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Rapport A8-0195/2017 

Nicola Danti 

dwar Aġenda Ewropea għall-ekonomija kollaborattiva 

2017/2003(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni (Artikolu 170(3) tar-Regoli ta' Proċedura) li tissostitwixxi l-

mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva A8-0123/2017 

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar Aġenda Ewropea għall-ekonomija 

kollaborattiva 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

A. billi l-ekonomiji kollaborattivi kollha, li jkopru l-ispettru sħiħ minn dawk orjentati lejn 

is-suq għal dawk ibbażati fuq l-għotjiet, jippresupponu mudell kollaborattiv ta' konsum 

(il-kiri, is-self, l-iskambju, il-kondiviżjoni, it-tpartit u l-għoti) li jiġi applikat b'modi jew 

fuq skali li ma kienux possibbli fil-passat, grazzi għall-użu intensiv tat-teknoloġiji tal-

informazzjoni u l-komunikazzjoni (ICT) bħala fattur ewlieni; 

B. billi l-ekonomija kollaborattiva qed tiżviluppa f'kuntest ta' deregolamentazzjoni 

ekonomika organizzata, fejn bosta setturi diġà qed ikollhom jaffaċċjaw kompetizzjoni 

inġusta ħarxa; 

C. billi l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bl-isem "Aġenda Ewropea għall-ekonomija 

kollaborattiva" tenfasizza l-importanza dejjem tikber tal-ekonomija tal-pjattaformi u l-

impatt tagħha fuq politiki ekonomiċi u tal-impjieg, li twassal għal bidla li hija diġà 

prevedibbli u mhux ikkontrollata, għad-detriment tal-atturi tal-ekonomija tradizzjonali; 

D. billi, minħabba d-diġitalizzazzjoni, l-inizjattivi ekonomiċi llum huma karatterizzati 

minn intensità tax-xogħol baxxa u livell għoli ta' speċjalizzazzjoni; 

E. billi jenħtieġ li l-pjattaformi ma jitqisux biss bħala servizzi ta' intermedjazzjoni diġitali, 

peress li tali intermedjazzjoni hija fornita fl-oqsma diġa' soġġetti għar-

regolamentazzjoni tal-Istati Membri, u f'ħafna każijiet huwa wkoll magħmula billi jiġi 

ffissat il-prezz finali għall-klijent u r-remunerazzjoni għall-fornitur tas-servizz, li 

suppost ikun ħaddiem indipendenti u mhux impjegat; 

F. billi l-wasla tal-ekonomija kollaborattiiva toħloq sfida konsiderevoli għas-salvagwardja 

tas-sovranità diġitali, tad-data strateġika u tal-indipendenza diġitali u industrijali tal-

Istati Membri u tqajjem mistoqsijiet kruċjali dwar it-trasferiment awtomatiku ta' data 
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personali lil "super-computers" ibbażati f'pajjiżi terzi; 

1. Jenfasizza li l-fenomenu ma jinvolvix rivoluzzjoni teknoloġika jew it-trijonf ta' idea li, 

billi taġixxi fuq l-istruttura ta' attività tradizzjonali, dan jippermettilha li ssir aktar 

effiċjenti, li "tikseb aktar b'inqas"; josserva li l-unika innovazzjoni reali fl-ekonomiji 

kollaborattivi, u b'mod ġenerali fl-ekonomija li tikkondividi, tinsab fl-eliminazzjoni tal-

forom kollha ta' intermedjazzjoni, kemm jekk kummerċjali kif ukoll jekk pubblika 

(f'termini ta' regolamentazzjoni u tassazzjoni); 

2. Josserva li l-pjattaformi transnazzjonali ewlenin tal-ekonomija kollaborattiva, li jiġbru u 

jirridistribwixxu fluss enormi ta' informazzjoni, qed jistabbilixxu lilhom infushom bħala 

intermedjarji ġodda; jinnota li, minkejja piż akbar tal-ispiża (spejjeż ta' intermedjazzjoni 

xi drabi jaqbżu l-20 %), dawn il-pjattaformi jistgħu jiffissaw prezzijiet aktar baxxi bis-

saħħa tal-fatt li din it-teknoloġija innovattiva teħtieġ investiment fiss minimu u 

minħabba l-asimetrija li twassal biex l-ispejjeż ta' dawn il-prezzijiet jaqgħu mhux fuq il-

pjattaforma nnifisha imma fuq il-ħaddiema jew il-konsumaturi tagħhom; josserva li 

minn dan jirriżulta li, f'ċerti ċirkostanzi, tali pjattaformi jistgħu saħansitra jikkostitwixxu 

ostakolu għall-ħolqien u l-iżvilupp ta' inizjattivi lokali ta' ekonomija kollaborattiva; 

3. Jissottolinja li l-kondiviżjoni u l-monetizzazzjoni ta' assi li ma jkunux intużaw biżżejjed 

li jappartjenu għal operatur innifishom jagħtu spinta partikolari f'ekonomija fejn id-

domanda interna tiġi eżawrita, fejn isir essenzjali li ssir ekonomizzazzjoni fuq l-infiq u 

għalhekk il-kriterju deċiżiv isir il-prezz aktar milli l-kwalità u s-sikurezza; jinnota li, 

konsegwentement, il-"valur miżjud" tal-ekonomija kollaborattiva jinsab fis-

sistematizzazzjoni tal-ekonomija ta' sussistenza, fin-nuqqas ta' ekonomija ta' valur 

miżjud; hi "ekonomija fejn tfendi għal rasek"; 

4. Jirrimarka li l-profitti ġġenerati b'dan il-mod fil-biċċa l-kbira jmorru għand is-sidien ta' 

hardware u software, għand l-oligopolisti tad-dinja diġitali, u għand dawk li 

jimmaniġġjaw il-pagamenti u t-tranżazzjonijiet, li inċidentalment jistgħu legalment 

jevadu t-tassazzjoni grazzi għall-moviment liberu tal-kapital; 

5. Jiddikjara li l-ħaddiema kollha fl-ekonomija tal-pjattaformi huma, jew impjegati, jew 

ħaddiema indipendenti, abbażi tas-supremazija tal-fatti; ifakkar, f'dan il-kuntest, li l-

Qorti tal-Ġustizzja ddefinixxiet il-kunċett ta' "ħaddiem" abbażi ta' relazzjoni tax-xogħol 

karatterizzata minn ċerti kriterji, bħalma huma s-subordinazzjoni, ir-remunerazzjoni u 

n-natura tax-xogħol, u kuntratt ta' impjieg jew ftehim ta' kollaborazzjoni fil-forma 

xierqa; 

6. Jenfasizza li l-Istati Membri għandhom il-kompetenza li jiġġieldu kontra n-nuqqas ta' 

sigurtà tal-impjieg li qed jikber li jinħoloq mill-ekonomija kollaborattiva sabiex jingħata 

impjieg sigur lill-ħaddiema; jissottolinja li l-aċċessibbiltà kostanti tirrappreżenta riskju 

serju għas-saħħa u s-sikurezza fl-ekonomija tal-pjattaformi; iħeġġeġ l-istabbiliment ta' 

"dritt li wieħed jaqta' ", kif definit minn kull Stat Membru; 

7. Ifakkar li, peress li l-liġi tax-xogħol għadha prerogattiva nazzjonali, l-Istati Membri 

huma intitolati jfasslu liġijiet dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol fl-ekonomija tal-

pjattaformi sabiex jiggarantixxu s-sitwazzjoni legali tal-ħaddiema tal-pjattaformi, li 

huma ta' spiss immexxija minn intrapriżi multinazzjonali u minn negozji ibbażati barra 
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mill-Ewropa, u biex jiġi żgurat li l-ħaddiema kollha tal-pjattaformi jkollhom l-istess 

drittijiet soċjali u tax-xogħol u l-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà bħall-ħaddiema fl-

ekonomija tradizzjonali; 

8. Jinnota l-ħtieġa li tiġi żgurata sigurtà soċjali adegwata għall-ħaddiema, li huma atturi 

ewlenin fis-suq tax-xogħol diġitali, u jenfasizza li l-Istati Membri biss jistgħu 

jissodisfaw din il-ħtieġa b'mod rapidu; jenfasizza li l-libertà tal-assoċjazzjoni u tal-

azzjoni kollettiva huma drittijiet fundamentali li għandhom japplikaw għall-ħaddiema 

kollha; 

9. Jinsab imħasseb minħabba li parti kbira tal-ekonomija kollaborattiva li għadha kif bdiet 

għadha mhux regolata; jemmen li l-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali għandhom 

biżżejjed spazju ta' manuvrar biex jadottaw regolamenti speċifiċi għall-kuntest sabiex 

jindirizzaw objettivi ta' interess pubbliku; 

10. Jinnota li jistgħu jiġu stabbiliti standards mill-Istati Membri dwar l-obbligi tat-

trasparenza u tal-iżvelar għall-operaturi tal-pjattaformi sabiex dawn ma jibqgħux jevadu 

l-leġiżlazzjoni nazzjonali bl-għan uniku li jżidu l-profitti tagħhom; jenħtieġ li dawn l-

istandards jippermettu l-monitoraġġ tal-ħlasijiet tat-taxxa, il-kontribuzzjonijiet tas-

sigurtà soċjali u l-prattiki li jikkonċernaw il-klassifikazzjoni tax-xogħol fil-pjattaformi; 

11. Jistieden lill-Istati Membri jikkooperaw biex jiżguraw li l-pjattaformi jikkonformaw 

mal-liġijiet tal-post fejn is-servizz jiġi pprovdut u jħallsu t-taxxi f'dak il-post, li s-sit 

web ikollu d-dominju fl-Istat Membru li fih il-pjattaforma tipprovdi s-servizz u li tkun 

proprjetà ta' persuna fiżika jew ġuridika li jkollha l-uffiċju legali jew fiskali f'dak l-

istess Stat Membru, u li l-kont li fih isiru l-pagamenti u t-transazzjonijiet jinfetaħ f'bank 

tal-istess Stat Membru; 

12. Jenfasizza li l-Istati Membri huma intitolati jieħdu l-miżuri nazzjonali tagħhom sabiex 

jiżguraw grad ta' ċertezza legali, li jfisser li jenħtieġ li regoli konsistenti japplikaw għal 

kulħadd, irrispettivament minn jekk ikunux qed joperaw permezz ta' mezzi tradizzjonali 

jew permezz ta' mezzi tal-ekonomija kollaborattiva u tal-ekonomija li tikkondividi 

b'mod ġenerali: ċertifikati, permessi, liċenzji, kwalifiki professjonali, protokolli tas-

saħħa, adattabbiltà tal-bini, taxxi, assigurazzjoni, regolamentazzjoni tas-suq tax-xogħol, 

eċċ.; jissottolinja, f'dan ir-rigward, li hu essenzjali l-ewwel nett li tiġi evitata 

kompetizzjoni inġusta għad-detriment ta' attivitajiet tradizzjonali, u li jkun żgurat il-

ħarsien soċjali tal-ħaddiema b'mod ugwali flimkien ma' garanziji ugwali ta' sikurezza 

għall-konsumaturi; 

13. Jenfasizza l-ħtieġa tas-sovranità diġitali reali f'livell nazzjonali billi jkun hemm politiki 

ta' investiment strateġiku dwar l-industriji diġitali u billi tiġi żgurata l-protezzjoni tad-

data, it-tnejn li huma taħt ir-responsabilità unika tal-Istati Membri; 

14. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 

lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri. 

Or. en 
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