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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με δίκαιες εργασιακές συνθήκες, δικαιώματα και κοινωνική προστασία για τους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα – νέες μορφές απασχόλησης που συνδέονται με την 
ψηφιακή ανάπτυξη
(2019/2186(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και 
της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών 
διαμεσολάβησης,

– έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

– έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2019/770 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις 
συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών1, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),

– έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την 
πρόσβαση στην κοινωνική προστασία για τους εργαζομένους και τους 
αυτοαπασχολουμένους, 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2019, με τίτλο 
«Το μέλλον της εργασίας: η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τη διακήρυξη της 
εκατονταετηρίδας της ΔΟΕ»2, 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2019, με τίτλο «Ο 
μεταβαλλόμενος κόσμος της εργασίας: σκέψεις σχετικά με νέες μορφές εργασίας και 
επιπτώσεις στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων»3, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2020, για κανονισμό 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ενιαία αγορά 
ψηφιακών υπηρεσιών (πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες) και την τροποποίηση της 

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32019L0770 
2 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13436-2019-INIT/el/pdf 
3 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9686-2019-INIT/el/pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32019L0770
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13436-2019-INIT/el/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9686-2019-INIT/el/pdf
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οδηγίας 2000/31/ΕΚ, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2020, για κανονισμό 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με διεκδικήσιμες και 
δίκαιες αγορές στον ψηφιακό τομέα (πράξη για τις ψηφιακές αγορές),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 2020, με τίτλο 
«Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα»,

– έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής, της 19ης Φεβρουαρίου 2020, με τίτλο 
«Τεχνητή νοημοσύνη – Η ευρωπαϊκή προσέγγιση της αριστείας και της εμπιστοσύνης», 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2020, με τίτλο 
«Μια ισχυρή Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις», 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουνίου 2016, με τίτλο 
«Ευρωπαϊκή ατζέντα για μια συνεργατική οικονομία», 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Ιανουαρίου 2021 που περιέχει συστάσεις προς 
την Επιτροπή σχετικά με το δικαίωμα στην αποσύνδεση4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με μία ισχυρή 
κοινωνική Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις5, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Οκτωβρίου 2020 σχετικά με το μέλλον της 
ευρωπαϊκής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της COVID-196,

_  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Οκτωβρίου 2020 που περιέχει συστάσεις 
προς την Επιτροπή σχετικά με ένα πλαίσιο για τις δεοντολογικές πτυχές της τεχνητής 
νοημοσύνης, της ρομποτικής και των συναφών τεχνολογιών7,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Οκτωβρίου 2020 που περιέχει συστάσεις προς 
την Επιτροπή σχετικά με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες: βελτίωση της 
λειτουργίας της ενιαίας αγοράς8, 

– έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα της 10ης Ιουλίου 2020 σχετικά με την 
πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις 
πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών9, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την απασχόληση 
και τις κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ10, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2017 σχετικά με έναν ευρωπαϊκό 

4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0021.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0371.
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0284.
7 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0275.
8 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0272.
9 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0194.
10 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0033.
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πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων11,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιουνίου 2017 σχετικά με μια ευρωπαϊκή 
ατζέντα για τη συνεργατική οικονομία12, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιουνίου 2017 σχετικά με τις επιγραμμικές 
πλατφόρμες και την ψηφιακή ενιαία αγορά13,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2017 σχετικά με τις συνθήκες εργασίας 
και την επισφαλή απασχόληση14,

_ έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 
18ης Σεπτεμβρίου 2020, με τίτλο «Αξιοπρεπής εργασία στην οικονομία των 
πλατφορμών»,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 5ης Δεκεμβρίου 2019, 
με τίτλο «Ευρωπαϊκό πλαίσιο για ρυθμιστικές απαντήσεις όσον αφορά τη συνεργατική 
οικονομία», 

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία-πλαίσιο για την ψηφιοποίηση που συνήφθη από τους 
Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους τον Ιούνιο του 202015,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση αριθ. 198 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τις 
εργασιακές σχέσεις,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη της Επιτροπής με τίτλο «Study to gather evidence on the 
working conditions of platform workers» [Μελέτη για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με 
τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμα], 

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC) της Επιτροπής με τίτλο 
«The changing nature of work and skills in the digital age» [Η μεταβαλλόμενη φύση 
της εργασίας και των δεξιοτήτων στην ψηφιακή εποχή],

– έχοντας υπόψη την έκθεση του JRC της Επιτροπής με τίτλο «Platform Workers in 
Europe» [Οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα στην Ευρώπη], 

– έχοντας υπόψη τη μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «The platform 
economy and precarious work» [Η οικονομία των πλατφορμών και η επισφαλής 
εργασία], 

– έχοντας υπόψη τη μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «The Social 
Protection of Workers in the Platform Economy» [Η κοινωνική προστασία των 
εργαζομένων στην οικονομία των πλατφορμών], 

11 ΕΕ C 242 της 10.7.2018, σ. 24.
12 ΕΕ C 331 της 18.9.2018, σ. 125.
13 ΕΕ C 331 της 18.9.2018, σ. 135.
14 ΕΕ C 334 της 19.9.2018, σ. 88.
15 https://www.etuc.org/system/files/document/file2020-
06/Final%2022%2006%2020_Agreement%20on%20Digitalisation%202020.pdf

https://www.etuc.org/system/files/document/file2020-06/Final%2022%2006%2020_Agreement%20on%20Digitalisation%202020.pdf
https://www.etuc.org/system/files/document/file2020-06/Final%2022%2006%2020_Agreement%20on%20Digitalisation%202020.pdf


PE657.498v01-00 6/10 PR\1214093EL.docx

EL

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Cedefop με τίτλο « Developing and matching skills in 
the online platform economy» [Ανάπτυξη και αντιστοίχιση δεξιοτήτων στην οικονομία 
των επιγραμμικών πλατφορμών], 

– έχοντας υπόψη το ενημερωτικό σημείωμα του Cedefop με τίτλο «Online working and 
learning in the coronavirus era» [Επιγραμμική εργασία και μάθηση στην εποχή του 
κορονοϊού], 

– έχοντας υπόψη τη μελέτη του Eurofound με τίτλο «Employment and working 
conditions of selected types of platform work» [Απασχόληση και συνθήκες εργασίας 
για επιλεγμένα είδη εργασίας σε πλατφόρμα],

– έχοντας υπόψη το έγγραφο πολιτικής του Euround με τίτλο «Platform work: 
Maximising the potential while safeguarding standards?» [Εργασία σε πλατφόρμα: 
μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων με παράλληλη διασφάλιση των προτύπων;],

– έχοντας υπόψη την ερευνητική έκθεση του Eurofound με τίτλο «Back to the future: 
Policy pointers from platform work scenarios» [Επιστροφή στο μέλλον: δείκτες 
πολιτικής από σενάρια εργασίας σε πλατφόρμα], 

– έχοντας υπόψη τη μελέτη του EU-OSHA με τίτλο «Protecting Workers in the Online 
Platform Economy: An overview of regulatory and policy developments in the EU» 
[Προστασία των εργαζομένων στην οικονομία των επιγραμμικών πλατφορμών: 
επισκόπηση των ρυθμιστικών εξελίξεων και των εξελίξεων πολιτικής στην ΕΕ], 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της ΔΟΕ, της 20ής Σεπτεμβρίου 2018, με τίτλο «Digital 
labour platforms and the future of work: Towards decent work in the online world» 
[Ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας και το μέλλον της εργασίας: πορεία προς την 
αξιοπρεπή εργασία στο επιγραμμικό περιβάλλον], 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
(A9-0000/2021),

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· 

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 
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μικροδουλειές, όπως επισημάνθηκε στη διάρκεια της κρίσης COVID-19·

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·

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· 

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· 

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·

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· 

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· 

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· 
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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· 

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· 

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

- 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 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· 

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· 

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 
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πρωτοβουλίες ορισμένων πλατφορμών για την παροχή ασφάλισης, καθώς και τη λήψη 
μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία· 

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· 

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·

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·

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· 

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 

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=PI_COM:Ares(2021)102652
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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· 

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· 

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·

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·

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


