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Pozmeňujúci návrh  7 

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

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Európska agenda pre kolaboratívne hospodárstvo 

2017/2003(INI) 

Návrh uznesenia (článok 170 ods. 3 rokovacieho poriadku), ktorým sa nahrádza návrh 

nelegislatívneho uznesenia A8-0195/2017 

Uznesenie Európskeho parlamentu o Európskej agende pre kolaboratívne hospodárstvo 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, 

A. keďže pri všetkých modeloch kolaboratívneho hospodárstva, od trhovo orientovaných 

až po tie, ktoré sú založené na daroch, sa predpokladá kolaboratívny model spotreby 

(prenájom, požičiavanie, vymieňanie, spoločné využívanie, barter a darovanie), ktorý sa 

uplatňuje takými spôsobmi a v takom rozsahu, ktoré v minulosti neboli možné, a to 

vďaka intenzívnemu používaniu informačných a komunikačných technológií (IKT) ako 

kľúčového nástroja; 

B. keďže kolaboratívne hospodárstvo sa rozvíja v kontexte organizovanej hospodárskej 

deregulácie, v ktorej už mnohé odvetvia čelia ostrej nekalej konkurencii; 

C. keďže v oznámení Komisie s názvom Európska agenda pre kolaboratívne hospodárstvo 

sa zdôrazňuje rastúci význam hospodárstva založeného na platformách a jeho vplyv na 

hospodárske politiky a politiky zamestnanosti, čo viedlo k predvídateľnej 

a nekontrolovanej zmene v neprospech subjektov pôsobiacich v tradičnom 

hospodárstve; 

D. keďže v dôsledku digitalizácie sú hospodárske iniciatívy v súčasnosti charakterizované 

nízkou intenzitou práce a vysokým stupňom špecializácie; 

E. keďže platformy by sa nemali považovať iba za služby digitálneho sprostredkovania, 

pretože takéto sprostredkovanie sa poskytuje v oblastiach, ktoré už podliehajú 

predpisom členských štátov a v mnohých prípadoch sa vykonáva aj stanovením 

konečnej ceny pre zákazníka a odmeny pre poskytovateľa služieb, o ktorom sa 

predpokladá, že je samostatne zárobkovo činný, a nie zamestnanec; 

F. keďže rozvoj kolaboratívneho hospodárstva prináša veľkú výzvu pre obranu digitálnej 

suverenity a strategických dát a pre digitálnu a priemyselnú nezávislosť členských 

štátov Európskej únie a kladie kľúčové otázky, ktoré sa týkajú automatického prenosu 
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osobných údajov do superpočítačov v tretích krajinách; 

1. zdôrazňuje, že tento jav neprináša zásadný technologický pokrok ani víťazstvo 

myšlienky, ktorá by pôsobením na štruktúru tradičnej činnosti umožnila jej 

zefektívnenie, pričom by sa „dosiahlo viac s menším množstvom zdrojov“; konštatuje, 

že jediná skutočná inovácia v rámci kolaboratívnych hospodárstiev – a v rámci 

hospodárstva spoločného využívania zdrojov všeobecne – spočíva v odstránení 

všetkých foriem sprostredkovania, či už komerčnej alebo verejnej (z hľadiska regulácie 

a zdaňovania); 

2. poznamenáva, že hlavné nadnárodné platformy hospodárstva spoločného využívania 

zdrojov, ktoré zhromažďujú a prerozdeľujú obrovský tok informácií, vystupujú ako 

noví sprostredkovatelia; konštatuje, že napriek vyššiemu zaťaženiu z hľadiska nákladov 

(náklady na sprostredkovanie dokonca presahujú 20 %) tieto platformy môžu stanoviť 

nižšie ceny, a to vďaka skutočnosti, že táto inovatívna technológia vyžaduje minimálne 

fixné investície, a z dôvodu asymetrie, na základe ktorej náklady spojené s týmito 

cenami nenesie platforma samotná, ale pracovníci alebo ich zákazníci; konštatuje, že 

z toho vyplýva, že za určitých okolností môžu takéto platformy dokonca predstavovať 

prekážku vytvárania a rozvoja miestnych iniciatív kolaboratívneho hospodárstva; 

3. zdôrazňuje, že spoločné používanie a speňaženie nedostatočne využitých aktív, ktoré 

patria samotnému prevádzkovateľovi, sa stimuluje najmä v hospodárstve, kde vnútorný 

dopyt je plne uspokojený a kde je mimoriadne dôležité znižovať náklady, a preto sa 

rozhodujúcim kritériom stáva cena, a nie kvalita a bezpečnosť; konštatuje, že pri 

absencii hospodárstva s pridanou hodnotou teda „pridaná hodnota“ hospodárstva 

spoločného využívania zdrojov spočíva v systematizácii samozásobiteľského 

hospodárstva: to je hospodárstvo založené na zásade „fend for yourself“ (staraj sa sám 

o seba); 

4. poukazuje na to, že zisky vytvorené týmto spôsobom z väčšej časti patria vlastníkom 

hardvéru a softvéru, oligopolistom digitálneho sveta, a tým, ktorí spravujú platby 

a transakcie, ktorí sa môžu náhodne zákonným spôsobom vyhnúť zdaneniu vďaka 

voľnému pohybu kapitálu; 

5. uvádza, že všetci pracovníci v rámci hospodárstva založeného na platformách sú na 

základe prednosti skutočnosti buď zamestnanci, alebo samostatne zárobkovo činné 

osoby; v tejto súvislosti pripomína, že Súdny dvor vymedzil pojem pracovník na 

základe pracovnoprávneho vzťahu charakterizovaného určitými kritériami, ako 

napríklad podriadenosť, odmeňovanie a charakter práce a riadna zmluva o prijatí do 

pracovného pomeru alebo zmluva o spolupráci; 

6. zdôrazňuje, že členské štáty sú oprávnené bojovať proti rastúcej neistote pracovných 

miest, ktorá vznikla v dôsledku kolaboratívneho hospodárstva, s cieľom zaručiť 

pracovníkom istotu pracovného miesta; zdôrazňuje, že neustála dostupnosť predstavuje 

vážne zdravotné a bezpečnostné riziko v rámci hospodárstva založeného na 

platformách; zasadzuje sa za vytvorenie „práva na odhlásenie“, ako ho vymedzujú 

jednotlivé členské štáty; 

7. keďže pracovné právo zostáva vo vnútroštátnej právomoci, pripomína, že členské štáty 
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sú oprávnené vytvárať právne predpisy týkajúce sa pracovných podmienok v rámci 

hospodárstva založeného na platformách s cieľom poskytnúť pracovníkom záruky 

v súvislosti s ich právnou situáciou v rámci platforiem, ktoré často riadia nadnárodné 

neeurópske podniky, a zabezpečiť, aby všetci pracovníci v rámci platforiem mali 

rovnaké sociálne a pracovné práva a ochranu zdravia a bezpečnosti ako pracovníci 

v tradičnom hospodárstve,  

8. konštatuje, že je potrebné zabezpečiť primerané sociálne zabezpečenie pre pracovníkov, 

ktorí sú kľúčovými subjektami na digitálnom pracovnom trhu, a zdôrazňuje, že túto 

potrebu môžu rýchlo uspokojiť iba členské štáty; zdôrazňuje, že sloboda združovania 

a kolektívna akcia sú základnými právami, ktoré musia platiť pre všetkých pracovníkov; 

9. konštatuje, že veľká časť rodiaceho sa kolaboratívneho hospodárstva je naďalej 

neregulovaná; domnieva sa, že vnútroštátne, regionálne a miestne orgány majú stále 

značný manévrovací priestor na to, aby mohli prijímať právne predpisy pre osobitné 

kontexty na účel dosahovania cieľov verejného záujmu; 

10. konštatuje, že členské štáty môžu stanoviť normy týkajúce sa transparentnosti 

a oznamovacej povinnosti pre prevádzkovateľov platforiem, aby prestali obchádzať 

vnútroštátne právne predpisy len v záujme zvyšovania svojich ziskov; tieto normy by 

mali umožňovať monitorovanie platieb daní, príspevkov sociálneho zabezpečenia 

a postupov týkajúcich sa hodnotenia práce na platformách; 

11. vyzýva členské štáty, aby spolupracovali s cieľom zabezpečiť, aby platformy boli 

v súlade s právnymi predpismi miesta poskytovania služby a aby tam platili dane, aby 

webové sídlo malo doménu členského štátu, v ktorom platforma poskytuje službu, a aby 

bola vo vlastníctve fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá má v tom istom členskom 

štáte svoju právnu a daňovú správu, a aby účet, v rámci ktorého sa uskutočňujú platby 

a transakcie, bol otvorený v banke v tom istom členskom štáte; 

12. zdôrazňuje, že členské štáty sú oprávnené prijať svoje vlastné vnútroštátne opatrenia 

s cieľom zabezpečiť určitú mieru právnej istoty, čo znamená, že jednotné pravidlá by sa 

mali vzťahovať na všetkých bez ohľadu na to, či operujú prostredníctvom tradičného 

hospodárstva a hospodárstva spoločného využívania zdrojov vo všeobecnosti: 

osvedčenia, povolenia, licencie, odborné kvalifikácie, zdravotné protokoly, vhodnosť 

priestorov, dane, poistenie, regulácia trhu práce atď.; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je 

predovšetkým potrebné predchádzať nekalej súťaži na úkor tradičných činností 

a zabezpečiť rovnakú sociálnu ochranu pre pracovníkov a rovnaké záruky bezpečnosti 

pre zákazníkov; 

13. zdôrazňuje potrebu skutočnej digitálnej suverenity na vnútroštátnej úrovni 

prostredníctvom strategických investičných politík v oblasti digitálneho priemyslu 

a zabezpečením ochrany údajov, a to výlučne v rámci zodpovednosti členských štátov; 

14. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 

a parlamentom členských štátov. 

Or. en 
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