
 

AD\1119321EL.docx  PE595.661v02-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
2014-2019  

 

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 
 

2017/2003(INI) 

24.3.2017 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 

σχετικά με μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τη συνεργατική οικονομία 

(2017/2003(INI)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης(*): Dario Tamburrano 

 



 

PE595.661v02-00 2/10 AD\1119321EL.docx 

EL 

PA_NonLeg 



 

AD\1119321EL.docx 3/10 PE595.661v02-00 

 EL 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς 

και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην  

πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια 

ευρωπαϊκή ατζέντα για τη συνεργατική οικονομία», η οποία αναγνωρίζει ότι οι 

συνεργατικές οικονομίες προσφέρουν καινοτόμους τρόπους για την παροχή νέων 

υπηρεσιών για τους πολίτες, προωθούν την επιχειρηματικότητα και δημιουργούν θέσεις 

εργασίας· αναγνωρίζει το γεγονός ότι όλα τα είδη συνεργατικής οικονομίας απορρέουν 

από τη συνεργατική συμπεριφορά του ανθρώπου, εδράζονται στις σχέσεις μεταξύ 

ομοτίμων, στην κοινότητα και την εμπιστοσύνη, και έχουν επωφεληθεί από τις 

κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης από το μοντέλο 

της ανάγκης ιδιοκτησίας στο μοντέλο της ανάγκης χρήσης και της κοινοχρησίας των 

περιουσιακών στοιχείων· αναγνωρίζει ότι, επί του παρόντος, οι συνεργατικές οικονομίες 

τείνουν να καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα, από οικονομικά μοντέλα που βασίζονται στη 

δωρεά έως αυτά που έχουν ως στόχο το κέρδος, και, ανεξαρτήτως του πόσο διαφορετικές 

είναι, ή θα καταστούν, προσδιορίζονται από την κοινοχρησία των πόρων, την ενεργή 

συμμετοχή και την ενδυνάμωση των πολιτών, την αποδεκτή από την κοινότητα 

καινοτομία, και την εντατική χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των 

επικοινωνιών (ΤΠΕ) ως βασικό παράγοντα·  

2. λαμβάνοντας υπόψη τον πολυδιάστατο χαρακτήρα των συνεργατικών οικονομιών, 

επισημαίνει την ανάγκη να γίνεται διάκριση μεταξύ των μοντέλων «κερδοσκοπικού» και 

«μη κερδοσκοπικού» χαρακτήρα (στα οποία περιλαμβάνονται τα μοντέλα καταμερισμού 

κόστους), δεδομένου ότι οι αντίστοιχοι συμμετέχοντες, είτε πρόκειται για χρήστες είτε για 

παρόχους υπηρεσιών, δεν θα πρέπει να υπόκεινται στις ίδιες νομικές απαιτήσεις·  

3. τονίζει ότι η συνεργατική οικονομία μπορεί να προσφέρει πολυάριθμες ευκαιρίες για 

επενδύσεις και ευημερία στην ευρωπαϊκή αγορά, μεταξύ άλλων θέσεις εργασίας για 

άτομα που είναι απομακρυσμένα από την αγορά εργασίας, όπως οι άνεργοι, οι νέοι, οι 

φοιτητές, οι γυναίκες και οι ηλικιωμένοι· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, την πιθανότητα 

άτυπων σχέσεων απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της ψευδούς αυτοαπασχόλησης, οι 

οποίες θα πρέπει να προσδιορίζονται κατά τρόπο που θα εξασφαλίζει τη δίκαιη εφαρμογή 

των σχετικών προτύπων εργασίας και φορολογίας· υπογραμμίζει ότι οι συνεργατικές 

οικονομίες προωθούν την επιχειρηματικότητα· τονίζει την ανάγκη να προσαρμοστούν οι 

πολιτικές κατάρτισης σε αυτά τα νέα είδη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων· 

4. τονίζει ότι οι ΤΠΕ επιτρέπουν στις καινοτόμες ιδέες στο πλαίσιο της συνεργατικής 

οικονομίας να εξελίσσονται γρήγορα και αποτελεσματικά, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη 

σύνδεση και την ενδυνάμωση των συμμετεχόντων, είτε πρόκειται για χρήστες είτε για 

παρόχους υπηρεσιών, διευκολύνοντας την πρόσβαση και τη συμμετοχή τους στην αγορά, 

καθιστώντας πιο προσβάσιμες τις απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές, περιορίζοντας 

κατ’ αυτόν τον τρόπο την ανάγκη για διαμεσολάβηση, μειώνοντας το άμεσο κόστος και 

τα γενικά έξοδα, διοχετεύοντας πλούσιες ροές πληροφοριών και ενισχύοντας την 

εμπιστοσύνη μεταξύ των ομοτίμων· 

5. αναγνωρίζει το δυναμικό των παραγόμενων από τους χρήστες δεδομένων, υπηρεσιών και 

δημιουργικού περιεχομένου για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ενώ επισημαίνει τους 
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πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με τη συγκέντρωσή τους σε μικρό αριθμό διεθνικών 

ψηφιακών πλατφορμών, οι οποίες μπορούν να λειτουργούν ως νέοι διαμεσολαβητές, 

προκαλώντας δυνητικά στρεβλώσεις στην αγορά και παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη 

τοπικών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της συνεργατικής οικονομίας· ζητεί, ως εκ τούτου, 

από την Επιτροπή να μελετήσει τα κατάλληλα μέσα για την πρόληψη περιπτώσεων 

κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης στην αγορά που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την 

ψηφιακή αγορά της ΕΕ· 

6. πιστεύει ότι, για να θεωρηθεί μια πλατφόρμα συνεργατική, είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 

ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών να πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο μεταξύ 

ομοτίμων· εφιστά, εν προκειμένω, την προσοχή στον κίνδυνο της εξάπλωσης 

πλατφορμών οι οποίες χρησιμοποιούν ως πρόσχημα τη «συνεργατική οικονομία» για να 

δραστηριοποιηθούν όχι ως απλοί μεσάζοντες υπηρεσιών αλλά ως κανονικοί πάροχοι 

αυτών· 

7. τονίζει ότι οι συνεργατικές οικονομίες βασίζονται στην εμπιστοσύνη, ιδίως στα 

διαδικτυακά σχόλια, στις αξιολογήσεις και στα συστήματα φήμης ή σε άλλους 

μηχανισμούς οι οποίοι μπορούν να αποθαρρύνουν τις επιζήμιες συμπεριφορές 

συμμετεχόντων, να περιορίσουν τις ασυμμετρίες πληροφοριών και να συμβάλουν στην 

ενίσχυση της ποιότητας και της διαφάνειας των υπηρεσιών· προειδοποιεί, ωστόσο, ότι 

είναι απαραίτητο να εξασφαλίζεται ότι οι μηχανισμοί αυτοί δεν οδηγούν στη δημιουργία 

αδικαιολόγητων φραγμών για τους συμμετέχοντες που εισέρχονται στις εν λόγω 

πλατφόρμες ή εξέρχονται από αυτές, και ότι η αυτορρύθμιση, συμπεριλαμβανομένων των 

σημάτων ποιότητας, ενδέχεται να μην επαρκεί για την επίτευξη προτύπων ασφάλειας και 

ποιότητας των υπηρεσιών· ενθαρρύνει, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να δημιουργήσει 

ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των συνεργατικών πλατφορμών, με τους εξής 

τρόπους: 

α) συνεχίζοντας τις εργασίες της για την ελεύθερη ροή δεδομένων και για τη 

διαλειτουργικότητα μεταξύ των πλατφορμών της αγοράς, και ενθαρρύνοντας τη 

φορητότητα των δεδομένων· 

β) προτείνοντας τρόπους εξακρίβωσης της γνησιότητας των γνωμών που διατυπώνονται από 

καταναλωτές στο διαδίκτυο· 

γ) εξασφαλίζοντας ότι οι πλατφόρμες: i) παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το 

ρυθμιστικό πλαίσιο με το οποίο θα πρέπει να συμμορφώνονται οι πάροχοι υπηρεσιών, και 

ii) διαδραματίζουν πιο ενεργό ρόλο όσον αφορά τον έλεγχο της εκπλήρωσης των νομικών 

απαιτήσεων εκ μέρους των παρόχων υπηρεσιών· 

8. υπογραμμίζει ότι με την κοινοχρησία των περιουσιακών στοιχείων βελτιστοποιείται η 

χρήση τους και απελευθερώνεται μια πληθώρα θετικών περιβαλλοντικών και 

κοινωνικοοικονομικών εξωτερικών παραγόντων, με αποτέλεσμα να καθίστανται οι 

βιομηχανίες και οι υπηρεσίες πιο αποδοτικές ως προς τη χρήση των πόρων, ενώ 

παράλληλα μειώνεται το αρχικό κόστος εισόδου στην αγορά και δημιουργούνται 

βασιζόμενες στην κοινότητα ευκαιρίες που αποβαίνουν προς όφελος των επιχειρήσεων 

και οδηγούν σε ενδυνάμωση των μεμονωμένων πολιτών που συμμετέχουν στη 

συνεργατική οικονομία· τονίζει, εν προκειμένω, ότι θα πρέπει να προωθηθεί η 

κοινοχρησία των περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τους στόχους της Ένωσης 

σχετικά με τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·  
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9. επισημαίνει ότι η εισαγωγή του 5G θα μετασχηματίσει εκ βάθρων τη λογική των 

οικονομιών μας, καθιστώντας τις υπηρεσίες πιο διαφοροποιημένες και προσβάσιμες· 

τονίζει, εν προκειμένω, τη σημασία της δημιουργίας μιας ανταγωνιστικής αγοράς για 

καινοτόμες επιχειρήσεις, η επιτυχία των οποίων θα καθορίζει σε τελική ανάλυση τη 

δύναμη των οικονομιών μας·  

10. επισημαίνει τη δυνητική συμβολή της συνεργατικής οικονομίας στην οικονομική 

βιωσιμότητα της ΕΕ όσον αφορά την επίτευξη πρωταρχικών στόχων στους τομείς της 

βιώσιμης γεωργίας, της αποδοτικότητας των πόρων, της καταπολέμησης της κλιματικής 

αλλαγής και της δημιουργίας μιας κυκλικής οικονομίας· 

11. επισημαίνει ότι οι συνεταιριστικές οικονομίες ευδοκιμούν ιδίως σε κοινότητες στις οποίες 

είναι ισχυρά τα μοντέλα συμμερισμού της γνώσης και της εκπαίδευσης, λειτουργώντας 

ως καταλύτης και παράγοντας εδραίωσης για μια κουλτούρα ανοιχτής καινοτομίας, 

υποστηρίζοντας το υλισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα, και διευρύνοντας την 

κληρονομιά κοινών αγαθών και κοινών δημιουργικών στοιχείων· τονίζει ότι, δεδομένου 

ότι οι συνεργατικές οικονομίες έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν το δημιουργικό και 

καινοτομικό κεφάλαιο των ευρωπαίων πολιτών, θα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτές και 

προσβάσιμες για όλα τα άτομα, υπό τον όρο ότι παράλληλα θα εξασφαλίζεται μια δίκαιη 

αμοιβή για τους εργαζόμενους και τους ερευνητές στους τομείς του πολιτισμού και της 

δημιουργίας· 

12. αναγνωρίζει ότι οι συνεργατικές οικονομίες έχουν ευδοκιμήσει κυρίως σε αστικές 

περιοχές όπου, μεταξύ άλλων, οι συνθήκες δημογραφικής πυκνότητας και γεωγραφικής 

εγγύτητας ευνόησαν την υιοθέτηση συνεργατικών μοντέλων· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, 

ότι είναι σημαντικό να εκπονηθούν συνεκτικές πολιτικές και να αναπτυχθούν τα 

ευρυζωνικά και υπερευρυζωνικά δίκτυα, προκειμένου να δοθεί σε όλες τις περιοχές της 

Ένωσης, ιδίως σε αυτές που είναι πιο αραιοκατοικημένες, απομακρυσμένες ή αγροτικές, 

η δυνατότητα να επωφεληθούν από το δυναμικό των οικονομιών αυτών· 

13. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν έναν καλύτερο συντονισμό 

με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, για την επίτευξη υψηλών προτύπων όσον 

αφορά: α) τα δικαιώματα των εργαζομένων και την κοινωνική προστασία για όλους τους 

εργαζόμενους σε συνεργατικές οικονομίες· β) τις εγγυήσεις ασφάλειας για τους χρήστες 

στο πλαίσιο των συνεργατικών οικονομιών· γ) την ανάπτυξη συνεργατικών οικονομιών 

και συνεργειών συμβίωσης με τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα· δ) την επιβολή 

των διατάξεων σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ούτως 

ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία της ιδιωτικής ζωής όλων των εργαζομένων και το 

απόρρητο των δεδομένων σχετικά με τους καταναλωτές· 

14. καλεί την Επιτροπή, μεταξύ άλλων, να μελετήσει περαιτέρω τον κοινωνικοοικονομικό 

αντίκτυπο των συνεργατικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην απασχόληση, στην 

προστασία των καταναλωτών, στην κοινωνική προστασία και στις συναφείς δημόσιες 

πολιτικές όπως ο χωροταξικός σχεδιασμός και ο τουρισμός· 

15. καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν επαρκή κοινωνική 

προστασία τόσο στους εργαζόμενους όσο και στους αυτοαπασχολούμενους στις 

οικονομίες της κοινοχρησίας, επιμένοντας παράλληλα ότι η Επιτροπή οφείλει να σέβεται 

την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων σε εθνικό επίπεδο, τις εθνικές συλλογικές 

συμβάσεις και τις παραδόσεις και τα μοντέλα της εθνικής αγοράς εργασίας, και να απέχει 
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από τη λήψη πρωτοβουλιών που ενδέχεται να θίξουν το δικαίωμα διαπραγμάτευσης, 

σύναψης και εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων καθώς και το δικαίωμα συλλογικής 

δράσης σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική· 

16. ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει περαιτέρω κατά πόσο οι συνεργατικές οικονομίες 

καλύπτονται ήδη από τα ρυθμιστικά πλαίσια των μεμονωμένων κρατών μελών και από 

υφιστάμενες διατάξεις της ΕΕ, με σκοπό να καταρτίσει, εάν και όπου χρειάζεται, μια 

εναρμονισμένη προσέγγιση για τις συνεργατικές οικονομίες σε ενωσιακό επίπεδο, σε 

πλήρη συμμόρφωση με την αρχή της επικουρικότητας· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τις 

θετικές εμπειρίες της ρύθμισης σε τοπικό επίπεδο, η οποία γενικά διέπεται από τις αρχές 

της διαφάνειας των πληροφοριών, της συμμετοχής, της ένταξης και της χρηστής 

διακυβέρνησης· 

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι η νομοθεσία και οι πολιτικές 

της ΕΕ έχουν μακρόπνοο χαρακτήρα και παρέχουν σταθερότητα και ασφάλεια δικαίου, 

ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των συνεργατικών οικονομιών για τους 

εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τα εξής: 

α) τον ορισμό τομεακών κριτηρίων και ορίων, όπου απαιτείται, και, στο πλαίσιο αυτών των 

ορισμών, την πραγματοποίηση σαφούς διάκρισης μεταξύ των εννοιών «έργο/υπηρεσία», 

«υπάλληλος» και «αυτοαπασχολούμενος», «μη επαγγελματική δραστηριότητα μεταξύ 

ομοτίμων» και «πάροχος υπηρεσιών», «κερδοσκοπικές» και «μη κερδοσκοπικές» 

υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένου του καταμερισμού κόστους)· 

β) την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες της 

ΕΕ, ιδίως με την εξασφάλιση της εφαρμογής, μεταξύ άλλων, παρόμοιων, από λειτουργική 

άποψη, νομικών προτύπων για παρόμοιους οικονομικούς φορείς όσον αφορά την 

προστασία των καταναλωτών, τα δικαιώματα των εργαζομένων, τη φορολογική 

συμμόρφωση και τη διαφάνεια·  

γ) το άνοιγμα μη αποκλειστικών, προσανατολισμένων στον πειραματισμό χώρων, και την 

προώθηση της ψηφιακής συνδεσιμότητας και του ψηφιακού γραμματισμού, 

εξασφαλίζοντας την υποστήριξη των επιχειρηματιών και των νεοφυών επιχειρήσεων της 

Ευρώπης και παρέχοντας κίνητρα για τη «Βιομηχανία 4.0», τους κόμβους καινοτομίας, 

τους συνεργατικούς σχηματισμούς και τα εκκολαπτήρια· θεωρεί ότι αυτό θα πρέπει να 

επιτευχθεί με την καλύτερη αξιοποίηση της σχετικής νομοθεσίας και χωρίς υπερβολική 

κανονιστική ρύθμιση, και με σεβασμό προς το προνόμιο των κρατών μελών σε αυτόν τον 

τομέα, μεταξύ άλλων όσον αφορά την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων και των 

εθνικών πρακτικών, καθώς και προς την καθοδήγηση που παρέχεται από το Δικαστήριο 

της ΕΕ σχετικά με τις έννοιες «έργο/υπηρεσία», «εργαζόμενος» και «πάροχος 

υπηρεσιών», υπενθυμίζοντας ότι η έννοια του εργαζόμενου εμπίπτει στο πεδίο των 

εθνικών αρμοδιοτήτων· 

18. υπογραμμίζει ότι οι συνεργατικές οικονομίες είναι ένα οικοσύστημα που χρειάζεται 

υποστήριξη προκειμένου να αναπτυχθεί και να επεκταθεί γρήγορα, και το οποίο πρέπει να 

παραμείνει ανοιχτό προς την έρευνα, τις καινοτομίες και τις νέες τεχνολογίες, ώστε να 

προσελκύει επενδύσεις· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως 

τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε 

συνεργατικές επιχειρήσεις, καθώς και να προωθήσουν πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση 

της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ιδίως για τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις μικρές και 
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μεσαίες επιχειρήσεις στο σύνολο της οικονομίας της Ένωσης, μέσω διαφόρων διαύλων, 

όπως οι τράπεζες, τα επιχειρηματικά κεφάλαια, τα δημόσια κεφάλαια και η 

πληθοχρηματοδότηση· 

19. τονίζει ότι οι εθνικοί και τοπικοί κανόνες που δεν είναι δικαιολογημένοι και αναλογικοί 

όχι μόνο αποτελούν εμπόδιο στην ενιαία αγορά αντιβαίνοντας στη νομοθεσία της ΕΕ, 

αλλά παρεμποδίζουν επίσης τη σύσταση και την επέκταση νεοφυών επιχειρήσεων· καλεί, 

ως εκ τούτου, την Επιτροπή να επιβάλλει με ενεργό τρόπο την εφαρμογή της νομοθεσίας 

σχετικά με την ενιαία αγορά· 

20. επισημαίνει ότι οι συνεργατικές οικονομίες καθίστανται όλο και πιο σημαντικές στον 

τομέα της ενέργειας, επιτρέποντας στους καταναλωτές, στους παραγωγούς, στους ιδιώτες 

και στις κοινότητες να συμμετέχουν αποτελεσματικά σε διάφορες αποκεντρωμένες 

φάσεις του κύκλου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων της 

αυτοπαραγωγής και της αυτοκατανάλωσης, της αποθήκευσης και της διανομής, σύμφωνα 

με τους στόχους της Ένωσης όσον αφορά το κλίμα και την ενέργεια· 

21. τάσσεται υπέρ της αντιμετώπισης του ραδιοφάσματος ως κοινού αγαθού, και ενθαρρύνει 

τη συμπερίληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών,  καθοδηγούμενων από τους χρήστες, στο 

ρυθμιστικό πλαίσιο που θα αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργατικής οικονομίας και 

της οικονομίας της κοινοχρησίας· 

22. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την οικονομική ανάπτυξη της συνεργατικής 

οικονομίας με μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους 

ιδιώτες και τις επιχειρήσεις, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των επιχειρηματικών μοντέλων. 
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