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Amendement  7 

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

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Europese agenda voor de deeleconomie 

2017/2003(INI) 

Ontwerpresolutie (artikel 170, lid 3, van het Reglement) ter vervanging van de 

niet-wetgevingsontwerpresolutie A8-0195/2017 

Resolutie van het Europees Parlement over de Europese agenda voor de deeleconomie 

Het Europees Parlement, 

– gezien artikel 52 van zijn Reglement, 

A. overwegende dat alle deeleconomieën, binnen het hele spectrum dat loopt van 

marktgeoriënteerde tot op giften gebaseerde economieën, uitgaan van een coöperatief 

consumptiemodel (huren, lenen, uitwisselen, delen, ruilen, geven), dat wordt toegepast 

op een wijze en een schaal die vroeger niet mogelijk was dankzij een intensief gebruik 

van informatie- en communicatietechnologieën (ict) als essentiële randvoorwaarde; 

B. overwegende dat de deeleconomie zich ontwikkelt in een context van georganiseerde 

economische deregulering waarin vele bedrijfstakken reeds te kampen hebben met een 

felle oneerlijke concurrentie; 

C. overwegende dat in de mededeling van de Commissie – "Een Europese agenda voor de 

deeleconomie" – wordt benadrukt dat de platformeconomie aan betekenis toeneemt en 

het economisch beleid en het werkgelegenheidsbeleid beïnvloedt met als gevolg een 

mutatie, die nu reeds zichtbaar is en die niet in toom wordt gehouden, die in het nadeel 

is van de actoren van de traditionele economie; 

D. overwegende dat, als gevolg van de digitalisering, economische initiatieven vandaag de 

dag worden gekenmerkt door een geringe arbeidsintensiteit en een doorgedreven 

specialisatie; 

E. overwegende dat platforms niet mogen worden beschouwd als louter digitale 

bemiddelingsdiensten, aangezien deze bemiddeling wordt aangeboden op gebieden die 

reeds onder de regelgeving van de lidstaten vallen, en dat deze in veel gevallen ook 

gepaard gaat met de vaststelling van de definitieve prijs voor de klant en de vergoeding 

voor de dienstverlener, die wordt geacht zelfstandig te zijn en geen werknemer; 

F. overwegende dat de ontwikkeling van de deeleconomie een aanzienlijke uitdaging 

vormt voor de verdediging van de digitale soevereiniteit, de bescherming van 
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strategische gegevens en de digitale en industriële onafhankelijkheid van de lidstaten, 

en cruciale vragen opwerpt over de automatische overdracht van persoonsgegevens aan 

supercomputers in derde landen; 

1. benadrukt dat het hier niet gaat om een technologische doorbraak of het opduiken van 

een idee dat op basis van een traditionele activiteit meer efficiëntie mogelijk is doordat 

"met minder meer kan worden bereikt"; stelt vast dat de enige echte innovatie van de 

deel- en ruileconomie en de "sharing economy" in het algemeen, berust in het wegvallen 

van elke vorm van bemiddeling, hetzij commercieel, hetzij van overheidswege (in de 

vorm van regelgeving en belastingheffing); 

2. stelt vast dat de belangrijkste transnationale platforms van de deeleconomie, die een 

enorme informatiestroom verzamelen en herverdelen, als nieuwe bemiddelaars 

optreden; wijst erop dat deze platforms, ondanks een grotere kostendruk (de 

bemiddelingskosten bedragen soms zelfs meer dan 20 %), lagere prijzen kunnen 

vaststellen dankzij het feit dat voor de innovatietechnologie zeer lage vaste 

investeringen nodig zijn en dankzij de asymmetrie waardoor de kosten van dergelijke 

prijzen niet op de platforms, maar op de werknemers en de klanten worden verhaald; 

constateert dat hieruit volgt dat dergelijke platforms in bepaalde omstandigheden zelfs 

een belemmering kunnen vormen voor het opzetten en ontwikkelen van plaatselijke 

initiatieven van de deeleconomie; 

3. benadrukt dat het delen en te gelde maken van onderbenutte eigen activa bijzonder 

wordt gestimuleerd in een economie waar de binnenlandse vraag is uitgeput, waar het 

onontbeerlijk wordt op de uitgaven te bezuinigen en waar de prijs bijgevolg het 

doorslaggevende criterium vormt ten koste van de kwaliteit en de veiligheid; wijst 

derhalve op het feit dat de "toegevoegde waarde" van de deeleconomie berust in de 

systematisering van de economie van het bestaansminimum bij ontstentenis van de 

economie van de toegevoegde waarde: een economie waarin eenieder voor zichzelf 

opkomt; 

4. wijst erop dat de aldus gegenereerde winsten in de meeste gevallen alleen maar ten 

goede komen aan de eigenaars van hardware en software, de oligopolisten van de 

digitale wereld en degenen die de betalingen en transacties beheren, welke overigens 

op legale wijze de belastingen kunnen ontduiken dankzij het vrije kapitaalverkeer; 

5. stelt vast dat alle werkenden in de platformeconomie hetzij werknemers hetzij 

zelfstandigen zijn naargelang de feitelijke situatie; wijst er in dit verband op dat het 

Hof van Justitie het concept "werknemer" heeft gedefinieerd als een arbeidsverhouding 

die wordt gekenmerkt door bepaalde criteria, zoals ondergeschiktheid, beloning en de 

aard van het werk, alsmede een contract, hetzij een aanwervingscontract, hetzij een 

samenwerkingscontract, in de vereiste vorm; 

6. benadrukt dat de lidstaten bevoegd zijn om de toenemende onzekere banen in het kader 

van de deeleconomie te bestrijden, teneinde werknemers werkzekerheid te garanderen; 

onderstreept dat constante toegankelijkheid een ernstig risico voor de gezondheid en de 

veiligheid in de platformeconomie inhoudt; pleit voor de invoering van het "recht om uit 

te loggen", volgens de definitie van elke lidstaat; 
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7. herinnert eraan dat, aangezien het arbeidsrecht een nationale prerogatieve blijft, de 

lidstaten wetgeving kunnen vaststellen over de arbeidsomstandigheden in de 

platformeconomie om de rechtspositie te waarborgen van mensen die werken voor 

platforms, die vaak worden beheerd door multinationals en bedrijven van buiten de 

Unie, en om te garanderen dat alle mensen die voor platforms werken dezelfde sociale 

rechten, arbeidsrechten en bescherming van de gezondheid en de veiligheid genieten 

als werknemers in de traditionele economie; 

8. wijst erop dat moet worden toegezien op voldoende sociale zekerheid voor werknemers, 

die belangrijke spelers zijn op de digitale arbeidsmarkt, en benadrukt dat alleen de 

lidstaten snel in deze behoefte kunnen voorzien; benadrukt dat vrijheid van vereniging 

en collectieve actie grondrechten zijn die voor alle werknemers moeten gelden; 

9. wijst erop dat een groot deel van de ontluikende deeleconomie ongereguleerd blijft; is 

van oordeel dat de nationale, regionale en plaatselijke autoriteiten over veel speelruimte 

beschikken om contextspecifieke regelingen vast te stellen teneinde doelstellingen van 

algemeen belang na te streven; 

10. wijst erop dat de lidstaten normen inzake transparantie en verplichte openbaarmaking 

voor beheerders van platformen kunnen vaststellen, om ervoor te zorgen dat de 

beheerders niet langer de nationale wetgevingen omzeilen alleen om hun winst te 

vergroten; wijst erop dat deze normen het mogelijk moeten maken om 

belastingbetalingen, socialezekerheidsafdrachten en praktijken omtrent de waardering 

van werk op platforms te monitoren; 

11. verzoekt de lidstaten samen te werken om ervoor te zorgen dat platforms voldoen aan 

de wetgeving van de plaats waar de dienst wordt verleend en daar belasting betalen, dat 

de website de domeinnaam heeft van de lidstaat waar het platform de dienst verleent, 

dat het platform eigendom is van een natuurlijke of rechtspersoon die zijn juridische en 

fiscale zetel in dezelfde lidstaat heeft, en dat de rekening waarop de betalingen en 

verrichtingen gebeuren geopend is bij een bank in dezelfde lidstaat; 

12. benadrukt dat de lidstaten zelf maatregelen kunnen vaststellen om te zorgen voor 

rechtszekerheid, wat inhoudt dat consistente regels gelden voor iedereen, ongeacht of zij 

via traditionele kanalen dan wel kanalen in de deeleconomie of "sharing economy" in 

het algemeen opereren: certificaten, vergunningen, licenties, beroepskwalificaties, 

medische protocollen, geschiktheid van locaties, belastingen, verzekeringen, regulering 

van de arbeidsmarkt enz.; benadrukt in dit verband dat het in de eerste plaats van 

fundamenteel belang is oneerlijke concurrentie ten nadele van traditionele activiteiten te 

voorkomen, en te zorgen voor gelijke sociale bescherming van de werknemers en 

gelijke veiligheidswaarborgen voor de klanten; 

13. benadrukt dat echte digitale soevereiniteit op nationaal niveau noodzakelijk is, door te 

voorzien in een strategisch investeringsbeleid voor de digitale sector en de 

gegevensbescherming te waarborgen, wat allebei uitsluitend onder de 

verantwoordelijkheid van de lidstaten valt; 

14. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 

de regeringen en parlementen van de lidstaten. 
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Or. en 

 

 


