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Módosítás  7 

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

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0195/2017 

Nicola Danti 

A közösségi gazdaságra vonatkozó európai menetrend 

2017/2003(INI) 

Az A8–0195/2017 számú nem jogalkotási állásfoglalási indítvány helyébe lépő alternatív 

állásfoglalási indítvány (az eljárási szabályzat 170. cikkének (3) bekezdése) 

Az Európai Parlament állásfoglalása a közösségi gazdaságra vonatkozó európai 

menetrendről 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére, 

A. mivel valamennyi közösségi gazdaság – a teljes spektrumot lefedve a piacorientálttól az 

adományalapúig – együttműködésre épülő fogyasztási modell (bérbeadás, kölcsönadás, 

csere, megosztás, cserekereskedelem és adományozás) szerint működik, amely az 

információs és kommunikációs technológiák (IKT) kulcsfontosságú eszközként való 

intenzív használatának köszönhetően olyan módon és mértékben valósul meg, amely 

korábban nem lett volna lehetséges; 

B. mivel a közösségi gazdaság szervezett gazdasági dereguláció keretében alakul ki, ahol 

számos ágazaton belül agresszív és tisztességtelen versennyel kell megküzdeni; 

C. mivel a Bizottság „A közösségi gazdaságra vonatkozó európai menetrend” című 

közleményében hangsúlyozza a „platformgazdaság” növekvő jelentőségét, illetve annak 

a gazdaságpolitikára és a foglalkoztatáspolitikára gyakorolt hatását, amely a 

hagyományos gazdaság szereplőit hátrányosan érintő, már most is előre látható és 

ellenőrizetlen változással jár; 

D. mivel a digitalizációból fakadóan a gazdasági kezdeményezéseket manapság alacsony 

munkaintenzitás és magas szintű szakosodás jellemzi; 

E. mivel a platformok nem tekinthetők pusztán digitális közvetítő szolgáltatásoknak, mivel 

az ilyen jellegű közvetítő szolgáltatásokat olyan területeken nyújtják, amelyeket már 

szabályoznak a tagállamok, és sok esetben rögzített a fogyasztóknak szánt végső ár és 

az önálló vállalkozóként, nem alkalmazottként dolgozó szolgáltató díjazása; 

F. mivel a közösségi gazdaság fejlődése jelentős kihívást jelent a digitális szuverenitás és a 

stratégiai adatok védelme, valamint az Európai Unió tagállamainak digitális és ipari 

függetlensége szempontjából, illetve lényeges kérdéseket vet fel a személyes adatoknak 
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a harmadik országokban lévő „szuperszámítógépek” felé történő automatikus 

továbbítása tekintetében; 

1. kiemeli, hogy nem olyan előrelépésről vagy ötletről van szó, amely valamely 

hagyományos tevékenység szerkezetét átalakítva lehetővé tenné annak hatékonyabb 

működését, „kevesebbel többet elérve”; hangsúlyozza, hogy a közösségi gazdaságok és 

általában véve a megosztásalapú gazdaság valódi innovációja csupán abban rejlik, hogy 

megszünteti a közvetítés valamennyi formáját, mind a kereskedelemben, mind az állami 

szférában (a szabályozás és az adózás tekintetében); 

2. rámutat, hogy a megosztásalapú gazdaság nagy transznacionális platformjai, amelyek 

hatalmas mennyiségű információt gyűjtenek össze és osztanak el újra, új közvetítőkként 

működnek; kiemeli, hogy a súlyosabb költségszerkezet ellenére (a közvetítés költségei 

meghaladhatják akár a 20%-ot is) ezek a platformok alacsony árakat tudnak 

meghatározni annak köszönhetően, hogy ez az innovációs technológia minimális 

állóeszköz-beruházást igényel, valamint azon aszimmetria miatt, amelynek révén az 

említett árak költsége nem magukat a platformokat terheli, hanem a munkavállalókat 

vagy az ügyfeleket; ebből következik, hogy e platformok bizonyos körülmények között 

akár akadályozhatják is a közösségi gazdaság helyi kezdeményezéseinek létrejöttét és 

fejlődését; 

3. hangsúlyozza, hogy a kihasználatlan saját eszközök megosztását és értékesítését 

különösen ösztönzi egy olyan gazdaság, amelyben nincs belső kereslet, és amelyben 

elengedhetetlen takarékoskodni a kiadásokkal, és ezért a minőség és a biztonság helyett 

az ár válik a meghatározó kritériummá; kiemeli, hogy ennek következtében a 

megosztásalapú gazdaság „hozzáadott értéke” a hozzáadott értéken alapuló gazdálkodás 

hiányában az önellátó gazdálkodás rendszerszerűbbé tételében rejlik: ez egy 

„gondoskodj magadról” gazdaság; 

4. rámutat, hogy az így termelt nyereség az esetek többségében a hardver- és 

szoftvertulajdonosoknál, a digitális piac oligopóliumaiban részes vállalkozásoknál, 

valamint a fizetéseket és tranzakciókat kezelő szereplőknél marad, amelyek azonban a 

tőke szabad mozgásának köszönhetően jogszerű módon elkerülhetik az adózást; 

5. kijelenti, hogy a platformgazdaságban munkát vállalók a tényleges viszonyok alapján 

vagy foglalkoztatottként, vagy önfoglalkoztatóként sorolhatók be; emlékeztet rá, hogy a 

Bíróság a „munkavállaló” fogalmát bizonyos kritériumok – így alárendeltségi viszony, 

javadalmazás és a munka jellege – által jellemzett foglalkoztatási viszony, és egy 

megfelelő formájú munka- vagy együttműködési szerződés alapján határozta meg; 

6. hangsúlyozza, hogy a tagállamok hatáskörébe tartozik, hogy küzdjenek a megosztáson 

alapuló gazdaság munkahelyeinek bizonytalanná válása ellen annak érdekében, hogy a 

munkavállalók számára garantálják a foglalkoztatás biztonságát; hangsúlyozza, hogy a 

folyamatos rendelkezésre állás komoly egészségügyi és biztonsági kockázatot jelent a 

platformgazdaságban; javasolja az egyes tagállamok által meghatározott 

„kijelentkezéshez való jog” bevezetését. 

7. emlékeztet arra, hogy a munkajog továbbra is nemzeti hatáskörbe tartozik, a tagállamok 

jogosultak arra, hogy jogszabályokat alkossanak a platformgazdaság munkafeltételeire 
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vonatkozóan a gyakran multinacionális és Európán kívüli vállalatok által irányított 

platformok keretében dolgozók jogi helyzetének rendezése, továbbá annak biztosítása 

érdekében, hogy mindegyikük ugyanolyan szociális, munkavállalói és biztonságvédelmi 

jogokkal rendelkezzen, mint a hagyományos gazdaság munkavállalói; 

8. megjegyzi, hogy gondoskodni kell a munkavállalók megfelelő szociális biztonságáról, 

akik a digitális munkaerőpiac kulcsszereplői, és hogy ezt az igényt kizárólag a 

tagállamok tudják mihamarabb kielégíteni; hangsúlyozza, hogy az egyesülési szabadság 

és a szervezett fellépés alapvető jogok, amelyeknek minden munkavállalóra 

vonatkozniuk kell; 

9. megjegyzi, hogy a kibontakozófélben lévő közösségi gazdaság nagy része továbbra is 

szabályozatlan; úgy véli, hogy a nemzeti, regionális és helyi hatóságoknak kellő 

mozgásterük van ahhoz, hogy az adott helyzethez igazodó szabályozásokat vezessenek 

be a közérdeket szolgáló célkitűzéseknek való megfelelés végett; 

10. megjegyzi, hogy a tagállamok bevezethetnek az átláthatóságra, valamint a platformok 

működtetőinek nyilvánosságra hozatali követelményeire vonatkozó standardokat annak 

érdekében, hogy a platformok működtetői ne kerüljék meg a nemzeti jogszabályokat 

kizárólag a nyereségeik növelése céljából; e standardoknak lehetővé kell tenniük az 

adófizetés, a szociális biztonsági hozzájárulások, valamint a munkavégzés platformokon 

történő értékelésének ellenőrzését; 

11. felkéri a tagállamokat, hogy működjenek együtt annak biztosítása érdekében, hogy a 

platformok megfeleljenek a szolgáltatás nyújtásának helye szerinti jogszabályoknak, és 

hogy a weboldal annak a tagállamnak a doménje alatt működjön, ahol szolgáltatásait 

nyújtja, és olyan természetes vagy jogi személy tulajdonában legyen, akinek jogi és 

adózási székhelye is ugyanabban a tagállamban van, továbbá a számlát, melyen 

keresztül a fizetések és utalások intézése történik, szintén ugyanabban a tagállamban 

nyissák meg; 

12. hangsúlyozza, hogy a tagállamok jogosultak a jogbiztonság garantálását szolgáló 

intézkedések meghozatalára, vagyis annak biztosítására, hogy függetlenül attól, hogy a 

hagyományos vagy a közösségi gazdaságban, illetve a megosztásalapú gazdaságban 

dolgoznak-e, mindenkire egységes normák vonatkozzanak a bizonyítványok, 

jogosítványok, engedélyek, szakmai képesítés, egészségügyi protokollok, a 

létesítmények megfelelősége, az adózás, a biztosítások, a munkaerőpiac szabályozása 

stb. tekintetében; hangsúlyozza ennek kapcsán, hogy mindenképpen el kell kerülni a 

hagyományos tevékenységeknek kárt okozó tisztességtelen versenyt, valamint azonos 

szociális védelmet kell biztosítani a munkavállalóknak és azonos biztonsági garanciákat 

az ügyfeleknek; 

13. hangsúlyozza, hogy a digitális piacra vonatkozó stratégiai beruházási politikák és az 

adatvédelem biztosítása révén – mindkét terület a tagállamok kizárólagos hatáskörébe 

tartozik – nemzeti szinten biztosítani kell a valódi digitális függetlenséget; 

14. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 

valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek. 
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