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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομία των πλατφορμών έχει καταστεί αναπόσπαστο και 
ταχέως αναπτυσσόμενο τμήμα του ευρωπαϊκού τομέα μεταφορών·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επισφαλής αυτοαπασχόληση στον τομέα των πλατφορμών 
αυξάνεται, ιδίως όσον αφορά τη με επιτόπου παρουσία ανειδίκευτη εργασία που 
καθορίζεται από την πλατφόρμα1, συμπεριλαμβανομένης της οδήγησης και της 
παράδοσης·

1. τονίζει ότι τα αθέμιτα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της οικονομίας των πλατφορμών 
έναντι της παραδοσιακής οικονομίας, τα οποία βασίζονται στο κοινωνικό ντάμπινγκ, τη 
φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή, είναι απαράδεκτα·

2. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει στρατηγική για την ευθυγράμμιση των εργασιακών 
συνθηκών των εργαζομένων σε πλατφόρμες με εκείνες των υπαλλήλων σε οργανικές 
θέσεις, με πλήρη σεβασμό για την ποικιλομορφία των εθνικών μοντέλων αγοράς 
εργασίας και την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων·

3. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν την ανάγκη για εθνικούς ορισμούς των 
αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων, με μαχητό νομικό τεκμήριο που επιβάλλει στις 
πλατφόρμες το βάρος της απόδειξης ότι οι εργαζόμενοί τους δεν είναι υπάλληλοι στην 
πραγματικότητα·

4. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη στην εξεύρεση λύσεων πολιτικής για 
τον καθορισμό του εργασιακού καθεστώτος των εργαζομένων σε πλατφόρμες· 
παραμένει επιφυλακτικό όσον αφορά την προσθήκη τρίτης κατηγορίας·

5. τονίζει την ανάγκη για διαφάνεια και αποφυγή διακρίσεων στις πλατφόρμες μεταφορών 
και τουρισμού, ιδίως όσον αφορά τους αλγόριθμους που επηρεάζουν την παροχή 
υπηρεσιών, την κατανομή καθηκόντων, την τιμολόγηση και τη διαφήμιση·

6. τονίζει τη σημασία που έχει για τους εργαζομένους η φορητότητα των δεδομένων 
μεταξύ πλατφορμών·

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να τροποποιήσει τους 
κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμες και οι ψευδο-αυτοαπασχολούμενοι θα έχουν πρόσβαση σε συλλογικές 
διαπραγματεύσεις·

8. ενθαρρύνει τις εταιρείες πλατφορμών να αναπτύξουν εκπαιδευτικές διαδρομές 

1 Eurofound (2018), Employment and working conditions of selected types of platform work (Όροι απασχόλησης 
και εργασίας για συγκεκριμένες μορφές εργασίας που παρέχονται μέσω πλατφόρμας), Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο.
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προκειμένου να διευρύνουν τις επαγγελματικές επιλογές των εργαζομένων τους.


