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Ziņojums A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Eiropas sadarbīgās ekonomikas programma 

2017/2003(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 170. panta 4. punkts), ar kuru paredzēts aizstāt 

nenormatīvās rezolūcijas priekšlikumu A8-0195/2017 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Eiropas sadarbīgās ekonomikas programmu 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu, 

A. tā kā visas sadarbīgās ekonomikas, sākot ar tām, kas ir orientētas uz tirgu, un beidzot ar 

tām, kas pamatojas uz došanu bez tūlītējas atlīdzības, paredz sadarbīgā patēriņa modeli 

(īrēšana, aizdošana, apmaiņa, kopīga izmantošana, barters, dāvināšana), kas, pateicoties 

informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) intensīvai izmantošanai — kas ir 

svarīgs iespēju nodrošinošais faktors —, tiek īstenots tādā veidā un mērogā, kas agrāk 

nebija iespējami; 

B. tā kā sadarbīgā ekonomika attīstās vienlaikus ar ierobežojumu atcelšanu organizētajai 

ekonomikai, kurā daudzas darbības nozares jau pašreiz saskaras ar nežēlīgu negodīgu 

konkurenci; 

C. tā kā Komisijas paziņojumā „Eiropas sadarbīgās ekonomikas programma” ir uzsvērts, 

ka aizvien lielāku nozīmi iegūst platformu ekonomika un ka tā aizvien vairāk ietekmē 

ekonomikas un nodarbinātības politiku, izraisot mutāciju, kas pašlaik ir paredzama un 

būs nekontrolēta, kaitējot tradicionālās tautsaimniecības dalībniekiem, 

D. tā kā digitalizācijas dēļ ekonomiskas iniciatīvām mūsdienās ir raksturīga zema darba 

intensitāte un augsts specializācijas līmenis; 

E. tā kā platformas nevajadzētu uzskatīt tikai par vienkāršiem digitālās starpniecības 

pakalpojumiem, jo šāda starpniecība tiek sniegta jomās, uz kurām jau attiecas 

dalībvalstu regulējums, un daudzos gadījumos tā tiek arī īstenota, vienojoties par galīgo 

cenu patērētājam un par atlīdzību pakalpojuma sniedzējam, kurš, visticamāk, ir 

pašnodarbināta persona, nevis darba ņēmējs; 

F. tā kā sadarbīgās ekonomikas attīstība būtiski apgrūtina digitālās suverenitātes 

aizsardzību, stratēģisko datu aizsardzību, ES dalībvalstu digitālo un rūpniecisko 

neatkarību un rada būtiskus jautājumus attiecībā uz personas datu automātisku 
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pārsūtīšanu uz trešās valstīs novietotiem superdatoriem, 

1. uzsver, ka to nevar izraisīt tehnoloģisks progress vai ideja, ka, ietekmējot tradicionālas 

darbības struktūru, ir iespējams palielināt tās efektivitāti, tādējādi ar mazākiem 

līdzekļiem iegūstot vairāk; atzīmē, ka vienīgā patiesā sadarbīgās ekonomikas un, 

vispārīgāk ņemot, kopīgošanas ekonomikas inovācija ir jebkāda veida starpniecības — 

gan komerciālās, gan publiskās (reglamentēšanas un nodokļu uzlikšanas ziņā) — 

likvidēšana; 

2. norāda, ka kopīgošanas ekonomikas lielās transnacionālās platformas, kas vāc un no 

jauna izplata milzīgu informācijas plūsmu, sevi pozicionē kā jaunus starpniekus; atzīmē, 

ka, neraugoties uz apgrūtinošāku izmaksu struktūru (starpniecības izmaksas var 

pārsniegt pat 20 %), šādas platformas var noteikt zemākas cenas, pateicoties tam, ka 

minētajai inovācijas tehnoloģijai ir nepieciešamas minimālas pamatkapitāla investīcijas, 

un asimetrijai, kuras dēļ ar šādām cenām saistītās izmaksas sedz nevis pašas platformas, 

bet gan darba ņēmēji vai šo platformu klienti; tādēļ konkrētos apstākļos šādas 

platformas var pat kļūt par šķērsli sadarbīgās ekonomikas vietējo iniciatīvu radīšanai un 

attīstībai; 

3. uzsver, ka pietiekami neizmantotu pašam operatoram piederošu aktīvu kopīga 

izmantošana un monetizācija ekonomikā ar izsīkušu iekšējo pieprasījumu gūst īpašu 

impulsu, jo ir ļoti svarīgi ietaupīt izdevumus, un ka līdz ar to par izšķirošo kritēriju kļūst 

cena, nevis kvalitāte un drošība; atzīmē, ka tāpēc, nepastāvot pievienotās vērtības 

ekonomikai, kopīgošanas ekonomikas pievienotā vērtība ir naturālās saimniecības 

sistematizēšana: tas ir “parūpējies par sevi pats” ekonomikas veids; 

4. norāda, ka šādi radītā peļņa lielākoties nonāk pie tehniskā nodrošinājuma un 

programmatūras īpašniekiem, digitālās pasaules oligopolu īpašniekiem un tiem, kas 

pārvalda maksājumus un darījumus, un ka minētās personas turklāt, pateicoties brīvai 

kapitāla apritei, var legāli izvairīties no nodokļu maksāšanas; 

5. konstatē, ka platformu ekonomikā visi darba ņēmēji atkarībā no prioritāro faktu 

pamatojuma ir vai nu algoti darbinieki, vai pašnodarbinātas personas; šajā sakarībā 

atgādina, ka jēdzienu „darba ņēmējs” Tiesa ir definējusi, pamatojoties uz darba 

tiesiskajām attiecībām, ko raksturo noteikti kritēriji, piemēram, pakļautība, atalgojums, 

darba raksturs un pienācīgi noslēgts līgums par pieņemšanu darbā vai sadarbību; 

6. uzsver, ka dalībvalstu kompetencē ir cīnīties pret sadarbības ekonomikas radīto 

darbvietu nedrošumu, lai tādā veidā garantētu darba ņēmējiem drošas darbvietas; 

uzsver, ka pastāvīga pieejamība platformu ekonomikā rada nopietnu apdraudējumu 

darba drošībai un veselībai; atbalsta iespēju noteikt darba ņēmējiem „tiesības atslēgties 

no sistēmas”, ko definē katra dalībvalsts; 

7. atgādina, ka darba tiesības joprojām ir dalībvalstu prerogatīva, dalībvalstīm ir tiesības 

pieņemt tiesību aktus par darba nosacījumiem platformu ekonomikā, lai legalizētu darba 

ņēmēju juridisko statusu platformās, ko bieži vien pārvalda starptautiski un ārpus 

Eiropas reģistrēti uzņēmumi, un nodrošinātu visiem platformu darba ņēmējiem tādas 

pašas sociālās un darba tiesības un tādu pašu darba drošības un veselības aizsardzību, 

kāda ir garantēta darba ņēmējiem tradicionālajā ekonomikā; 
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8. norāda, ka ir jāgarantē atbilstošs sociālais nodrošinājums darba ņēmējiem, kas ir 

galvenie digitālā darba tirgus dalībnieki, un uzsver, ka vienīgi dalībvalstis var to ātri 

izdarīt; uzsver, ka biedrošanās brīvība un tiesības uz kolektīvu rīcību ir ikviena darba 

ņēmēja pamattiesības; 

9. norāda, ka liela jaunās sadarbīgās ekonomikas daļa joprojām ir neregulēta; uzskata, ka 

pastāv plašas manevrēšanas iespējas valsts, reģionālajām un vietējām iestādēm, lai 

pieņemtu situācijai piemērotus tiesību aktus un tā īstenotu sabiedriskas nozīmes mērķus; 

10. norāda, ka dalībvalstis var noteikt pārredzamības standartus un informācijas atklāšanas 

pienākumus platformu operatoriem, lai viņi vairs nevarētu apiet valsts tiesību aktus ar 

vienu vienīgu mērķi palielināt savu peļņu; norāda, ka šādiem standartiem būtu 

jānodrošina uzraudzība pār nodokļu maksājumiem, sociālā nodrošinājuma iemaksām un 

darba kategoriju (reitinga) noteikšanas praksi platformu struktūrās; 

11. aicina dalībvalstis sadarboties, lai nodrošinātu, ka platformas ievēro tās valsts tiesību 

aktus, kurā tiek sniegts pakalpojums un tiek maksāti nodokļi, ka tīmekļa vietnei ir tās 

valsts domēns, kurā platforma sniedz pakalpojumus, un ka tā pieder fiziskai vai 

juridiskai personai, kuras juridiski noteiktais un nodokļu birojs ir tajā pašā dalībvalstī, 

un ka konts, kurā tiek veikti maksājumi un darījumi, ir atvērts tās pašas dalībvalsts 

bankā; 

12. uzsver, ka dalībvalstis var veidot pašas savus valsts pasākumus, lai nodrošinātu 

juridisko noteiktību, kas nozīmē to, ka visiem ekonomikas dalībniekiem tiek piemēroti 

saskanīgi noteikumi neatkarīgi no tā, vai tie darbojas, izmantojot tradicionālos kanālus, 

vai sadarbīgās ekonomikas un, vispārīgi ņemot, kopīgošanas ekonomikas kanālus: 

sertifikātus, atļaujas, licences, profesionālo kvalifikāciju, medicīniskos ierakstus, telpu 

piemērotību, nodokļus, apdrošināšanu, darba tirgus disciplīnu utt.; šajā sakarībā uzsver, 

ka ir svarīgi vispirms novērst negodīgu konkurenci, kas kaitē tradicionālajām darbībām, 

un nodrošināt vienādu sociālo aizsardzību darba ņēmējiem un vienādas drošības 

garantijas klientiem; 

13. uzsver, ka dalībvalstu līmenī ir vajadzīga patiesa digitālā suverenitāte, nosakot 

stratēģiskās investīciju politikas nostādnes digitālajām nozarēm un nodrošinot datu 

aizsardzību, lai par abām šīm jomām atbildīgas būtu tikai un vienīgi dalībvalstis; 

14. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 

valdībām un parlamentiem. 

Or. en 

 

 


