
 

AM\1127600LT.docx  PE605.503v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

7.6.2017 A8-0195/7 

Pakeitimas 7 

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

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Europos bendro vartojimo ekonomikos darbotvarkė 

2017/2003(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnio 4 dalis), keičiantis ne 

teisėkūros pasiūlymą dėl rezoliucijos A8-0195/2017 

Europos parlamento rezoliucija dėl Europos bendro vartojimo ekonomikos 

darbotvarkės 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį, 

A. kadangi visa bendro vartojimo ekonomika, t. y. visas jos spektras nuo orientavimosi į 

rinką iki dovanojimo, suponuoja bendradarbiavimu pagrįstą vartojimo modelį (nuomą, 

skolinimą, mainus, dalijimąsi, keitimą ir davimą), kuris dėl intensyvaus informacijos ir 

ryšių technologijų (IRT) – svarbiausio veiksnio – naudojimo taikomas tokiais būdais ir 

tokiu mastu, kurie praeityje nebuvo įmanomi; 

B. kadangi bendro vartojimo ekonomika vystosi organizuoto ekonomikos reguliavimo 

panaikinimo kontekste, kuriame nemažai sektorių jau tenka susidurti su aršia 

nesąžininga konkurencija; 

C. kadangi Komisijos komunikate „Europos bendro vartojimo ekonomikos darbotvarkė“ 

akcentuojama didėjanti platformų ekonomikos svarba ir jos poveikis ekonomikos ir 

užimtumo politikai, lemiantys jau prognozuojamus nekontroliuojamus pokyčius, kurie 

nėra naudingi tradicinės ekonomikos dalyviams; 

D. kadangi dėl skaitmeninimo šiandienines ekonomikos iniciatyvas apibūdina nedidelis 

darbo jėgos intensyvumas ir didelė specializacija; 

E. kadangi platformos neturėtų būti laikomos viso labo skaitmeninių tarpininkavimo 

paslaugų teikėjomis, nes toks tarpininkavimas siūlomas valstybėse narėse jau 

reglamentuojamose srityse ir dažnai vyksta nustatant galutinę kainą vartotojui ir 

atlyginimą paslaugos teikėjui, kuris greičiausiai bus savarankiškai dirbantis, o ne 

samdomas asmuo; 

F. kadangi bendro vartojimo ekonomikos atėjimas yra didžiulis iššūkis valstybių narių 

skaitmeninio savarankiškumo, strateginių duomenų, taip pat skaitmeninio ir pramoninio 

nepriklausomumo apsaugos požiūriais, taigi kyla nepaprastai svarbių klausimų dėl 
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automatinio asmens duomenų perdavimo į trečiosiose šalyse esančius 

superkompiuterius; 

1. pabrėžia, kad šis reiškinys nėra technologinis proveržis ar idėjos triumfas, kuris, 

remdamasis tradicinės veiklos pamatu, leistų jai tapti veiksmingesnei ir pasiekti daugiau 

naudojant mažesnius išteklius; pažymi, kad vienintelė tikra bendro vartojimo 

ekonomikos ir dalijimosi ekonomikos apskritai naujovė yra visų tipų tarpininkavimo 

panaikinimas – nesvarbu, ar jis būtų komercinis, ar viešas (reglamentavimo ir 

apmokestinimo požiūriais); 

2. pažymi, kad svarbiausios tarptautinės dalijimosi ekonomikos platformos, surenkančios 

ir perskirstančios didžiulius informacijos srautus, save pateikia kaip naujas tarpininkes; 

pažymi, jog, nepaisant didesnės išlaidų naštos (tarpininkavimo išlaidos gali viršyti net 

20 proc.), šios platformos gali nustatyti žemesnes kainas dėl to, kad ši naujoviška 

technologija reikalauja minimalių fiksuotų investicijų, taip pat dėl asimetrijos, t. y. dėl 

to, kad šias išlaidas patiria ne pati platforma, o darbuotojai arba jų klientai; savo ruožtu, 

pažymi, kad tam tikromis aplinkybėmis tokios platformos gali netgi tapti kliūtimi kurti 

ir plėtoti vietos bendro vartojimo ekonomikos iniciatyvas; 

3. pabrėžia, kad dalijimasis nepakankamai naudojamu turtu, priklausančiu pačiam 

operatoriui, ir šio turto monetizavimas įgyja ypatingą stimulą ekonomikoje, kurioje 

vidaus paklausa išnaudota, taigi itin didelė svarba teikiama lėšų taupymui – taip 

lemiamu kriterijumi tampa kaina, o ne kokybė ir saugumas; savo ruožtu, pažymi, kad 

dalijimosi ekonomikos „pridėtinės vertės“ pagrindas yra išlikimo ekonomikos 

sisteminimas nesant pridėtinės vertės ekonomikos; tai rūpinimosi savimi ekonomika; 

4. pažymi, kad taip generuojamas pelnas daugiausia atitenka aparatinės ir programinės 

įrangos savininkams, skaitmeninio pasaulio oligopolininkams ir tiems, kurie tvarko 

mokėjimus ir sandorius ir, be kita ko, dėl laisvo kapitalo judėjimo gali teisėtai slėpti 

mokesčius; 

5. pažymi, kad visi platformų ekonomikos darbuotojai yra arba samdomi, arba dirba 

savarankiškai – nelygu, kuriems faktams teikiama pirmenybė; atsižvelgdamas į tai 

primena, kad Teisingumo Teismas darbuotojo sampratą apibrėžė remdamasis darbo 

santykiais, atitinkančiais tam tikrus kriterijus, pvz., pavaldumo, atlyginimo, darbo 

pobūdžio, taip pat deramos darbo sutarties ar bendradarbiavimo susitarimo; 

6. pabrėžia, kad kompetencija kovoti su didėjančiu darbo nesaugumu, kurį lemia bendro 

vartojimo ekonomika, siekiant užtikrinti darbuotojams saugų darbą, priklauso 

valstybėms narėms; pabrėžia, kad nuolatinis prieinamumas platformų ekonomikoje 

kelia rimtą grėsmę sveikatai ir saugumui; palaiko sumanymą nustatyti teisę atsijungti, 

kurią apibrėžtų kiekviena valstybė narė; 

7. primena, jog darbo teisė tebėra nacionalinė prerogatyva, taigi valstybės narės turi teisę 

rengti teisės aktus dėl darbo sąlygų platformų ekonomikoje, kad būtų pasirūpinta teisine 

platformų darbuotojų, neretai vadovaujamų tarptautinių bendrovių ir ne Europoje 

įsikūrusių įmonių, padėtimi ir užtikrinta, kad visiems platformų darbuotojams būtų 

garantuojamos tokios pat socialinės ir darbo teisės bei sveikatos ir saugumo apsauga ir 

saugumo, kaip ir tradicinės ekonomikos sektorių darbuotojams; 
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8. pažymi, kad būtina užtikrinti deramą socialinę apsaugą darbuotojams, kurie atlieka 

esminį vaidmenį skaitmeninėje darbo rinkoje, ir pabrėžia, kad tik valstybės narės gali 

greitai užtikrinti šį poreikį; pabrėžia, kad asociacijų ir kolektyvinių veiksmų laisvės yra 

pagrindinės teisės, kurios turi būti užtikrinamos visiems darbuotojams; 

9. pažymi, kad didelė besiformuojančios bendro vartojimo ekonomikos dalis vis dar 

nereglamentuojama; mano, kad nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos 

turi didelę veiksmų laisvę, kad būtų priimti su konkrečiu kontekstu susiję reglamentai, 

siekiant spręsti viešojo intereso tikslų klausimą; 

10. pažymi, kad valstybės narės platformų operatoriams gali nustatyti informacijos 

skaidrumo ir atskleidimo prievolių standartus, kad šie operatoriai liautųsi apeidinėję 

nacionalinius teisės aktus siekdami vienintelio tikslo – dar daugiau pelnytis; taikant 

šiuos standartus turėtų būti įmanoma stebėti, kaip mokami mokesčiai ir socialinės 

apsaugos įmokos, taip pat darbo platformose vertinimo praktiką; 

11. kviečia valstybes nares bendradarbiauti siekiant užtikrinti, kad platformos laikytųsi 

vietos, kurioje teikiama paslauga, įstatymų ir mokėtų ten mokesčius, kad interneto 

svetainė turėtų valstybės narės, kurioje platforma teikia paslaugą, domeną ir kad jos 

savininkas būtų fizinis arba juridinis asmuo, kurio juridinė ir mokesčių buveinė būtų 

toje pačioje valstybėje narėje, taip pat kad sąskaita, į kurią vedamos įmokos ir kuri 

naudojama sandoriams, būtų atidaryta tos pačios valstybės narės banke; 

12. pabrėžia, jog valstybės narės turi teisę imtis savo nacionalinių priemonių tam tikro 

laipsnio teisiniam tikrumui užtikrinti: tai reiškia, kad taisyklės visiems turėtų būti 

taikomos nuosekliai – nesvarbu, ar veikla vykdoma tradiciniais, ar bendro vartojimo 

ekonomikos ir dalijimosi ekonomikos apskritai kanalais, įskaitant sertifikatus, leidimus, 

licencijas, profesines kvalifikacijas, medicininius įrašus, tinkamas patalpas, mokesčius, 

draudimą, darbo rinkos reglamentavimą ir t. t.; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad 

pirmiausia itin svarbu vengti nesąžiningos konkurencijos tradicinės veiklos vykdytojų 

nenaudai ir užtikrinti vienodą socialinę apsaugą darbuotojams bei vienodas saugumo 

garantijas vartotojams; 

13. pabrėžia, kad būtina užtikrinti tikrą skaitmeninį savarankiškumą nacionaliniu lygmeniu, 

parengiant su skaitmeniniu sektoriumi susijusią strateginių investicijų politiką ir 

užtikrinant duomenų apsaugą, o už abi šias sritis turėtų būti atsakingos tik valstybės 

narės; 

14. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai bei valstybių narių 

vyriausybėms ir parlamentams. 

Or. en 

 

 


