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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών, αρμόδια επί της ουσίας:

- να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλαίσιο στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο 
χρονολογείται πριν από την εποχή της ψηφιακής οικονομίας και, ως εκ τούτου, δεν 
αντικατοπτρίζει την τεχνική, οικονομική, εργασιακή και κοινωνική πραγματικότητα 
των σημερινών επιγραμμικών υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών και του 
τουρισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές και τοπικές ρυθμίσεις διαφέρουν στα 
διάφορα κράτη μέλη και ότι η έλλειψη εναρμονισμένης προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ έχει 
οδηγήσει σε κατακερματισμό της αγοράς. 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ολόκληρο το οικοσύστημα επιγραμμικών πλατφορμών 
στους τομείς των μεταφορών και του τουρισμού κυριαρχεί στην αγορά περιορισμένος 
αριθμός εταιρειών, οι οποίες λειτουργούν ως «πυλωροί» που θέτουν υψηλά εμπόδια 
εισόδου στην αγορά εξαιτίας των οποίων ατονεί ο ανταγωνισμός με συνέπεια να 
περιορίζονται οι επιλογές των καταναλωτών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες είχαν θετικό αντίκτυπο στην 
προσβασιμότητα των υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών και του τουρισμού, ενώ 
επίσης είχαν σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη τεχνολογιών συστημάτων ευφυών 
μεταφορών, ιδίως στον τομέα των αυτόνομων οχημάτων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξημένη ψηφιοποίηση των τομέων των μεταφορών και του 
τουρισμού είχε πολλά θετικά αποτελέσματα, με τη μορφή μεγαλύτερης ελευθερίας 
επιλογής, καλύτερης χρήσης των πόρων και ευκολότερων ανταλλαγών μεταξύ 
καταναλωτών και επιχειρήσεων·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αναγνωριστούν οι μεγάλες ευκαιρίες που υπάρχουν 
για να επιταχυνθεί περαιτέρω η ψηφιοποίηση του κλάδου των μεταφορών και ότι, υπό 
το πρίσμα αυτό, ο μελλοντικός κανονισμός πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να 
διευκολύνει την τεχνολογική ανάπτυξη και όχι να την παρεμποδίζει, προωθώντας 
ταυτόχρονα τον ανταγωνισμό επί ίσοις όροις·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση δεν αποκομίζει ακόμη όλα τα οφέλη της 
διαλειτουργικότητας, ιδίως λόγω των ελλείψεων στον καθορισμό προτύπων, στις 
δημόσιες συμβάσεις και στον συντονισμό μεταξύ των εθνικών αρμόδιων αρχών·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη για σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές 
πληροφορικής, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα να φιλοξενηθούν οι ψηφιακές 
υπηρεσίες που θα οικοδομήσουν τη μελλοντική ευημερία στην Ευρώπη·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ψηφιακές επιγραμμικές πλατφόρμες έχουν δημιουργήσει 
τόσο ευκαιρίες όσο και προκλήσεις στην αγορά εργασίας και κατά κανόνα βασίζονται 
σε μη τυπικό εργατικό δυναμικό του οποίου οι συνθήκες απασχόλησης, εκπροσώπησης 
και κοινωνικής προστασίας παραμένουν ασαφείς και, σε ορισμένες περιπτώσεις, 



PE648.502v03-00 4/12 AD\1212369EL.docx

EL

μειονεκτικές· 

1. λαμβάνει υπό σημείωση τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε τις τελευταίες δύο 
δεκαετίες η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο συμβάλλοντας στην ανάπτυξη 
πλατφορμών μεταφορών και τουρισμού στην ευρωπαϊκή ψηφιακή ενιαία αγορά· 

2. σημειώνει ότι το πεδίο εφαρμογής του ορισμού των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας που παρέχεται στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει αποτελέσει 
αντικείμενο πλούσιας νομολογίας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ιδίως όσον αφορά τις 
επιγραμμικές πλατφόρμες στους τομείς των μεταφορών και των βραχυπρόθεσμων 
μισθώσεων, και ως εκ τούτου απαιτείται ένα επικαιροποιημένο και σαφές πεδίο 
εφαρμογής του ορισμού, λαμβάνοντας υπόψη αυτή τη νομολογία· 

3. επισημαίνει ότι οι επιγραμμικές πλατφόρμες στον τομέα των μεταφορών και του 
τουρισμού χαιρετίστηκαν ευρείας από τους χρήστες και ότι η δραστηριότητά τους έχει 
οδηγήσει σε νέα καταναλωτική συμπεριφορά· σημειώνει ότι η ενθάρρυνση των 
πλατφορμών να λαμβάνουν προδραστικά μέτρα μπορεί να είναι ένας τρόπος για να 
εξασφαλιστεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, ασφάλεια και προστασία των χρηστών· 
υπενθυμίζει ωστόσο ότι η απουσία σαφών, διαφανών και επικαιροποιημένων κανόνων 
για τις επιγραμμικές πλατφόρμες έχει οδηγήσει σε ορισμένες περιπτώσεις σε 
κατακερματισμό της αγοράς και αβεβαιότητα, δυνητικά επιζήμια για τις επιχειρήσεις 
και δημιουργεί έναν σημαντικό φραγμό για την περαιτέρω ανάπτυξή τους, ιδίως για 
νεοεισερχόμενους στην αγορά·

4. καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει την ευθύνη των πλατφορμών μεταφορών και 
τουρισμού, λαμβάνοντας υπόψη το εκάστοτε επιχειρηματικό μοντέλο· καλεί την 
Επιτροπή να θεσπίσει ενιαία υποχρέωση για τις πλατφόρμες μεταφορών και τουρισμού 
να επαληθεύουν την ταυτότητα των παρόχων υπηρεσιών και να ζητούν από τους 
παρόχους υπηρεσιών τις εγκρίσεις, τις άδειες και τα πιστοποιητικά που βεβαιώνουν τη 
νομιμότητα και την ασφάλεια της προσφερόμενης υπηρεσίας, να καθιερώσουν τη 
χρήση πρωτοκόλλων δέουσας επιμέλειας, να διασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες που 
παρέχουν οι πάροχοι υπηρεσιών είναι επικαιροποιημένες και να λάβουν μέτρα κατά του 
παράνομου περιεχομένου, προκειμένου να δημιουργηθεί και να διατηρηθεί 
ασφαλέστερο περιβάλλον και ασφάλεια δικαίου για τους χρήστες και τις δημόσιες 
αρχές·

5. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει αρχές σε επίπεδο ΕΕ για να αποσαφηνίσει τις 
διαδικασίες αναγγελίας και δράσης, λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο της ψηφιακής 
υπηρεσίας που προσφέρεται και τους εμπλεκόμενους φορείς· σε συνέχεια αναγγελίας 
από αρμόδια αρχή, η οποία παρέχει πραγματική γνώση παρανομίας, και σε περίπτωση 
αδράνειας της πλατφόρμας, πρέπει να θεσπιστεί ένας αποτελεσματικός, αποτρεπτικός 
και αναλογικός μηχανισμός επιβολής κυρώσεων·

6. τονίζει την ανάγκη να αξιολογηθεί το ζήτημα των αγορών τρίτων χωρών που παρέχουν 
πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες στους Ευρωπαίους καταναλωτές, όταν δεν 
υπάρχει κατασκευαστής, εισαγωγέας ή διανομέας εγκατεστημένος στην ΕΕ, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ· 

7. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή και 
επιβολή των κανόνων που επηρεάζουν την αγορά επιγραμμικών πλατφορμών από τα 
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υφιστάμενα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ, με στόχο, μεταξύ 
άλλων, τη διευκόλυνση της ανταλλαγής δεδομένων, την έννομη προστασία των 
καταναλωτών και την προώθηση του διαλόγου με τους συμφεροντούχους· τονίζει ότι η 
βαρύτητα και οι ιδιαιτερότητες της αγοράς επιγραμμικών πλατφορμών στους τομείς 
των μεταφορών και του τουρισμού απαιτούν μια τομεακή προσέγγιση και πρέπει να 
συνεκτιμηθούν με ιδιαίτερη προσοχή· ζητεί να διερευνηθεί η δυνατότητα δημιουργίας, 
εντός του υφιστάμενου πλαισίου, ενιαίου σημείου επαφής για τις πλατφόρμες του 
τουρισμού και των μεταφορών· 

8. ζητεί από την ΕΚ να αποσαφηνίσει περαιτέρω τον τρόπο λειτουργίας της αρχής της 
χώρας προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών παρεκκλίσεων, προκειμένου 
να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου σε ολόκληρη την ΕΕ·

9. καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των ΜΜΕ· συνιστά η 
μελλοντική νομοθεσία να λαμβάνει υπόψη τις διαφορές που υφίστανται μεταξύ των 
φορέων εκμετάλλευσης στην ενιαία αγορά· ζητεί επίσης να μειωθεί ο περιττός 
διοικητικός φόρτος για τις ΜΜΕ που παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα των μεταφορών 
και του τουρισμού και να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι πολλές ΜΜΕ έχουν 
περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση· υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της 
πρόσβασης σε δεδομένα για τις ΜΜΕ στον τομέα των μεταφορών και του τουρισμού·

10. εφιστά την προσοχή στην πολύ συγκεκριμένη φύση του περιεχομένου στις πλατφόρμες 
μεταφορών και τουρισμού σε σύγκριση με άλλους τομείς, το οποίο σε ορισμένες 
περιπτώσεις απαιτείται να συμμορφώνεται με ακριβή κριτήρια που τίθενται σε εθνικό 
επίπεδο· ζητεί μια τομεακή προσπάθεια υπό τον συντονισμό της ΕΕ με σκοπό όλοι οι 
συμφεροντούχοι να συμφωνήσουν σε σύνολα κριτηρίων, όπως εγκρίσεις, άδειες ή, 
όπου αρμόζει, ένας τοπικός ή εθνικός αριθμός καταχώρισης της παρεχόμενης 
υπηρεσίας, σύμφωνα με τους κανόνες της ενιαίας αγοράς, τα οποία θα είναι αναγκαία 
για την παροχή μιας υπηρεσίας σε μια πλατφόρμα, με στόχο τη διευκόλυνση της 
συνεργασίας και την ενίσχυση των επιχειρηματικών ευκαιριών· τονίζει τη σημασία των 
πλατφορμών συνεργατικής οικονομίας στον τομέα των μεταφορών και του τουρισμού, 
στις οποίες παρέχονται υπηρεσίες τόσο από ιδιώτες όσο και από επαγγελματίες· τονίζει 
ότι είναι σημαντικό να αποφυγεί η επιβολή δυσανάλογων υποχρεώσεων πληροφόρησης 
και περιττής διοικητικής επιβάρυνσης σε όλους τους παρόχους υπηρεσιών, με ιδιαίτερη 
έμφαση στους παρόχους υπηρεσιών μεταξύ ομοτίμων και στις ΜΜΕ·

11. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη σχέση μεταξύ συμφεροντούχων και τοπικών αρχών 
στις υπηρεσίες της αγοράς βραχυπρόθεσμης ενοικίασης και κινητικότητας· πιστεύει ότι 
ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να αποσκοπεί στη διασφάλιση της 
ασφάλειας δικαίου και της σαφήνειας στην εν λόγω αγορά με τη δημιουργία ενός 
πλαισίου διακυβέρνησης που θα επισημοποιεί τη συνεργασία μεταξύ των πλατφορμών 
βραχυπρόθεσμης ενοικίασης και κινητικότητας και των εθνικών, περιφερειακών και 
τοπικών αρχών, με στόχο ιδίως την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη 
διευκόλυνση των καθημερινών δραστηριοτήτων τους, και με τη θέσπιση ενός συνόλου 
υποχρεώσεων πληροφόρησης για τις πλατφόρμες βραχυπρόθεσμης ενοικίασης και 
κινητικότητας έναντι των παρόχων υπηρεσιών όσον αφορά τη σχετική εθνική, 
περιφερειακή και τοπική νομοθεσία·

12. επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, τη συμφωνία της Επιτροπής με ορισμένες πλατφόρμες του 
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τομέα βραχυπρόθεσμων μισθώσεων σχετικά με την κοινοχρησία δεδομένων, η οποία 
επετεύχθη στα τέλη Μαρτίου 2020, και πιστεύει ότι θα επιτρέψει στις τοπικές αρχές να 
κατανοήσουν καλύτερα την ανάπτυξη της συνεργατικής οικονομίας και θα επιτρέψει 
την αξιόπιστη και συνεχή ανταλλαγή δεδομένων, υποστηρίζοντας, ως εκ τούτου, τη 
χάραξη τεκμηριωμένης πολιτικής· καλεί την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω μέτρα και να 
δρομολογήσει ένα πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο ανταλλαγής δεδομένων για τις 
επιγραμμικές πλατφόρμες βραχυπρόθεσμης ενοικίασης, έπειτα από διαβουλεύσεις με 
όλους τους συμφεροντούχους, και να θεσπίσει την υποχρέωση των συστημικών 
πλατφορμών να μοιράζονται με δέοντα τρόπο τα δεδομένα τους με τη Eurostat και την 
εθνική στατιστική υπηρεσία της χώρας στην οποία λειτουργούν οι πάροχοι υπηρεσιών 
σε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων1·

13. επισημαίνει ότι στην οικονομία των πλατφορμών είναι σημαντικό θέμα η πρόσβαση 
στα δεδομένα, η φορητότητα των δεδομένων και η διαφανής διακυβέρνηση των 
δεδομένων· τονίζει τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν τα δεδομένα για τις τοπικές 
κυβερνήσεις όσον αφορά αφενός την επιβολή και την ανάπτυξη πολιτικών στους τομείς 
των μεταφορών και του τουρισμού, και αφετέρου τη δημιουργία νέων καινοτόμων 
υπηρεσιών που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης· θεωρεί ότι 
ορισμένα δεδομένα αποτελούν επίσης στρατηγικό δημόσιο αγαθό και επομένως 
επικροτεί την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική για τα δεδομένα, ιδίως την ανάπτυξη κοινών ευρωπαϊκών χώρων 
δεδομένων σε στρατηγικούς οικονομικούς τομείς, όπως οι μεταφορές και η 
κινητικότητα· τονίζει την ανάγκη σεβασμού των κανόνων περί ιδιωτικότητας των 
δεδομένων κατά τη χρήση και την επεξεργασία δεδομένων·

14. εφιστά την προσοχή στη σημασία των δεδομένων για τον τομέα των μεταφορών, για 
την υποστήριξη της τεχνολογικής ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, της 
τεχνολογίας 5G και άλλων σχετικών τεχνολογιών ασύρματων δικτύων, καθώς και της 
συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης κινητικότητας· καλεί την Επιτροπή να 
διευκολύνει την εταιρική καινοτομία, σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ 
για την προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· είναι 
της άποψης ότι τα δεδομένα πρέπει να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα μεταξύ 
οχημάτων και παρόχων υπηρεσιών και, ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει την ανταγωνιστική πρόσβαση σε δεδομένα εντός του οχήματος για λόγους 
συντήρησης και επισκευής, καθώς και για νεοσύστατες επιχειρήσεις στον τομέα της 
κινητικότητας, 

15. σημειώνει ότι τα λεγόμενα ανεπεξέργαστα δεδομένα, δηλαδή δεδομένα που δεν έχουν 
υποστεί επεξεργασία για χρήση, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν δεδομένα μη 
προσωπικού χαρακτήρα, μπορούν να εξυπηρετήσουν σημαντικούς κοινωνικούς 
σκοπούς· καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα νομικό πλαίσιο και ένα σύστημα 
κινήτρων για την ανταλλαγή ανεπεξέργαστων δεδομένων με τον ιδιωτικό τομέα, τα 
δημόσια ιδρύματα και τα πανεπιστήμια για την έρευνα και τη συνεργασία μεταξύ 
πλατφορμών διαλειτουργικότητας, με πλήρη σεβασμό των κανόνων περί ιδιωτικότητας 

1 Κανονισμός (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 (ΕΕ L 119 της 
4.5.2016, σ. 1-88).
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των δεδομένων·

16. υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η ανταλλαγή δεδομένων, η ψηφιοποίηση και τα 
μαζικά δεδομένα στις πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται στους τομείς των μεταφορών 
και της εφοδιαστικής, ώστε να είναι δυνατή μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην 
οργάνωση και διαχείριση των ροών κυκλοφορίας εμπορευμάτων και επιβατών, καθώς 
επίσης η καλύτερη χρήση των υποδομών και των πόρων· ζητεί από την Επιτροπή να 
θεσπίσει συντονισμένο σύστημα για αυτές τις πλατφόρμες σε επίπεδο ΕΕ, έτσι ώστε να 
βελτιωθούν η ορατότητα της αλυσίδας εφοδιασμού, η διαχείριση της κυκλοφορίας και 
των ροών φόρτωσης σε πραγματικό χρόνο, καθώς επίσης η απλοποίηση και μείωση της 
διοικητικής επιβάρυνσης σε όλο το μήκος του ΔΕΔ-Μ, ιδίως στα διασυνοριακά 
τμήματα· υπενθυμίζει τη σημασία της προσβασιμότητας, της διαλειτουργικότητας και 
της ανταλλαγής ενημερωμένων δεδομένων για την κυκλοφορία και τις μετακινήσεις σε 
πραγματικό χρόνο, με σκοπό την προώθηση της επιγραμμικής προσφοράς και ζήτησης 
όλων των τρόπων μεταφοράς, σύμφωνα με την οδηγία για τα ευφυή συστήματα 
μεταφορών (ITS)2· καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει τα εμπόδια στην ανάδυση μιας 
επιγραμμικής πολυτροπικής αγοράς αστικών, περιφερειακών και υπεραστικών 
μεταφορικών υπηρεσιών·

17. εφιστά την προσοχή στη δυναμική των πλατφορμών κινητικότητας ως υπηρεσίας 
(Mobility as a Service, MaaS) στην ψηφιοποίηση, την αυτοματοποίηση και την 
απαλλαγή της κινητικότητας της ΕΕ από τις ανθρακούχες εκπομπές· καλεί την 
Επιτροπή να αξιολογήσει την ανάπτυξη ισορροπημένων συστημάτων κινητικότητας ως 
υπηρεσίας (MaaS) για την αποτροπή μονοπωλίων και τη διασφάλιση της επιβολής των 
σχετικών νόμων και πολιτικών και να επιτρέψει έναν βαθμό ελέγχου αυτών των 
συστημάτων από τις τοπικές κυβερνήσεις·

18. αναγνωρίζει ότι η ψηφιακή οικονομία, ιδίως οι πλατφόρμες, μπορεί να έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στα προ πολλού εδραιωθέντα ρυθμιζόμενα επιχειρηματικά μοντέλα σε 
πολλούς στρατηγικούς τομείς όπως οι μεταφορές και η φιλοξενία· τονίζει, ως εκ 
τούτου, την ανάγκη να προωθηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, ιδίως για τους φορείς 
καινοτομίας, τις επιχειρήσεις και τους νεοεισερχόμενους στην αγορά, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων, και να αξιοποιηθεί ο 
κανονισμός για τις πλατφόρμες και τις επιχειρήσεις3, ώστε να διατηρηθεί η πολυμορφία 
των φορέων, να εξασφαλιστεί ένα καλό ανταγωνιστικό περιβάλλον και να περιοριστεί η 
κυριαρχία των κολοσσών της αγοράς· τονίζει ότι είναι επείγον να θεσπίσει η Επιτροπή 
σαφή κριτήρια και έναν ορισμό για τις «συστημικές πλατφόρμες»·  καλεί τις αρμόδιες 
αρχές να συνεχίσουν να επαγρυπνούν ώστε να αποφευχθεί η εμφάνιση μονοπωλίων 
στην αγορά πλατφορμών ταξιδίων και τουρισμού μέσω της παρακολούθησης 
καταχρηστικών πρακτικών, όπως η καταχρηστική προτίμηση και η αυτοπροτίμηση στις 
επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε αθέμιτη 
τιμολόγηση και μεροληψία κατά την αγοραστική διαδικασία·

2 Οδηγία 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010, περί πλαισίου 
ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφών με 
άλλους τρόπους μεταφοράς (ΕΕ L 207, της 6.8.2010, σ. 1–13).
3 Κανονισμός (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 διαδικτυακών 
υπηρεσιών μεσολάβησης (ΕΕ L 186 της 11.7.2019, σ. 57).
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19. υπογραμμίζει ότι η εποχή της ψηφιακής οικονομίας θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από 
εργασιακή ασφάλεια και από συγκρίσιμους όρους απασχόλησης μεταξύ των 
αυτοαπασχολούμενων και εκείνων που εργάζονται σε παραδοσιακές μορφές 
απασχόλησης· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αξιολογήσουν την επάρκεια των εθνικών κανόνων για την απασχόληση και τις 
διατάξεις του εργατικού δικαίου της ΕΕ·   

20. τονίζει ότι η λειτουργία των ψηφιακών πλατφορμών στον τομέα των μεταφορών και 
του τουρισμού έχει διαδραματίσει θετικό ρόλο στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, 
ιδίως για νέους και ανειδίκευτους εργαζομένους· 

21. επικροτεί εν προκειμένω τη νέα οδηγία για τους διαφανείς και προβλέψιμους όρους 
εργασίας4 και τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση στην κοινωνική 
προστασία για τους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολούμενους5· καλεί την 
Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την επιβολή του κεκτημένου σε αυτόν τον τομέα· 
υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό το συνεχιζόμενο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στην έκθεσή του με τίτλο «Δίκαιες συνθήκες εργασίας, δικαιώματα και κοινωνική 
προστασία των εργαζομένων σε πλατφόρμες - Νέες μορφές απασχόλησης που 
σχετίζονται με την ψηφιακή ανάπτυξη»6· 

22. ζητεί τη δημιουργία ενός διεθνούς συστήματος διακυβέρνησης που θα απαιτεί από τους 
κατόχους των πλατφορμών να σέβονται ορισμένα ελάχιστα δικαιώματα και μέτρα 
προστασίας και θα ρυθμίζει τη χρήση των δεδομένων και την αλγοριθμική λογοδοσία 
στον κόσμο της εργασίας. υπενθυμίζει το θεμελιώδες δικαίωμα των εργαζομένων όλων 
των κατηγοριών που κατοχυρώνεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
ΕΕ να αναλαμβάνουν συλλογική δράση για την υπεράσπιση των συμφερόντων τους·

23. τονίζει την ανάγκη για διαφάνεια στις πλατφόρμες μεταφορών και τουρισμού, ιδίως 
όσον αφορά τους αλγόριθμους που επηρεάζουν την υπηρεσία, την τιμολόγηση και τη 
διαφήμιση και τους ψηφιακούς μηχανισμούς οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως 
βαθμολογίες και κριτικές, με προστασία του εμπορικού απορρήτου· ζητεί την 
εφαρμογή του υφιστάμενου κεκτημένου για την προστασία των καταναλωτών και τη 
συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, καθώς και περαιτέρω και σαφέστερους 
κανόνες για τις πληροφορίες σχετικά με το σκεπτικό στο οποίο βασίζονται η 
εξατομικευμένη τιμολόγηση, οι προσφορές και η κατάταξη, ιδίως όταν γίνονται μέσω 
αυτόματου λογισμικού λήψης αποφάσεων· θεωρεί ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να 
ενημερώνονται δεόντως και ότι τα δικαιώματά τους θα πρέπει να διασφαλίζονται 
αποτελεσματικά· πιστεύει ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
ζητούν ελέγχους και διορθώσεις ενδεχόμενων λαθών που προκύπτουν από 
αυτοματοποιημένες αποφάσεις, καθώς και να ζητούν αποκατάσταση σε αυτό το 
πλαίσιο·

24. προτρέπει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν τη διαλειτουργικότητα 

4 Οδηγία (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για 
διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 186 της 11.7.2019, σ. 105-121).
5 Σύσταση του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία για 
τους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολούμενους 2019/C 387/01 (ΕΕ C 387 της 15.11.2019, σ. 1-8).
6 Δίκαιες συνθήκες εργασίας, δικαιώματα και κοινωνική προστασία για τους εργαζομένους σε πλατφόρμες — 
Νέες μορφές απασχόλησης που συνδέονται με την ψηφιακή ανάπτυξη (2019/2186 (INI)) 
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μεταξύ συσκευών, εφαρμογών, αποθετηρίων για δεδομένα, υπηρεσιών και δικτύων, 
που είναι απαραίτητα για να επωφεληθούν πλήρως από την ανάπτυξη των τεχνολογιών 
των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), που χρησιμοποιούνται επίσης στους 
τομείς των μεταφορών και του τουρισμού.

25. επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο οι επιγραμμικές πλατφόρμες στον τομέα των μεταφορών 
και του τουρισμού να προωθούν τη βιωσιμότητα μέσω των υπηρεσιών τους, σύμφωνα 
και με το Ευρωπαϊκό Πράσινο Σύμφωνο· τονίζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει 
η ψηφιοποίηση στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των τομέων των μεταφορών και του 
τουρισμού, ιδίως στην αστική κινητικότητα, καθώς και ευνοώντας την 
αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων και των υποχρησιμοποιούμενων περιοχών που 
δεν ωφελούνται παραδοσιακά από τον τουρισμό· υπενθυμίζει ότι οι καλά ενημερωμένοι 
χρήστες είναι σημαντική κινητήρια δύναμη των βιώσιμων μεταφορών και του 
τουρισμού· καλεί τις επιγραμμικές πλατφόρμες να συμπεριλαμβάνουν περιβαλλοντικά 
φιλικές εναλλακτικές λύσεις στις προσφορές τους και στους όρους παροχής της 
υπηρεσίας και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθορίσει κατευθυντήριες γραμμές 
για τις επιγραμμικές πλατφόρμες μεταφορών και τουρισμού, παρέχοντας εργαλεία και 
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καλύτερης ενημέρωσης των πελατών και των 
χρηστών τους σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των υπηρεσιών τους· 

26. επισημαίνει ότι η άνευ προηγουμένου κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία της 
Covid-19 αύξησε σημαντικά τη ζήτηση για ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυσε την 
ανάγκη να ενισχύσει η ΕΕ την ψηφιακή κυριαρχία της· καλωσορίζει την πρωτοβουλία 
της Επιτροπής να θεσπίσει ένα δίκτυο σημείων επαφής στα διάφορα κράτη μέλη και να 
δημιουργήσει μια πλατφόρμα σε επίπεδο ΕΕ, με στόχο την ανταλλαγή και τη διάδοση 
πληροφοριών για τη ροή κυκλοφορίας στους πράσινους διαδρόμους και για εθνικά 
μέτρα απάντησης στον τομέα των μεταφορών· τονίζει την ανάγκη να συνεχιστεί η 
στήριξη της συνεργασίας για τους πράσινους διαδρόμους, ώστε να διασφαλιστεί η 
ομαλή λειτουργία των αλυσίδων εφοδιασμού της ΕΕ και η κυκλοφορία των 
εμπορευμάτων στο δίκτυο μεταφορών της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την 
αποτελεσματικότητα της πλατφόρμας συντονισμού της ΕΕ κατά τη φάση ανάκαμψης·

27. επισημαίνει τον σοβαρό αντίκτυπο της κρίσης της covid-19 στον τομέα του τουρισμού 
της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει μια πλατφόρμα της ΕΕ για την ανταλλαγή 
δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ όλων των συμφεροντούχων στον τομέα του 
τουρισμού, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και να 
προωθηθεί η βιωσιμότητα κατά τη φάση ανάκαμψης· 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
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