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Alteração  7 

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

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Agenda Europeia para a Economia Colaborativa 

2017/2003(INI) 

Proposta de resolução alternativa (artigo 170.º, n.º 3, do Regimento) à proposta de 

resolução não legislativa A8-0195/2017 

Resolução do Parlamento Europeu sobre uma Agenda Europeia para a Economia 

Colaborativa 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o artigo 52.º do seu Regimento, 

A. Considerando que todas as economias colaborativas, desde as orientadas para o 

mercado às baseadas na dádiva, pressupõem um modelo de consumo colaborativo 

(aluguer, empréstimo, troca, partilha, permuta, dádiva), concretizado em formas e em 

escalas que no passado eram impossíveis, graças à utilização intensiva das tecnologias 

da informação e da comunicação (TIC) enquanto vetor indispensável; 

B. Considerando que a economia colaborativa evolui num contexto de desregulação 

económica organizada, no qual muitos setores de atividade enfrentam já uma feroz 

concorrência desleal; 

C. Considerando que a Comunicação da Comissão intitulada «Uma Agenda Europeia para 

a Economia Colaborativa» sublinha a importância crescente da economia das 

plataformas e o seu impacto nas políticas económicas e de emprego, bem como a 

consequente mudança, previsível e não controlada, em detrimento dos intervenientes da 

economia tradicional; 

D. Considerando que, devido à digitalização, as iniciativas económicas se caracterizam, 

hoje em dia, por uma baixa intensidade de mão de obra e uma elevada especialização; 

E. Considerando que as plataformas não devem ser consideradas como meros serviços de 

mediação digital, uma vez que essa mediação é prestada em domínios que já são objeto 

de regulamentação dos Estados-Membros, e que, amiúde, também é feita fixando um 

preço final para o cliente e para o pagamento do prestador de serviços, que é suposto ser 

um trabalhador por conta própria e não por conta de outrem; 

F. Considerando que o desenvolvimento da economia colaborativa coloca um desafio 

considerável para a defesa da soberania digital, a proteção dos dados estratégicos, a 
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independência digital e industrial dos Estados-Membros, além de colocar questões 

fundamentais sobre a transferência automática de dados pessoais para 

supercomputadores em países terceiros; 

1. Salienta que não se trata de um fenómeno associado à emergência de um progresso 

tecnológico ou de um conceito que, agindo sobre a estrutura de uma atividade 

tradicional, permita que esta se torne mais eficiente, «conseguindo mais com menos»; 

observa que a única verdadeira inovação representada pelas economias colaborativas, e 

pela economia da partilha em geral, consiste na eliminação de todo e qualquer tipo de 

intermediários, sejam eles comerciais ou públicos (em termos de regulamentação e 

tributação); 

2. Salienta que as grandes plataformas transnacionais da economia da partilha, que 

recolhem e redistribuem um fluxo enorme de informações, se apresentam como novos 

intermediários; observa que, não obstante encargos financeiros superiores (os custos de 

intermediação podem ultrapassar os 20 %), estas plataformas podem estabelecer preços 

mais baixos graças ao facto de esta tecnologia de inovação exigir investimentos fixos 

irrisórios e graças à assimetria que leva a que o custo de tais preços recaia não sobre a 

plataforma mas sobre os trabalhadores ou os seus clientes; por conseguinte, em 

determinadas circunstâncias, essas plataformas podem, de facto, constituir uma barreira 

à criação e ao desenvolvimento de iniciativas locais de economia colaborativa; 

3. Destaca que a partilha e a monetização de ativos próprios subutilizados ganha particular 

impulso numa economia em que a procura interna está esgotada, onde é essencial 

economizar na despesa, pelo que o critério decisivo se torna o preço, em detrimento da 

qualidade e da segurança; observa que, consequentemente, o «valor acrescentado» da 

economia da partilha é a sistematização da economia de subsistência na ausência da 

economia de valor acrescentado: é a «fend-for-yourself economy» (economia do «estás 

por tua conta»); 

4. Assinala que os lucros assim gerados são, na maioria dos casos, dos proprietários de 

hardware e software, dos oligopolistas do setor digital e daqueles que gerem os 

pagamentos e as transações que, além disso, podem legalmente evitar a tributação 

graças à livre circulação de capitais; 

5. Refere que todos os trabalhadores na economia de plataformas são assalariados ou 

trabalhadores independentes, segundo a primazia dos factos; recorda que, neste 

contexto, o Tribunal de Justiça definiu o conceito de «trabalhador» com base na 

existência de uma relação de trabalho caracterizada por determinados critérios, tais 

como a subordinação, a remuneração, a natureza do trabalho, assim como um contrato 

de trabalho ou de colaboração que seja válido; 

6. Sublinha que os Estados-Membros têm competência para lutar contra a insegurança 

crescente ao nível do emprego decorrente da economia colaborativa, a fim de garantir 

aos trabalhadores um emprego seguro; salienta que a acessibilidade permanente 

representa um risco grave para a saúde e a segurança na economia das plataformas; 

defende a instauração de um «direito de desligar», definido por cada Estado-Membro; 

7. Recorda que, uma vez que o direito do trabalho continua a ser da competência nacional, 
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os Estados-Membros podem legiferar em matéria de condições de trabalho na economia 

das plataformas, a fim de garantir a situação jurídica dos trabalhadores das plataformas, 

as quais são frequentemente geridas por empresas multinacionais e não europeias, e de 

assegurar que todos os trabalhadores das plataformas tenham os mesmos direitos sociais 

e laborais e a mesma proteção em matéria de saúde e segurança que os trabalhadores da 

economia tradicional; 

8. Assinala a necessidade de garantir uma segurança social adequada para os 

trabalhadores, que são intervenientes fundamentais no mercado de trabalho digital, e 

sublinha que só os Estados-Membros podem dar uma resposta célere a esta situação; 

salienta que a liberdade de associação e as ações coletivas são direitos fundamentais que 

se devem aplicar a todos os trabalhadores; 

9. Assinala que grande parte da economia colaborativa emergente ainda não se encontra 

regulamentada; considera que as autoridades nacionais, regionais e locais dispõem de 

uma ampla margem de manobra para adotar normas específicas, a fim de abordar 

objetivos de interesse público; 

10. Chama a atenção para o facto de que as normas em matéria de transparência e de 

obrigações de divulgação aplicáveis aos operadores de plataformas podem ser 

estabelecidas pelos Estados-Membros, para que estes deixem de contornar a legislação 

nacional com o único objetivo de aumentar os seus lucros; estas normas devem permitir 

controlar o pagamento dos impostos, as contribuições para a segurança social e as 

práticas relativas à avaliação do trabalho nas plataformas; 

11. Convida os Estados-Membros a cooperarem no sentido de garantirem que as 

plataformas cumprem a legislação do país em que o serviço é prestado e pagam os 

impostos nesse país, que o sítio Web tem o domínio do Estado-Membro em que a 

plataforma presta esse serviço e que é propriedade de uma pessoa singular ou coletiva 

que tem a sua sede jurídica e fiscal nesse mesmo Estado-Membro e que a conta através 

da qual são feitos os pagamentos e as transações seja aberta num banco nesse mesmo 

Estado-Membro; 

12. Sublinha que os Estados-Membros têm o direito de adotar as suas próprias medidas a 

nível nacional para assegurar um grau de segurança jurídica, ou seja, que regras 

coerentes se aplicam a todos, independentemente de operarem nos canais tradicionais 

ou nos canais da economia colaborativa e da economia da partilha em geral: 

certificados, autorizações, licenças, qualificações profissionais, protocolos de saúde, 

adequação das instalações, impostos, seguros, regulação do mercado de trabalho, etc.; 

sublinha, a este respeito, que é fundamental, em primeiro lugar, evitar a concorrência 

desleal em prejuízo das atividades tradicionais e assegurar uma proteção social igual 

para os trabalhadores e garantias de segurança iguais para os consumidores; 

13. Salienta a necessidade de uma verdadeira soberania digital a nível nacional através de 

políticas de investimento estratégicas no domínio das indústrias digitais e garantindo a 

proteção dos dados, ambos sob a responsabilidade exclusiva dos Estados-Membros; 

14. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão 

e aos governos e parlamentos dos Estados-Membros. 
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