
θεσπίσει ελάχιστες απαιτήσεις που θα τους 
επιτρέπουν να ασκούν το δικαίωμα στην 
αποσύνδεση χωρίς αρνητικές συνέπειες·

7. τονίζει ότι ορισμένοι εργαζόμενοι 
σε πλατφόρμα ενδέχεται να υπόκεινται σε 
αυξημένους κινδύνους για την υγεία και 
την ασφάλεια· φρονεί ότι πρέπει η 
πρόταση της Επιτροπής να εξετάσει την 
επαγγελματική υγεία και ασφάλεια των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα, καθώς και να 
θεσπίσει ελάχιστες απαιτήσεις που θα τους 
επιτρέπουν να ασκούν τα δικαιώματά 
τους, όπως το δικαίωμα στην αποσύνδεση, 
χωρίς αρνητικές συνέπειες·

Or. fr

Τροπολογία 231
Gheorghe Falcă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. τονίζει την ανάγκη να 
διασφαλιστεί εξίσου η πρόσβαση στη διά 
βίου μάθηση όπως για τους εργαζομένους 
στην παραδοσιακή οικονομία, σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία και πρακτική, 
και παράλληλα να ενθαρρυνθεί η 
καινοτομία, να προωθηθεί η 
ανταγωνιστική, χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη και να διασφαλιστούν ίσοι όροι 
ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις·

Or. en
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Τροπολογία 232
Jeroen Lenaers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ότι θα πρέπει οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να λαμβάνουν 
αποζημίωση σε περίπτωση εργατικού 
ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου, και 
να τους παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη 
ασθένειας και αναπηρίας· επικροτεί, εν 
προκειμένω, τις πρωτοβουλίες ορισμένων 
πλατφορμών για την παροχή ασφάλισης, 
καθώς και τη λήψη μέτρων για την υγεία 
και την ασφάλεια στην εργασία·

8. θεωρεί ότι θα πρέπει οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να λαμβάνουν 
αποζημίωση σε περίπτωση εργατικού 
ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου, και 
να τους παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη 
ασθένειας και αναπηρίας·

Or. en

Τροπολογία 233
Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Lina Gálvez Muñoz, 
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino, Evelyn 
Regner, Marianne Vind, Milan Brglez, Brando Benifei, Leszek Miller, Gabriele 
Bischoff, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ότι θα πρέπει οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να λαμβάνουν 
αποζημίωση σε περίπτωση εργατικού 
ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου, και 
να τους παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη 
ασθένειας και αναπηρίας· επικροτεί, εν 
προκειμένω, τις πρωτοβουλίες ορισμένων 
πλατφορμών για την παροχή ασφάλισης, 
καθώς και τη λήψη μέτρων για την υγεία 
και την ασφάλεια στην εργασία·

8. θεωρεί ότι θα πρέπει οι 
εργαζόμενοι βάσει πλατφόρμας να 
δικαιούνται να λαμβάνουν αποζημίωση σε 
περίπτωση εργατικού ατυχήματος και 
επαγγελματικής νόσου, και να τους 
παρέχεται κοινωνική προστασία· 
επικροτεί, εν προκειμένω, τις 
πρωτοβουλίες ορισμένων πλατφορμών για 
την παροχή ασφάλισης, ως πρώτο βήμα, 
καθώς και τη λήψη μέτρων για την υγεία 
και την ασφάλεια στην εργασία για τους 
εργαζομένους βάσει πλατφόρμας, έως 
ότου θεσπιστεί νομοθετικό πλαίσιο, και 
τονίζει τον σημαντικό ρόλο που μπορούν 
να διαδραματίσουν οι συλλογικές 
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συμβάσεις στο πλαίσιο αυτό·

Or. en

Τροπολογία 234
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ότι θα πρέπει οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να λαμβάνουν 
αποζημίωση σε περίπτωση εργατικού 
ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου, και 
να τους παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη 
ασθένειας και αναπηρίας· επικροτεί, εν 
προκειμένω, τις πρωτοβουλίες ορισμένων 
πλατφορμών για την παροχή ασφάλισης, 
καθώς και τη λήψη μέτρων για την υγεία 
και την ασφάλεια στην εργασία·

8. θεωρεί ότι θα πρέπει οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα, σύμφωνα με 
το καθεστώς τους, να δικαιούνται 
αποζημίωση σε περίπτωση εργατικού 
ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου, και 
να τους παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη 
ασθένειας και αναπηρίας· επικροτεί, εν 
προκειμένω, τις πρωτοβουλίες ορισμένων 
πλατφορμών για την παροχή ασφάλισης, 
καθώς και τη λήψη μέτρων για την υγεία 
και την ασφάλεια στην εργασία·

Or. fr

Τροπολογία 235
Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Marc 
Botenga, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ότι θα πρέπει οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να λαμβάνουν 
αποζημίωση σε περίπτωση εργατικού 
ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου, και 
να τους παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη 
ασθένειας και αναπηρίας· επικροτεί, εν 
προκειμένω, τις πρωτοβουλίες ορισμένων 
πλατφορμών για την παροχή ασφάλισης, 
καθώς και τη λήψη μέτρων για την υγεία 

8. θεωρεί ότι θα πρέπει οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να λαμβάνουν 
αποζημίωση σε περίπτωση εργατικού 
ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου, και 
να τους παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη 
ασθένειας και αναπηρίας, καθώς και όλα 
τα άλλα δικαιώματα που απορρέουν από 
το εργατικό δίκαιο, όπως οι άδειες 
μετ’ αποδοχών και η γονική άδεια· 
θεωρεί, εν προκειμένω, τις πρωτοβουλίες 
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και την ασφάλεια στην εργασία· ορισμένων πλατφορμών για την παροχή 
ασφάλισης, καθώς και τη λήψη μέτρων για 
την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία 
ως πρώτο βήμα που πρέπει να καταστεί 
νομικά δεσμευτικό·

Or. fr

Τροπολογία 236
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ότι θα πρέπει οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να λαμβάνουν 
αποζημίωση σε περίπτωση εργατικού 
ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου, και 
να τους παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη 
ασθένειας και αναπηρίας· επικροτεί, εν 
προκειμένω, τις πρωτοβουλίες ορισμένων 
πλατφορμών για την παροχή ασφάλισης, 
καθώς και τη λήψη μέτρων για την υγεία 
και την ασφάλεια στην εργασία·

8. θεωρεί ότι θα πρέπει οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να λαμβάνουν 
σαφείς πληροφορίες σχετικά με το κατά 
πόσον τα καθήκοντα που θα εκτελούν 
ενδέχεται να είναι ψυχολογικά 
στρεσογόνα ή επιζήμια και θα πρέπει να 
έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες 
συμβουλευτικής ή στήριξης, το κόστος 
των οποίων θα καλύπτει η πλατφόρμα 
στις εν λόγω περιπτώσεις πιστεύει ότι θα 
πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα 
να λαμβάνουν αποζημίωση σε περίπτωση 
εργατικού ατυχήματος και επαγγελματικής 
νόσου, και να τους παρέχεται ασφαλιστική 
κάλυψη ασθένειας και αναπηρίας· 
επικροτεί, εν προκειμένω, τις 
πρωτοβουλίες ορισμένων πλατφορμών για 
την παροχή ασφάλισης, καθώς και τη λήψη 
μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια 
στην εργασία·

Or. en

Τροπολογία 237
Dragoș Pîslaru, Alin Mituța

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ότι θα πρέπει οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να λαμβάνουν 
αποζημίωση σε περίπτωση εργατικού 
ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου, και 
να τους παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη 
ασθένειας και αναπηρίας· επικροτεί, εν 
προκειμένω, τις πρωτοβουλίες ορισμένων 
πλατφορμών για την παροχή ασφάλισης, 
καθώς και τη λήψη μέτρων για την υγεία 
και την ασφάλεια στην εργασία·

8. θεωρεί ότι θα πρέπει οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να λαμβάνουν 
αποζημίωση σε περίπτωση εργατικού 
ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου, και 
να τους παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη 
ασθένειας και αναπηρίας· επικροτεί, εν 
προκειμένω, τις πρωτοβουλίες ορισμένων 
πλατφορμών για την παροχή ασφάλισης, 
καθώς και τη λήψη μέτρων για την υγεία 
και την ασφάλεια στην εργασία· σημειώνει 
ότι τα επιχειρηματικά μοντέλα των 
διάφορων πλατφορμών διαφέρουν σε 
μεγάλο βαθμό και πιστεύει, επομένως, ότι 
απαιτείται μια σπονδυλωτή και ευέλικτη 
προσέγγιση·

Or. en

Τροπολογία 238
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ότι θα πρέπει οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να λαμβάνουν 
αποζημίωση σε περίπτωση εργατικού 
ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου, και 
να τους παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη 
ασθένειας και αναπηρίας· επικροτεί, εν 
προκειμένω, τις πρωτοβουλίες ορισμένων 
πλατφορμών για την παροχή ασφάλισης, 
καθώς και τη λήψη μέτρων για την υγεία 
και την ασφάλεια στην εργασία·

8. θεωρεί ότι θα πρέπει όλοι οι 
εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα να λαμβάνουν 
αποζημίωση σε περίπτωση εργατικού 
ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου, και 
να τους παρέχονται ασφαλιστική κάλυψη 
ασθένειας, ανεργίας, ατυχήματος, και 
αναπηρίας και όλα τα άλλα εργασιακά 
δικαιώματα, όπως άδεια μετ’ αποδοχών· 
επικροτεί, εν προκειμένω, τις 
πρωτοβουλίες ορισμένων ψηφιακών 
πλατφορμών εργασίας για την παροχή 
ασφάλισης ως πρώτο βήμα, καθώς και τη 
λήψη μέτρων για την υγεία και την 
ασφάλεια στην εργασία·

Or. en
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Τροπολογία 239
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ότι θα πρέπει οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να λαμβάνουν 
αποζημίωση σε περίπτωση εργατικού 
ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου, και 
να τους παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη 
ασθένειας και αναπηρίας· επικροτεί, εν 
προκειμένω, τις πρωτοβουλίες ορισμένων 
πλατφορμών για την παροχή ασφάλισης, 
καθώς και τη λήψη μέτρων για την υγεία 
και την ασφάλεια στην εργασία·

8. θεωρεί ότι θα πρέπει οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να λαμβάνουν 
αποζημίωση σε περίπτωση εργατικού 
ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου, και 
να τους παρέχονται ασφαλιστική κάλυψη 
ασθένειας και αναπηρίας και όλα τα άλλα 
εργασιακά δικαιώματα, όπως άδεια 
μετ’ αποδοχών· επικροτεί, εν προκειμένω, 
τις πρωτοβουλίες ορισμένων πλατφορμών 
για την παροχή ασφάλισης ως πρώτο 
βήμα, καθώς και τη λήψη μέτρων για την 
υγεία και την ασφάλεια στην εργασία·

Or. en

Τροπολογία 240
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ότι θα πρέπει οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να λαμβάνουν 
αποζημίωση σε περίπτωση εργατικού 
ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου, και 
να τους παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη 
ασθένειας και αναπηρίας· επικροτεί, εν 
προκειμένω, τις πρωτοβουλίες ορισμένων 
πλατφορμών για την παροχή ασφάλισης, 
καθώς και τη λήψη μέτρων για την υγεία 
και την ασφάλεια στην εργασία·

8. θεωρεί ότι θα πρέπει οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να λαμβάνουν 
αποζημίωση σε περίπτωση εργατικού 
ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου, και 
να τους παρέχονται ασφαλιστική κάλυψη 
ασθένειας και αναπηρίας και όλα τα άλλα 
εργασιακά δικαιώματα, όπως άδεια 
μετ’ αποδοχών· επικροτεί, εν προκειμένω, 
τις πρωτοβουλίες ορισμένων πλατφορμών 
για την παροχή ασφάλισης ως πρώτο 
βήμα, καθώς και τη λήψη μέτρων για την 
υγεία και την ασφάλεια στην εργασία·

Or. en



PE689.807v02-00 142/213 AM\1227764EL.docx

EL

Τροπολογία 241
Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 4 (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Παροχή πρόσβασης σε επαρκή και 
διαφανή κοινωνική προστασία
(Να προστεθεί πριν από την παράγραφο 9.)

Or. en

Τροπολογία 242
Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Lina Gálvez Muñoz, 
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino, Evelyn 
Regner, Marianne Vind, Milan Brglez, Brando Benifei, Leszek Miller, Gabriele 
Bischoff, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. πιστεύει ένθερμα ότι θα πρέπει η 
επίσημη και αποτελεσματική κάλυψη, η 
επάρκεια και η διαφάνεια των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας να ισχύουν για 
όλους τους εργαζομένους, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολουμένων· καλεί τα κράτη 
μέλη να εφαρμόσουν πλήρως και άμεσα τη 
σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την 
πρόσβαση στην κοινωνική προστασία για 
τους εργαζομένους και τους 
αυτοαπασχολουμένους, και να 
διασφαλίσουν ότι τα εθνικά τους σχέδια 
καθορίζουν τα σχετικά μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν για την κοινωνική προστασία 
των εργαζομένων σε πλατφόρμες·

9. πιστεύει ένθερμα ότι θα πρέπει η 
επίσημη και αποτελεσματική κάλυψη, η 
επάρκεια και η διαφάνεια των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας να ισχύουν για 
όλους τους εργαζομένους, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολουμένων· καλεί τα κράτη 
μέλη να εφαρμόσουν πλήρως και άμεσα τη 
σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την 
πρόσβαση στην κοινωνική προστασία για 
τους εργαζομένους και τους 
αυτοαπασχολουμένους, και να λάβουν 
μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η 
κοινωνική προστασία των εργαζομένων 
βάσει πλατφόρμας·

Or. en
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Τροπολογία 243
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. πιστεύει ένθερμα ότι θα πρέπει η 
επίσημη και αποτελεσματική κάλυψη, η 
επάρκεια και η διαφάνεια των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας να ισχύουν για 
όλους τους εργαζομένους, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολουμένων· καλεί τα κράτη 
μέλη να εφαρμόσουν πλήρως και άμεσα τη 
σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την 
πρόσβαση στην κοινωνική προστασία για 
τους εργαζομένους και τους 
αυτοαπασχολουμένους, και να 
διασφαλίσουν ότι τα εθνικά τους σχέδια 
καθορίζουν τα σχετικά μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν για την κοινωνική προστασία 
των εργαζομένων σε πλατφόρμες·

9. πιστεύει ένθερμα ότι θα πρέπει η 
επίσημη και αποτελεσματική κάλυψη, η 
επάρκεια και η διαφάνεια των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας να ισχύουν για 
όλους τους εργαζομένους, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολουμένων· καλεί τα κράτη 
μέλη να εφαρμόσουν πλήρως και άμεσα τη 
σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την 
πρόσβαση στην κοινωνική προστασία για 
τους εργαζομένους και τους 
αυτοαπασχολουμένους, και να 
διασφαλίσουν την κοινωνική προστασία 
των εργαζομένων σε πλατφόρμες·

Or. en

Τροπολογία 244
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, 
Samira Rafaela, Alin Mituța, Ilana Cicurel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. πιστεύει ένθερμα ότι θα πρέπει η 
επίσημη και αποτελεσματική κάλυψη, η 
επάρκεια και η διαφάνεια των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας να ισχύουν για 
όλους τους εργαζομένους, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολουμένων· καλεί τα κράτη 
μέλη να εφαρμόσουν πλήρως και άμεσα τη 
σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την 
πρόσβαση στην κοινωνική προστασία για 
τους εργαζομένους και τους 

9. πιστεύει ένθερμα ότι θα πρέπει η 
επίσημη και αποτελεσματική κάλυψη, η 
επάρκεια και η διαφάνεια των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας να ισχύουν για 
όλους τους εργαζομένους, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολουμένων· καλεί τα κράτη 
μέλη να εφαρμόσουν πλήρως και άμεσα τη 
σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την 
πρόσβαση στην κοινωνική προστασία για 
τους εργαζομένους και τους 
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αυτοαπασχολουμένους, και να 
διασφαλίσουν ότι τα εθνικά τους σχέδια 
καθορίζουν τα σχετικά μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν για την κοινωνική προστασία 
των εργαζομένων σε πλατφόρμες·

αυτοαπασχολουμένους, και να 
διασφαλίσουν ότι τα εθνικά τους σχέδια 
καθορίζουν τα σχετικά μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν για την κοινωνική προστασία 
των εργαζομένων σε πλατφόρμες· καλεί 
την Επιτροπή να ελέγξει ενδελεχώς την 
πρόοδο που έχουν σημειώσει τα κράτη 
μέλη εν προκειμένω στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

Or. en

Τροπολογία 245
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. πιστεύει ένθερμα ότι θα πρέπει η 
επίσημη και αποτελεσματική κάλυψη, η 
επάρκεια και η διαφάνεια των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας να ισχύουν για 
όλους τους εργαζομένους, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολουμένων· καλεί τα κράτη 
μέλη να εφαρμόσουν πλήρως και άμεσα τη 
σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την 
πρόσβαση στην κοινωνική προστασία για 
τους εργαζομένους και τους 
αυτοαπασχολουμένους, και να 
διασφαλίσουν ότι τα εθνικά τους σχέδια 
καθορίζουν τα σχετικά μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν για την κοινωνική προστασία 
των εργαζομένων σε πλατφόρμες·

9. πιστεύει ένθερμα ότι θα πρέπει η 
επίσημη και αποτελεσματική κάλυψη, η 
επάρκεια και η διαφάνεια των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας να ισχύουν για 
όλους τους εργαζομένους, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολουμένων· καλεί τα κράτη 
μέλη να εφαρμόσουν πλήρως και άμεσα τη 
σύσταση του Συμβουλίου, της 13ης 
Μαρτίου 2018, σχετικά με την πρόσβαση 
στην κοινωνική προστασία για τους 
εργαζομένους και τους 
αυτοαπασχολουμένους, και να 
διασφαλίσουν ότι τα εθνικά τους σχέδια 
καθορίζουν τα σχετικά μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν για την κοινωνική προστασία 
των εργαζομένων σε πλατφόρμες και για 
την ενίσχυση των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων σε πλατφόρμες να 
οργανώνονται σε συνδικαλιστικές 
ενώσεις·

Or. en
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Τροπολογία 246
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. πιστεύει ένθερμα ότι θα πρέπει η 
επίσημη και αποτελεσματική κάλυψη, η 
επάρκεια και η διαφάνεια των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας να ισχύουν για 
όλους τους εργαζομένους, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολουμένων· καλεί τα κράτη 
μέλη να εφαρμόσουν πλήρως και άμεσα τη 
σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την 
πρόσβαση στην κοινωνική προστασία για 
τους εργαζομένους και τους 
αυτοαπασχολουμένους, και να 
διασφαλίσουν ότι τα εθνικά τους σχέδια 
καθορίζουν τα σχετικά μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν για την κοινωνική προστασία 
των εργαζομένων σε πλατφόρμες·

9. πιστεύει ένθερμα ότι θα πρέπει η 
επίσημη και αποτελεσματική κάλυψη, η 
επάρκεια και η διαφάνεια των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας να ισχύουν για 
όλους τους εργαζομένους, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολουμένων σύμφωνα με το 
καθεστώς που καθιερώνεται στα κράτη 
μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
πλήρως και άμεσα τη σύσταση του 
Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση 
στην κοινωνική προστασία για τους 
εργαζομένους και τους 
αυτοαπασχολουμένους, και να 
διασφαλίσουν ότι τα εθνικά τους σχέδια 
καθορίζουν τα σχετικά μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν για την κοινωνική προστασία 
των εργαζομένων σε πλατφόρμες·

Or. fr

Τροπολογία 247
Dragoș Pîslaru, Alin Mituța

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπενθυμίζει ειδικότερα τη σημασία 
να επεκταθούν τα δικαιώματα κοινωνικής 
προστασίας στους αυτοαπασχολούμενους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που 
μεταβαίνουν από ένα καθεστώς σε άλλο ή 
που υπάγονται σε αμφότερα τα καθεστώτα, 
για συστήματα που καλύπτουν παροχές 
μητρότητας και ισοδύναμες γονικές 
παροχές, καθώς και για παροχές ανεργίας, 

10. υπενθυμίζει ειδικότερα τη σημασία 
να δημιουργηθούν επιλογές για να 
επεκταθούν οι λύσεις κοινωνικής 
προστασίας στους αυτοαπασχολούμενους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα οι οποίες 
παρέχουν στους εργαζομένους πρόσβαση 
σε κοινωνικές λύσεις, αλλά και προωθούν 
το επιχειρηματικό μοντέλο των 
πλατφορμών, μεταξύ άλλων για τα άτομα 
που μεταβαίνουν από ένα καθεστώς σε 
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ασθένειας, υγειονομικής περίθαλψης και 
γήρατος·

άλλο ή που υπάγονται σε αμφότερα τα 
καθεστώτα, για συστήματα που καλύπτουν 
παροχές μητρότητας και ισοδύναμες 
γονικές παροχές, για φροντίδα παιδιών, 
καθώς και για παροχές ανεργίας, 
ασθένειας, υγειονομικής περίθαλψης και 
γήρατος·

Or. en

Τροπολογία 248
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπενθυμίζει ειδικότερα τη σημασία 
να επεκταθούν τα δικαιώματα κοινωνικής 
προστασίας στους αυτοαπασχολούμενους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που 
μεταβαίνουν από ένα καθεστώς σε άλλο ή 
που υπάγονται σε αμφότερα τα καθεστώτα, 
για συστήματα που καλύπτουν παροχές 
μητρότητας και ισοδύναμες γονικές 
παροχές, καθώς και για παροχές ανεργίας, 
ασθένειας, υγειονομικής περίθαλψης και 
γήρατος·

10. υπενθυμίζει ειδικότερα τη σημασία 
να επεκταθούν από τα κράτη μέλη τα 
δικαιώματα κοινωνικής προστασίας στους 
αυτοαπασχολούμενους εργαζομένους σε 
πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένων των 
ατόμων που μεταβαίνουν από ένα 
καθεστώς σε άλλο ή που υπάγονται σε 
αμφότερα τα καθεστώτα, για συστήματα 
που καλύπτουν παροχές μητρότητας και 
ισοδύναμες γονικές παροχές, καθώς και για 
παροχές ανεργίας, ασθένειας, υγειονομικής 
περίθαλψης και γήρατος·

Or. es

Τροπολογία 249
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπενθυμίζει ειδικότερα τη σημασία 
να επεκταθούν τα δικαιώματα κοινωνικής 
προστασίας στους αυτοαπασχολούμενους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που 
μεταβαίνουν από ένα καθεστώς σε άλλο ή 

10. υπενθυμίζει ειδικότερα τη σημασία 
να διασφαλιστούν τα δικαιώματα 
κοινωνικής προστασίας στους 
αυτοαπασχολούμενους εργαζομένους σε 
πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένων των 
ατόμων που μεταβαίνουν από ένα 



AM\1227764EL.docx 147/213 PE689.807v02-00

EL

που υπάγονται σε αμφότερα τα καθεστώτα, 
για συστήματα που καλύπτουν παροχές 
μητρότητας και ισοδύναμες γονικές 
παροχές, καθώς και για παροχές ανεργίας, 
ασθένειας, υγειονομικής περίθαλψης και 
γήρατος·

καθεστώς σε άλλο ή που υπάγονται σε 
αμφότερα τα καθεστώτα, για συστήματα 
που καλύπτουν παροχές μητρότητας και 
ισοδύναμες γονικές παροχές, καθώς και για 
παροχές ανεργίας, ασθένειας, υγειονομικής 
περίθαλψης και γήρατος·

Or. fr

Τροπολογία 250
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπενθυμίζει ειδικότερα τη σημασία 
να επεκταθούν τα δικαιώματα κοινωνικής 
προστασίας στους αυτοαπασχολούμενους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που 
μεταβαίνουν από ένα καθεστώς σε άλλο ή 
που υπάγονται σε αμφότερα τα καθεστώτα, 
για συστήματα που καλύπτουν παροχές 
μητρότητας και ισοδύναμες γονικές 
παροχές, καθώς και για παροχές ανεργίας, 
ασθένειας, υγειονομικής περίθαλψης και 
γήρατος·

10. υπενθυμίζει ειδικότερα τη σημασία 
να επεκταθούν τα δικαιώματα κοινωνικής 
προστασίας στους αυτοαπασχολούμενους 
εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων των 
ατόμων που μεταβαίνουν από ένα 
καθεστώς σε άλλο ή που υπάγονται σε 
αμφότερα τα καθεστώτα, για συστήματα 
που καλύπτουν παροχές μητρότητας και 
ισοδύναμες γονικές παροχές, καθώς και για 
παροχές ανεργίας, ατυχήματος, 
μακροχρόνιας φροντίδας, αναπηρίας, 
ασθένειας, υγειονομικής περίθαλψης και 
γήρατος·

Or. en

Τροπολογία 251
Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Lina Gálvez Muñoz, 
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino, Evelyn 
Regner, Marianne Vind, Milan Brglez, Brando Benifei, Leszek Miller, Gabriele 
Bischoff, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπενθυμίζει ειδικότερα τη σημασία 10. υπενθυμίζει ειδικότερα τη σημασία 
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να επεκταθούν τα δικαιώματα κοινωνικής 
προστασίας στους αυτοαπασχολούμενους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που 
μεταβαίνουν από ένα καθεστώς σε άλλο ή 
που υπάγονται σε αμφότερα τα καθεστώτα, 
για συστήματα που καλύπτουν παροχές 
μητρότητας και ισοδύναμες γονικές 
παροχές, καθώς και για παροχές ανεργίας, 
ασθένειας, υγειονομικής περίθαλψης και 
γήρατος·

να επεκταθούν τα δικαιώματα κοινωνικής 
προστασίας στους αυτοαπασχολούμενους 
εργαζομένους βάσει πλατφόρμας, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που 
μεταβαίνουν από ένα καθεστώς σε άλλο ή 
που υπάγονται σε αμφότερα τα καθεστώτα, 
για συστήματα που καλύπτουν παροχές 
μητρότητας και ισοδύναμες γονικές 
παροχές, καθώς και για παροχές ανεργίας, 
ασθένειας, υγειονομικής περίθαλψης και 
γήρατος·

Or. en

Τροπολογία 252
Radan Kanev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπενθυμίζει ειδικότερα τη σημασία 
να επεκταθούν τα δικαιώματα κοινωνικής 
προστασίας στους αυτοαπασχολούμενους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που 
μεταβαίνουν από ένα καθεστώς σε άλλο ή 
που υπάγονται σε αμφότερα τα καθεστώτα, 
για συστήματα που καλύπτουν παροχές 
μητρότητας και ισοδύναμες γονικές 
παροχές, καθώς και για παροχές ανεργίας, 
ασθένειας, υγειονομικής περίθαλψης και 
γήρατος·

10. υπενθυμίζει ειδικότερα τη σημασία 
να επεκταθούν τα δικαιώματα κοινωνικής 
προστασίας στους αυτοαπασχολούμενους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που 
μεταβαίνουν από ένα καθεστώς σε άλλο ή 
που υπάγονται σε αμφότερα τα καθεστώτα, 
για συστήματα που καλύπτουν παροχές 
μητρότητας και ισοδύναμες γονικές 
παροχές, καθώς και για παροχές ανεργίας, 
ασθένειας, υγειονομικής περίθαλψης και 
γήρατος· όσον αφορά τις εν λόγω 
παροχές, αναγνωρίζονται οι 
ιδιαιτερότητες του ωραρίου εργασίας 
αλλά δεν χρησιμοποιούνται περιορισμοί 
του ωραρίου εργασίας ως λόγος για 
εξαίρεση από κοινωνική κάλυψη·

Or. en

Τροπολογία 253
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπενθυμίζει ειδικότερα τη σημασία 
να επεκταθούν τα δικαιώματα κοινωνικής 
προστασίας στους αυτοαπασχολούμενους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που 
μεταβαίνουν από ένα καθεστώς σε άλλο ή 
που υπάγονται σε αμφότερα τα καθεστώτα, 
για συστήματα που καλύπτουν παροχές 
μητρότητας και ισοδύναμες γονικές 
παροχές, καθώς και για παροχές ανεργίας, 
ασθένειας, υγειονομικής περίθαλψης και 
γήρατος·

10. υπενθυμίζει ειδικότερα τη σημασία 
να επεκταθούν τα δικαιώματα κοινωνικής 
προστασίας στους αυτοαπασχολούμενους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που 
μεταβαίνουν από ένα καθεστώς σε άλλο ή 
που υπάγονται σε αμφότερα τα καθεστώτα, 
για συστήματα που καλύπτουν παροχές 
μητρότητας και ισοδύναμες γονικές 
παροχές, καθώς και για παροχές ανεργίας, 
ασθένειας, υγειονομικής περίθαλψης και 
γήρατος· τονίζει ότι οι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμα αντιμετωπίζουν μοναδικές 
προκλήσεις όσον αφορά την κάλυψη των 
απαιτήσεων επιλεξιμότητας και τη 
συσσώρευση παροχών κοινωνικής 
ασφάλισης, πράγμα που με τη σειρά του 
επηρεάζει την οικονομική σταθερότητα 
και την αλληλεγγύη των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης·

Or. en

Τροπολογία 254
Radan Kanev, Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί την Επιτροπή, κατά την 
κατάρτιση προτάσεων κανονισμών, να 
εξετάζει τις γενικές τάσεις στην αγορά 
εργασίας, και ειδικότερα την τάση για 
ευελιξία του χρόνου εργασίας, η οποία 
εμφανίζεται χαρακτηριστικά, μεταξύ 
άλλων, στην εργασία σε πλατφόρμα, και 
να εξετάζει τα ζητήματα κοινωνικής 
προστασίας τα οποία προκύπτουν από τις 
εν λόγω τάσεις, και ειδικότερα τη 
φορητότητα συσσωρευμένων κοινωνικών 
δικαιωμάτων και παροχών· υπογραμμίζει 
ότι είναι σημαντικό να ρυθμιστεί η χρήση 
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προηγμένων τεχνολογιών προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συσσώρευση και η 
φορητότητα των κοινωνικών 
δικαιωμάτων και παροχών·

Or. en

Τροπολογία 255
Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 5 (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Παροχή πρόσβασης σε μορφές 
εκπροσώπησης και δυνατότητα άσκησης 
δικαιωμάτων συλλογικής 
διαπραγμάτευσης
(Να προστεθεί πριν από την 
παράγραφο 11.)

Or. en

Τροπολογία 256
Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. αναγνωρίζει ότι η ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα 
συλλογικής διαπραγμάτευσης αποτελούν 
θεμελιώδη δικαιώματα για όλους τους 
εργαζομένους, και πιστεύει ότι θα πρέπει 
μια οδηγία σχετικά με τους εργαζομένους 
σε πλατφόρμα να διασφαλίζει την 
αποτελεσματικότητα και την επιβολή των 
δικαιωμάτων αυτών· σημειώνει ότι 
δύναται να διαμορφωθούν μη 
ισορροπημένες σχέσεις μεταξύ των 
ψηφιακών πλατφορμών εργασίας και των 

11. αναγνωρίζει ότι η ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα 
συλλογικής διαπραγμάτευσης αποτελούν 
θεμελιώδη δικαιώματα για όλους τους 
εργαζομένους, και πιστεύει, στο πλαίσιο 
αυτό, ότι μια πρωτοβουλία σχετικά με 
τους εργαζομένους σε πλατφόρμα θα 
πρέπει να προσδιορίζει μέτρα σχετικά με 
τον τρόπο αύξησης των δυνατοτήτων 
των αυτοαπασχολουμένων όσον αφορά τη 
διεκδίκηση κατάλληλων εργασιακών 
συνθηκών·



AM\1227764EL.docx 151/213 PE689.807v02-00

EL

εργαζομένων, οι οποίοι ενδέχεται να μην 
διαθέτουν την ατομική διαπραγματευτική 
ισχύ ώστε να διαπραγματευθούν τους 
όρους και τις προϋποθέσεις τους· 
σημειώνει ακόμη ότι προκύπτουν επίσης 
πρακτικά ζητήματα, όπως η έλλειψη 
κοινών μέσων επικοινωνίας και 
ευκαιριών για συναντήσεις επιγραμμικά ή 
με φυσική παρουσία, πράγμα που μπορεί 
να εμποδίσει τη συλλογική εκπροσώπηση 
στην πράξη· καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τα εν λόγω κωλύματα στην 
πρότασή της· τονίζει την ανάγκη να 
εκπροσωπούνται κατάλληλα τόσο οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα όσο και οι 
πλατφόρμες, προκειμένου να 
διευκολύνεται ο κοινωνικός διάλογος·

Or. en

Τροπολογία 257
Jarosław Duda, Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. αναγνωρίζει ότι η ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα 
συλλογικής διαπραγμάτευσης αποτελούν 
θεμελιώδη δικαιώματα για όλους τους 
εργαζομένους, και πιστεύει ότι θα πρέπει 
μια οδηγία σχετικά με τους εργαζομένους 
σε πλατφόρμα να διασφαλίζει την 
αποτελεσματικότητα και την επιβολή των 
δικαιωμάτων αυτών· σημειώνει ότι 
δύναται να διαμορφωθούν μη 
ισορροπημένες σχέσεις μεταξύ των 
ψηφιακών πλατφορμών εργασίας και των 
εργαζομένων, οι οποίοι ενδέχεται να μην 
διαθέτουν την ατομική διαπραγματευτική 
ισχύ ώστε να διαπραγματευθούν τους 
όρους και τις προϋποθέσεις τους· 
σημειώνει ακόμη ότι προκύπτουν επίσης 
πρακτικά ζητήματα, όπως η έλλειψη 
κοινών μέσων επικοινωνίας και ευκαιριών 

11. αναγνωρίζει ότι η ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα 
συλλογικής διαπραγμάτευσης αποτελούν 
δικαιώματα για όλους τους εργαζομένους· 
σημειώνει ότι δύναται να διαμορφωθούν 
μη ισορροπημένες σχέσεις μεταξύ των 
ψηφιακών πλατφορμών εργασίας και των 
εργαζομένων, οι οποίοι ενδέχεται να μην 
διαθέτουν την ατομική διαπραγματευτική 
ισχύ ώστε να διαπραγματευθούν τους 
όρους και τις προϋποθέσεις τους· 
σημειώνει ακόμη ότι προκύπτουν επίσης 
πρακτικά ζητήματα, όπως η έλλειψη 
κοινών μέσων επικοινωνίας και ευκαιριών 
για συναντήσεις επιγραμμικά ή με φυσική 
παρουσία·
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για συναντήσεις επιγραμμικά ή με φυσική 
παρουσία, πράγμα που μπορεί να 
εμποδίσει τη συλλογική εκπροσώπηση 
στην πράξη· καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τα εν λόγω κωλύματα στην 
πρότασή της· τονίζει την ανάγκη να 
εκπροσωπούνται κατάλληλα τόσο οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα όσο και οι 
πλατφόρμες, προκειμένου να 
διευκολύνεται ο κοινωνικός διάλογος·

Or. en

Τροπολογία 258
Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Lina Gálvez Muñoz, 
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino, Evelyn 
Regner, Marianne Vind, Milan Brglez, Brando Benifei, Leszek Miller, Gabriele 
Bischoff, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. αναγνωρίζει ότι η ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα 
συλλογικής διαπραγμάτευσης αποτελούν 
θεμελιώδη δικαιώματα για όλους τους 
εργαζομένους, και πιστεύει ότι θα πρέπει 
μια οδηγία σχετικά με τους εργαζομένους 
σε πλατφόρμα να διασφαλίζει την 
αποτελεσματικότητα και την επιβολή των 
δικαιωμάτων αυτών· σημειώνει ότι 
δύναται να διαμορφωθούν μη 
ισορροπημένες σχέσεις μεταξύ των 
ψηφιακών πλατφορμών εργασίας και των 
εργαζομένων, οι οποίοι ενδέχεται να μην 
διαθέτουν την ατομική διαπραγματευτική 
ισχύ ώστε να διαπραγματευθούν τους 
όρους και τις προϋποθέσεις τους· 
σημειώνει ακόμη ότι προκύπτουν επίσης 
πρακτικά ζητήματα, όπως η έλλειψη 
κοινών μέσων επικοινωνίας και ευκαιριών 
για συναντήσεις επιγραμμικά ή με φυσική 
παρουσία, πράγμα που μπορεί να 
εμποδίσει τη συλλογική εκπροσώπηση 
στην πράξη· καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τα εν λόγω κωλύματα στην 
πρότασή της· τονίζει την ανάγκη να 

11. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα 
συλλογικής διαπραγμάτευσης αποτελούν 
θεμελιώδη δικαιώματα για όλους τους 
εργαζομένους· εκφράζει ανησυχία για τις 
μη ισορροπημένες και ασύμμετρες σχέσεις 
μεταξύ των ψηφιακών πλατφορμών 
εργασίας και των εργαζομένων, οι οποίοι 
δεν διαθέτουν την ατομική 
διαπραγματευτική ισχύ ώστε να 
διαπραγματευθούν δίκαιους όρους και 
προϋποθέσεις· σημειώνει ακόμη ότι 
προκύπτουν επίσης πρακτικά ζητήματα για 
εργαζομένους βάσει πλατφόρμας, όπως η 
έλλειψη κοινών μέσων επικοινωνίας και 
ευκαιριών για συναντήσεις επιγραμμικά ή 
με φυσική παρουσία, πράγμα που μπορεί 
να εμποδίσει τη συλλογική εκπροσώπηση 
στην πράξη· καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τα εν λόγω κωλύματα στην 
πρότασή της· τονίζει την ανάγκη να 
οργανώνονται και να εκπροσωπούνται 
κατάλληλα τόσο οι εργαζόμενοι βάσει 
πλατφόρμας όσο και οι πλατφόρμες, 
προκειμένου να διευκολύνεται ο 
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εκπροσωπούνται κατάλληλα τόσο οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα όσο και οι 
πλατφόρμες, προκειμένου να 
διευκολύνεται ο κοινωνικός διάλογος·

κοινωνικός διάλογος και οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις·

Or. en

Τροπολογία 259
Dominique Bilde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. αναγνωρίζει ότι η ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα 
συλλογικής διαπραγμάτευσης αποτελούν 
θεμελιώδη δικαιώματα για όλους τους 
εργαζομένους, και πιστεύει ότι θα πρέπει 
μια οδηγία σχετικά με τους εργαζομένους 
σε πλατφόρμα να διασφαλίζει την 
αποτελεσματικότητα και την επιβολή των 
δικαιωμάτων αυτών· σημειώνει ότι δύναται 
να διαμορφωθούν μη ισορροπημένες 
σχέσεις μεταξύ των ψηφιακών 
πλατφορμών εργασίας και των 
εργαζομένων, οι οποίοι ενδέχεται να μην 
διαθέτουν την ατομική διαπραγματευτική 
ισχύ ώστε να διαπραγματευθούν τους 
όρους και τις προϋποθέσεις τους· 
σημειώνει ακόμη ότι προκύπτουν επίσης 
πρακτικά ζητήματα, όπως η έλλειψη 
κοινών μέσων επικοινωνίας και ευκαιριών 
για συναντήσεις επιγραμμικά ή με φυσική 
παρουσία, πράγμα που μπορεί να 
εμποδίσει τη συλλογική εκπροσώπηση 
στην πράξη· καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τα εν λόγω κωλύματα στην 
πρότασή της· τονίζει την ανάγκη να 
εκπροσωπούνται κατάλληλα τόσο οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα όσο και οι 
πλατφόρμες, προκειμένου να 
διευκολύνεται ο κοινωνικός διάλογος·

11. αναγνωρίζει ότι η ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα 
συλλογικής διαπραγμάτευσης αποτελούν 
θεμελιώδη δικαιώματα για όλους τους 
εργαζομένους, και πιστεύει ότι θα πρέπει 
τα κράτη μέλη, που ρυθμίζουν το πλαίσιο 
στο οποίο οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα 
ασκούν τις δραστηριότητές τους, να 
διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα και 
την επιβολή των δικαιωμάτων αυτών· 
σημειώνει ότι δύναται να διαμορφωθούν 
μη ισορροπημένες σχέσεις μεταξύ των 
ψηφιακών πλατφορμών εργασίας και των 
εργαζομένων, οι οποίοι ενδέχεται να μην 
διαθέτουν την ατομική διαπραγματευτική 
ισχύ ώστε να διαπραγματευθούν τους 
όρους και τις προϋποθέσεις τους· 
σημειώνει ακόμη ότι προκύπτουν επίσης 
πρακτικά ζητήματα, όπως η έλλειψη 
κοινών μέσων επικοινωνίας και ευκαιριών 
για συναντήσεις επιγραμμικά ή με φυσική 
παρουσία, πράγμα που μπορεί να 
εμποδίσει τη συλλογική εκπροσώπηση 
στην πράξη· τονίζει την ανάγκη να 
εκπροσωπούνται κατάλληλα τόσο οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα όσο και οι 
πλατφόρμες, προκειμένου να 
διευκολύνεται ο κοινωνικός διάλογος·

Or. fr
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Τροπολογία 260
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. αναγνωρίζει ότι η ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα 
συλλογικής διαπραγμάτευσης αποτελούν 
θεμελιώδη δικαιώματα για όλους τους 
εργαζομένους, και πιστεύει ότι θα πρέπει 
μια οδηγία σχετικά με τους εργαζομένους 
σε πλατφόρμα να διασφαλίζει την 
αποτελεσματικότητα και την επιβολή των 
δικαιωμάτων αυτών· σημειώνει ότι 
δύναται να διαμορφωθούν μη 
ισορροπημένες σχέσεις μεταξύ των 
ψηφιακών πλατφορμών εργασίας και των 
εργαζομένων, οι οποίοι ενδέχεται να μην 
διαθέτουν την ατομική διαπραγματευτική 
ισχύ ώστε να διαπραγματευθούν τους 
όρους και τις προϋποθέσεις τους· 
σημειώνει ακόμη ότι προκύπτουν επίσης 
πρακτικά ζητήματα, όπως η έλλειψη 
κοινών μέσων επικοινωνίας και ευκαιριών 
για συναντήσεις επιγραμμικά ή με φυσική 
παρουσία, πράγμα που μπορεί να 
εμποδίσει τη συλλογική εκπροσώπηση 
στην πράξη· καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τα εν λόγω κωλύματα στην 
πρότασή της· τονίζει την ανάγκη να 
εκπροσωπούνται κατάλληλα τόσο οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα όσο και οι 
πλατφόρμες, προκειμένου να 
διευκολύνεται ο κοινωνικός διάλογος·

11. αναγνωρίζει ότι η ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα 
συλλογικής διαπραγμάτευσης αποτελούν 
θεμελιώδη δικαιώματα για όλους τους 
εργαζομένους· σημειώνει ότι δύναται να 
διαμορφωθούν μη ισορροπημένες σχέσεις 
μεταξύ των ψηφιακών πλατφορμών 
εργασίας και των εργαζομένων, οι οποίοι 
ενδέχεται να μην διαθέτουν την ατομική 
διαπραγματευτική ισχύ ώστε να 
διαπραγματευθούν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις τους· σημειώνει ακόμη ότι 
προκύπτουν επίσης πρακτικά ζητήματα, 
όπως η έλλειψη κοινών μέσων 
επικοινωνίας και ευκαιριών για 
συναντήσεις επιγραμμικά ή με φυσική 
παρουσία, πράγμα που μπορεί να 
εμποδίσει τη συλλογική εκπροσώπηση 
στην πράξη· καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τα εν λόγω κωλύματα στην 
πρότασή της· τονίζει την ανάγκη να 
εκπροσωπούνται κατάλληλα τόσο οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα όσο και οι 
πλατφόρμες, προκειμένου να 
διευκολύνεται ο κοινωνικός διάλογος·

Or. en

Τροπολογία 261
Dragoș Pîslaru, Alin Mituța

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. αναγνωρίζει ότι η ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα 
συλλογικής διαπραγμάτευσης αποτελούν 
θεμελιώδη δικαιώματα για όλους τους 
εργαζομένους, και πιστεύει ότι θα πρέπει 
μια οδηγία σχετικά με τους εργαζομένους 
σε πλατφόρμα να διασφαλίζει την 
αποτελεσματικότητα και την επιβολή των 
δικαιωμάτων αυτών· σημειώνει ότι 
δύναται να διαμορφωθούν μη 
ισορροπημένες σχέσεις μεταξύ των 
ψηφιακών πλατφορμών εργασίας και των 
εργαζομένων, οι οποίοι ενδέχεται να μην 
διαθέτουν την ατομική διαπραγματευτική 
ισχύ ώστε να διαπραγματευθούν τους 
όρους και τις προϋποθέσεις τους· 
σημειώνει ακόμη ότι προκύπτουν επίσης 
πρακτικά ζητήματα, όπως η έλλειψη 
κοινών μέσων επικοινωνίας και ευκαιριών 
για συναντήσεις επιγραμμικά ή με φυσική 
παρουσία, πράγμα που μπορεί να 
εμποδίσει τη συλλογική εκπροσώπηση 
στην πράξη· καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τα εν λόγω κωλύματα στην 
πρότασή της· τονίζει την ανάγκη να 
εκπροσωπούνται κατάλληλα τόσο οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα όσο και οι 
πλατφόρμες, προκειμένου να 
διευκολύνεται ο κοινωνικός διάλογος·

11. αναγνωρίζει ότι η ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα 
συλλογικής διαπραγμάτευσης αποτελούν 
θεμελιώδη δικαιώματα για όλους τους 
εργαζομένους, και πιστεύει ότι θα πρέπει 
μια οδηγία σχετικά με τους εργαζομένους 
σε πλατφόρμα να διασφαλίζει την 
αποτελεσματικότητα και την επιβολή των 
δικαιωμάτων αυτών· σημειώνει ότι οι 
ψηφιακές λύσεις μπορούν διευκολύνουν 
την άσκηση του δικαιώματος του 
συνεταιρίζεσθαι και να οδηγήσουν σε νέα 
είδη κοινωνικού διαλόγου και πιστεύει ότι 
οι πλατφόρμες μπορούν να ηγηθούν της 
συζήτησης σχετικά με το θέμα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, δεδομένων των 
καινοτόμων προσεγγίσεων που υιοθετούν 
για παλαιά προβλήματα, ώστε να 
αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο να 
διαμορφωθούν μη ισορροπημένες σχέσεις 
μεταξύ των ψηφιακών πλατφορμών 
εργασίας και των εργαζομένων, οι οποίοι 
ενδέχεται να μην διαθέτουν την ατομική 
διαπραγματευτική ισχύ ώστε να 
διαπραγματευθούν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις τους· σημειώνει ότι 
ζητήματα όπως η έλλειψη κοινών μέσων 
επικοινωνίας και ευκαιριών για 
συναντήσεις επιγραμμικά ή με φυσική 
παρουσία μπορούν να αντιμετωπιστούν 
μέσω ψηφιακών λύσεων, τις οποίες οι 
πλατφόρμες ενσωματώνουν στις 
εφαρμογές των εργαζομένων, ώστε να 
ανοιχθούν νέες προοπτικές για διάλογο 
και οργάνωση· καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τα εν λόγω κωλύματα στην 
πρότασή της· τονίζει την ανάγκη να 
εκπροσωπούνται κατάλληλα τόσο οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα όσο και οι 
πλατφόρμες, προκειμένου να 
διευκολύνεται ο κοινωνικός διάλογος·

Or. en

Τροπολογία 262
Dominique Bilde
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. αναγνωρίζει ότι η ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα 
συλλογικής διαπραγμάτευσης αποτελούν 
θεμελιώδη δικαιώματα για όλους τους 
εργαζομένους, και πιστεύει ότι θα πρέπει 
μια οδηγία σχετικά με τους εργαζομένους 
σε πλατφόρμα να διασφαλίζει την 
αποτελεσματικότητα και την επιβολή των 
δικαιωμάτων αυτών· σημειώνει ότι δύναται 
να διαμορφωθούν μη ισορροπημένες 
σχέσεις μεταξύ των ψηφιακών 
πλατφορμών εργασίας και των 
εργαζομένων, οι οποίοι ενδέχεται να μην 
διαθέτουν την ατομική διαπραγματευτική 
ισχύ ώστε να διαπραγματευθούν τους 
όρους και τις προϋποθέσεις τους· 
σημειώνει ακόμη ότι προκύπτουν επίσης 
πρακτικά ζητήματα, όπως η έλλειψη 
κοινών μέσων επικοινωνίας και ευκαιριών 
για συναντήσεις επιγραμμικά ή με φυσική 
παρουσία, πράγμα που μπορεί να 
εμποδίσει τη συλλογική εκπροσώπηση 
στην πράξη· καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τα εν λόγω κωλύματα στην 
πρότασή της· τονίζει την ανάγκη να 
εκπροσωπούνται κατάλληλα τόσο οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα όσο και οι 
πλατφόρμες, προκειμένου να 
διευκολύνεται ο κοινωνικός διάλογος·

11. αναγνωρίζει ότι η ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα 
συλλογικής διαπραγμάτευσης αποτελούν 
θεμελιώδη δικαιώματα για όλους τους 
εργαζομένους, και πιστεύει ότι θα πρέπει 
μια οδηγία σχετικά με τους εργαζομένους 
σε πλατφόρμα να διασφαλίζει την 
αποτελεσματικότητα και την επιβολή των 
δικαιωμάτων αυτών· σημειώνει ότι δύναται 
να διαμορφωθούν μη ισορροπημένες 
σχέσεις μεταξύ των ψηφιακών 
πλατφορμών εργασίας και των 
εργαζομένων, οι οποίοι ενδέχεται να μην 
διαθέτουν την ατομική διαπραγματευτική 
ισχύ ώστε να διαπραγματευθούν τους 
όρους και τις προϋποθέσεις τους· 
σημειώνει ακόμη ότι προκύπτουν επίσης 
πρακτικά ζητήματα, όπως η έλλειψη 
κοινών μέσων επικοινωνίας και ευκαιριών 
για συναντήσεις επιγραμμικά ή με φυσική 
παρουσία, πράγμα που μπορεί να 
εμποδίσει τη συλλογική εκπροσώπηση 
στην πράξη· τονίζει την ανάγκη να 
εκπροσωπούνται κατάλληλα τόσο οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα όσο και οι 
πλατφόρμες, προκειμένου να 
διευκολύνεται ο κοινωνικός διάλογος·

Or. fr

Τροπολογία 263
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. αναγνωρίζει ότι η ελευθερία του 11. αναγνωρίζει ότι η ελευθερία του 
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συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα 
συλλογικής διαπραγμάτευσης αποτελούν 
θεμελιώδη δικαιώματα για όλους τους 
εργαζομένους, και πιστεύει ότι θα πρέπει 
μια οδηγία σχετικά με τους εργαζομένους 
σε πλατφόρμα να διασφαλίζει την 
αποτελεσματικότητα και την επιβολή των 
δικαιωμάτων αυτών· σημειώνει ότι δύναται 
να διαμορφωθούν μη ισορροπημένες 
σχέσεις μεταξύ των ψηφιακών 
πλατφορμών εργασίας και των 
εργαζομένων, οι οποίοι ενδέχεται να μην 
διαθέτουν την ατομική διαπραγματευτική 
ισχύ ώστε να διαπραγματευθούν τους 
όρους και τις προϋποθέσεις τους· 
σημειώνει ακόμη ότι προκύπτουν επίσης 
πρακτικά ζητήματα, όπως η έλλειψη 
κοινών μέσων επικοινωνίας και ευκαιριών 
για συναντήσεις επιγραμμικά ή με φυσική 
παρουσία, πράγμα που μπορεί να 
εμποδίσει τη συλλογική εκπροσώπηση 
στην πράξη· καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τα εν λόγω κωλύματα στην 
πρότασή της· τονίζει την ανάγκη να 
εκπροσωπούνται κατάλληλα τόσο οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα όσο και οι 
πλατφόρμες, προκειμένου να 
διευκολύνεται ο κοινωνικός διάλογος·

συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα 
συλλογικής διαπραγμάτευσης αποτελούν 
θεμελιώδη δικαιώματα για όλους τους 
εργαζομένους, και πιστεύει ότι θα πρέπει 
οι πλατφόρμες να διασφαλίζουν την 
αποτελεσματικότητα και την επιβολή των 
δικαιωμάτων αυτών· σημειώνει ότι δύναται 
να διαμορφωθούν μη ισορροπημένες 
σχέσεις μεταξύ των ψηφιακών 
πλατφορμών εργασίας και των 
εργαζομένων, οι οποίοι ενδέχεται να μην 
διαθέτουν την ατομική διαπραγματευτική 
ισχύ ώστε να διαπραγματευθούν τους 
όρους και τις προϋποθέσεις τους· 
σημειώνει ακόμη ότι προκύπτουν επίσης 
πρακτικά ζητήματα, όπως η έλλειψη 
κοινών μέσων επικοινωνίας και ευκαιριών 
για συναντήσεις επιγραμμικά ή με φυσική 
παρουσία, πράγμα που μπορεί να 
εμποδίσει τη συλλογική εκπροσώπηση 
στην πράξη· καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τα εν λόγω κωλύματα στην 
πρότασή της· τονίζει την ανάγκη να 
εκπροσωπούνται κατάλληλα τόσο οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα όσο και οι 
πλατφόρμες, προκειμένου να 
διευκολύνεται ο κοινωνικός διάλογος·

Or. es

Τροπολογία 264
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. αναγνωρίζει ότι η ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα 
συλλογικής διαπραγμάτευσης αποτελούν 
θεμελιώδη δικαιώματα για όλους τους 
εργαζομένους, και πιστεύει ότι θα πρέπει 
μια οδηγία σχετικά με τους εργαζομένους 
σε πλατφόρμα να διασφαλίζει την 
αποτελεσματικότητα και την επιβολή των 

11. αναγνωρίζει ότι η ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα 
συλλογικής διαπραγμάτευσης αποτελούν 
θεμελιώδη δικαιώματα για όλους τους 
εργαζομένους, και πιστεύει ότι θα πρέπει 
μια οδηγία σχετικά με τους εργαζομένους 
σε πλατφόρμα να διασφαλίζει την 
αποτελεσματικότητα και την επιβολή των 
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δικαιωμάτων αυτών· σημειώνει ότι 
δύναται να διαμορφωθούν μη 
ισορροπημένες σχέσεις μεταξύ των 
ψηφιακών πλατφορμών εργασίας και των 
εργαζομένων, οι οποίοι ενδέχεται να μην 
διαθέτουν την ατομική διαπραγματευτική 
ισχύ ώστε να διαπραγματευθούν τους 
όρους και τις προϋποθέσεις τους· 
σημειώνει ακόμη ότι προκύπτουν επίσης 
πρακτικά ζητήματα, όπως η έλλειψη 
κοινών μέσων επικοινωνίας και ευκαιριών 
για συναντήσεις επιγραμμικά ή με φυσική 
παρουσία, πράγμα που μπορεί να 
εμποδίσει τη συλλογική εκπροσώπηση 
στην πράξη· καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τα εν λόγω κωλύματα στην 
πρότασή της· τονίζει την ανάγκη να 
εκπροσωπούνται κατάλληλα τόσο οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα όσο και οι 
πλατφόρμες, προκειμένου να 
διευκολύνεται ο κοινωνικός διάλογος·

δικαιωμάτων αυτών· σημειώνει ότι 
εμφανίζονται μη ισορροπημένες και 
ασύμμετρες σχέσεις μεταξύ των ψηφιακών 
πλατφορμών εργασίας και των 
εργαζομένων, οι οποίοι ενδέχεται να μην 
διαθέτουν την ατομική διαπραγματευτική 
ισχύ ώστε να διαπραγματευθούν τους 
όρους και τις προϋποθέσεις τους· 
σημειώνει ακόμη ότι προκύπτουν επίσης 
πρακτικά ζητήματα, όπως η έλλειψη 
κοινών μέσων επικοινωνίας και ευκαιριών 
για συναντήσεις επιγραμμικά ή με φυσική 
παρουσία και η ενεργός παρέμβαση των 
ψηφιακών πλατφορμών εργασίας μέσω 
της αλγοριθμικής κατανομής εργασιών, 
με στόχο την παρεμπόδιση του 
συνέρχεσθαι των εργαζομένων, πράγμα 
που μπορεί να εμποδίσει τη συλλογική 
εκπροσώπηση στην πράξη· καλεί την 
Επιτροπή να αντιμετωπίσει τα εν λόγω 
κωλύματα στην πρότασή της· τονίζει την 
ανάγκη να εκπροσωπούνται κατάλληλα 
τόσο οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα όσο 
και οι πλατφόρμες, προκειμένου να 
διευκολύνεται ο κοινωνικός διάλογος, οι 
συλλογικές διαπραγματεύσεις και η 
εκπροσώπηση των εργαζομένων μέσω 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων·

Or. en

Τροπολογία 265
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. αναγνωρίζει ότι η ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα 
συλλογικής διαπραγμάτευσης αποτελούν 
θεμελιώδη δικαιώματα για όλους τους 
εργαζομένους, και πιστεύει ότι θα πρέπει 
μια οδηγία σχετικά με τους εργαζομένους 
σε πλατφόρμα να διασφαλίζει την 
αποτελεσματικότητα και την επιβολή των 

11. αναγνωρίζει ότι η ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα 
συλλογικής διαπραγμάτευσης αποτελούν 
θεμελιώδη δικαιώματα για όλους τους 
εργαζομένους, και πιστεύει ότι θα πρέπει 
μια οδηγία σχετικά με τους εργαζομένους 
σε πλατφόρμα να διασφαλίζει την 
αποτελεσματικότητα, την πλήρη 



AM\1227764EL.docx 159/213 PE689.807v02-00

EL

δικαιωμάτων αυτών· σημειώνει ότι δύναται 
να διαμορφωθούν μη ισορροπημένες 
σχέσεις μεταξύ των ψηφιακών 
πλατφορμών εργασίας και των 
εργαζομένων, οι οποίοι ενδέχεται να μην 
διαθέτουν την ατομική διαπραγματευτική 
ισχύ ώστε να διαπραγματευθούν τους 
όρους και τις προϋποθέσεις τους· 
σημειώνει ακόμη ότι προκύπτουν επίσης 
πρακτικά ζητήματα, όπως η έλλειψη 
κοινών μέσων επικοινωνίας και ευκαιριών 
για συναντήσεις επιγραμμικά ή με φυσική 
παρουσία, πράγμα που μπορεί να 
εμποδίσει τη συλλογική εκπροσώπηση 
στην πράξη· καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τα εν λόγω κωλύματα στην 
πρότασή της· τονίζει την ανάγκη να 
εκπροσωπούνται κατάλληλα τόσο οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα όσο και οι 
πλατφόρμες, προκειμένου να 
διευκολύνεται ο κοινωνικός διάλογος·

εφαρμογή και την επιβολή των 
δικαιωμάτων αυτών· σημειώνει ότι δύναται 
να διαμορφωθούν μη ισορροπημένες και 
ασύμμετρες σχέσεις μεταξύ των ψηφιακών 
πλατφορμών εργασίας και των 
εργαζομένων, οι οποίοι ενδέχεται να μην 
διαθέτουν την ατομική διαπραγματευτική 
ισχύ ώστε να διαπραγματευθούν δίκαιους 
όρους και προϋποθέσεις· σημειώνει ακόμη 
ότι προκύπτουν επίσης πρακτικά 
ζητήματα, όπως η έλλειψη κοινών μέσων 
επικοινωνίας και ευκαιριών για 
συναντήσεις επιγραμμικά ή με φυσική 
παρουσία, πράγμα που μπορεί να 
εμποδίσει τη συλλογική εκπροσώπηση 
στην πράξη· καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τα εν λόγω κωλύματα στην 
πρότασή της· τονίζει την ανάγκη να 
εκπροσωπούνται κατάλληλα τόσο οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα όσο και οι 
πλατφόρμες, προκειμένου να 
διευκολύνεται ο κοινωνικός διάλογος, οι 
συλλογικές διαπραγματεύσεις και η 
εκπροσώπηση των εργαζομένων μέσω 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων·

Or. en

Τροπολογία 266
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. αναγνωρίζει ότι η ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα 
συλλογικής διαπραγμάτευσης αποτελούν 
θεμελιώδη δικαιώματα για όλους τους 
εργαζομένους, και πιστεύει ότι θα πρέπει 
μια οδηγία σχετικά με τους εργαζομένους 
σε πλατφόρμα να διασφαλίζει την 
αποτελεσματικότητα και την επιβολή των 
δικαιωμάτων αυτών· σημειώνει ότι δύναται 
να διαμορφωθούν μη ισορροπημένες 
σχέσεις μεταξύ των ψηφιακών 

11. αναγνωρίζει ότι η ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα 
συλλογικής διαπραγμάτευσης αποτελούν 
θεμελιώδη δικαιώματα για όλους τους 
εργαζομένους, και πιστεύει ότι θα πρέπει 
μια οδηγία σχετικά με τους εργαζομένους 
σε πλατφόρμα να διασφαλίζει την 
αποτελεσματικότητα, την πλήρη 
εφαρμογή και την επιβολή των 
δικαιωμάτων αυτών· σημειώνει ότι δύναται 
να διαμορφωθούν μη ισορροπημένες και 
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πλατφορμών εργασίας και των 
εργαζομένων, οι οποίοι ενδέχεται να μην 
διαθέτουν την ατομική διαπραγματευτική 
ισχύ ώστε να διαπραγματευθούν τους 
όρους και τις προϋποθέσεις τους· 
σημειώνει ακόμη ότι προκύπτουν επίσης 
πρακτικά ζητήματα, όπως η έλλειψη 
κοινών μέσων επικοινωνίας και ευκαιριών 
για συναντήσεις επιγραμμικά ή με φυσική 
παρουσία, πράγμα που μπορεί να 
εμποδίσει τη συλλογική εκπροσώπηση 
στην πράξη· καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τα εν λόγω κωλύματα στην 
πρότασή της· τονίζει την ανάγκη να 
εκπροσωπούνται κατάλληλα τόσο οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα όσο και οι 
πλατφόρμες, προκειμένου να 
διευκολύνεται ο κοινωνικός διάλογος·

ασύμμετρες σχέσεις μεταξύ των ψηφιακών 
πλατφορμών εργασίας και των 
εργαζομένων, οι οποίοι ενδέχεται να μην 
διαθέτουν την ατομική διαπραγματευτική 
ισχύ ώστε να διαπραγματευθούν δίκαιους 
όρους και προϋποθέσεις· σημειώνει ακόμη 
ότι προκύπτουν επίσης πρακτικά 
ζητήματα, όπως η έλλειψη κοινών μέσων 
επικοινωνίας και ευκαιριών για 
συναντήσεις επιγραμμικά ή με φυσική 
παρουσία, πράγμα που μπορεί να 
εμποδίσει τη συλλογική εκπροσώπηση 
στην πράξη· καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τα εν λόγω κωλύματα στην 
πρότασή της· τονίζει την ανάγκη να 
εκπροσωπούνται κατάλληλα τόσο οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα όσο και οι 
πλατφόρμες, προκειμένου να 
διευκολύνεται ο κοινωνικός διάλογος, οι 
συλλογικές διαπραγματεύσεις και η 
εκπροσώπηση των εργαζομένων μέσω 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων·

Or. en

Τροπολογία 267
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. αναγνωρίζει ότι η ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα 
συλλογικής διαπραγμάτευσης αποτελούν 
θεμελιώδη δικαιώματα για όλους τους 
εργαζομένους, και πιστεύει ότι θα πρέπει 
μια οδηγία σχετικά με τους εργαζομένους 
σε πλατφόρμα να διασφαλίζει την 
αποτελεσματικότητα και την επιβολή των 
δικαιωμάτων αυτών· σημειώνει ότι δύναται 
να διαμορφωθούν μη ισορροπημένες 
σχέσεις μεταξύ των ψηφιακών 
πλατφορμών εργασίας και των 
εργαζομένων, οι οποίοι ενδέχεται να μην 
διαθέτουν την ατομική διαπραγματευτική 

11. αναγνωρίζει ότι η ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα 
συλλογικής διαπραγμάτευσης αποτελούν 
θεμελιώδη δικαιώματα για όλους τους 
εργαζομένους, και πιστεύει ότι θα πρέπει 
μια πρωτοβουλία σχετικά με τους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα να 
διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα και 
την επιβολή των δικαιωμάτων αυτών· 
σημειώνει ότι δύναται να διαμορφωθούν 
μη ισορροπημένες σχέσεις μεταξύ των 
ψηφιακών πλατφορμών εργασίας και των 
εργαζομένων, οι οποίοι ενδέχεται να μην 
διαθέτουν την ατομική διαπραγματευτική 
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ισχύ ώστε να διαπραγματευθούν τους 
όρους και τις προϋποθέσεις τους· 
σημειώνει ακόμη ότι προκύπτουν επίσης 
πρακτικά ζητήματα, όπως η έλλειψη 
κοινών μέσων επικοινωνίας και ευκαιριών 
για συναντήσεις επιγραμμικά ή με φυσική 
παρουσία, πράγμα που μπορεί να 
εμποδίσει τη συλλογική εκπροσώπηση 
στην πράξη· καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τα εν λόγω κωλύματα στην 
πρότασή της· τονίζει την ανάγκη να 
εκπροσωπούνται κατάλληλα τόσο οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα όσο και οι 
πλατφόρμες, προκειμένου να 
διευκολύνεται ο κοινωνικός διάλογος·

ισχύ ώστε να διαπραγματευθούν τους 
όρους και τις προϋποθέσεις τους· 
σημειώνει ακόμη ότι προκύπτουν επίσης 
πρακτικά ζητήματα, όπως η έλλειψη 
κοινών μέσων επικοινωνίας και ευκαιριών 
για συναντήσεις επιγραμμικά ή με φυσική 
παρουσία, πράγμα που μπορεί να 
εμποδίσει τη συλλογική εκπροσώπηση 
στην πράξη· καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τα εν λόγω κωλύματα στην 
πρότασή της· τονίζει την ανάγκη να 
εκπροσωπούνται κατάλληλα τόσο οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα όσο και οι 
πλατφόρμες, προκειμένου να 
διευκολύνεται ο κοινωνικός διάλογος·

Or. fr

Τροπολογία 268
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. αναγνωρίζει ότι η ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα 
συλλογικής διαπραγμάτευσης αποτελούν 
θεμελιώδη δικαιώματα για όλους τους 
εργαζομένους, και πιστεύει ότι θα πρέπει 
μια οδηγία σχετικά με τους εργαζομένους 
σε πλατφόρμα να διασφαλίζει την 
αποτελεσματικότητα και την επιβολή των 
δικαιωμάτων αυτών· σημειώνει ότι δύναται 
να διαμορφωθούν μη ισορροπημένες 
σχέσεις μεταξύ των ψηφιακών 
πλατφορμών εργασίας και των 
εργαζομένων, οι οποίοι ενδέχεται να μην 
διαθέτουν την ατομική διαπραγματευτική 
ισχύ ώστε να διαπραγματευθούν τους 
όρους και τις προϋποθέσεις τους· 
σημειώνει ακόμη ότι προκύπτουν επίσης 
πρακτικά ζητήματα, όπως η έλλειψη 
κοινών μέσων επικοινωνίας και ευκαιριών 
για συναντήσεις επιγραμμικά ή με φυσική 
παρουσία, πράγμα που μπορεί να 
εμποδίσει τη συλλογική εκπροσώπηση 
στην πράξη· καλεί την Επιτροπή να 

11. αναγνωρίζει ότι η ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα 
συλλογικής διαπραγμάτευσης αποτελούν 
θεμελιώδη δικαιώματα για όλους τους 
εργαζομένους, και πιστεύει ότι θα πρέπει 
μια οδηγία σχετικά με τους εργαζομένους 
σε πλατφόρμα να διασφαλίζει την 
αποτελεσματικότητα και την επιβολή των 
δικαιωμάτων αυτών· σημειώνει ότι δύναται 
να διαμορφωθούν μη ισορροπημένες 
σχέσεις μεταξύ των ψηφιακών 
πλατφορμών εργασίας και των 
εργαζομένων, οι οποίοι ενδέχεται να μην 
διαθέτουν την ατομική διαπραγματευτική 
ισχύ ώστε να διαπραγματευθούν τους 
όρους και τις προϋποθέσεις τους· 
σημειώνει ακόμη ότι προκύπτουν επίσης 
πρακτικά ζητήματα, όπως η έλλειψη 
κοινών μέσων επικοινωνίας και ευκαιριών 
για συναντήσεις επιγραμμικά ή με φυσική 
παρουσία, πράγμα που μπορεί να 
εμποδίσει τη συλλογική εκπροσώπηση 
στην πράξη· θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι σε 
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αντιμετωπίσει τα εν λόγω κωλύματα στην 
πρότασή της· τονίζει την ανάγκη να 
εκπροσωπούνται κατάλληλα τόσο οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα όσο και οι 
πλατφόρμες, προκειμένου να 
διευκολύνεται ο κοινωνικός διάλογος·

πλατφόρμα εκτίθενται ιδιαίτερα σε 
ψυχοκοινωνικούς κινδύνους που 
απορρέουν από την έλλειψη προσωπικής 
επαφής με συναδέλφους και την 
απομόνωση2α· καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τα εν λόγω κωλύματα στην 
πρότασή της· τονίζει την ανάγκη να 
εκπροσωπούνται κατάλληλα τόσο οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα όσο και οι 
πλατφόρμες, προκειμένου να 
διευκολύνεται ο κοινωνικός διάλογος·

__________________
2α Smith R, Leberstein S. (2015), «Rights 
on Demand: Ensuring Workplace 
Standards and Worker Security in the On-
Demand Economy» (Δικαιώματα 
κατ’ αίτηση: διασφάλιση προτύπων στον 
χώρο εργασίας και ασφάλειας των 
εργαζομένων στην οικονομία 
κατ’ αίτηση). Νέα Υόρκη, NY: NELP.

Or. en

Τροπολογία 269
Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Marc 
Botenga, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. αναγνωρίζει ότι η ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα 
συλλογικής διαπραγμάτευσης αποτελούν 
θεμελιώδη δικαιώματα για όλους τους 
εργαζομένους, και πιστεύει ότι θα πρέπει 
μια οδηγία σχετικά με τους εργαζομένους 
σε πλατφόρμα να διασφαλίζει την 
αποτελεσματικότητα και την επιβολή των 
δικαιωμάτων αυτών· σημειώνει ότι δύναται 
να διαμορφωθούν μη ισορροπημένες 
σχέσεις μεταξύ των ψηφιακών 
πλατφορμών εργασίας και των 
εργαζομένων, οι οποίοι ενδέχεται να μην 
διαθέτουν την ατομική διαπραγματευτική 

11. αναγνωρίζει ότι η ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα 
συλλογικής διαπραγμάτευσης αποτελούν 
θεμελιώδη δικαιώματα για όλους τους 
εργαζομένους, και πιστεύει ότι θα πρέπει 
μια οδηγία σχετικά με τους εργαζομένους 
σε πλατφόρμα να διασφαλίζει την 
αποτελεσματικότητα, την πλήρη 
εφαρμογή, και την επιβολή των 
δικαιωμάτων αυτών· σημειώνει ότι δύναται 
να διαμορφωθούν μη ισορροπημένες και 
ασύμμετρες σχέσεις μεταξύ των ψηφιακών 
πλατφορμών εργασίας και των 
εργαζομένων, οι οποίοι ενδέχεται να μην 
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ισχύ ώστε να διαπραγματευθούν τους 
όρους και τις προϋποθέσεις τους· 
σημειώνει ακόμη ότι προκύπτουν επίσης 
πρακτικά ζητήματα, όπως η έλλειψη 
κοινών μέσων επικοινωνίας και ευκαιριών 
για συναντήσεις επιγραμμικά ή με φυσική 
παρουσία, πράγμα που μπορεί να 
εμποδίσει τη συλλογική εκπροσώπηση 
στην πράξη· καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τα εν λόγω κωλύματα στην 
πρότασή της· τονίζει την ανάγκη να 
εκπροσωπούνται κατάλληλα τόσο οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα όσο και οι 
πλατφόρμες, προκειμένου να 
διευκολύνεται ο κοινωνικός διάλογος·

διαθέτουν την ατομική διαπραγματευτική 
ισχύ ώστε να διαπραγματευθούν τους 
όρους και τις προϋποθέσεις τους· 
σημειώνει ακόμη ότι προκύπτουν επίσης 
πρακτικά ζητήματα, όπως η έλλειψη 
κοινών μέσων επικοινωνίας και ευκαιριών 
για συναντήσεις επιγραμμικά ή με φυσική 
παρουσία, πράγμα που μπορεί να 
εμποδίσει τη συλλογική εκπροσώπηση 
στην πράξη· καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τα εν λόγω κωλύματα στην 
πρότασή της· τονίζει την ανάγκη να 
εκπροσωπούνται κατάλληλα τόσο οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα όσο και οι 
πλατφόρμες, προκειμένου να 
διευκολύνεται ο κοινωνικός διάλογος, η 
συλλογική διαπραγμάτευση και η 
εκπροσώπηση των εργαζομένων από τα 
συνδικάτα τους·

Or. fr

Τροπολογία 270
Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Lina Gálvez Muñoz, 
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino, Evelyn 
Regner, Marianne Vind, Milan Brglez, Brando Benifei, Leszek Miller, Gabriele 
Bischoff, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. υπογραμμίζει ότι η συνεργατική 
νομική μορφή θα μπορούσε να αποτελέσει 
σημαντικό εργαλείο για οργάνωση των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα από τη βάση 
προς την κορυφή, πράγμα που μπορεί 
επίσης να έχει θετικό αντίκτυπο στην 
εσωτερική δημοκρατία και στην 
ενδυνάμωση των εργαζομένων·

Or. en
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Τροπολογία 271
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. υπογραμμίζει ότι η συνεργατική 
νομική μορφή θα μπορούσε να αποτελέσει 
σημαντικό εργαλείο για οργάνωση των 
εργαζομένων βάσει πλατφόρμας από τη 
βάση προς την κορυφή, πράγμα που 
μπορεί επίσης να έχει θετικό αντίκτυπο 
στην εσωτερική δημοκρατία και στην 
ενδυνάμωση των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 272
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. ζητεί τα κοινωνικά μέτρα να είναι 
κατάλληλα ώστε να μην αποθαρρύνουν το 
επιχειρηματικό πνεύμα των 
επιχειρηματιών και να εξακολουθούν να 
δημιουργούν υπηρεσίες, θέσεις εργασίας 
και πλούτο·

Or. es

Τροπολογία 273
Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει τη λύπη του για τις 
νομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα όσον αφορά τη 

12. σημειώνει τη νομοθεσία που έχει 
θεσπιστεί όσον αφορά τη συλλογική 
εκπροσώπηση των εργαζομένων σε 
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συλλογική εκπροσώπηση, γνωρίζει δε ότι 
οι μεμονωμένοι αυτοαπασχολούμενοι 
θεωρούνται «επιχειρήσεις», με αποτέλεσμα 
να υπόκεινται στην απαγόρευση 
συμφωνιών που περιορίζουν τον 
ανταγωνισμό· επικροτεί, εν προκειμένω, 
την αρχική εκτίμηση επιπτώσεων που 
δημοσίευσε η Επιτροπή16 και την 
προγραμματισμένη πρωτοβουλία για την 
αντιμετώπιση του εμποδίου αυτού· είναι 
πεπεισμένο ότι πρέπει το ενωσιακό δίκαιο 
ανταγωνισμού να μην παρακωλύει τη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας 
(μεταξύ άλλων τον καθορισμό των 
αποδοχών) και της κοινωνικής 
προστασίας των μεμονωμένων 
αυτοαπασχολούμενων σε πλατφόρμα 
μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων·

πλατφόρμα, γνωρίζει δε ότι οι 
μεμονωμένοι αυτοαπασχολούμενοι 
θεωρούνται «επιχειρήσεις», με αποτέλεσμα 
να υπόκεινται στην απαγόρευση 
συμφωνιών που περιορίζουν τον 
ανταγωνισμό·

__________________
16 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=PI_COM%3AAres
%282021%29102652

Or. en

Τροπολογία 274
Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Lina Gálvez Muñoz, 
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino, Evelyn 
Regner, Marianne Vind, Milan Brglez, Brando Benifei, Leszek Miller, Gabriele 
Bischoff, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει τη λύπη του για τις 
νομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα όσον αφορά τη 
συλλογική εκπροσώπηση, γνωρίζει δε ότι 
οι μεμονωμένοι αυτοαπασχολούμενοι 
θεωρούνται «επιχειρήσεις», με αποτέλεσμα 
να υπόκεινται στην απαγόρευση 
συμφωνιών που περιορίζουν τον 
ανταγωνισμό· επικροτεί, εν προκειμένω, 
την αρχική εκτίμηση επιπτώσεων που 

12. υπενθυμίζει ότι όλοι οι 
εργαζόμενοι έχουν το θεμελιώδες 
δικαίωμα να ασκούν την ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι και την ελευθερία της 
συλλογικής διαπραγμάτευσης· εκφράζει 
τη λύπη του για τις νομικές δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι βάσει 
πλατφόρμας όσον αφορά τη συλλογική 
εκπροσώπηση, γνωρίζει δε ότι οι 
μεμονωμένοι αυτοαπασχολούμενοι 
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δημοσίευσε η Επιτροπή16 και την 
προγραμματισμένη πρωτοβουλία για την 
αντιμετώπιση του εμποδίου αυτού· είναι 
πεπεισμένο ότι πρέπει το ενωσιακό δίκαιο 
ανταγωνισμού να μην παρακωλύει τη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας (μεταξύ 
άλλων τον καθορισμό των αποδοχών) και 
της κοινωνικής προστασίας των 
μεμονωμένων αυτοαπασχολούμενων σε 
πλατφόρμα μέσω συλλογικών 
διαπραγματεύσεων·

θεωρούνται εσφαλμένα «επιχειρήσεις», με 
αποτέλεσμα να υπόκεινται στην 
απαγόρευση συμφωνιών που περιορίζουν 
τον ανταγωνισμό· αναγνωρίζει, εν 
προκειμένω, την εκτίμηση επιπτώσεων που 
δημοσίευσε η Επιτροπή16 και την 
προγραμματισμένη πρωτοβουλία για την 
αντιμετώπιση του εμποδίου αυτού χωρίς 
να υπονομεύονται τα συστήματα 
συλλογικών διαπραγματεύσεων· είναι 
πεπεισμένο ότι πρέπει το ενωσιακό δίκαιο 
ανταγωνισμού να μην παρακωλύει τη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας (μεταξύ 
άλλων τον καθορισμό των αποδοχών) και 
της κοινωνικής προστασίας των 
πραγματικά μεμονωμένων 
αυτοαπασχολούμενων βάσει πλατφόρμας 
μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων από 
τις συνδικαλιστικές οργανώσεις· 
παροτρύνει, επομένως, την Επιτροπή να 
διευκρινίσει ότι οι συλλογικές συμβάσεις 
δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
δικαίου ανταγωνισμού, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι και οι πραγματικά 
μεμονωμένοι αυτοαπασχολούμενοι 
μπορούν να συμμετέχουν σε 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, καθώς και 
να διασφαλίσει καλύτερη ισορροπία στη 
διαπραγματευτική ισχύ και μια 
δικαιότερη εσωτερική αγορά·

__________________ __________________
16 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=PI_COM%3AAres
%282021%29102652

16 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=PI_COM%3AAres
%282021%29102652

Or. en

Τροπολογία 275
Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Marc 
Botenga, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12



AM\1227764EL.docx 167/213 PE689.807v02-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει τη λύπη του για τις 
νομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα όσον αφορά τη 
συλλογική εκπροσώπηση, γνωρίζει δε ότι 
οι μεμονωμένοι αυτοαπασχολούμενοι 
θεωρούνται «επιχειρήσεις», με αποτέλεσμα 
να υπόκεινται στην απαγόρευση 
συμφωνιών που περιορίζουν τον 
ανταγωνισμό· επικροτεί, εν προκειμένω, 
την αρχική εκτίμηση επιπτώσεων που 
δημοσίευσε η Επιτροπή16 και την 
προγραμματισμένη πρωτοβουλία για την 
αντιμετώπιση του εμποδίου αυτού· είναι 
πεπεισμένο ότι πρέπει το ενωσιακό δίκαιο 
ανταγωνισμού να μην παρακωλύει τη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας (μεταξύ 
άλλων τον καθορισμό των αποδοχών) και 
της κοινωνικής προστασίας των 
μεμονωμένων αυτοαπασχολούμενων σε 
πλατφόρμα μέσω συλλογικών 
διαπραγματεύσεων·

12. εκφράζει τη λύπη του για τις 
νομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα όσον αφορά τη 
συλλογική εκπροσώπηση, γνωρίζει δε ότι 
οι μεμονωμένοι αυτοαπασχολούμενοι 
θεωρούνται εσφαλμένα «επιχειρήσεις», με 
αποτέλεσμα να υπόκεινται στην 
απαγόρευση συμφωνιών που περιορίζουν 
τον ανταγωνισμό· επισημαίνει, εν 
προκειμένω, την αρχική εκτίμηση 
επιπτώσεων που δημοσίευσε η Επιτροπή16 
και καλεί μέσα από την 
προγραμματισμένη πρωτοβουλία σε 
αντιμετώπιση του εμποδίου αυτού, χωρίς 
να παρακωλύεται η νομοθετική 
πρωτοβουλία για τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε 
πλατφόρμες· είναι πεπεισμένο ότι πρέπει 
το ενωσιακό δίκαιο ανταγωνισμού να μην 
παρακωλύει τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας (μεταξύ άλλων τον καθορισμό 
των αποδοχών) και της κοινωνικής 
προστασίας των μεμονωμένων 
αυτοαπασχολούμενων σε πλατφόρμα μέσω 
συλλογικών διαπραγματεύσεων·

__________________ __________________
16 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=PI_COM%3AAres
%282021%29102652

16 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=PI_COM%3AAres
%282021%29102652

Or. fr

Τροπολογία 276
Cindy Franssen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει τη λύπη του για τις 
νομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα όσον αφορά τη 

12. εκφράζει τη λύπη του για τις 
νομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα όσον αφορά τη 
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συλλογική εκπροσώπηση, γνωρίζει δε ότι 
οι μεμονωμένοι αυτοαπασχολούμενοι 
θεωρούνται «επιχειρήσεις», με αποτέλεσμα 
να υπόκεινται στην απαγόρευση 
συμφωνιών που περιορίζουν τον 
ανταγωνισμό· επικροτεί, εν προκειμένω, 
την αρχική εκτίμηση επιπτώσεων που 
δημοσίευσε η Επιτροπή16 και την 
προγραμματισμένη πρωτοβουλία για την 
αντιμετώπιση του εμποδίου αυτού· είναι 
πεπεισμένο ότι πρέπει το ενωσιακό δίκαιο 
ανταγωνισμού να μην παρακωλύει τη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας (μεταξύ 
άλλων τον καθορισμό των αποδοχών) και 
της κοινωνικής προστασίας των 
μεμονωμένων αυτοαπασχολούμενων σε 
πλατφόρμα μέσω συλλογικών 
διαπραγματεύσεων·

συλλογική εκπροσώπηση, γνωρίζει δε ότι 
οι μεμονωμένοι αυτοαπασχολούμενοι 
θεωρούνται εσφαλμένα «επιχειρήσεις», με 
αποτέλεσμα να υπόκεινται στην 
απαγόρευση συμφωνιών που περιορίζουν 
τον ανταγωνισμό· αναγνωρίζει, εν 
προκειμένω, την αρχική εκτίμηση 
επιπτώσεων που δημοσίευσε η Επιτροπή16, 
και ζητεί να αντιμετωπιστεί το εμπόδιο 
αυτό από την προγραμματισμένη 
πρωτοβουλία μέσω ερμηνευτικής 
καθοδήγησης· είναι πεπεισμένο ότι πρέπει 
το ενωσιακό δίκαιο ανταγωνισμού να μην 
παρακωλύει τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας (μεταξύ άλλων τον καθορισμό 
των αποδοχών) και της κοινωνικής 
προστασίας των μεμονωμένων 
αυτοαπασχολούμενων σε πλατφόρμα μέσω 
συλλογικών διαπραγματεύσεων·

__________________ __________________
16 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=PI_COM%3AAres
%282021%29102652

16 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=PI_COM%3AAres
%282021%29102652

Or. en

Τροπολογία 277
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει τη λύπη του για τις 
νομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα όσον αφορά τη 
συλλογική εκπροσώπηση, γνωρίζει δε ότι 
οι μεμονωμένοι αυτοαπασχολούμενοι 
θεωρούνται «επιχειρήσεις», με αποτέλεσμα 
να υπόκεινται στην απαγόρευση 
συμφωνιών που περιορίζουν τον 
ανταγωνισμό· επικροτεί, εν προκειμένω, 
την αρχική εκτίμηση επιπτώσεων που 
δημοσίευσε η Επιτροπή16 και την 
προγραμματισμένη πρωτοβουλία για την 

12. εκφράζει τη λύπη του για τις 
νομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα όσον αφορά τη 
συλλογική εκπροσώπηση, γνωρίζει δε ότι 
οι μεμονωμένοι αυτοαπασχολούμενοι 
θεωρούνται εσφαλμένα «επιχειρήσεις», με 
αποτέλεσμα να υπόκεινται στην 
απαγόρευση συμφωνιών που περιορίζουν 
τον ανταγωνισμό· αναγνωρίζει, εν 
προκειμένω, την αρχική εκτίμηση 
επιπτώσεων που δημοσίευσε η Επιτροπή16, 
και ζητεί να αντιμετωπιστεί το εμπόδιο 
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αντιμετώπιση του εμποδίου αυτού· είναι 
πεπεισμένο ότι πρέπει το ενωσιακό δίκαιο 
ανταγωνισμού να μην παρακωλύει τη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας (μεταξύ 
άλλων τον καθορισμό των αποδοχών) και 
της κοινωνικής προστασίας των 
μεμονωμένων αυτοαπασχολούμενων σε 
πλατφόρμα μέσω συλλογικών 
διαπραγματεύσεων·

αυτό από την προγραμματισμένη 
πρωτοβουλία μέσω ερμηνευτικής 
καθοδήγησης· είναι πεπεισμένο ότι πρέπει 
το ενωσιακό δίκαιο ανταγωνισμού να μην 
παρακωλύει τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας (μεταξύ άλλων τον καθορισμό 
των αποδοχών) και της κοινωνικής 
προστασίας των μεμονωμένων 
αυτοαπασχολούμενων σε πλατφόρμα μέσω 
συλλογικών διαπραγματεύσεων·

__________________ __________________
16 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=PI_COM%3AAres
%282021%29102652

16 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=PI_COM%3AAres
%282021%29102652

Or. en

Τροπολογία 278
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει τη λύπη του για τις 
νομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα όσον αφορά τη 
συλλογική εκπροσώπηση, γνωρίζει δε ότι 
οι μεμονωμένοι αυτοαπασχολούμενοι 
θεωρούνται «επιχειρήσεις», με αποτέλεσμα 
να υπόκεινται στην απαγόρευση 
συμφωνιών που περιορίζουν τον 
ανταγωνισμό· επικροτεί, εν προκειμένω, 
την αρχική εκτίμηση επιπτώσεων που 
δημοσίευσε η Επιτροπή16 και την 
προγραμματισμένη πρωτοβουλία για την 
αντιμετώπιση του εμποδίου αυτού· είναι 
πεπεισμένο ότι πρέπει το ενωσιακό δίκαιο 
ανταγωνισμού να μην παρακωλύει τη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας (μεταξύ 
άλλων τον καθορισμό των αποδοχών) και 
της κοινωνικής προστασίας των 
μεμονωμένων αυτοαπασχολούμενων σε 
πλατφόρμα μέσω συλλογικών 

12. εκφράζει τη λύπη του για τις 
νομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα όσον αφορά τη 
συλλογική εκπροσώπηση, γνωρίζει δε ότι 
οι μεμονωμένοι αυτοαπασχολούμενοι 
θεωρούνται «επιχειρήσεις», με αποτέλεσμα 
να υπόκεινται στην απαγόρευση 
συμφωνιών που περιορίζουν τον 
ανταγωνισμό· αναγνωρίζει, εν 
προκειμένω, την αρχική εκτίμηση 
επιπτώσεων που δημοσίευσε η Επιτροπή16 
και την προγραμματισμένη πρωτοβουλία 
για την αντιμετώπιση του εμποδίου αυτού 
χωρίς να υπονομεύονται οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις· είναι πεπεισμένο ότι 
πρέπει το ενωσιακό δίκαιο ανταγωνισμού 
να μην παρακωλύει τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας (μεταξύ άλλων τον 
καθορισμό των αποδοχών) και της 
κοινωνικής προστασίας των πραγματικά 
μεμονωμένων αυτοαπασχολούμενων σε 
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διαπραγματεύσεων· πλατφόρμα μέσω συλλογικών 
διαπραγματεύσεων·

__________________ __________________
16 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=PI_COM%3AAres
%282021%29102652

16 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=PI_COM%3AAres
%282021%29102652

Or. en

Τροπολογία 279
Dragoș Pîslaru, Alin Mituța, Sylvie Brunet, Radka Maxová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει τη λύπη του για τις 
νομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα όσον αφορά τη 
συλλογική εκπροσώπηση, γνωρίζει δε ότι 
οι μεμονωμένοι αυτοαπασχολούμενοι 
θεωρούνται «επιχειρήσεις», με αποτέλεσμα 
να υπόκεινται στην απαγόρευση 
συμφωνιών που περιορίζουν τον 
ανταγωνισμό· επικροτεί, εν προκειμένω, 
την αρχική εκτίμηση επιπτώσεων που 
δημοσίευσε η Επιτροπή16 και την 
προγραμματισμένη πρωτοβουλία για την 
αντιμετώπιση του εμποδίου αυτού· είναι 
πεπεισμένο ότι πρέπει το ενωσιακό δίκαιο 
ανταγωνισμού να μην παρακωλύει τη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας (μεταξύ 
άλλων τον καθορισμό των αποδοχών) και 
της κοινωνικής προστασίας των 
μεμονωμένων αυτοαπασχολούμενων σε 
πλατφόρμα μέσω συλλογικών 
διαπραγματεύσεων·

12. εκφράζει τη λύπη του για τις 
νομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα όσον αφορά τη 
συλλογική εκπροσώπηση, γνωρίζει δε ότι 
οι μεμονωμένοι αυτοαπασχολούμενοι 
θεωρούνται γενικά «επιχειρήσεις», με 
αποτέλεσμα να υπόκεινται στην 
απαγόρευση συμφωνιών που περιορίζουν 
τον ανταγωνισμό· επικροτεί, εν 
προκειμένω, την αρχική εκτίμηση 
επιπτώσεων που δημοσίευσε η Επιτροπή16 
και την προγραμματισμένη πρωτοβουλία 
για την αντιμετώπιση του εμποδίου αυτού· 
είναι πεπεισμένο ότι πρέπει το ενωσιακό 
δίκαιο ανταγωνισμού να μην παρακωλύει 
τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας 
(μεταξύ άλλων τον καθορισμό των 
αποδοχών) και της κοινωνικής προστασίας 
των μεμονωμένων αυτοαπασχολούμενων 
σε πλατφόρμα μέσω συλλογικών 
διαπραγματεύσεων·

__________________ __________________
16 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=PI_COM%3AAres
%282021%29102652

16 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=PI_COM%3AAres
%282021%29102652

Or. en
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Τροπολογία 280
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει τη λύπη του για τις 
νομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα όσον αφορά τη 
συλλογική εκπροσώπηση, γνωρίζει δε ότι 
οι μεμονωμένοι αυτοαπασχολούμενοι 
θεωρούνται «επιχειρήσεις», με αποτέλεσμα 
να υπόκεινται στην απαγόρευση 
συμφωνιών που περιορίζουν τον 
ανταγωνισμό· επικροτεί, εν προκειμένω, 
την αρχική εκτίμηση επιπτώσεων που 
δημοσίευσε η Επιτροπή16 και την 
προγραμματισμένη πρωτοβουλία για την 
αντιμετώπιση του εμποδίου αυτού· είναι 
πεπεισμένο ότι πρέπει το ενωσιακό δίκαιο 
ανταγωνισμού να μην παρακωλύει τη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας (μεταξύ 
άλλων τον καθορισμό των αποδοχών) και 
της κοινωνικής προστασίας των 
μεμονωμένων αυτοαπασχολούμενων σε 
πλατφόρμα μέσω συλλογικών 
διαπραγματεύσεων·

12. εκφράζει τη λύπη του για τις 
νομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα όσον αφορά τη 
συλλογική εκπροσώπηση, γνωρίζει δε ότι 
οι μεμονωμένοι αυτοαπασχολούμενοι 
θεωρούνται «επιχειρήσεις», με αποτέλεσμα 
να υπόκεινται στην απαγόρευση 
συμφωνιών που περιορίζουν τον 
ανταγωνισμό· επικροτεί, εν προκειμένω, 
την αρχική εκτίμηση επιπτώσεων που 
δημοσίευσε η Επιτροπή και την 
προγραμματισμένη πρωτοβουλία για την 
αντιμετώπιση του εμποδίου αυτού· είναι 
πεπεισμένο ότι πρέπει το ενωσιακό δίκαιο 
ανταγωνισμού να μην παρακωλύει τη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας (μεταξύ 
άλλων τον καθορισμό των αποδοχών) και 
της κοινωνικής προστασίας των 
μεμονωμένων αυτοαπασχολούμενων σε 
πλατφόρμα μέσω συλλογικών 
διαπραγματεύσεων οι οποίες πρέπει να 
περιλαμβάνουν τη διαχείριση των 
εισφορών που προορίζονται για τις 
συντάξεις·

__________________ __________________
16 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=PI_COM%3AAres
%282021%29102652

Or. es

Τροπολογία 281
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
κατά πόσον και με ποιον τρόπο ένας 
εργαζόμενος σε πλατφόρμα μπορεί να 
αφαιρέσει πελάτες από την πλατφόρμα σε 
περίπτωση αλλαγών στους όρους 
παροχής υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 282
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. πιστεύει σθεναρά ότι η οδηγία θα 
πρέπει να προβλέπει διαδικασίες 
επικοινωνίας οι οποίες διασφαλίζουν ότι 
οι φορείς εκμετάλλευσης πλατφορμών 
ανταποκρίνονται στην επικοινωνία των 
εργαζομένων ουσιαστικά και έγκαιρα·

Or. en

Τροπολογία 283
Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 6 (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κατάρτιση και δεξιότητες
(Να προστεθεί πριν από την 
παράγραφο 13.)

Or. en

Τροπολογία 284
Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Lina Gálvez Muñoz, 
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino, Evelyn 
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Regner, Marianne Vind, Milan Brglez, Brando Benifei, Leszek Miller, Gabriele 
Bischoff, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. πιστεύει ότι πρέπει οι πλατφόρμες 
να παρέχουν βασική κατάρτιση στους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα, τουλάχιστον 
όσον αφορά τη χρήση του δικτυακού 
τόπου ή της εφαρμογής τους· πιστεύει 
ακόμη ότι θα πρέπει οι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμα, και δη οι εργαζόμενοι με 
λιγότερα προσόντα, να λαμβάνουν 
κατάρτιση που να επιτρέπει την απόκτηση 
δεξιοτήτων και την επανειδίκευση, για τη 
βελτίωση της απασχολησιμότητας και της 
σταδιοδρομίας τους· ζητεί να διευκολυνθεί 
η αναγνώριση, η επικύρωση και η 
φορητότητα των επιτευγμάτων στον τομέα 
της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης· 
πιστεύει, εν προκειμένω, ότι θα πρέπει να 
εκδίδεται «πιστοποιητικό εμπειρίας» για 
τους εργαζομένους σε πλατφόρμα που 
έχουν συμμετάσχει σε τέτοιου είδους 
κατάρτιση, το οποίο θα μπορούσε να 
αναφορτώνεται σε ατομικούς 
λογαριασμούς μάθησης·

13. υπογραμμίζει ότι πρέπει οι 
πλατφόρμες να παρέχουν βασική 
κατάρτιση στους εργαζομένους βάσει 
πλατφόρμας· τονίζει ότι θα πρέπει οι 
εργαζόμενοι βάσει πλατφόρμας, και δη οι 
εργαζόμενοι με λιγότερα προσόντα, να 
λαμβάνουν κατάρτιση που να επιτρέπει την 
απόκτηση δεξιοτήτων και την 
επανειδίκευση, για τη βελτίωση της 
απασχολησιμότητας και της σταδιοδρομίας 
τους· ζητεί να διευκολυνθεί η αναγνώριση, 
η επικύρωση και η φορητότητα των 
επιτευγμάτων στον τομέα της μη τυπικής 
και της άτυπης μάθησης· πιστεύει, εν 
προκειμένω, ότι θα πρέπει να εκδίδεται 
«πιστοποιητικό εμπειρίας» για τους 
εργαζομένους βάσει πλατφόρμας που 
έχουν συμμετάσχει σε τέτοιου είδους 
κατάρτιση, το οποίο θα μπορούσε να 
αναφορτώνεται σε ατομικούς 
λογαριασμούς μάθησης·

Or. en

Τροπολογία 285
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. πιστεύει ότι πρέπει οι πλατφόρμες 
να παρέχουν βασική κατάρτιση στους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα, τουλάχιστον 
όσον αφορά τη χρήση του δικτυακού 
τόπου ή της εφαρμογής τους· πιστεύει 
ακόμη ότι θα πρέπει οι εργαζόμενοι σε 

13. πιστεύει ότι πρέπει οι ψηφιακές 
πλατφόρμες εργασίας να παρέχουν 
κατάρτιση στους εργαζομένους σε 
πλατφόρμα όσον αφορά τη χρήση του 
δικτυακού τόπου ή της εφαρμογής τους και 
τα καθήκοντα που εκτελούνται· πιστεύει 
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πλατφόρμα, και δη οι εργαζόμενοι με 
λιγότερα προσόντα, να λαμβάνουν 
κατάρτιση που να επιτρέπει την απόκτηση 
δεξιοτήτων και την επανειδίκευση, για τη 
βελτίωση της απασχολησιμότητας και της 
σταδιοδρομίας τους· ζητεί να διευκολυνθεί 
η αναγνώριση, η επικύρωση και η 
φορητότητα των επιτευγμάτων στον τομέα 
της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης· 
πιστεύει, εν προκειμένω, ότι θα πρέπει να 
εκδίδεται «πιστοποιητικό εμπειρίας» για 
τους εργαζομένους σε πλατφόρμα που 
έχουν συμμετάσχει σε τέτοιου είδους 
κατάρτιση, το οποίο θα μπορούσε να 
αναφορτώνεται σε ατομικούς 
λογαριασμούς μάθησης·

ακόμη ότι θα πρέπει οι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμα, και δη οι εργαζόμενοι με 
λιγότερα προσόντα, να λαμβάνουν 
κατάρτιση που να επιτρέπει την απόκτηση 
δεξιοτήτων και την επανειδίκευση, για τη 
βελτίωση της απασχολησιμότητας και της 
σταδιοδρομίας τους· ζητεί να διευκολυνθεί 
η αναγνώριση, η επικύρωση και η 
φορητότητα των επιτευγμάτων στον τομέα 
της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης· 
πιστεύει, εν προκειμένω, ότι θα πρέπει να 
εκδίδεται «πιστοποιητικό εμπειρίας» για 
τους εργαζομένους σε πλατφόρμα που 
έχουν συμμετάσχει σε τέτοιου είδους 
κατάρτιση, το οποίο θα μπορούσε να 
αναφορτώνεται σε ατομικούς 
λογαριασμούς μάθησης·

Or. en

Τροπολογία 286
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. πιστεύει ότι πρέπει οι πλατφόρμες 
να παρέχουν βασική κατάρτιση στους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα, τουλάχιστον 
όσον αφορά τη χρήση του δικτυακού 
τόπου ή της εφαρμογής τους· πιστεύει 
ακόμη ότι θα πρέπει οι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμα, και δη οι εργαζόμενοι με 
λιγότερα προσόντα, να λαμβάνουν 
κατάρτιση που να επιτρέπει την απόκτηση 
δεξιοτήτων και την επανειδίκευση, για τη 
βελτίωση της απασχολησιμότητας και της 
σταδιοδρομίας τους· ζητεί να διευκολυνθεί 
η αναγνώριση, η επικύρωση και η 
φορητότητα των επιτευγμάτων στον τομέα 
της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης· 
πιστεύει, εν προκειμένω, ότι θα πρέπει να 
εκδίδεται «πιστοποιητικό εμπειρίας» για 
τους εργαζομένους σε πλατφόρμα που 
έχουν συμμετάσχει σε τέτοιου είδους 
κατάρτιση, το οποίο θα μπορούσε να 
αναφορτώνεται σε ατομικούς 

13. τονίζει επιμόνως τη σημασία της 
κατάρτισης, και ειδικότερα την ανάγκη οι 
πλατφόρμες να παρέχουν βασική 
κατάρτιση στους εργαζομένους σε 
πλατφόρμα, τουλάχιστον όσον αφορά τη 
χρήση του δικτυακού τόπου ή της 
εφαρμογής τους· πιστεύει ακόμη ότι θα 
πρέπει οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα, και 
δη οι εργαζόμενοι με λιγότερα προσόντα, 
να λαμβάνουν κατάρτιση που να επιτρέπει 
την απόκτηση δεξιοτήτων και την 
επανειδίκευση, για τη βελτίωση της 
απασχολησιμότητας και της σταδιοδρομίας 
τους· ζητεί να διευκολυνθεί η αναγνώριση, 
η επικύρωση και η φορητότητα των 
επιτευγμάτων στον τομέα της μη τυπικής 
και της άτυπης μάθησης· πιστεύει, εν 
προκειμένω, ότι θα πρέπει να εκδίδεται 
«πιστοποιητικό εμπειρίας» για τους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα που έχουν 
συμμετάσχει σε τέτοιου είδους κατάρτιση, 
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λογαριασμούς μάθησης· το οποίο θα μπορούσε να αναφορτώνεται 
σε ατομικούς λογαριασμούς μάθησης·

Or. fr

Τροπολογία 287
Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Marc 
Botenga, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. πιστεύει ότι πρέπει οι πλατφόρμες 
να παρέχουν βασική κατάρτιση στους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα, τουλάχιστον 
όσον αφορά τη χρήση του δικτυακού 
τόπου ή της εφαρμογής τους· πιστεύει 
ακόμη ότι θα πρέπει οι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμα, και δη οι εργαζόμενοι με 
λιγότερα προσόντα, να λαμβάνουν 
κατάρτιση που να επιτρέπει την απόκτηση 
δεξιοτήτων και την επανειδίκευση, για τη 
βελτίωση της απασχολησιμότητας και της 
σταδιοδρομίας τους· ζητεί να διευκολυνθεί 
η αναγνώριση, η επικύρωση και η 
φορητότητα των επιτευγμάτων στον τομέα 
της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης· 
πιστεύει, εν προκειμένω, ότι θα πρέπει να 
εκδίδεται «πιστοποιητικό εμπειρίας» για 
τους εργαζομένους σε πλατφόρμα που 
έχουν συμμετάσχει σε τέτοιου είδους 
κατάρτιση, το οποίο θα μπορούσε να 
αναφορτώνεται σε ατομικούς 
λογαριασμούς μάθησης·

13. πιστεύει ότι πρέπει οι πλατφόρμες 
να παρέχουν κατάρτιση στους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα, τουλάχιστον 
όσον αφορά τη χρήση του δικτυακού 
τόπου ή της εφαρμογής τους· πιστεύει 
ακόμη ότι θα πρέπει οι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμα, και δη οι εργαζόμενοι με 
λιγότερα προσόντα, να λαμβάνουν 
κατάρτιση που να επιτρέπει την απόκτηση 
δεξιοτήτων και την επανειδίκευση, για τη 
βελτίωση της απασχολησιμότητας και της 
σταδιοδρομίας τους· ζητεί να διευκολυνθεί 
η αναγνώριση, η επικύρωση και η 
φορητότητα των επιτευγμάτων στον τομέα 
της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης· 
πιστεύει, εν προκειμένω, ότι θα πρέπει να 
εκδίδεται «πιστοποιητικό εμπειρίας» για 
τους εργαζομένους σε πλατφόρμα που 
έχουν συμμετάσχει σε τέτοιου είδους 
κατάρτιση, το οποίο θα μπορούσε να 
αναφορτώνεται σε ατομικούς 
λογαριασμούς μάθησης·

Or. fr

Τροπολογία 288
Dragoș Pîslaru, Alin Mituța, Samira Rafaela, Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. πιστεύει ότι πρέπει οι πλατφόρμες 
να παρέχουν βασική κατάρτιση στους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα, τουλάχιστον 
όσον αφορά τη χρήση του δικτυακού 
τόπου ή της εφαρμογής τους· πιστεύει 
ακόμη ότι θα πρέπει οι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμα, και δη οι εργαζόμενοι με 
λιγότερα προσόντα, να λαμβάνουν 
κατάρτιση που να επιτρέπει την απόκτηση 
δεξιοτήτων και την επανειδίκευση, για τη 
βελτίωση της απασχολησιμότητας και της 
σταδιοδρομίας τους· ζητεί να διευκολυνθεί 
η αναγνώριση, η επικύρωση και η 
φορητότητα των επιτευγμάτων στον τομέα 
της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης· 
πιστεύει, εν προκειμένω, ότι θα πρέπει να 
εκδίδεται «πιστοποιητικό εμπειρίας» για 
τους εργαζομένους σε πλατφόρμα που 
έχουν συμμετάσχει σε τέτοιου είδους 
κατάρτιση, το οποίο θα μπορούσε να 
αναφορτώνεται σε ατομικούς 
λογαριασμούς μάθησης·

13. πιστεύει ότι πρέπει οι πλατφόρμες 
να παρέχουν βασική κατάρτιση στους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα, τουλάχιστον 
όσον αφορά τη χρήση του δικτυακού 
τόπου ή της εφαρμογής τους· πιστεύει 
ακόμη ότι οι πλατφόρμες θα πρέπει να 
παρέχουν στους εργαζομένους σε 
πλατφόρμα, και δη στους εργαζομένους με 
λιγότερα προσόντα, πρόσβαση σε 
περαιτέρω κατάρτιση που να επιτρέπει την 
απόκτηση δεξιοτήτων και την 
επανειδίκευση, για τη βελτίωση της 
απασχολησιμότητας και της σταδιοδρομίας 
τους· ζητεί να διευκολυνθεί η αναγνώριση, 
η επικύρωση και η φορητότητα των 
επιτευγμάτων στον τομέα της μη τυπικής 
και της άτυπης μάθησης, αλλά και η 
αναγνώριση δεξιοτήτων οι οποίες 
αποκτώνται κατά την εργασία σε 
πλατφόρμα· πιστεύει, εν προκειμένω, ότι 
θα πρέπει να εκδίδεται «πιστοποιητικό 
εμπειρίας» για τους εργαζομένους σε 
πλατφόρμα που έχουν συμμετάσχει σε 
τέτοιου είδους κατάρτιση, το οποίο θα 
μπορούσε να αναφορτώνεται σε ατομικούς 
λογαριασμούς μάθησης·

Or. en

Τροπολογία 289
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. πιστεύει ότι πρέπει οι πλατφόρμες 
να παρέχουν βασική κατάρτιση στους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα, τουλάχιστον 
όσον αφορά τη χρήση του δικτυακού 
τόπου ή της εφαρμογής τους· πιστεύει 
ακόμη ότι θα πρέπει οι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμα, και δη οι εργαζόμενοι με 

13. πιστεύει ότι πρέπει οι πλατφόρμες 
να παρέχουν βασική κατάρτιση στους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα, τουλάχιστον 
όσον αφορά τη χρήση του δικτυακού 
τόπου ή της εφαρμογής τους· πιστεύει 
ακόμη ότι θα πρέπει οι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμα, και δη οι εργαζόμενοι με 
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λιγότερα προσόντα, να λαμβάνουν 
κατάρτιση που να επιτρέπει την απόκτηση 
δεξιοτήτων και την επανειδίκευση, για τη 
βελτίωση της απασχολησιμότητας και της 
σταδιοδρομίας τους· ζητεί να διευκολυνθεί 
η αναγνώριση, η επικύρωση και η 
φορητότητα των επιτευγμάτων στον τομέα 
της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης· 
πιστεύει, εν προκειμένω, ότι θα πρέπει να 
εκδίδεται «πιστοποιητικό εμπειρίας» για 
τους εργαζομένους σε πλατφόρμα που 
έχουν συμμετάσχει σε τέτοιου είδους 
κατάρτιση, το οποίο θα μπορούσε να 
αναφορτώνεται σε ατομικούς 
λογαριασμούς μάθησης·

λιγότερα προσόντα, να λαμβάνουν 
κατάρτιση που να επιτρέπει την απόκτηση 
δεξιοτήτων και την επανειδίκευση, για τη 
βελτίωση της απασχολησιμότητας και της 
σταδιοδρομίας τους· ζητεί να διευκολυνθεί 
η αναγνώριση, η επικύρωση και η 
φορητότητα των επιτευγμάτων στον τομέα 
της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης· 
πιστεύει, εν προκειμένω, ότι θα πρέπει να 
εκδίδεται «πιστοποιητικό εμπειρίας» για 
τους εργαζομένους σε πλατφόρμα που 
έχουν συμμετάσχει σε τέτοιου είδους 
κατάρτιση, το οποίο θα μπορούσε να 
αναφορτώνεται σε ατομικούς 
λογαριασμούς μάθησης·

ενθαρρύνει τις εταιρείες πλατφορμών να 
αναπτύξουν εκπαιδευτικές διαδρομές 
προκειμένου να διευρύνουν τις 
επαγγελματικές επιλογές των 
εργαζομένων τους και να διασφαλίσουν 
ότι όταν απαιτείται από τον εργοδότη, 
σύμφωνα με το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο 
ή συλλογικές συμβάσεις, να παράσχει 
κατάρτιση στον εργαζόμενο προκειμένου 
να εκτελέσει την εργασία για την οποία 
έχει προσληφθεί, η εν λόγω κατάρτιση 
είτε παρέχεται δωρεάν στον εργαζόμενο, 
είτε αναγνωρίζεται ως χρόνος εργασίας 
και, εάν είναι δυνατό, πραγματοποιείται 
κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 290
Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Samira Rafaela, Radka Maxová, Alin Mituța, Ilana Cicurel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. πιστεύει ότι πρέπει οι πλατφόρμες 
να παρέχουν βασική κατάρτιση στους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα, τουλάχιστον 
όσον αφορά τη χρήση του δικτυακού 

13. πιστεύει ότι πρέπει οι πλατφόρμες 
να παρέχουν βασική κατάρτιση στους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα, τουλάχιστον 
όσον αφορά τη χρήση του δικτυακού 
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τόπου ή της εφαρμογής τους· πιστεύει 
ακόμη ότι θα πρέπει οι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμα, και δη οι εργαζόμενοι με 
λιγότερα προσόντα, να λαμβάνουν 
κατάρτιση που να επιτρέπει την απόκτηση 
δεξιοτήτων και την επανειδίκευση, για τη 
βελτίωση της απασχολησιμότητας και της 
σταδιοδρομίας τους· ζητεί να διευκολυνθεί 
η αναγνώριση, η επικύρωση και η 
φορητότητα των επιτευγμάτων στον τομέα 
της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης· 
πιστεύει, εν προκειμένω, ότι θα πρέπει να 
εκδίδεται «πιστοποιητικό εμπειρίας» για 
τους εργαζομένους σε πλατφόρμα που 
έχουν συμμετάσχει σε τέτοιου είδους 
κατάρτιση, το οποίο θα μπορούσε να 
αναφορτώνεται σε ατομικούς 
λογαριασμούς μάθησης·

τόπου ή της εφαρμογής τους· πιστεύει 
ακόμη ότι θα πρέπει οι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμα, και δη οι εργαζόμενοι με 
λιγότερα προσόντα, να λαμβάνουν 
κατάρτιση που να επιτρέπει την απόκτηση 
δεξιοτήτων και την επανειδίκευση, για τη 
βελτίωση της απασχολησιμότητας και της 
σταδιοδρομίας τους· ζητεί να διευκολυνθεί 
η αναγνώριση, η επικύρωση και η 
φορητότητα των επιτευγμάτων στον τομέα 
της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης· 
πιστεύει, εν προκειμένω, ότι θα πρέπει να 
εκδίδεται «πιστοποιητικό εμπειρίας» για 
τους εργαζομένους σε πλατφόρμα που 
έχουν συμμετάσχει σε τέτοιου είδους 
κατάρτιση, το οποίο θα μπορούσε να 
αναφορτώνεται σε ατομικούς 
λογαριασμούς μάθησης· στο πλαίσιο αυτό, 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το θέμα 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα στις 
προσεχείς προτάσεις σχετικά με μια 
ευρωπαϊκή προσέγγιση για τα 
μικροδιαπιστευτήρια και τους ατομικούς 
λογαριασμούς μάθησης·

Or. en

Τροπολογία 291
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. πιστεύει ότι πρέπει οι πλατφόρμες 
να παρέχουν βασική κατάρτιση στους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα, τουλάχιστον 
όσον αφορά τη χρήση του δικτυακού 
τόπου ή της εφαρμογής τους· πιστεύει 
ακόμη ότι θα πρέπει οι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμα, και δη οι εργαζόμενοι με 
λιγότερα προσόντα, να λαμβάνουν 
κατάρτιση που να επιτρέπει την απόκτηση 
δεξιοτήτων και την επανειδίκευση, για τη 
βελτίωση της απασχολησιμότητας και της 

13. πιστεύει ότι πρέπει οι πλατφόρμες 
να παρέχουν βασική κατάρτιση στους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα, τουλάχιστον 
όσον αφορά τη χρήση του δικτυακού 
τόπου ή της εφαρμογής τους, καθώς και 
τους εφαρμοστέους φόρους, τις 
διασυνοριακές ρυθμίσεις, την 
καταχώριση της επιχείρησης, τις 
επιπτώσεις για την κοινωνική πρόνοια 
και τους μηχανισμός επίλυσης 
διαφορών4α· πιστεύει ακόμη ότι θα πρέπει 
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σταδιοδρομίας τους· ζητεί να διευκολυνθεί 
η αναγνώριση, η επικύρωση και η 
φορητότητα των επιτευγμάτων στον τομέα 
της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης· 
πιστεύει, εν προκειμένω, ότι θα πρέπει να 
εκδίδεται «πιστοποιητικό εμπειρίας» για 
τους εργαζομένους σε πλατφόρμα που 
έχουν συμμετάσχει σε τέτοιου είδους 
κατάρτιση, το οποίο θα μπορούσε να 
αναφορτώνεται σε ατομικούς 
λογαριασμούς μάθησης·

οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα, και δη οι 
εργαζόμενοι με λιγότερα προσόντα, να 
λαμβάνουν κατάρτιση που να επιτρέπει την 
απόκτηση δεξιοτήτων και την 
επανειδίκευση, για τη βελτίωση της 
απασχολησιμότητας και της σταδιοδρομίας 
τους· ζητεί να διευκολυνθεί η αναγνώριση, 
η επικύρωση και η φορητότητα των 
επιτευγμάτων στον τομέα της μη τυπικής 
και της άτυπης μάθησης· πιστεύει, εν 
προκειμένω, ότι θα πρέπει να εκδίδεται 
«πιστοποιητικό εμπειρίας» για τους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα που έχουν 
συμμετάσχει σε τέτοιου είδους κατάρτιση, 
το οποίο θα μπορούσε να αναφορτώνεται 
σε ατομικούς λογαριασμούς μάθησης·

__________________
4α Προσαρμογή από το Cedefop (2020). 
«Developing and matching skills in the 
online platform economy: findings on 
new forms of digital work and learning 
from Cedefop’s CrowdLearn study» 
(Ανάπτυξη και αντιστοίχιση δεξιοτήτων 
στην οικονομία των επιγραμμικών 
πλατφορμών: πορίσματα σχετικά με νέες 
μορφές ψηφιακής εργασίας και 
εκμάθησης από τη μελέτη CrowdLearn 
του Cedefop). Λουξεμβούργο: Υπηρεσία 
Εκδόσεων. Cedefop Reference Series 
Αριθ. 116.

Or. en

Τροπολογία 292
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. πιστεύει ότι πρέπει οι πλατφόρμες 
να παρέχουν βασική κατάρτιση στους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα, τουλάχιστον 
όσον αφορά τη χρήση του δικτυακού 
τόπου ή της εφαρμογής τους· πιστεύει 

13. πιστεύει ότι πρέπει οι πλατφόρμες 
να παρέχουν βασική κατάρτιση στους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα, τουλάχιστον 
όσον αφορά τη χρήση του δικτυακού 
τόπου ή της εφαρμογής τους, καθώς και 
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ακόμη ότι θα πρέπει οι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμα, και δη οι εργαζόμενοι με 
λιγότερα προσόντα, να λαμβάνουν 
κατάρτιση που να επιτρέπει την απόκτηση 
δεξιοτήτων και την επανειδίκευση, για τη 
βελτίωση της απασχολησιμότητας και της 
σταδιοδρομίας τους· ζητεί να διευκολυνθεί 
η αναγνώριση, η επικύρωση και η 
φορητότητα των επιτευγμάτων στον τομέα 
της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης· 
πιστεύει, εν προκειμένω, ότι θα πρέπει να 
εκδίδεται «πιστοποιητικό εμπειρίας» για 
τους εργαζομένους σε πλατφόρμα που 
έχουν συμμετάσχει σε τέτοιου είδους 
κατάρτιση, το οποίο θα μπορούσε να 
αναφορτώνεται σε ατομικούς 
λογαριασμούς μάθησης·

κανόνες για την υγεία και εργασιακή 
ασφάλεια· πιστεύει ακόμη ότι θα πρέπει οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα, και δη οι 
εργαζόμενοι με λιγότερα προσόντα, να 
λαμβάνουν κατάρτιση που να επιτρέπει την 
απόκτηση δεξιοτήτων και την 
επανειδίκευση, για τη βελτίωση της 
απασχολησιμότητας και της σταδιοδρομίας 
τους· ζητεί να διευκολυνθεί η αναγνώριση, 
η επικύρωση και η φορητότητα των 
επιτευγμάτων στον τομέα της μη τυπικής 
και της άτυπης μάθησης· πιστεύει, εν 
προκειμένω, ότι θα πρέπει να εκδίδεται 
«πιστοποιητικό εμπειρίας» για τους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα που έχουν 
συμμετάσχει σε τέτοιου είδους κατάρτιση, 
το οποίο θα μπορούσε να αναφορτώνεται 
σε ατομικούς λογαριασμούς μάθησης·

Or. es

Τροπολογία 293
Gheorghe Falcă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. υπογραμμίζει ότι οι ψηφιακές 
δεξιότητες έχουν ύψιστη σημασία 
προκειμένου να μην σημειωθεί υστέρηση 
έναντι της προϊούσας ψηφιοποίησης όλων 
των πτυχών του βίου· καλεί τα κράτη 
μέλη να προσαρμόσουν τα συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισής τους στην 
ψηφιακή αγορά εργασίας, συνδέοντας τον 
κόσμο της εκπαίδευσης με τον κόσμο της 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της 
προώθησης της επιχειρηματικότητας· 
επισημαίνει ότι καθώς τα 
χαρακτηριστικά των θέσεων εργασίας και 
των δεξιοτήτων καθίστανται ολοένα και 
πιο περίπλοκα, προκύπτουν νέες ανάγκες 
—ειδικότερα όσον αφορά δεξιότητες στις 
τεχνολογίες της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών (ΤΠΕ)– στους τομείς της 
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κατάρτισης, της επιμόρφωσης και της 
διά βίου μάθησης με στόχο την 
προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού·

Or. en

Τροπολογία 294
Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Samira Rafaela, Radka Maxová, Alin Mituța, Ilana Cicurel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. επισημαίνει ορισμένες 
στρατηγικές εταιρικές σχέσεις οι οποίες 
συστήνονται από τις πλατφόρμες με 
στόχο να διασφαλίσουν πρόσβαση των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα σε κατάρτιση 
(όπως μαθήματα ξένης γλώσσας, 
εξατομικευμένη καθοδήγηση και 
καθοδήγηση μέσω βίντεο), ώστε να τους 
δώσουν τη δυνατότητα να διανύσουν τα 
επόμενα βήματα στη σταδιοδρομία τους· 
πιστεύει ότι τέτοιου είδους βέλτιστες 
πρακτικές θα πρέπει να ενσωματωθούν 
σε πλατφόρμες σε όλους τους τομείς·

Or. en

Τροπολογία 295
Gheorghe Falcă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. τονίζει τη σημασία που έχει η 
ενίσχυση των συνεργειών με τη 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και 
των διαφόρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
και ιδρυμάτων κατάρτισης προκειμένου 
να επικαιροποιηθούν οι μέθοδοι 
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διδασκαλίας και το περιεχόμενο των 
σπουδών και να αναπτυχθούν 
στρατηγικές για τις δεξιότητες· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν την ψηφιακή κατάρτιση 
στα σχολικά προγράμματά τους, από 
μικρή ηλικία· πιστεύει ότι οι επενδύσεις 
στην επαγγελματική κατάρτιση και τη διά 
βίου μάθηση είναι απαραίτητες 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
εργαζόμενοι διαθέτουν τις κατάλληλες 
δεξιότητες για την ψηφιακή εποχή· 
τονίζει ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση 
πρέπει να είναι προσβάσιμες για όλους 
τους εργαζομένους· πιστεύει ότι 
χρειάζονται νέες δυνατότητες 
χρηματοδότησης για τη διά βίου μάθηση 
και κατάρτιση, ιδίως για τις πολύ μικρές, 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 296
Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Samira Rafaela, Radka Maxová, Alin Mituța, Ilana Cicurel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. πιστεύει ότι θα πρέπει να 
ενθαρρύνεται η κατάρτιση των 
προγραμματιστών αλγορίθμων σχετικά με 
θέματα δεοντολογίας, διαφάνειας και 
κατάργησης των διακρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 297
Gheorghe Falcă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13γ. επισημαίνει ότι, ως τώρα, η 
οικονομία των πλατφορμών εργασίας έχει 
αναπτυχθεί κυρίως σε αστικές περιοχές· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αναλάβουν δράση για να αντιμετωπίσουν 
το ψηφιακό χάσμα και να διασφαλίσουν 
την πρόσβαση για όλους· τονίζει στο 
πλαίσιο αυτό τη σημασία της ανάπτυξης 
ευρυζωνικών δικτύων 5G σε αγροτικές 
περιοχές, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε 
όλες τις περιφέρειες και τους ανθρώπους 
να επωφεληθούν από το δυναμικό της 
οικονομίας των πλατφορμών, ιδίως όσον 
αφορά την απασχόληση· ζητεί από τα 
κράτη μέλη να ενισχύσουν τους 
οικονομικούς και τους ανθρώπινους 
πόρους, ώστε οι κάτοικοι των αγροτικών 
περιοχών να έχουν τη δυνατότητα να 
αποκτήσουν βασικές ψηφιακές 
δεξιότητες·

Or. en

Τροπολογία 298
Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 7 (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Διαφανείς και δεοντολογικοί αλγόριθμοι 
που δεν εισάγουν διακρίσεις — 
διαχείριση δεδομένων
(Να προστεθεί πριν από την 
παράγραφο 14.)

Or. en

Τροπολογία 299
Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Lina Gálvez Muñoz, 
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Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino, Evelyn 
Regner, Marianne Vind, Milan Brglez, Brando Benifei, Leszek Miller, Gabriele 
Bischoff, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. θεωρεί ότι θα πρέπει οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να 
δικαιούνται διαφανείς και δεοντολογικούς 
αλγόριθμους που δεν εισάγουν διακρίσεις· 
πιστεύει ότι θα πρέπει η διαφάνεια των 
αλγορίθμων να εφαρμόζεται στην 
κατανομή καθηκόντων, τις αξιολογήσεις 
και τις αλληλεπιδράσεις, σεβόμενη 
παράλληλα το εμπορικό απόρρητο, και 
ότι θα πρέπει πάντα να εξηγούνται με 
κατανοητό τρόπο η λειτουργία του 
αλγορίθμου ως προς την ανάθεση 
καθηκόντων, την αξιολόγηση, τη 
διαδικασία απενεργοποίησης, και την 
τιμολόγηση, καθώς και να παρέχονται 
πληροφορίες με σαφή και 
επικαιροποιημένο τρόπο σχετικά με τυχόν 
σημαντικές αλλαγές στον αλγόριθμο· 
φρονεί ότι ο δεοντολογικός αλγόριθμος 
συνεπάγεται ότι όλες οι αποφάσεις είναι 
αμφισβητήσιμες και αναστρέψιμες, και 
ότι θα πρέπει οι πρακτικές παροχής 
κινήτρων, και δη τα έκτακτα πριμ, να 
μην οδηγούν σε επικίνδυνες 
συμπεριφορές· είναι πεπεισμένο ότι οι 
αλγόριθμοι που δεν εισάγουν διακρίσεις 
είναι εκείνοι που αποτρέπουν τις έμφυλες 
και άλλες κοινωνικές μεροληψίες·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 300
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. θεωρεί ότι θα πρέπει οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να 
δικαιούνται διαφανείς και δεοντολογικούς 
αλγόριθμους που δεν εισάγουν διακρίσεις· 
πιστεύει ότι θα πρέπει η διαφάνεια των 
αλγορίθμων να εφαρμόζεται στην 
κατανομή καθηκόντων, τις αξιολογήσεις 
και τις αλληλεπιδράσεις, σεβόμενη 
παράλληλα το εμπορικό απόρρητο, και ότι 
θα πρέπει πάντα να εξηγούνται με 
κατανοητό τρόπο η λειτουργία του 
αλγορίθμου ως προς την ανάθεση 
καθηκόντων, την αξιολόγηση, τη 
διαδικασία απενεργοποίησης, και την 
τιμολόγηση, καθώς και να παρέχονται 
πληροφορίες με σαφή και 
επικαιροποιημένο τρόπο σχετικά με τυχόν 
σημαντικές αλλαγές στον αλγόριθμο· 
φρονεί ότι ο δεοντολογικός αλγόριθμος 
συνεπάγεται ότι όλες οι αποφάσεις είναι 
αμφισβητήσιμες και αναστρέψιμες, και ότι 
θα πρέπει οι πρακτικές παροχής κινήτρων, 
και δη τα έκτακτα πριμ, να μην οδηγούν 
σε επικίνδυνες συμπεριφορές· είναι 
πεπεισμένο ότι οι αλγόριθμοι που δεν 
εισάγουν διακρίσεις είναι εκείνοι που 
αποτρέπουν τις έμφυλες και άλλες 
κοινωνικές μεροληψίες·

14. θεωρεί ότι οι αλγόριθμοι που 
χρησιμοποιούνται στον τομέα της 
εργασίας πρέπει να είναι διαφανείς και 
δεοντολογικοί και να μην εισάγουν 
διακρίσεις· πιστεύει ότι θα πρέπει η 
διαφάνεια των αλγορίθμων και η 
απαγόρευση διακρίσεων να εφαρμόζονται 
στην κατανομή καθηκόντων, τις 
αξιολογήσεις και τις αλληλεπιδράσεις, και 
ότι θα πρέπει πάντα να εξηγούνται με 
κατανοητό τρόπο η λειτουργία του 
αλγορίθμου ως προς την ανάθεση 
καθηκόντων, την αξιολόγηση, τη 
διαδικασία απενεργοποίησης, και την 
τιμολόγηση, καθώς και να παρέχονται 
πληροφορίες με σαφή και 
επικαιροποιημένο τρόπο σχετικά με τυχόν 
σημαντικές αλλαγές στον αλγόριθμο· 
φρονεί ότι ο όλες οι αποφάσεις, ιδίως οι 
αλγοριθμικές αποφάσεις, πρέπει να είναι 
αμφισβητήσιμες και αναστρέψιμες· 
επαναλαμβάνει ότι όλες οι αλγοριθμικές 
αποφάσεις πρέπει να συνάδουν με το 
δικαίωμα να μην υπόκεινται σε απόφαση 
που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει 
αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, όπως 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 22 
παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), πράγμα που 
σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει 
ανθρώπινη εποπτεία· τονίζει ότιοι 
πρακτικές παροχής κινήτρων, όπως τα 
έκτακτα πριμ, καθώς και οι τιμωρητικές 
πρακτικές, όπως η ανάθεση λιγότερης 
εργασίας ή η χαμηλότερη τιμολόγηση, δεν 
θα πρέπει να οδηγούν σε επικίνδυνη 
συμπεριφορά ή κινδύνους για την υγεία 
και την ασφάλεια· πιστεύει ότι η 
αλγοριθμική διαχείριση, τα αλγοριθμικά 
εργαλεία και η επιτήρηση σε πραγματικό 
χρόνο μπορούν να ασκούν υπερβολική 
πίεση στους εργαζομένους, και 
ενδεχομένως να εξαναγκάζουν τους 
εργαζομένους να παρακάμπτουν την 
ασφάλεια προκειμένου να πληρούν τα 
κριτήρια αναφοράς για την 



PE689.807v02-00 186/213 AM\1227764EL.docx

EL

αποδοτικότητα, με σημαντικούς 
κινδύνους για την ψυχική υγεία21α· είναι 
πεπεισμένο ότι οι αλγόριθμοι που δεν 
εισάγουν διακρίσεις είναι εκείνοι που 
αποτρέπουν τις έμφυλες, τις φυλετικές και 
άλλες κοινωνικές μεροληψίες·

__________________
21α «Workplace Monitoring & 
Surveillance, Data & Society» 
(Παρακολούθηση και επιτήρηση στον 
χώρο εργασίας, δεδομένα και κοινωνία), 
Mateescu, A., Nguyen, A., Explainer: 
Φεβρουάριος 2019.

Or. en

Τροπολογία 301
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. θεωρεί ότι θα πρέπει οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να δικαιούνται 
διαφανείς και δεοντολογικούς αλγόριθμους 
που δεν εισάγουν διακρίσεις· πιστεύει ότι 
θα πρέπει η διαφάνεια των αλγορίθμων να 
εφαρμόζεται στην κατανομή καθηκόντων, 
τις αξιολογήσεις και τις αλληλεπιδράσεις, 
σεβόμενη παράλληλα το εμπορικό 
απόρρητο, και ότι θα πρέπει πάντα να 
εξηγούνται με κατανοητό τρόπο η 
λειτουργία του αλγορίθμου ως προς την 
ανάθεση καθηκόντων, την αξιολόγηση, τη 
διαδικασία απενεργοποίησης, και την 
τιμολόγηση, καθώς και να παρέχονται 
πληροφορίες με σαφή και 
επικαιροποιημένο τρόπο σχετικά με τυχόν 
σημαντικές αλλαγές στον αλγόριθμο· 
φρονεί ότι ο δεοντολογικός αλγόριθμος 
συνεπάγεται ότι όλες οι αποφάσεις είναι 
αμφισβητήσιμες και αναστρέψιμες, και ότι 
θα πρέπει οι πρακτικές παροχής κινήτρων, 
και δη τα έκτακτα πριμ, να μην οδηγούν σε 

14. θεωρεί ότι θα πρέπει οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να δικαιούνται 
διαφανείς και δεοντολογικούς αλγόριθμους 
που δεν εισάγουν διακρίσεις· πιστεύει ότι 
θα πρέπει η διαφάνεια των αλγορίθμων να 
εφαρμόζεται στην κατανομή καθηκόντων, 
τις αξιολογήσεις και τις αλληλεπιδράσεις, 
σεβόμενη παράλληλα το εμπορικό 
απόρρητο, και ότι θα πρέπει πάντα να 
εξηγούνται με κατανοητό τρόπο η 
λειτουργία του αλγορίθμου ως προς την 
ανάθεση καθηκόντων, την αξιολόγηση, τη 
διαδικασία απενεργοποίησης, και την 
τιμολόγηση, καθώς και να παρέχονται 
πληροφορίες με σαφή και 
επικαιροποιημένο τρόπο σχετικά με τυχόν 
σημαντικές αλλαγές στον αλγόριθμο· 
φρονεί ότι ο δεοντολογικός αλγόριθμος 
συνεπάγεται ότι όλες οι αποφάσεις είναι 
αμφισβητήσιμες και αναστρέψιμες, και ότι 
θα πρέπει οι πρακτικές παροχής κινήτρων, 
και δη τα έκτακτα πριμ, να μην οδηγούν σε 
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επικίνδυνες συμπεριφορές· είναι 
πεπεισμένο ότι οι αλγόριθμοι που δεν 
εισάγουν διακρίσεις είναι εκείνοι που 
αποτρέπουν τις έμφυλες και άλλες 
κοινωνικές μεροληψίες·

επικίνδυνες συμπεριφορές·

Or. es

Τροπολογία 302
Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος 
Αρβανίτης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. θεωρεί ότι θα πρέπει οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να 
δικαιούνται διαφανείς και δεοντολογικούς 
αλγόριθμους που δεν εισάγουν διακρίσεις· 
πιστεύει ότι θα πρέπει η διαφάνεια των 
αλγορίθμων να εφαρμόζεται στην 
κατανομή καθηκόντων, τις αξιολογήσεις 
και τις αλληλεπιδράσεις, σεβόμενη 
παράλληλα το εμπορικό απόρρητο, και ότι 
θα πρέπει πάντα να εξηγούνται με 
κατανοητό τρόπο η λειτουργία του 
αλγορίθμου ως προς την ανάθεση 
καθηκόντων, την αξιολόγηση, τη 
διαδικασία απενεργοποίησης, και την 
τιμολόγηση, καθώς και να παρέχονται 
πληροφορίες με σαφή και 
επικαιροποιημένο τρόπο σχετικά με τυχόν 
σημαντικές αλλαγές στον αλγόριθμο· 
φρονεί ότι ο δεοντολογικός αλγόριθμος 
συνεπάγεται ότι όλες οι αποφάσεις είναι 
αμφισβητήσιμες και αναστρέψιμες, και ότι 
θα πρέπει οι πρακτικές παροχής κινήτρων, 
και δη τα έκτακτα πριμ, να μην οδηγούν σε 
επικίνδυνες συμπεριφορές· είναι 
πεπεισμένο ότι οι αλγόριθμοι που δεν 
εισάγουν διακρίσεις είναι εκείνοι που 
αποτρέπουν τις έμφυλες και άλλες 
κοινωνικές μεροληψίες·

14. θεωρεί ότι οι πλατφόρμες πρέπει 
να χρησιμοποιούν διαφανείς και 
δεοντολογικούς αλγόριθμους που δεν 
εισάγουν διακρίσεις· πιστεύει ότι θα πρέπει 
η διαφάνεια των αλγορίθμων να 
εφαρμόζεται στην κατανομή και στον 
επιμερισμό καθηκόντων, στον καθορισμό 
τιμών, στη διαφήμιση, τις αξιολογήσεις 
και τις αλληλεπιδράσεις, και ότι, μαζί με 
σαφή περιγραφή του τρόπου λειτουργίας 
του αλγορίθμου, θα πρέπει πάντα να 
εξηγείται με κατανοητό τρόπο η 
λειτουργία του αλγορίθμου ως προς την 
ανάθεση καθηκόντων, την αξιολόγηση, τη 
διαδικασία απενεργοποίησης, και την 
τιμολόγηση, καθώς και να παρέχονται 
πληροφορίες με σαφή και 
επικαιροποιημένο τρόπο σχετικά με τυχόν 
σημαντικές αλλαγές στον αλγόριθμο· 
φρονεί ότι ο δεοντολογικός αλγόριθμος 
συνεπάγεται ότι όλες οι αποφάσεις, και 
ιδίως αυτές που αφορούν αλγορίθμους, 
είναι αμφισβητήσιμες και αναστρέψιμες, 
και ότι η ανθρώπινη παρέμβαση πρέπει 
να είναι εγγυημένη, όταν κρίνεται 
απαραίτητη, και ότι θα πρέπει οι 
πρακτικές παροχής κινήτρων, και δη τα 
έκτακτα πριμ, να μην οδηγούν σε 
επικίνδυνες συμπεριφορές· είναι 
πεπεισμένο ότι οι αλγόριθμοι που δεν 
εισάγουν διακρίσεις είναι εκείνοι που 
αποτρέπουν τις έμφυλες και άλλες 
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κοινωνικές μεροληψίες· υπενθυμίζει ότι 
τους όρους εργασίας διαπραγματεύονται 
συνήθως ο εργοδότης και οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων 
στην επιχείρηση· θεωρεί ότι στην 
περίπτωση εργασίας σε ψηφιακές 
πλατφόρμες, ο αλγόριθμος είναι αυτός 
που καθορίζει τους όρους εργασίας· 
συνεπώς κρίνει απαραίτητο οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να μπορούν να 
ενεργούν ως συνδιαχειριστές των 
αλγοριθμικών συστημάτων που 
επηρεάζουν άμεσα τους όρους εργασίας 
τους·

Or. fr

Τροπολογία 303
Jeroen Lenaers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. θεωρεί ότι θα πρέπει οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να 
δικαιούνται διαφανείς και δεοντολογικούς 
αλγόριθμους που δεν εισάγουν διακρίσεις· 
πιστεύει ότι θα πρέπει η διαφάνεια των 
αλγορίθμων να εφαρμόζεται στην 
κατανομή καθηκόντων, τις αξιολογήσεις 
και τις αλληλεπιδράσεις, σεβόμενη 
παράλληλα το εμπορικό απόρρητο, και ότι 
θα πρέπει πάντα να εξηγούνται με 
κατανοητό τρόπο η λειτουργία του 
αλγορίθμου ως προς την ανάθεση 
καθηκόντων, την αξιολόγηση, τη 
διαδικασία απενεργοποίησης, και την 
τιμολόγηση, καθώς και να παρέχονται 
πληροφορίες με σαφή και 
επικαιροποιημένο τρόπο σχετικά με τυχόν 
σημαντικές αλλαγές στον αλγόριθμο· 
φρονεί ότι ο δεοντολογικός αλγόριθμος 
συνεπάγεται ότι όλες οι αποφάσεις είναι 
αμφισβητήσιμες και αναστρέψιμες, και ότι 
θα πρέπει οι πρακτικές παροχής κινήτρων, 

14. θεωρεί ότι η χρήση αλγορίθμων 
στην εργασία θα πρέπει να είναι διαφανής 
και δεοντολογική για όλους τους 
εργαζομένους και να μην εισάγει 
διακρίσεις· πιστεύει ότι θα πρέπει η 
διαφάνεια των αλγορίθμων να εφαρμόζεται 
στην κατανομή καθηκόντων, τις 
αξιολογήσεις και τις αλληλεπιδράσεις, 
σεβόμενη παράλληλα το εμπορικό 
απόρρητο, και ότι θα πρέπει πάντα να 
εξηγούνται με κατανοητό τρόπο η 
λειτουργία του αλγορίθμου ως προς την 
ανάθεση καθηκόντων, την αξιολόγηση, τη 
διαδικασία απενεργοποίησης, και την 
τιμολόγηση, καθώς και να παρέχονται 
πληροφορίες με σαφή και 
επικαιροποιημένο τρόπο σχετικά με τυχόν 
σημαντικές αλλαγές στον αλγόριθμο· 
φρονεί ότι ο δεοντολογικός αλγόριθμος 
συνεπάγεται ότι όλες οι αποφάσεις είναι 
αμφισβητήσιμες και αναστρέψιμες, και ότι 
θα πρέπει οι πρακτικές παροχής κινήτρων, 



AM\1227764EL.docx 189/213 PE689.807v02-00

EL

και δη τα έκτακτα πριμ, να μην οδηγούν σε 
επικίνδυνες συμπεριφορές· είναι 
πεπεισμένο ότι οι αλγόριθμοι που δεν 
εισάγουν διακρίσεις είναι εκείνοι που 
αποτρέπουν τις έμφυλες και άλλες 
κοινωνικές μεροληψίες·

και δη τα έκτακτα πριμ, να μην οδηγούν σε 
επικίνδυνες συμπεριφορές· είναι 
πεπεισμένο ότι οι αλγόριθμοι που δεν 
εισάγουν διακρίσεις είναι εκείνοι που 
αποτρέπουν τις έμφυλες και άλλες 
κοινωνικές μεροληψίες·

Or. en

Τροπολογία 304
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. θεωρεί ότι θα πρέπει οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να δικαιούνται 
διαφανείς και δεοντολογικούς αλγόριθμους 
που δεν εισάγουν διακρίσεις· πιστεύει ότι 
θα πρέπει η διαφάνεια των αλγορίθμων να 
εφαρμόζεται στην κατανομή καθηκόντων, 
τις αξιολογήσεις και τις αλληλεπιδράσεις, 
σεβόμενη παράλληλα το εμπορικό 
απόρρητο, και ότι θα πρέπει πάντα να 
εξηγούνται με κατανοητό τρόπο η 
λειτουργία του αλγορίθμου ως προς την 
ανάθεση καθηκόντων, την αξιολόγηση, τη 
διαδικασία απενεργοποίησης, και την 
τιμολόγηση, καθώς και να παρέχονται 
πληροφορίες με σαφή και 
επικαιροποιημένο τρόπο σχετικά με τυχόν 
σημαντικές αλλαγές στον αλγόριθμο· 
φρονεί ότι ο δεοντολογικός αλγόριθμος 
συνεπάγεται ότι όλες οι αποφάσεις είναι 
αμφισβητήσιμες και αναστρέψιμες, και ότι 
θα πρέπει οι πρακτικές παροχής κινήτρων, 
και δη τα έκτακτα πριμ, να μην οδηγούν σε 
επικίνδυνες συμπεριφορές· είναι 
πεπεισμένο ότι οι αλγόριθμοι που δεν 
εισάγουν διακρίσεις είναι εκείνοι που 
αποτρέπουν τις έμφυλες και άλλες 
κοινωνικές μεροληψίες·

14. θεωρεί ότι θα πρέπει οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να δικαιούνται 
διαφανείς και δεοντολογικούς αλγόριθμους 
που δεν εισάγουν διακρίσεις· σημειώνει 
ότι οι αλγοριθμικές αποφάσεις περί 
διαχείρισης θα πρέπει να υπόκεινται σε 
ελέγχους από ανθρώπους οι οποίοι θα 
πρέπει να εξακολουθούν να είναι νομικά 
υπεύθυνοι για τις αποφάσεις και τα 
αποτελέσματα· πιστεύει ότι θα πρέπει η 
διαφάνεια των αλγορίθμων να εφαρμόζεται 
στην κατανομή καθηκόντων, τις 
αξιολογήσεις και τις αλληλεπιδράσεις, 
σεβόμενη παράλληλα το εμπορικό 
απόρρητο, και ότι θα πρέπει πάντα να 
εξηγούνται με κατανοητό τρόπο η 
λειτουργία του αλγορίθμου ως προς την 
ανάθεση καθηκόντων, την αξιολόγηση, τη 
διαδικασία απενεργοποίησης, και την 
τιμολόγηση, καθώς και να παρέχονται 
πληροφορίες με σαφή και 
επικαιροποιημένο τρόπο σχετικά με τυχόν 
σημαντικές αλλαγές στον αλγόριθμο· 
φρονεί ότι ο δεοντολογικός αλγόριθμος 
συνεπάγεται ότι όλες οι αποφάσεις είναι 
αμφισβητήσιμες και αναστρέψιμες, και ότι 
θα πρέπει οι πρακτικές παροχής κινήτρων, 
και δη τα έκτακτα πριμ, να μην οδηγούν σε 
επικίνδυνες συμπεριφορές· είναι 
πεπεισμένο ότι οι αλγόριθμοι που δεν 
εισάγουν διακρίσεις είναι εκείνοι που 
αποτρέπουν τις έμφυλες και άλλες 
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κοινωνικές μεροληψίες·

Or. en

Τροπολογία 305
Dragoș Pîslaru, Alin Mituța, Samira Rafaela, Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. θεωρεί ότι θα πρέπει οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να δικαιούνται 
διαφανείς και δεοντολογικούς αλγόριθμους 
που δεν εισάγουν διακρίσεις· πιστεύει ότι 
θα πρέπει η διαφάνεια των αλγορίθμων να 
εφαρμόζεται στην κατανομή καθηκόντων, 
τις αξιολογήσεις και τις αλληλεπιδράσεις, 
σεβόμενη παράλληλα το εμπορικό 
απόρρητο, και ότι θα πρέπει πάντα να 
εξηγούνται με κατανοητό τρόπο η 
λειτουργία του αλγορίθμου ως προς την 
ανάθεση καθηκόντων, την αξιολόγηση, τη 
διαδικασία απενεργοποίησης, και την 
τιμολόγηση, καθώς και να παρέχονται 
πληροφορίες με σαφή και 
επικαιροποιημένο τρόπο σχετικά με τυχόν 
σημαντικές αλλαγές στον αλγόριθμο· 
φρονεί ότι ο δεοντολογικός αλγόριθμος 
συνεπάγεται ότι όλες οι αποφάσεις είναι 
αμφισβητήσιμες και αναστρέψιμες, και ότι 
θα πρέπει οι πρακτικές παροχής κινήτρων, 
και δη τα έκτακτα πριμ, να μην οδηγούν σε 
επικίνδυνες συμπεριφορές· είναι 
πεπεισμένο ότι οι αλγόριθμοι που δεν 
εισάγουν διακρίσεις είναι εκείνοι που 
αποτρέπουν τις έμφυλες και άλλες 
κοινωνικές μεροληψίες·

14. θεωρεί ότι θα πρέπει οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να δικαιούνται 
διαφανείς και δεοντολογικούς αλγόριθμους 
που δεν εισάγουν διακρίσεις, ώστε να 
αποφεύγονται οι αποκλίσεις που έχουν 
παρατηρηθεί στο παρελθόν στην επιλογή 
και τη μεταχείριση διαφορετικών ομάδων 
και να μην χρησιμοποιούνται 
προηγούμενες πρακτικές οι οποίες 
ενδεχομένως εισάγουν διακρίσεις· 
πιστεύει ότι θα πρέπει η διαφάνεια των 
αλγορίθμων να εφαρμόζεται στην 
κατανομή καθηκόντων, τις αξιολογήσεις 
και τις αλληλεπιδράσεις, σεβόμενη 
παράλληλα το εμπορικό απόρρητο, και ότι 
θα πρέπει πάντα να εξηγούνται με 
κατανοητό τρόπο η λειτουργία του 
αλγορίθμου ως προς την ανάθεση 
καθηκόντων, την αξιολόγηση, τη 
διαδικασία απενεργοποίησης, και την 
τιμολόγηση, καθώς και να παρέχονται 
πληροφορίες με σαφή και 
επικαιροποιημένο τρόπο σχετικά με τυχόν 
σημαντικές αλλαγές στον αλγόριθμο· 
φρονεί ότι ο δεοντολογικός αλγόριθμος 
συνεπάγεται ότι όλες οι αποφάσεις είναι 
αμφισβητήσιμες και αναστρέψιμες, και ότι 
θα πρέπει οι πρακτικές παροχής κινήτρων, 
και δη τα έκτακτα πριμ, να μην οδηγούν σε 
επικίνδυνες συμπεριφορές· είναι 
πεπεισμένο ότι οι αλγόριθμοι που δεν 
εισάγουν διακρίσεις είναι εκείνοι που 
αποτρέπουν τις έμφυλες και άλλες 
κοινωνικές μεροληψίες·
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Or. en

Τροπολογία 306
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. θεωρεί ότι θα πρέπει οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να δικαιούνται 
διαφανείς και δεοντολογικούς αλγόριθμους 
που δεν εισάγουν διακρίσεις· πιστεύει ότι 
θα πρέπει η διαφάνεια των αλγορίθμων να 
εφαρμόζεται στην κατανομή καθηκόντων, 
τις αξιολογήσεις και τις αλληλεπιδράσεις, 
σεβόμενη παράλληλα το εμπορικό 
απόρρητο, και ότι θα πρέπει πάντα να 
εξηγούνται με κατανοητό τρόπο η 
λειτουργία του αλγορίθμου ως προς την 
ανάθεση καθηκόντων, την αξιολόγηση, τη 
διαδικασία απενεργοποίησης, και την 
τιμολόγηση, καθώς και να παρέχονται 
πληροφορίες με σαφή και 
επικαιροποιημένο τρόπο σχετικά με τυχόν 
σημαντικές αλλαγές στον αλγόριθμο· 
φρονεί ότι ο δεοντολογικός αλγόριθμος 
συνεπάγεται ότι όλες οι αποφάσεις είναι 
αμφισβητήσιμες και αναστρέψιμες, και ότι 
θα πρέπει οι πρακτικές παροχής κινήτρων, 
και δη τα έκτακτα πριμ, να μην οδηγούν σε 
επικίνδυνες συμπεριφορές· είναι 
πεπεισμένο ότι οι αλγόριθμοι που δεν 
εισάγουν διακρίσεις είναι εκείνοι που 
αποτρέπουν τις έμφυλες και άλλες 
κοινωνικές μεροληψίες·

14. θεωρεί ότι θα πρέπει οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να δικαιούνται 
διαφανείς και δεοντολογικούς αλγόριθμους 
που δεν εισάγουν διακρίσεις· πιστεύει ότι 
θα πρέπει η διαφάνεια των αλγορίθμων να 
εφαρμόζεται στα καθήκοντα διαχείρισης, 
την κατανομή καθηκόντων, τις 
αξιολογήσεις και τις αλληλεπιδράσεις, 
σεβόμενη παράλληλα το εμπορικό 
απόρρητο, και ότι θα πρέπει πάντα να 
εξηγούνται με κατανοητό τρόπο η 
λειτουργία του αλγορίθμου ως προς την 
ανάθεση καθηκόντων, την αξιολόγηση, τη 
διαδικασία απενεργοποίησης, και την 
τιμολόγηση, καθώς και να παρέχονται 
πληροφορίες με σαφή και 
επικαιροποιημένο τρόπο σχετικά με τυχόν 
σημαντικές αλλαγές στον αλγόριθμο· 
φρονεί ότι ο δεοντολογικός αλγόριθμος 
συνεπάγεται ότι όλες οι αποφάσεις, και 
ιδίως οι αλγοριθμικές, είναι 
αμφισβητήσιμες και αναστρέψιμες, και ότι 
διασφαλίζεται η ανθρώπινη παρέμβαση 
όταν είναι αναγκαία, καθώς και ότι θα 
πρέπει οι πρακτικές παροχής κινήτρων, και 
δη τα έκτακτα πριμ, να μην οδηγούν σε 
επικίνδυνες συμπεριφορές· είναι 
πεπεισμένο ότι οι αλγόριθμοι που δεν 
εισάγουν διακρίσεις είναι εκείνοι που 
αποτρέπουν τις έμφυλες και άλλες 
κοινωνικές μεροληψίες·

Or. en
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Τροπολογία 307
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. θεωρεί ότι θα πρέπει οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να δικαιούνται 
διαφανείς και δεοντολογικούς αλγόριθμους 
που δεν εισάγουν διακρίσεις· πιστεύει ότι 
θα πρέπει η διαφάνεια των αλγορίθμων να 
εφαρμόζεται στην κατανομή καθηκόντων, 
τις αξιολογήσεις και τις αλληλεπιδράσεις, 
σεβόμενη παράλληλα το εμπορικό 
απόρρητο, και ότι θα πρέπει πάντα να 
εξηγούνται με κατανοητό τρόπο η 
λειτουργία του αλγορίθμου ως προς την 
ανάθεση καθηκόντων, την αξιολόγηση, τη 
διαδικασία απενεργοποίησης, και την 
τιμολόγηση, καθώς και να παρέχονται 
πληροφορίες με σαφή και 
επικαιροποιημένο τρόπο σχετικά με τυχόν 
σημαντικές αλλαγές στον αλγόριθμο· 
φρονεί ότι ο δεοντολογικός αλγόριθμος 
συνεπάγεται ότι όλες οι αποφάσεις είναι 
αμφισβητήσιμες και αναστρέψιμες, και ότι 
θα πρέπει οι πρακτικές παροχής κινήτρων, 
και δη τα έκτακτα πριμ, να μην οδηγούν σε 
επικίνδυνες συμπεριφορές· είναι 
πεπεισμένο ότι οι αλγόριθμοι που δεν 
εισάγουν διακρίσεις είναι εκείνοι που 
αποτρέπουν τις έμφυλες και άλλες 
κοινωνικές μεροληψίες·

14. θεωρεί ότι θα πρέπει οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να δικαιούνται 
διαφανείς και δεοντολογικούς αλγόριθμους 
που δεν εισάγουν διακρίσεις· πιστεύει ότι 
θα πρέπει η διαφάνεια των αλγορίθμων να 
εφαρμόζεται στα καθήκοντα διαχείρισης, 
την κατανομή καθηκόντων, τις 
αξιολογήσεις και τις αλληλεπιδράσεις, 
σεβόμενη παράλληλα το εμπορικό 
απόρρητο, και ότι θα πρέπει πάντα να 
εξηγούνται με κατανοητό τρόπο η 
λειτουργία του αλγορίθμου ως προς την 
ανάθεση καθηκόντων, την αξιολόγηση, τη 
διαδικασία απενεργοποίησης, και την 
τιμολόγηση, καθώς και να παρέχονται 
πληροφορίες με σαφή και 
επικαιροποιημένο τρόπο σχετικά με τυχόν 
σημαντικές αλλαγές στον αλγόριθμο· 
φρονεί ότι ο δεοντολογικός αλγόριθμος 
συνεπάγεται ότι όλες οι αποφάσεις, και 
ιδίως οι αλγοριθμικές, είναι 
αμφισβητήσιμες και αναστρέψιμες, και ότι 
διασφαλίζεται η ανθρώπινη παρέμβαση 
όταν είναι αναγκαία, καθώς και ότι θα 
πρέπει οι πρακτικές παροχής κινήτρων, και 
δη τα έκτακτα πριμ, να μην οδηγούν σε 
επικίνδυνες συμπεριφορές· είναι 
πεπεισμένο ότι οι αλγόριθμοι που δεν 
εισάγουν διακρίσεις είναι εκείνοι που 
αποτρέπουν τις έμφυλες και άλλες 
κοινωνικές μεροληψίες·

Or. en

Τροπολογία 308
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. θεωρεί ότι θα πρέπει οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να δικαιούνται 
διαφανείς και δεοντολογικούς αλγόριθμους 
που δεν εισάγουν διακρίσεις· πιστεύει ότι 
θα πρέπει η διαφάνεια των αλγορίθμων να 
εφαρμόζεται στην κατανομή καθηκόντων, 
τις αξιολογήσεις και τις αλληλεπιδράσεις, 
σεβόμενη παράλληλα το εμπορικό 
απόρρητο, και ότι θα πρέπει πάντα να 
εξηγούνται με κατανοητό τρόπο η 
λειτουργία του αλγορίθμου ως προς την 
ανάθεση καθηκόντων, την αξιολόγηση, τη 
διαδικασία απενεργοποίησης, και την 
τιμολόγηση, καθώς και να παρέχονται 
πληροφορίες με σαφή και 
επικαιροποιημένο τρόπο σχετικά με τυχόν 
σημαντικές αλλαγές στον αλγόριθμο· 
φρονεί ότι ο δεοντολογικός αλγόριθμος 
συνεπάγεται ότι όλες οι αποφάσεις είναι 
αμφισβητήσιμες και αναστρέψιμες, και ότι 
θα πρέπει οι πρακτικές παροχής κινήτρων, 
και δη τα έκτακτα πριμ, να μην οδηγούν σε 
επικίνδυνες συμπεριφορές· είναι 
πεπεισμένο ότι οι αλγόριθμοι που δεν 
εισάγουν διακρίσεις είναι εκείνοι που 
αποτρέπουν τις έμφυλες και άλλες 
κοινωνικές μεροληψίες·

14. θεωρεί ότι θα πρέπει οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να δικαιούνται 
διαφανείς, αξιόπιστους και 
δεοντολογικούς αλγόριθμους που δεν 
εισάγουν διακρίσεις· πιστεύει ότι θα πρέπει 
η διαφάνεια των αλγορίθμων να 
εφαρμόζεται στην κατανομή καθηκόντων, 
τις αξιολογήσεις και τις αλληλεπιδράσεις, 
σεβόμενη παράλληλα το εμπορικό 
απόρρητο, και ότι θα πρέπει πάντα να 
εξηγούνται με κατανοητό τρόπο η 
λειτουργία του αλγορίθμου ως προς την 
ανάθεση καθηκόντων, την αξιολόγηση, τη 
διαδικασία απενεργοποίησης, και την 
τιμολόγηση, καθώς και να παρέχονται 
πληροφορίες με σαφή και 
επικαιροποιημένο τρόπο σχετικά με τυχόν 
σημαντικές αλλαγές στον αλγόριθμο· 
φρονεί ότι ο αξιόπιστος και δεοντολογικός 
αλγόριθμος συνεπάγεται ότι όλες οι 
αποφάσεις είναι αμφισβητήσιμες και 
αναστρέψιμες, και ότι θα πρέπει οι 
πρακτικές παροχής κινήτρων, και δη τα 
έκτακτα πριμ, να μην οδηγούν σε 
επικίνδυνες συμπεριφορές· είναι 
πεπεισμένο ότι οι αλγόριθμοι που δεν 
εισάγουν διακρίσεις είναι εκείνοι που 
αποτρέπουν τις έμφυλες και άλλες 
κοινωνικές μεροληψίες·

Or. en

Τροπολογία 309
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να μεριμνήσουν για την κατάλληλη 
προστασία των δικαιωμάτων και της 
ευημερίας των εργαζομένων, μεταξύ 
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άλλων όσον αφορά τη μη εισαγωγή 
διακρίσεων, την ιδιωτικότητα, την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την 
προστασία από εργασιακή εκμετάλλευση 
κατά τη χρήση της ΤΝ και την 
αλγοριθμική διαχείριση, 
συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων 
πρόβλεψης και επισήμανσης που 
προβλέπουν τη συμπεριφορά των 
εργαζομένων και εντοπίζουν ή 
αποτρέπουν παραβιάσεις κανόνων ή 
περιπτώσεις απάτης από εργαζομένους, 
των εφαρμογών παρακολούθησης της 
προόδου και των επιδόσεων σε 
πραγματικό χρόνο, του λογισμικού 
καταγραφής του χρόνου εργασίας, των 
αυτοματοποιημένων δονήσεων για την 
υιοθέτηση συγκεκριμένης συμπεριφοράς, 
της αδικαιολόγητης παρακολούθησης και 
της λήψης αποφάσεων από την ΤΝ ή με 
βάση την ΤΝ· πιστεύει ότι η αλγοριθμική 
διαχείριση μπορεί να βοηθήσει τους 
εργοδότες να θέσουν σε κίνδυνο την 
έννοια του χρόνου εργασίας, και, κατά 
συνέπεια, του μισθού23α·
__________________
23α «Workplace Monitoring & 
Surveillance, Data & Society» 
(Παρακολούθηση και επιτήρηση στον 
χώρο εργασίας, δεδομένα και κοινωνία), 
Mateescu, A., Nguyen, A., Explainer: 
Φεβρουάριος 2019.

Or. en

Τροπολογία 310
Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Lina Gálvez Muñoz, 
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino, Evelyn 
Regner, Marianne Vind, Milan Brglez, Brando Benifei, Leszek Miller, Gabriele 
Bischoff, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. εκφράζει ανησυχία σχετικά με τον 
ελλιπή σεβασμό των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας για τα έργα 
δημιουργίας των αυτοαπασχολούμενων 
εργαζομένων βάσει πλατφόρμας και καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν το εν λόγω πρόβλημα και 
να διασφαλίσουν τη δέουσα επιβολή της 
εφαρμοστέας νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία 311
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. θεωρεί ότι οι αλγόριθμοι 
μοντελοποιούν σύγχρονα ή ιστορικά 
δεδομένα, και ότι λόγω της νέας 
κοινωνικής κατάστασης πρέπει να 
διασφαλιστεί η επανεκπαίδευση αυτών 
των αλγόριθμων με επικαιροποιημένα 
δεδομένα χρησιμοποιώντας νέες 
πληροφορίες και κοινωνικά 
χαρακτηριστικά·

Or. es

Τροπολογία 312
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. πιστεύει ότι οι εργαζόμενοι θα 
πρέπει να ενημερώνονται για τις 
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αξιολογήσεις των πελατών· τονίζει ότι οι 
εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν το 
δικαίωμα να αμφισβητούν τη μη 
καταβολή πληρωμής και να υποβάλουν 
την εν λόγω αμφισβήτηση προς 
επανεξέταση από υπάλληλο της 
πλατφόρμας·

Or. en

Τροπολογία 313
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. ζητεί την εισαγωγή μεθόδων 
ελέγχου όσον αφορά τους αυτόματους 
αλγόριθμους ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται ότι εξακολουθούν να 
τηρούν τους δεοντολογικούς κανόνες για 
τη διατήρηση της προσωπικής 
ελευθερίας και αξιοπρέπειας με σκοπό το 
κοινό καλό·

Or. es

Τροπολογία 314
Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Lina Gálvez Muñoz, 
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino, Evelyn 
Regner, Marianne Vind, Milan Brglez, Brando Benifei, Leszek Miller, Gabriele 
Bischoff, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι ο χρόνος 
αναμονής και ο χρόνος διαθεσιμότητας 
στην πλατφόρμα αποτελούν χρόνο 
εργασίας για τους εργαζομένους βάσει 
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πλατφόρμας στη σχέση εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 315
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14γ. προειδοποιεί ότι η δημιουργία 
ακόμη και δεοντολογικών αλγόριθμων 
δεν μπορεί να είναι πάνω από τους 
νόμους, τα ήθη και τα έθιμα·

Or. es

Τροπολογία 316
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14δ. υπενθυμίζει τη σημασία όλων των 
αλγόριθμων που δημιουργούν μοντέλα, 
βάσει της βιομετρικής αναγνώρισης, της 
ανάγνωσης μικρο-εκφράσεων του 
προσώπου ή της ανάλυσης, τα οποία 
πρέπει να ανταποκρίνονται σε 
δεοντολογικά κριτήρια και να σέβονται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα για τη 
διασφάλιση της μη ύπαρξης διακρίσεων 
και χειριστικών συμπεριφορών·

Or. es

Τροπολογία 317
Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Lina Gálvez Muñoz, 
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino, Evelyn 
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Regner, Marianne Vind, Milan Brglez, Brando Benifei, Leszek Miller, Gabriele 
Bischoff, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπενθυμίζει ότι πρέπει όλες οι 
επιγραμμικές πλατφόρμες να διασφαλίζουν 
την πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία 
της ΕΕ για την απαγόρευση των 
διακρίσεων και την προστασία των 
δεδομένων· πιστεύει ακόμη ότι θα πρέπει 
οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να έχουν 
πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που 
αφορούν τις δραστηριότητές τους, να 
κατανοούν τον τρόπο επεξεργασίας των 
προσωπικών τους πληροφοριών, και να 
έχουν το δικαίωμα να εξάγουν τις 
αξιολογήσεις τους· πιστεύει ότι θα πρέπει 
να διερευνηθεί το ενδεχόμενο φορητού 
πιστοποιητικού αξιολόγησης, το οποίο θα 
αναγνωρίζεται μεταξύ παρόμοιων 
πλατφορμών·

15. υπενθυμίζει ότι πρέπει όλες οι 
επιγραμμικές πλατφόρμες να διασφαλίζουν 
την πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία 
της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης τη 
νομοθεσίας για την απαγόρευση των 
διακρίσεων και την προστασία των 
δεδομένων· τονίζει ότι θα πρέπει οι 
εργαζόμενοι βάσει πλατφόρμας και οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις να έχουν 
πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που 
αφορούν τις δραστηριότητές τους, να 
κατανοούν τον τρόπο επεξεργασίας των 
προσωπικών τους πληροφοριών, και να 
έχουν το δικαίωμα να εξάγουν τις 
αξιολογήσεις τους· πιστεύει ότι θα πρέπει 
να διερευνηθεί το ενδεχόμενο φορητού 
πιστοποιητικού αξιολόγησης, το οποίο θα 
αναγνωρίζεται μεταξύ παρόμοιων 
πλατφορμών· τονίζει ότι οι αλγόριθμοι 
πρέπει να υπόκεινται σε ανθρώπινη 
εποπτεία και οι αποφάσεις τους πρέπει να 
υπόκεινται σε λογοδοσία, να είναι 
αμφισβητήσιμες και, κατά περίπτωση, 
αναστρέψιμες· υπενθυμίζει ότι οι 
πρακτικές παροχής κινήτρων, μεταξύ 
άλλων τα πριμ, δεν θα πρέπει να οδηγούν 
σε επικίνδυνες συμπεριφορές· τονίζει ότι 
οι αλγόριθμοι δεν πρέπει να ενισχύουν τις 
ανισότητες και τα στερεότυπα βάσει 
φύλου ή άλλων κοινωνικών κριτηρίων· 
τονίζει ότι είναι αναγκαίο να τηρούνται 
τα πρότυπα προστασίας και ασφάλειας 
για τους αλγόριθμους και επισημαίνει τη 
σημασία των σχετικών τακτικών 
ελέγχων, προκειμένου να αποφεύγονται 
λανθασμένα αποτελέσματα με χρήση ΤΝ· 
υπενθυμίζει ότι η ευθύνη όσον αφορά τη 
χρήση αλγορίθμων πρέπει να οριστεί με 
σαφήνεια, τόσο για την περίπτωση 
επαγγελματικών ατυχημάτων όσο και για 
την περίπτωση ζημίας που προκαλείται 
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σε τρίτους· επαναλαμβάνει ότι 
οποιαδήποτε χρήση αλγορίθμων στην 
εργασία πρέπει να γίνεται με σεβασμό και 
επαρκή διασφάλιση του δικαιώματος του 
υποκείμενου των δεδομένων να μην 
υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται 
αποκλειστικά που βάσει 
αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, όπως 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 22 
παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ·

Or. en

Τροπολογία 318
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπενθυμίζει ότι πρέπει όλες οι 
επιγραμμικές πλατφόρμες να διασφαλίζουν 
την πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία 
της ΕΕ για την απαγόρευση των 
διακρίσεων και την προστασία των 
δεδομένων· πιστεύει ακόμη ότι θα πρέπει 
οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να έχουν 
πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που 
αφορούν τις δραστηριότητές τους, να 
κατανοούν τον τρόπο επεξεργασίας των 
προσωπικών τους πληροφοριών, και να 
έχουν το δικαίωμα να εξάγουν τις 
αξιολογήσεις τους· πιστεύει ότι θα πρέπει 
να διερευνηθεί το ενδεχόμενο φορητού 
πιστοποιητικού αξιολόγησης, το οποίο θα 
αναγνωρίζεται μεταξύ παρόμοιων 
πλατφορμών·

15. υπενθυμίζει ότι πρέπει όλες οι 
επιγραμμικές πλατφόρμες να διασφαλίζουν 
την πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία 
της ΕΕ για την απαγόρευση των 
διακρίσεων και την προστασία των 
δεδομένων· πιστεύει ακόμη ότι θα πρέπει 
οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να έχουν 
πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τις 
δραστηριότητές τους, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 20 του ΓΚΠΔ, να κατανοούν τον 
τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών τους 
πληροφοριών, και να έχουν το δικαίωμα να 
εξάγουν τις αξιολογήσεις τους· πιστεύει ότι 
θα πρέπει να διερευνηθεί το ενδεχόμενο 
φορητού πιστοποιητικού των δεξιοτήτων 
των εργαζομένων, της ανατροφοδότησης 
από τους πελάτες και των αξιολογήσεων 
της φήμης, το οποίο θα αναγνωρίζεται 
μεταξύ παρόμοιων πλατφορμών· θεωρεί 
ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα με στόχο 
να αποτρέπεται η επίδραση των 
αξιολογήσεων στον χρόνο εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 319
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπενθυμίζει ότι πρέπει όλες οι 
επιγραμμικές πλατφόρμες να διασφαλίζουν 
την πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία 
της ΕΕ για την απαγόρευση των 
διακρίσεων και την προστασία των 
δεδομένων· πιστεύει ακόμη ότι θα πρέπει 
οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να έχουν 
πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που 
αφορούν τις δραστηριότητές τους, να 
κατανοούν τον τρόπο επεξεργασίας των 
προσωπικών τους πληροφοριών, και να 
έχουν το δικαίωμα να εξάγουν τις 
αξιολογήσεις τους· πιστεύει ότι θα πρέπει 
να διερευνηθεί το ενδεχόμενο φορητού 
πιστοποιητικού αξιολόγησης, το οποίο θα 
αναγνωρίζεται μεταξύ παρόμοιων 
πλατφορμών·

15. υπενθυμίζει ότι πρέπει όλες οι 
επιγραμμικές πλατφόρμες να διασφαλίζουν 
την πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία 
της ΕΕ για την απαγόρευση των 
διακρίσεων και την προστασία των 
δεδομένων· πιστεύει ακόμη ότι θα πρέπει 
οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να έχουν 
πλήρη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που 
αφορούν τις δραστηριότητές τους, να 
κατανοούν τον τρόπο επεξεργασίας των 
προσωπικών τους πληροφοριών, να 
ενημερώνονται σχετικά με οποιαδήποτε 
ταξινόμηση ή αξιολόγηση του 
εργαζομένου από την πλατφόρμα και να 
έχουν το δικαίωμα να εξάγουν τις 
αξιολογήσεις τους· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα έχουν 
αποτελεσματικό δικαίωμα στη 
φορητότητα των δεδομένων, όπως 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 20 του ΓΚΠΔ· 
πιστεύει ότι θα πρέπει να διερευνηθεί το 
ενδεχόμενο φορητού πιστοποιητικού 
αξιολόγησης, το οποίο θα αναγνωρίζεται 
μεταξύ παρόμοιων πλατφορμών·

Or. en

Τροπολογία 320
Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος 
Αρβανίτης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπενθυμίζει ότι πρέπει όλες οι 
επιγραμμικές πλατφόρμες να διασφαλίζουν 

15. υπενθυμίζει ότι πρέπει όλες οι 
επιγραμμικές πλατφόρμες να διασφαλίζουν 
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την πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία 
της ΕΕ για την απαγόρευση των 
διακρίσεων και την προστασία των 
δεδομένων· πιστεύει ακόμη ότι θα πρέπει 
οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να έχουν 
πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που 
αφορούν τις δραστηριότητές τους, να 
κατανοούν τον τρόπο επεξεργασίας των 
προσωπικών τους πληροφοριών, και να 
έχουν το δικαίωμα να εξάγουν τις 
αξιολογήσεις τους· Πιστεύει ότι θα πρέπει 
να διερευνηθεί το ενδεχόμενο φορητού 
πιστοποιητικού αξιολόγησης, το οποίο θα 
αναγνωρίζεται μεταξύ παρόμοιων 
πλατφορμών·

την πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία 
της ΕΕ για την απαγόρευση των 
διακρίσεων και την προστασία των 
δεδομένων· πιστεύει ακόμη ότι θα πρέπει 
οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να έχουν 
πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που 
αφορούν τις δραστηριότητές τους, να 
κατανοούν τον τρόπο επεξεργασίας των 
προσωπικών τους πληροφοριών, και να 
έχουν το δικαίωμα να εξάγουν τις 
αξιολογήσεις τους· Πιστεύει ότι θα πρέπει 
να διερευνηθεί το ενδεχόμενο φορητού 
πιστοποιητικού αξιολόγησης, το οποίο θα 
αναγνωρίζεται μεταξύ παρόμοιων 
πλατφορμών· πιστεύει ότι οι εκπρόσωποι 
των εργαζομένων πρέπει να μπορούν να 
έχουν πρόσβαση στα προσωπικά 
δεδομένα, όταν αυτό είναι αναγκαίο και 
σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ)·

Or. fr

Τροπολογία 321
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπενθυμίζει ότι πρέπει όλες οι 
επιγραμμικές πλατφόρμες να διασφαλίζουν 
την πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία 
της ΕΕ για την απαγόρευση των 
διακρίσεων και την προστασία των 
δεδομένων· πιστεύει ακόμη ότι θα πρέπει 
οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να έχουν 
πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που 
αφορούν τις δραστηριότητές τους, να 
κατανοούν τον τρόπο επεξεργασίας των 
προσωπικών τους πληροφοριών, και να 
έχουν το δικαίωμα να εξάγουν τις 
αξιολογήσεις τους· πιστεύει ότι θα πρέπει 
να διερευνηθεί το ενδεχόμενο φορητού 
πιστοποιητικού αξιολόγησης, το οποίο θα 
αναγνωρίζεται μεταξύ παρόμοιων 

15. υπενθυμίζει ότι πρέπει όλες οι 
επιγραμμικές πλατφόρμες να διασφαλίζουν 
την πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία 
της ΕΕ για την απαγόρευση των 
διακρίσεων και την προστασία των 
δεδομένων· πιστεύει ακόμη ότι θα πρέπει 
οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να έχουν 
πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που 
αφορούν τις δραστηριότητές τους, να 
κατανοούν τον τρόπο επεξεργασίας των 
προσωπικών τους πληροφοριών, και να 
έχουν το δικαίωμα να εξάγουν τις 
αξιολογήσεις τους· πιστεύει ότι θα πρέπει 
να διερευνηθεί το ενδεχόμενο φορητού 
πιστοποιητικού αξιολόγησης, το οποίο θα 
αναγνωρίζεται μεταξύ παρόμοιων 
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πλατφορμών· πλατφορμών· πιστεύει ότι οι εκπρόσωποι 
των εργαζομένων πρέπει να έχουν 
πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, όταν αυτό απαιτείται και με 
τις εγγυήσεις που προβλέπονται στον 
ΓΚΠΔ·

Or. en

Τροπολογία 322
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπενθυμίζει ότι πρέπει όλες οι 
επιγραμμικές πλατφόρμες να διασφαλίζουν 
την πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία 
της ΕΕ για την απαγόρευση των 
διακρίσεων και την προστασία των 
δεδομένων· πιστεύει ακόμη ότι θα πρέπει 
οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να έχουν 
πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που 
αφορούν τις δραστηριότητές τους, να 
κατανοούν τον τρόπο επεξεργασίας των 
προσωπικών τους πληροφοριών, και να 
έχουν το δικαίωμα να εξάγουν τις 
αξιολογήσεις τους· πιστεύει ότι θα πρέπει 
να διερευνηθεί το ενδεχόμενο φορητού 
πιστοποιητικού αξιολόγησης, το οποίο θα 
αναγνωρίζεται μεταξύ παρόμοιων 
πλατφορμών·

15. υπενθυμίζει ότι πρέπει όλες οι 
επιγραμμικές πλατφόρμες να διασφαλίζουν 
την πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία 
της ΕΕ για την απαγόρευση των 
διακρίσεων και την προστασία των 
δεδομένων· πιστεύει ακόμη ότι θα πρέπει 
οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να έχουν 
πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που 
αφορούν τις δραστηριότητές τους, να 
κατανοούν τον τρόπο επεξεργασίας των 
προσωπικών τους πληροφοριών, και να 
έχουν το δικαίωμα να εξάγουν ή να 
διαγράφουν τις αξιολογήσεις τους· 
πιστεύει ότι θα πρέπει να διερευνηθεί το 
ενδεχόμενο φορητού πιστοποιητικού 
αξιολόγησης, το οποίο θα αναγνωρίζεται 
μεταξύ παρόμοιων πλατφορμών·

Or. en

Τροπολογία 323
Gheorghe Falcă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. τονίζει ότι τα δυνητικά 
πλεονεκτήματα, από άποψη 
αποδοτικότητας, των επιγραμμικών 
πλατφορμών εργασίας έναντι της 
παραδοσιακής αγοράς εργασίας θα 
πρέπει να βασίζονται στον θεμιτό 
ανταγωνισμό· τονίζει ότι, προκειμένου να 
εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού 
μεταξύ των πλατφορμών εργασίας και 
των παραδοσιακών επιχειρήσεων, ιδίως 
των ΜΜΕ, πρέπει η οικονομία των 
πλατφορμών, όπως και κάθε άλλος 
οικονομικός τομέας, να καταβάλει 
φόρους και κοινωνικές εισφορές και να 
συμμορφώνεται προς το εργατικό δίκαιο 
και την κοινωνική νομοθεσία· 
υπογραμμίζει την ανάγκη αντίστοιχης 
προσαρμογής των σχετικών πολιτικών 
όπου είναι αναγκαίο·

Or. en

Τροπολογία 324
Brando Benifei, Elisabetta Gualmini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καταδικάζει τις πρακτικές 
αδικαιολόγητης και καταχρηστικής 
επιτήρησης, καθώς και τη χρήση 
συσκευών οι οποίες μειώνουν την 
αυτονομία των εργαζομένων για λόγους 
αποδοτικότητας· τονίζει ότι τέτοιου 
είδους πρακτικές είναι ταπεινωτικές και 
απάνθρωπες για τους εργαζομένους και 
μπορούν να επιφέρουν αρνητικές 
επιπτώσεις στην ψυχική υγεία· τονίζει ότι 
οι εργαζόμενοι θα πρέπει να 
ενημερώνονται πάντα και να δίνουν τη 
συγκατάθεσή τους για τη χρήση τέτοιου 
είδους συσκευών και πρακτικών, ενώ θα 
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πρέπει να έχουν το δικαίωμα να 
προβάλλουν αντιρρήσεις χωρίς να 
υφίστανται συνέπειες·

Or. en

Τροπολογία 325
Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Lina Gálvez Muñoz, 
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino, Evelyn 
Regner, Marianne Vind, Milan Brglez, Brando Benifei, Leszek Miller, Gabriele 
Bischoff, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. τονίζει ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ 
μη ρυθμισμένων παγκόσμιων 
πλατφορμών πληθεργασίας οδηγεί σε 
ανταγωνισμό προς τα κάτω όσον αφορά 
τις συνθήκες εργασίας και απασχόλησης 
για τους εργαζομένους βάσει 
πλατφόρμας, εντός και εκτός Ένωσης· 
παροτρύνει την Επιτροπή να εξετάσει το 
ζήτημα αυτό στο πλαίσιο των 
συζητήσεων σχετικά με τις ρήτρες 
εργασίας στις διεθνείς εμπορικές 
συμφωνίες και να ξεκινήσει σχετική 
συζήτηση σε διεθνή φόρα·

Or. en

Τροπολογία 326
Radan Kanev, Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. ζητεί από την Επιτροπή να 
ενσωματωθούν οι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμα και οποιαδήποτε άλλη 
παρεμφερή μορφή απασχόλησης, η οποία 
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καθίσταται δυνατή μέσω της 
τεχνολογικής καινοτομίας, στις προτάσεις 
σχετικά με την καθιέρωση ενός 
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής 
ασφάλισης και να εφαρμόζονται οι 
κανόνες σχετικά με τη δίκαιη 
κινητικότητα στην εργασία σε πλατφόρμα 
χωρίς να εισάγονται διακρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 327
Dragoș Pîslaru, Alin Mituța, Radka Maxová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. υπενθυμίζει ότι σημαντικός 
αριθμός πλατφορμών εργάζονται για την 
εφαρμογή εσωτερικών κανονισμών και 
προγραμμάτων, με στόχο τη δημιουργία 
ασφαλέστερου περιβάλλοντος για τους 
εργαζομένους τους και θεωρεί ότι τέτοιου 
είδους πρακτικές πρέπει να 
ενθαρρύνονται από σχετικές δράσεις της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 328
Gheorghe Falcă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. αναγνωρίζει ότι η οικονομία των 
πλατφορμών εργασίας μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για κοινωνικούς 
σκοπούς· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να προωθήσουν τα μοντέλα 
κοινωνικής οικονομίας στην οικονομία 
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των πλατφορμών εργασίας και να 
ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές στον 
τομέα αυτό, δεδομένου ότι οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις έχουν αποδειχθεί πιο 
ανθεκτικές κατά τη διάρκεια της κρίσης 
της νόσου COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 329
Dragoș Pîslaru, Alin Mituța, Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. καλεί την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη την καινοτομία την οποία 
επιφέρουν οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
στην αγορά εργασίας και να ενσωματώσει 
αυτές τις νέες μορφές απασχόλησης στο 
νομικό πλαίσιο χωρίς να χαθεί η 
χαρακτηριστική ευελιξία την οποία οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμα και οι πολίτες 
χρειάζονται και επιδιώκουν·

Or. en

Τροπολογία 330
Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Lina Gálvez Muñoz, 
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino, Evelyn 
Regner, Marianne Vind, Milan Brglez, Brando Benifei, Leszek Miller, Gabriele 
Bischoff, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν τα στατιστικά 
στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες 
εργασίας και απασχόλησης όσον αφορά 
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την εργασία βάσει πλατφόρμας·

Or. en

Τροπολογία 331
Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 8 (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Άλλες συστάσεις
(Να προστεθεί πριν από την 
παράγραφο 16.)

Or. en

Τροπολογία 332
Kim Van Sparrentak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
ένα ευρωπαϊκό σήμα ποιότητας, το οποίο 
θα χορηγείται σε πλατφόρμες που 
εφαρμόζουν ορθές πρακτικές για τους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα, 
προκειμένου οι χρήστες, οι εργαζόμενοι 
και οι καταναλωτές να λαμβάνουν 
τεκμηριωμένες αποφάσεις, και το οποίο 
θα αναδεικνύει πλατφόρμες με ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας και διαφανή 
συστήματα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 333
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
ένα ευρωπαϊκό σήμα ποιότητας, το οποίο 
θα χορηγείται σε πλατφόρμες που 
εφαρμόζουν ορθές πρακτικές για τους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα, 
προκειμένου οι χρήστες, οι εργαζόμενοι 
και οι καταναλωτές να λαμβάνουν 
τεκμηριωμένες αποφάσεις, και το οποίο 
θα αναδεικνύει πλατφόρμες με ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας και διαφανή 
συστήματα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 334
Agnes Jongerius

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
ένα ευρωπαϊκό σήμα ποιότητας, το οποίο 
θα χορηγείται σε πλατφόρμες που 
εφαρμόζουν ορθές πρακτικές για τους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα, 
προκειμένου οι χρήστες, οι εργαζόμενοι 
και οι καταναλωτές να λαμβάνουν 
τεκμηριωμένες αποφάσεις, και το οποίο 
θα αναδεικνύει πλατφόρμες με ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας και διαφανή 
συστήματα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 335
Jeroen Lenaers
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
ένα ευρωπαϊκό σήμα ποιότητας, το οποίο 
θα χορηγείται σε πλατφόρμες που 
εφαρμόζουν ορθές πρακτικές για τους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα, 
προκειμένου οι χρήστες, οι εργαζόμενοι 
και οι καταναλωτές να λαμβάνουν 
τεκμηριωμένες αποφάσεις, και το οποίο 
θα αναδεικνύει πλατφόρμες με ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας και διαφανή 
συστήματα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 336
Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Lina Gálvez Muñoz, 
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino, Evelyn 
Regner, Marianne Vind, Milan Brglez, Brando Benifei, Leszek Miller, Gabriele 
Bischoff, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα 
ευρωπαϊκό σήμα ποιότητας, το οποίο θα 
χορηγείται σε πλατφόρμες που 
εφαρμόζουν ορθές πρακτικές για τους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα, προκειμένου 
οι χρήστες, οι εργαζόμενοι και οι 
καταναλωτές να λαμβάνουν 
τεκμηριωμένες αποφάσεις, και το οποίο 
θα αναδεικνύει πλατφόρμες με ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας και διαφανή 
συστήματα·

16. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο να θεσπίσει ένα ευρωπαϊκό 
σήμα ποιότητας, το οποίο θα χορηγείται σε 
πλατφόρμες που εφαρμόζουν ορθές 
πρακτικές για τους εργαζομένους σε 
πλατφόρμα με βάση συλλογικές 
συμβάσεις, ποιοτικές συνθήκες εργασίας 
και υψηλό επίπεδο διαφάνειας·

Or. en

Τροπολογία 337
Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος 
Αρβανίτης
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
ένα ευρωπαϊκό σήμα ποιότητας, το οποίο 
θα χορηγείται σε πλατφόρμες που 
εφαρμόζουν ορθές πρακτικές για τους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα, προκειμένου 
οι χρήστες, οι εργαζόμενοι και οι 
καταναλωτές να λαμβάνουν 
τεκμηριωμένες αποφάσεις, και το οποίο 
θα αναδεικνύει πλατφόρμες με ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας και διαφανή 
συστήματα·

16. εκτιμά ότι δεν είναι αναγκαίο η 
Επιτροπή να θεσπίσει ένα ευρωπαϊκό σήμα 
ποιότητας, το οποίο θα χορηγείται σε 
πλατφόρμες που εφαρμόζουν ορθές 
πρακτικές για τους εργαζομένους σε 
πλατφόρμα, προκειμένου οι χρήστες, οι 
εργαζόμενοι και οι καταναλωτές να 
λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις, 
διότι δεν είναι απαραίτητο να 
αναδεικνύονται οι πλατφόρμες που θα 
εφαρμόζουν, επιτέλους, το εργατικό 
δίκαιο, καθώς αυτό είναι υποχρέωση 
όλων των εργοδοτών, που οφείλουν να 
προσφέρουν ποιοτικές συνθήκες εργασίας 
στους εργαζομένους τους, και διότι τα 
διαφανή αλγοριθμικά συστήματα θα 
πρέπει να παρέχονται από τις ψηφιακές 
πλατφόρμες ως υποχρέωση που θα τους 
επιβληθεί μέσα από τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις·

Or. fr

Τροπολογία 338
Jarosław Duda, Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
ένα ευρωπαϊκό σήμα ποιότητας, το οποίο 
θα χορηγείται σε πλατφόρμες που 
εφαρμόζουν ορθές πρακτικές για τους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα, προκειμένου 
οι χρήστες, οι εργαζόμενοι και οι 
καταναλωτές να λαμβάνουν 
τεκμηριωμένες αποφάσεις, και το οποίο θα 
αναδεικνύει πλατφόρμες με ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας και διαφανή 

16. καλεί τα κράτη μέλη να 
συμφωνήσουν σχετικά με ένα ευρωπαϊκό 
σήμα ποιότητας, το οποίο θα χορηγείται σε 
πλατφόρμες που εφαρμόζουν ορθές 
πρακτικές για τους εργαζομένους σε 
πλατφόρμα, προκειμένου οι χρήστες, οι 
εργαζόμενοι και οι καταναλωτές να 
λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις, και 
το οποίο θα αναδεικνύει πλατφόρμες με 
ποιοτικές συνθήκες εργασίας και διαφανή 
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συστήματα· συστήματα·

Or. en

Τροπολογία 339
Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Samira Rafaela, Radka Maxová, Alin Mituța, Ilana Cicurel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. σημειώνει ότι τα δεδομένα 
σχετικά με την ποσότητα των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα και την 
κατανομή τους ανά τομέα εξακολουθούν 
να είναι αποσπασματικά· καλεί την 
Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, να συλλέξουν αξιόπιστα και 
συγκρίσιμα δεδομένα σχετικά με τους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα, 
προκειμένου να δοθεί πληρέστερη εικόνα 
όσον αφορά την κλίμακα της οικονομίας 
των πλατφορμών και να εμπλουτιστούν οι 
γνώσεις σχετικά με την κάλυψη 
κοινωνικής ασφάλισης και το εισόδημα 
των εν λόγω εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 340
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. απαιτεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ 
να ενθαρρύνουν καινοτόμες μορφές 
εργασίας οι οποίες διασφαλίζουν 
ποιοτικούς όρους εργασίας και 
απαγορεύουν εργασιακές σχέσεις που 
οδηγούν σε επισφαλείς όρους εργασίας, 
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συμπεριλαμβανομένων των άτυπων 
συμβάσεων και των συμβάσεων 
μηδενικών ορών εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 341
Gheorghe Falcă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. ζητεί από τις εθνικές δημόσιες 
υπηρεσίες απασχόλησης και το δίκτυο 
EURES να παρέχουν καλύτερη 
ενημέρωση σχετικά με τις ευκαιρίες που 
προσφέρουν οι πλατφόρμες εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 342
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμες έχουν τη δυνατότητα να 
απορρίψουν μια ανάθεση εργασίας εάν 
αυτή βρίσκεται εκτός του ωραρίου και 
των ημερών αναφοράς ή εάν δεν έχουν 
ενημερωθεί για την ανάθεση της εργασίας 
εντός της ελάχιστης προθεσμίας 
προειδοποίησης, χωρίς να υπόκεινται σε 
αρνητικές συνέπειες εξαιτίας αυτής της 
απόρριψης·

Or. en
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Τροπολογία 343
Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Samira Rafaela, Alin Mituța, Ilana Cicurel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. σημειώνει ότι το γεγονός ότι η 
εργασία σε πλατφόρμα πραγματοποιείται 
εξ αποστάσεως και η απουσία 
καθορισμένου χώρου εργασίας μπορούν 
να οδηγήσουν σε υπομίσθωση των 
λογαριασμών των εργαζομένων και 
χρήση των εν λόγω λογαριασμών από 
αδήλωτους εργαζόμενους· πιστεύει ότι θα 
πρέπει να διασφαλιστούν αξιόπιστες 
διαδικασίες επαλήθευσης της ταυτότητας 
των χρηστών της πλατφόρμας·

Or. en


