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Resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikli 170 lõige 3), millega soovitakse asendada 

muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanek A8-0195/2017 

Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa jagamismajanduse tegevuskava kohta 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52, 

A. arvestades, et kõik jagamismajandused turule orienteeritutest kuni kingitustel 

põhinevateni eeldavad koostööl põhinevat tarbimismudelit (rentimine, laenamine, 

vahetamine, jagamine, bartertehingud ja kinkimine), mida rakendatakse viisil ja 

ulatuses, mis varem ei olnud võimalik, ning seda tänu info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) intensiivsele kasutamisele kui peamisele tegurile; 

B. arvestades, et jagamismajandus areneb majanduse organiseeritud dereguleerimise 

kontekstis, mille raames on paljudes sektorites juba tekkinud jõuline ebaaus konkurents; 

C. arvestades, et komisjon toonitab oma teatises „Euroopa jagamismajanduse tegevuskava“ 

platvormimajanduse kasvavat tähtsust ning selle mõju majandus- ja tööhõivepoliitikale, 

mis toob kaasa nüüdseks prognoositava ja kontrollimatu muutuse ning kahjustab 

traditsioonilises majanduses osalejaid; 

D. arvestades, et digiteerimise tõttu iseloomustab tänapäeval majanduslikke algatusi väike 

töömahukus ja suur spetsialiseerumine; 

E. arvestades, et platvorme ei tohiks pidada lihtsalt digitaalseteks vahendusteenusteks, 

kuna sellist vahendamist pakutakse valdkondades, mis on liikmesriikides juba 

reguleeritud, ning paljudel juhtudel määratakse vahendamise käigus kindlaks ka 

lõpphind kliendi jaoks ja tasu teenuseosutajale, kes peaks olema füüsilisest isikust 

ettevõtja, mitte palgatöötaja; 

F. arvestades, et jagamismajanduse tekkimine on märkimisväärne probleem digitaalse 

suveräänsuse, strateegiliste andmete ning liikmesriikide digitaalse ja tööstusliku 

sõltumatuse kaitse seisukohast ning tekitab olulisi küsimusi seoses isikuandmete 

automaatse ülekandmisega kolmandates riikides asuvatesse superarvutitesse; 

1. rõhutab, et tegemist ei ole tehnoloogilise läbimurdega või sellise idee võidukäiguga, mis 
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traditsioonilise tegevuse struktuuri järgimise puhul võimaldab suurendada selle 

tõhusust, saavutades „vähema abil rohkem“; märgib, et jagamismajanduse (ka selle 

mõiste laiema käsituse korral) ainus tõeline uuendus on igasuguse kaubandusliku ja 

avaliku (reguleerimise ja maksustamise mõttes) vahendamise kaotamine; 

2. märgib, et jagamismajanduse suured rahvusvahelised platvormid, mis koguvad ja 

jaotavad ümber tohutut teabevoogu, kujutavad endast uusi vahendajaid; juhib 

tähelepanu asjaolule, et suurematele kuludele (vahenduskulud võivad ulatuda isegi üle 

20 %) vaatamata on madalamate hindade kehtestamine nendel platvormidel võimalik 

seetõttu, et selle uuendusliku tehnoloogiaks on vaja minimaalseid püsiinvesteeringuid, 

ja tänu ebasümmeetriale, mille tõttu selliste hindadega seotud kulu ei kanna mitte 

platvormid, vaid nende töötajad või kliendid; järeldab sellest, et asjaomased platvormid 

võivad teatud tingimustel tõkestada jagamismajanduse kohalike algatuste loomist ja 

arengut; 

3. toonitab, et ettevõtjale endale kuuluvate alakasutatud varade jagamine ja 

monetariseerimine saab eriti hoogu majanduses, kus sisenõudlus on ammendunud ja 

kulude kokkuhoid muutub hädavajalikuks, mistõttu saab kvaliteedi ja ohutuse asemel 

määravaks teguriks hind; märgib, et sellest tulenevalt seisneb jagamismajanduse nn 

lisandväärtus naturaalmajanduse süstematiseerimises lisandväärtusega majanduse 

puudumisel ‒ see on nn hoolitse-iseenda-eest-majandus (fend-for-yourself economy); 

4. juhib tähelepanu asjaolule, et sel viisil teenitud kasum läheb suuremas osas riist- ja 

tarkvara omanikele, digitaalvaldkonna oligopolidele ning maksete ja tehingute 

haldajatele, kusjuures nad saavad kapitali vaba liikumise tõttu lisaks seaduslikult 

maksudest kõrvale hoiduda; 

5. märgib, et kõik platvormimajanduse töötajad on faktide primaarsust arvestades kas 

töövõtjad või füüsilisest isikust ettevõtjad; tuletab sellega seoses meelde, et Euroopa 

Kohus on määratlenud töötaja mõiste töösuhte alusel, mida iseloomustavad teatavad 

kriteeriumid, nt alluvussuhe, tasustamine, töö iseloom ning nõuetekohases vormis töö- 

või koostööleping; 

6. rõhutab, et liikmesriikidel on pädevus võidelda jagamismajandusest tingitud suureneva 

töökohtade ebakindluse vastu, et tagada töötajatele töökohakindlus; toonitab, et pidev 

kättesaadavus on platvormimajanduses tõsine tervise- ja ohutuse risk; toetab õiguse 

mitte olla kättesaadav kehtestamist nii, nagu selle on määratlenud iga liikmesriik; 

7. tuletab meelde, et kuna tööõigus on endiselt liikmesriikide pädevuses, on liikmesriikidel 

õigus koostada õigusakte platvormimajanduse töötingimuste kohta, et tagada sageli 

hargmaiste ja Euroopa-väliste ettevõtjate hallatavate platvormide töötajate õiguslik 

seisund ning see, et kõigil platvormide töötajatel oleksid samasugused sotsiaalsed ja 

tööalased õigused ning tervise ja ohutuse kaitse nagu traditsioonilises majanduses 

töötavatel inimestel; 

8. võtab teadmiseks vajaduse tagada piisav sotsiaalkindlustus töötajatele, kes on väga 

tähtsad osalejad digitaalsel tööturul, ning rõhutab, et seda saavad kiiresti teha üksnes 

liikmesriigid; toonitab, et ühinemisvabadus ja kollektiivse tegutsemise vabadus on 

põhiõigused, mis peavad kehtima kõigile töötajatele; 
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9. märgib, et suur osa kujunemisjärgus jagamismajandusest on jätkuvalt reguleerimata; 

usub, et riiklikel, piirkondlikel ja kohalikel ametiasutustel on palju tegutsemisruumi 

kontekstist lähtuvate õigusaktide vastuvõtmiseks, et käsitleda avaliku huvi eesmärke; 

10. märgib, et liikmesriigid võivad kehtestada platvormioperaatoritele standardid 

läbipaistvuse ja avalikustamise kohustuse osas, et operaatorid lõpetaksid riiklikest 

õigusaktidest kõrvalehoidumise üksnes oma kasumi suurendamise eesmärgil; on 

seisukohal, et need standardid peaksid võimaldama jälgida maksude tasumist, 

sotsiaalmakseid ja platvormidel tehtava töö hindamise tavasid; 

11. kutsub liikmesriike üles tegema koostööd selle tagamiseks, et platvormid vastaksid 

teenuste osutamise koha seadustele ja maksaksid seal makse, et veebisaidil oleks selle 

liikmesriigi domeen, kus platvorm teenust pakub, et platvorm kuuluks füüsilisele või 

juriidilisele isikule, kelle õiguslik ja maksustamisega seotud asukoht on sellessamas 

liikmesriigis ning et pangakonto, kuhu makseid ja tehinguid tehakse, on avatud 

sellesama liikmesriigi pangas; 

12. rõhutab, et liikmesriikidel on õigus võtta riikliku tasandi meetmeid õiguskindluse 

tagamiseks, mis tähendab, et ühesugused normid peaksid kehtima kõigile, olenemata 

sellest, kas tegutsetakse traditsiooniliste kanalite või jagamismajanduse (ka selle mõiste 

laiema käsituse korral) kanalite kaudu: sertifikaadid, load, litsentsid, 

kutsekvalifikatsioonid, terviseprotokollid, ruumide sobivus, maksud, kindlustus, tööturu 

regulatsioon jne; rõhutab sellega seoses, et esmalt tuleb tingimata vältida ebaausat 

konkurentsi, mis kahjustab traditsioonilist tegevust, ning tagada töötajate ühesugune 

sotsiaalkaitse ja klientide ühesugused ohutuse tagatised; 

13. rõhutab vajadust tõelise digitaalse suveräänsuse järele riiklikul tasandil, milleks on vaja 

digitaaltööstuse strateegiliste investeeringute poliitikat ja andmekaitse tagamist, mis 

mõlemad kuuluvad liikmesriikide ainupädevusse; 

14. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile 

ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele. 

Or. en 

 

 


