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Pozměňovací návrh  7 

Mylène Troszczynski, Mara Bizzotto, Dominique Martin, Angelo Ciocca, Joëlle Mélin  

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Evropský program pro ekonomiku sdílení 

2017/2003(INI) 

Návrh usnesení (čl. 170 odst. 4 jednacího řádu), kterým se nahrazuje nelegislativní 

návrh usnesení A8-0195/2017 

Usneseni Evropského parlamentu o evropském programu pro ekonomiku sdílení 

Evropský parlament, 

–  s ohledem na článek 52 jednacího řádu, 

A. vzhledem k tomu, že všechny modely ekonomiky sdílení, od tržně orientovaných až po 

ty, které jsou založené na darech, předpokládají existenci modelu spotřeby spočívajícího 

ve spolupráci (pronájem, půjčování, výměna, sdílení, směnný obchod a dávání), jenž je 

uplatňován způsobem a v rozsahu, který nebyl dříve možný, a to díky intenzivnímu 

využívání informačních a komunikačních technologií (IKT) jako klíčového nástroje; 

B. vzhledem k tomu, že ekonomika sdílení se rozvíjí v souvislosti s organizovanou 

deregulací hospodářství, kde řada oblastí činnosti již nyní čelí tvrdé nekalé konkurenci; 

C. vzhledem k tomu, že sdělení Komise „Evropská agenda pro ekonomiku sdílení“ 

zdůrazňuje rostoucí význam platformové ekonomiky a její dopad na hospodářskou 

politiku a politiku zaměstnanosti, neboť přináší již nyní předvídatelné, ale neřešené 

změny na úkor aktérů tradiční ekonomiky; 

D. vzhledem k tomu, že z důvodu digitalizace se v dnešní době hospodářské iniciativy 

vyznačují nízkým podílem lidské práce a vysokou mírou specializace; 

E. vzhledem k tomu, že platformy by neměly být považovány za pouhé digitální 

zprostředkovatelské služby, jelikož je toto zprostředkování poskytováno v oblastech, 

které členské státy již regulují, a v mnoha případech k němu dochází prostřednictvím 

stanovení konečné ceny pro spotřebitele a odměny pro poskytovatele služby, který je 

považován za osobu samostatně výdělečně činnou, a nikoli za zaměstnance; 

F. vzhledem k tomu, že rozvoj ekonomiky sdílení představuje značnou výzvu pro ochranu 

digitální svrchovanosti, pro ochranu strategických dat, pro digitální a průmyslovou 

nezávislost členských států Evropské unie a přináší zásadní otázky týkající se 

automatického přesunu osobních údajů do superpočítačů ve třetích zemích; 

1. zdůrazňuje, že tento jev není spojen s nějakým technologickým objevem či vítězstvím 
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určité myšlenky, jež by umožňovala zefektivnění tradiční činnosti („dosažení lepších 

výsledků s využitím menších prostředků“) změnou její struktury; poznamenává, že 

jediná skutečná inovace, kterou ekonomiky sdílení, a kolaborativní ekonomika obecně, 

přinášejí, spočívá v odstranění všech forem zprostředkování ať již komerčních, nebo 

veřejných (v oblasti regulace a zdanění); 

2. poznamenává, že velké nadnárodní platformy ekonomiky sdílení, které shromažďují a 

přerozdělují ohromné toky informací, staví samy sebe do role nových 

zprostředkovatelů; konstatuje, že navzdory větší zátěži, pokud jde o náklady (náklady 

na zprostředkování mohou dokonce přesahovat 20 %), mohou tyto platformy stanovit 

nižší ceny, a to díky tomu, že inovační technologie vyžadují minimální fixní investice, 

jakož i díky nesymetričnosti, na základě které nenese náklady takovýchto snížení cen 

platforma samotná, ale pracovníci nebo jejich zákazníci; konstatuje, že z výše 

uvedeného vyplývá, že za některých okolností mohou být tyto platformy dokonce 

překážkou pro vznik a rozvoj místních iniciativ ekonomiky sdílení; 

3. zdůrazňuje, že sdílení a zpeněžení nedostatečně využívaných aktiv patřících samotnému 

subjektu získává zvláštní impuls v ekonomice, které chybí domácí poptávka a pro 

kterou je zásadní ušetřit na výdajích, a proto se rozhodujícím kritériem stává spíše cena 

než kvalita a bezpečnost; konstatuje, že přidaná hodnota ekonomiky sdílení tudíž 

spočívá v systematizaci samozásobitelského hospodářství, tj. neexistenci ekonomiky s 

přidanou hodnotou; jedná se o tzv. ekonomiku „postarej se sám o sebe“ („fend-for-

yourself economy“); 

4. poukazuje na to, že zisky vytvořené tímto způsobem připadají z velké části majitelům 

hardwaru a softwaru, oligopolním podnikům digitálního světa a subjektům, jež spravují 

platby a transakce a jež se mohou případně legálně vyhnout zdanění díky volnému 

pohybu kapitálu; 

5. konstatuje, že všichni pracovníci v rámci platformové ekonomiky jsou podle 

převládající situace buď zaměstnanci, nebo osoby samostatně výdělečně činné; 

připomíná v této souvislosti, že Soudní dvůr definoval pojem „pracovník“ na základě 

zaměstnaneckého vztahu charakterizovaného určitými kritérii, jako je podřízenost, 

odměna a povaha práce a pracovní smlouva nebo řádná smlouva o spolupráci v dobré 

víře; 

6. zdůrazňuje, že členské státy mají pravomoce k boji proti tomu, aby se pracovní místa v 

platformové ekonomice stávala nejistými, s cílem zaručit tak pracovníkům jistotu 

zaměstnání; zdůrazňuje, že neustálá dostupnost představuje závažné zdravotní a 

bezpečnostní riziko v platformové ekonomice; zasazuje se o zavedení „práva odhlásit 

se“, jak jej mohou definovat jednotlivé členské státy. 

7. připomíná, že jelikož pracovní právo spadá nadále do pravomoci členských států, mají 

členské státy právo vytvořit právní předpisy o pracovních podmínkách v platformové 

ekonomice s cílem zaručit právní podmínky pracovníků platforem, často spravovaných 

nadnárodními a mimoevropskými společnostmi, a zajistit, aby všichni pracovníci 

platforem měli stejná sociální a zaměstnanecká práva a stejnou ochranu zdraví a 

bezpečnosti jako pracovníci v tradiční ekonomice; 
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8. konstatuje, že je nezbytné zajistit odpovídající sociální zabezpečení pro pracovníky, 

kteří jsou klíčovými hráči na digitálním trhu práce, a že rychle reagovat mohou pouze 

členské státy; zdůrazňuje, že svoboda sdružování a kolektivní akce jsou základními 

právy, která se musí uplatňovat na všechny pracovníky; 

9. konstatuje, že velká část rodící se ekonomiky sdílení je stále neregulovaná; je 

přesvědčen, že vnitrostátní, regionální a místní orgány mají široký manévrovací prostor 

při přijímání předpisů specifických v dané souvislosti s cílem věnovat se jasně 

stanoveným cílům veřejného zájmu; 

10. konstatuje, že členské státy mohou zavést standardy, pokud jde o povinnost 

provozovatelů platforem zajistit transparentnost a poskytovat informace, aby přestali 

obcházet vnitrostátní právní předpisy s jediným cílem zvýšit své zisky; tyto standardy 

by měly umožnit monitorovat platby daní, příspěvky sociálního zabezpečení a postupy, 

pokud jde o hodnocení práce na platformách; 

11. vyzývá členské státy ke spolupráci s cílem zajistit, aby platformy dodržovaly právní 

předpisy platné v místě, kde poskytují své služby, a platily tam daně, aby webové 

stránky měly doménu členského státu, v němž platforma poskytuje služby, aby byly ve 

vlastnictví fyzické nebo právní osoby, která má z právního a daňového hlediska sídlo v 

témže členském státě, a aby účet, na nějž přicházejí platby a probíhají na něm transakce, 

byl otevřen v bance v témže členském státě; 

12. zdůrazňuje, že členské státy mají právo přijmout svá vlastní vnitrostátní opatření, aby 

zajistily určitou úroveň právní jistoty, což znamená, že by pro všechny měla platit 

konzistentní pravidla bez ohledu na to, zda subjekty fungují v rámci tradičních kanálů či 

kanálů ekonomiky sdílení a společné ekonomiky obecně: osvědčení, povolení, licence, 

odborné kvalifikace, zdravotní protokoly, vhodnost prostor, daně, pojištění, regulace 

pracovního trhu atd.; zdůrazňuje v tomto ohledu, že je ze všeho nejdůležitější zabránit 

nekalé soutěži na úkor tradičních činností, stejně jako zajistit stejnou sociální ochranu 

pro pracovníky a stejné bezpečnostní záruky pro zákazníky; 

13. zdůrazňuje potřebu opravdové digitální suverenity na vnitrostátní úrovni 

prostřednictvím strategických investičních politik pro digitální odvětví a tím, že bude 

zajištěna ochrana údajů, přičemž to vše má být ve výlučné odpovědnosti členských 

států; 

14. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám 

a parlamentům členských států. 

Or. en 

 

 

 


