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Pozměňovací návrh  1 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh usnesení 

Název 1 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

o evropském programu pro ekonomiku 

sdílení 

o evropském programu pro ekonomiku 

zprostředkovatelů 1a 

 _________________ 

 1a Horizontální pozměňovací návrh, který 

se týká celého textu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  2 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 2 a (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na své usnesení ze dne 

24. listopadu 2016 o nových příležitostech 

pro malé dopravní podniky, včetně 

obchodních modelů založených na užší 

spolupráci1a, 

 _________________ 

 1a Přijaté texty, P8_TA(2016)0455. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  3 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 2 b (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 
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 – s ohledem na schůzi pracovní 

skupiny Rady na vysoké úrovni 

o konkurenceschopnosti a růstu konanou 

dne 12. září 2016 a na diskusní dokument 

předsednictví1a, 

 _________________ 

 1a 

http://data.consilium.europa.eu/doc/docu

ment/ST-11834-2016-INIT/en/pdf. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  4 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 7 a (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na usnesení Evropského 

parlamentu o evropském pilíři sociálních 

práv ze dne 19. ledna 2017, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  5 

Virginie Rozière 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění -A (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 -A. vzhledem k tomu, že je třeba klást 

si otázku týkající se vhodnosti termínu 

„ekonomika sdílení“, neboť jsme svědky 

vzniku „profesionálních (sdílejících) 

spolupracovníků“; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  6 

Philippe Juvin 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že ekonomika 

sdílení zaznamenala v posledních letech 

rychlý růst, pokud jde o uživatele, 

transakce a příjmy, přetvořila způsob, 

jakým jsou poskytovány produkty a služby, 

a stala se výzvou pro existující firmy 

v mnoha hospodářských oblastech; 

A. vzhledem k tomu, že ekonomika 

sdílení zaznamenala v posledních letech 

rychlý růst, pokud jde o uživatele, 

transakce a příjmy, přetvořila způsob, 

jakým jsou poskytovány produkty a služby, 

a stala se výzvou pro zavedené obchodní 

modely v mnoha oblastech; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  7 

Virginie Rozière 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že ekonomika 

sdílení zaznamenala v posledních letech 

rychlý růst, pokud jde o uživatele, 

transakce a příjmy, přetvořila způsob, 

jakým jsou poskytovány produkty a služby, 

a stala se výzvou pro existující firmy 

v mnoha hospodářských oblastech; 

A. vzhledem k tomu, že ekonomika 

sdílení zaznamenala v posledních letech 

rychlý růst, pokud jde o uživatele, 

transakce a příjmy, přetvořila způsob, 

jakým jsou poskytovány produkty a služby, 

narušila ekonomickou rovnováhu 

hodnotového řetězce a stala se výzvou pro 

existující firmy v mnoha hospodářských 

oblastech; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  8 

Pina Picierno 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že ekonomika 

sdílení zaznamenala v posledních letech 

rychlý růst, pokud jde o uživatele, 

transakce a příjmy, přetvořila způsob, 

jakým jsou poskytovány produkty a služby, 

a stala se výzvou pro existující firmy 

v mnoha hospodářských oblastech; 

A. vzhledem k tomu, že ekonomika 

sdílení zaznamenala v posledních letech 

rychlý růst, pokud jde o uživatele, 

zaměstnanost, transakce a příjmy, 

přetvořila způsob, jakým jsou poskytovány 

produkty a služby, a stala se výzvou pro 

existující firmy v mnoha hospodářských 

oblastech; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  9 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Aa. vzhledem k tomu, že společnost 

PricewaterhouseCoopers ve své studii pro 

Komisi odhadovala, že v roce 2025 bude 

mnoho oblastí ekonomiky sdílení svou 

velikostí konkurovat tradičním oblastem 

a že platformy v pěti odvětvích budou 

generovat celoevropské příjmy v objemu 

větším než 80 miliard EUR a provádět 

operace ve výši téměř 570 miliard EUR1a; 

 _________________ 

 1a http://press.pwc.com/News-

releases/europe-s-five-key-sharing-

economy-sectors-could-deliver--570-

billion-by-2025/s/45858e92-e1a7-4466-

a011-a7f6b9bb488f. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  10 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Návrh usnesení 
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Bod odůvodnění A a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Aa. vzhledem k tomu, že ekonomika 

sdílení nepředstavuje alternativu ani 

konfrontaci vůči tradiční ekonomice, ale 

přináší nové výzvy a příležitosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  11 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Aa. vzhledem k tomu, že ekonomika 

sdílení je pro občany EU společensky 

prospěšná; 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  12 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ab. vzhledem k tomu, že společnost 

PwC rovněž očekává, že příjmy 

ekonomiky sdílení porostou v Evropě 

o 35–40 % ročně a že ekonomika sdílení 

by v odvětví nájmů měla v roce 2025 

představovat 50 %1a; 

 _________________ 

 1a 

http://www.pwc.co.uk/issues/megatrends/c

ollisions/sharingeconomy/the-sharing-

economy-sizing-the-revenue-
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opportunity.html. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  13 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že tyto radikální 

změny mají značný dopad na právní 

podmínky tím, že rozostřují zavedené 

hranice mezi spotřebitelem 

a poskytovatelem, zaměstnancem 

a osobou samostatně výdělečně činnou 

a profesionálním a neprofesionálním 

poskytováním služeb, čímž zpochybňují 

řadu rozhodujících oblastí práva EU; 

vypouští se 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  14 

Philippe Juvin 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že tyto radikální 

změny mají značný dopad na právní 

podmínky tím, že rozostřují zavedené 

hranice mezi spotřebitelem 

a poskytovatelem, zaměstnancem a osobou 

samostatně výdělečně činnou 

a profesionálním a neprofesionálním 

poskytováním služeb, čímž zpochybňují 

řadu rozhodujících oblastí práva EU; 

B. vzhledem k tomu, že tyto radikální 

změny mají značný dopad na právní 

podmínky tím, že rozostřují zavedené 

rozhraní mezi spotřebitelem 

a poskytovatelem, zaměstnancem a osobou 

samostatně výdělečně činnou 

a profesionálním a neprofesionálním 

poskytováním služeb, čímž zpochybňují 

řadu rozhodujících oblastí práva EU; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  15 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ba. vzhledem k tomu, že malé a střední 

podniky (MSP), které podle údajů z roku 

2014 tvoří 99,8 % všech podniků mimo 

finanční sektor a na něž připadají dvě ze 

tří pracovních míst z celkového počtu, 

jsou hlavním motorem evropského 

hospodářství; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  16 

Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Collin-Langen, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ba. vzhledem k tomu, že ekonomika 

sdílení nabízí mladým lidem, migrantům, 

pracovníkům na částečný úvazek 

a seniorům příležitost, jak se dostat na trh 

práce; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  17 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B a (nový) 

 



 

PE599.597v01-00 10/174 AM\1116419CS.docx 

CS 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ba. vzhledem k tomu, že modely 

ekonomiky sdílení mohou pomoci 

podpořit účast žen na trhu práce a 

v ekonomice tím, že přinesou možnosti 

pružných forem podnikání a zaměstnání; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  18 

Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ba. vzhledem k tomu, že modely 

ekonomiky sdílení mohou pomoci 

podpořit účast žen na trhu práce a 

v ekonomice tím, že přinesou možnosti 

pružných forem podnikání a zaměstnání; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  19 

Mylène Troszczynski 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ba. vzhledem k tomu, že tyto radikální 

změny mají značný dopad, někdy velmi 

negativní, na zaměstnanost navzdory 

příležitostem, které může toto hospodářské 

odvětví představovat; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  20 

Virginie Rozière 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ba. vzhledem k tomu, že před přijetím 

jakéhokoli legislativního nebo 

regulačního rámce je třeba se obávat 

velké různorodosti hospodářských 

modelů; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  21 

Mylène Troszczynski 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Bb. vzhledem k tomu, že ekonomika 

sdílení se rozvíjí v souvislosti 

s organizovanou deregulací hospodářství, 

kde řada oblastí činnosti již nyní čelí tvrdé 

nekalé konkurenci a kde obecná úroveň 

cen za posledních dvacet let jen vzrostla; 

vzhledem k tomu, že řada odvětví, již tak 

hluboce oslabených v důsledku 

neexistence chytrého protekcionismu, 

není schopna se rychle přizpůsobit vzniku 

této nové digitální formy konkurence; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  22 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 
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Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Bb. vzhledem k tomu, že nedávné 

sdělení Komise nazvané „Evropský 

program pro ekonomiku sdílení“ sice 

představuje dobrý začátek pro účinnou 

podporu a regulaci tohoto odvětví, ale je 

třeba začlenit hledisko rovnosti žen 

a mužů a zvážit ustanovení příslušných 

právních předpisů v oblasti zákazu 

diskriminace v rámci další analýzy 

a doporučení v této oblasti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  23 

Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Bb. vzhledem k tomu, že nedávné 

sdělení Komise nazvané „Evropský 

program pro ekonomiku sdílení“ sice 

představuje dobrý začátek pro účinnou 

podporu a regulaci tohoto odvětví, ale je 

třeba začlenit hledisko rovnosti žen 

a mužů a zvážit ustanovení příslušných 

právních předpisů v oblasti zákazu 

diskriminace v rámci další analýzy 

a doporučení v této oblasti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  24 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 
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Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Bb. vzhledem k tomu, že Komise ve své 

nedávno zveřejněné studii uvádí, že 17 % 

evropských spotřebitelů využívá služby 

poskytované ekonomikou sdílení a 52 % 

má o nabízených službách povědomí1a; 

 _________________ 

 1a Bleskový průzkum Eurobarometru 438 

(březen 2016) na téma „Využívání 

kooperativních platforem“. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  25 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B c (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Bc. vzhledem k tomu, že pouze 1,7 % 

podniků v EU plně využívá vyspělé 

digitální technologie a 41 % je nevyužívá 

vůbec; vzhledem k tomu, že digitalizace 

všech odvětví má klíčový význam pro 

zachování a zvýšení 

konkurenceschopnosti EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  26 

Mylène Troszczynski 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B c (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 
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 Bc. vzhledem k tomu, že rozvoj 

ekonomiky sdílení představuje značnou 

výzvu pro ochranu digitální svrchovanosti 

našeho kontinentu, pro ochranu 

strategických dat, pro digitální 

a průmyslovou nezávislost členských států 

Evropské unie ve vztahu k subjektům ze 

Silicon Valley a přináší zásadní otázky 

týkající se automatického přesunu 

osobních údajů do amerických 

„superpočítačů“; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  27 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Vicky Ford, Kaja Kallas 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B d (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Bd. vzhledem k tomu, že flexibilita 

a snížené nároky na vstup v rámci 

ekonomiky sdílení mohou přinést 

pracovní příležitosti skupinám, které jsou 

tradičně vyloučeny z pracovního trhu, 

zejména ženám, mladým lidem 

a migrantům; vzhledem k tomu, že 

ekonomika sdílení může představovat 

vhodný způsob samostatné výdělečné 

činnosti a může též podporovat kulturu 

podnikání; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  28 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 



 

AM\1116419CS.docx 15/174 PE599.597v01-00 

 CS 

1. vítá sdělení o evropském programu 

pro ekonomiku sdílení a zdůrazňuje, že by 

měl představovat první krok směrem ke 

komplexnější a ambicióznější strategii EU 

v oblasti ekonomiky sdílení; 

vypouští se 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  29 

Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. vítá sdělení o evropském programu 

pro ekonomiku sdílení a zdůrazňuje, že by 

měl představovat první krok směrem ke 

komplexnější a ambicióznější strategii EU 

v oblasti ekonomiky sdílení; 

1. vítá sdělení o evropském programu 

pro ekonomiku sdílení a zdůrazňuje, že by 

měl představovat první krok směrem ke 

komplexnější a ambicióznější strategii EU 

v oblasti ekonomiky sdílení, jejímž cílem 

by měl být evropský právní rámec; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  30 

Anna Hedh 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. vítá sdělení o evropském programu 

pro ekonomiku sdílení a zdůrazňuje, že by 

měl představovat první krok směrem ke 

komplexnější a ambicióznější strategii EU 

v oblasti ekonomiky sdílení; 

1. vítá sdělení o evropském programu 

pro ekonomiku sdílení a zdůrazňuje, že by 

měl představovat první krok směrem ke 

komplexnější a ambicióznější strategii EU 

v oblasti ekonomiky sdílení; zdůrazňuje, 

že Komise musí podat další vysvětlení, aby 

byla zajištěna vyvážená a přiměřená cesta 

kupředu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  31 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. tvrdí, že ekonomika sdílení, která 

zahrnuje činnosti, jež jsou výdělečné, ale 

nejedná se o ekonomické aktivity 

vykonávané na profesionálním základě, 

by neměla podléhat další administrativní 

zátěži; na druhou stranu se domnívá, že 

subjekty zapojené na profesionálním 

základě do zprostředkujících činností mezi 

poskytovateli a příjemci služeb v rámci 

ekonomiky sdílení by měly podléhat 

obecně platným právním předpisům 

vztahujícím se na podnikání; 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  32 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. nicméně upozorňuje na to, že 

termín „ekonomika sdílení“ je vhodný 

pouze v případě, že se týká skutečně 

participativních trhů peer-to-peer 

a dalších platforem, zatímco mnohé 

platformy jednají jako zprostředkovatelé 

na tradičně dvoustranných trzích 

a přidávají tak třetí výdělečný rozměr, 

který nemá žádnou souvislost s povahou 

ekonomiky sdílení – peer-to-peer; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  33 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1b. domnívá se, že Komise nemusí 

přijímat žádné podrobné předpisy pro 

oblast ekonomiky sdílení; 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  34 

Anna Maria Corazza Bildt, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, Eva Maydell, Ildikó 

Gáll-Pelcz 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. je přesvědčen, že bude-li se 

ekonomika sdílení rozvíjet zodpovědně, 

může vytvořit významné příležitosti pro 

občany a spotřebitele, kteří těží ze zesílené 

konkurence, služeb přizpůsobených na 

míru a nižších cen; 

2. je přesvědčen, že ekonomika sdílení 

vytváří významné příležitosti pro občany 

a spotřebitele, kteří těží ze zesílené 

konkurence, služeb přizpůsobených na 

míru a nižších cen; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  35 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. je přesvědčen, že bude-li se 

ekonomika sdílení rozvíjet zodpovědně, 

může vytvořit významné příležitosti pro 

2. je přesvědčen, že ekonomika sdílení 

vytváří významné příležitosti pro občany 

a spotřebitele, kteří těží ze zesílené 
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občany a spotřebitele, kteří těží ze zesílené 

konkurence, služeb přizpůsobených na 

míru a nižších cen; 

konkurence, služeb přizpůsobených na 

míru a nižších cen; 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  36 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Dita Charanzová, Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. je přesvědčen, že bude-li se 

ekonomika sdílení rozvíjet zodpovědně, 

může vytvořit významné příležitosti pro 

občany a spotřebitele, kteří těží ze zesílené 

konkurence, služeb přizpůsobených na 

míru a nižších cen; 

2. je přesvědčen, že bude-li se 

ekonomika sdílení rozvíjet zodpovědně, 

bude i nadále vytvářet významné 

příležitosti pro občany a spotřebitele, kteří 

těží ze zesílené konkurence, služeb 

přizpůsobených na míru, většího výběru 

a nižších cen; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  37 

Philippe Juvin 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. je přesvědčen, že bude-li se 

ekonomika sdílení rozvíjet zodpovědně, 

může vytvořit významné příležitosti pro 

občany a spotřebitele, kteří těží ze zesílené 

konkurence, služeb přizpůsobených na 

míru a nižších cen; 

2. je přesvědčen, že bude-li se 

ekonomika sdílení rozvíjet zodpovědně, 

nabídne významné příležitosti pro občany 

a spotřebitele, kteří těží ze zesílené 

konkurence, služeb přizpůsobených na 

míru a nižších cen; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  38 
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Anna Hedh 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. je přesvědčen, že bude-li se 

ekonomika sdílení rozvíjet zodpovědně, 

může vytvořit významné příležitosti pro 

občany a spotřebitele, kteří těží ze zesílené 

konkurence, služeb přizpůsobených na 

míru a nižších cen; 

2. je přesvědčen, že bude-li se 

ekonomika sdílení rozvíjet zodpovědně, 

aniž by ohrožovala stávající úroveň 

ochrany spotřebitelů i pracovníků, může 

vytvořit významné příležitosti pro občany 

a spotřebitele, kteří těží ze zesílené 

konkurence, služeb přizpůsobených na 

míru a nižších cen; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  39 

Renato Soru 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. je přesvědčen, že bude-li se 

ekonomika sdílení rozvíjet zodpovědně, 

může vytvořit významné příležitosti pro 

občany a spotřebitele, kteří těží ze zesílené 

konkurence, služeb přizpůsobených na 

míru a nižších cen; 

2. je přesvědčen, že bude-li se 

ekonomika sdílení rozvíjet zodpovědně, 

může vytvořit významné příležitosti pro 

občany a spotřebitele, kteří těží ze zesílené 

konkurence, služeb přizpůsobených na 

míru a nižších cen, a dále je přesvědčen, že 

k tomu může dojít pouze v případě, že 

bude v rámci ekonomiky sdílení 

zachována soutěž s tradičními odvětvími 

a pluralita subjektů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  40 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. je přesvědčen, že bude-li se 

ekonomika sdílení rozvíjet zodpovědně, 

může vytvořit významné příležitosti pro 

občany a spotřebitele, kteří těží ze zesílené 

konkurence, služeb přizpůsobených na 

míru a nižších cen; 

2. je přesvědčen, že bude-li se 

ekonomika sdílení rozvíjet zodpovědně, 

může vytvořit významné příležitosti pro 

občany a spotřebitele, kteří těží ze zesílené 

konkurence, služeb přizpůsobených na 

míru a nižších cen; zdůrazňuje, že růst 

v tomto odvětví je poháněn spotřebiteli 

a vede k většímu zmocnění spotřebitelů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  41 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. zdůrazňuje, že je nutné odstranit 

překážky, zdvojování a roztříštěnost, která 

brání přeshraničnímu rozvoji, a umožnit 

tak růst podnikání; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  42 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2b. uznává, že vzhledem k tomu, že 

ekonomika sdílení představuje poměrně 

neprozkoumané vody, je třeba přehodnotit 

politiky týkající se daní, práv pracovníků 

a odpovědnosti; opakovaně však uvádí, že 

tyto záležitosti je třeba řešit na vnitrostátní 

úrovni; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  43 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 c (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2c. vyzývá členské státy, aby zajistily 

právní jasnost a aby nepovažovaly 

ekonomiku sdílení za ohrožení tradiční 

ekonomiky; zdůrazňuje význam regulace 

ekonomiky sdílení způsobem, který ji 

usnadňuje a otevírá možnosti, nikoli 

omezuje; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  44 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. souhlasí s tím, že ekonomika 

sdílení by mohla přinést rovněž 

podnikatelské příležitosti, pracovní místa 

a růst a mohla by hrát významnou úlohu 

při zvyšování účinnosti nejen 

ekonomického systému, ale i sociální 

a environmentální udržitelnosti; 

3. souhlasí s tím, že ekonomika 

sdílení přináší podnikatelské příležitosti 

a růst; 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  45 

Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

Florent Marcellesi 
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Návrh usnesení 

Bod 3 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. souhlasí s tím, že ekonomika 

sdílení by mohla přinést rovněž 

podnikatelské příležitosti, pracovní místa 

a růst a mohla by hrát významnou úlohu 

při zvyšování účinnosti nejen 

ekonomického systému, ale i sociální 

a environmentální udržitelnosti; 

3. souhlasí s tím, že ekonomika 

sdílení by mohla přinést rovněž 

podnikatelské příležitosti, pracovní místa 

a růst, včetně účasti žen a občanů, kteří by 

se jinak nemohli podílet na pracovní síle, 

v ekonomice, a mohla by tak přinést 

ekonomickému systému větší sociální 

udržitelnost; zdůrazňuje tak možný přínos 

ekonomiky sdílení pro hospodářskou 

udržitelnost EU při dosahování 

společných cílů účinného využívání 

zdrojů, udržitelného zemědělství, boje 

proti změně klimatu nebo v rámci 

budování oběhového hospodářství; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  46 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. souhlasí s tím, že ekonomika 

sdílení by mohla přinést rovněž 

podnikatelské příležitosti, pracovní místa 

a růst a mohla by hrát významnou úlohu 

při zvyšování účinnosti nejen 

ekonomického systému, ale i sociální 

a environmentální udržitelnosti; 

3. souhlasí s tím, že ekonomika 

sdílení by mohla přinést rovněž 

podnikatelské příležitosti, pracovní místa 

a prosperitu a mohla by rovněž přinést 

nové pracovní příležitosti pro 

nezaměstnané a neaktivní osoby a mohla 

by představovat první zastávku na trhu 

práce pro mnoho mladých lidí, kteří mají 

potíže s nalezením prvního zaměstnání; 

ekonomika sdílení by kromě toho mohla 

usnadnit přijímání nových uživatelů a hrát 

významnou úlohu při zvyšování účinnosti 

nejen ekonomického systému, ale i sociální 

a environmentální udržitelnosti; 

Or. it 
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Pozměňovací návrh  47 

Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Collin-Langen, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. souhlasí s tím, že ekonomika 

sdílení by mohla přinést rovněž 

podnikatelské příležitosti, pracovní místa 

a růst a mohla by hrát významnou úlohu 

při zvyšování účinnosti nejen 

ekonomického systému, ale i sociální 

a environmentální udržitelnosti; 

3. souhlasí s tím, že ekonomika 

sdílení přináší podnikatelské příležitosti, 

pracovní místa a růst a hraje významnou 

úlohu při zvyšování účinnosti nejen 

ekonomického systému, ale i sociální 

a environmentální udržitelnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  48 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Dita Charanzová 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. souhlasí s tím, že ekonomika 

sdílení by mohla přinést rovněž 

podnikatelské příležitosti, pracovní místa 

a růst a mohla by hrát významnou úlohu 

při zvyšování účinnosti nejen 

ekonomického systému, ale i sociální 

a environmentální udržitelnosti; 

3. souhlasí s tím, že ekonomika 

sdílení přináší podnikatelské příležitosti, 

pracovní místa a růst a hraje významnou 

úlohu při zvyšování účinnosti nejen 

ekonomického systému, ale i sociální 

a environmentální udržitelnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  49 

Philippe Juvin 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. souhlasí s tím, že ekonomika 

sdílení by mohla přinést rovněž 

podnikatelské příležitosti, pracovní místa 

a růst a mohla by hrát významnou úlohu 

při zvyšování účinnosti nejen 

ekonomického systému, ale i sociální 

a environmentální udržitelnosti; 

3. souhlasí s tím, že ekonomika 

sdílení přináší rovněž podnikatelské 

příležitosti, pracovní místa a růst a hraje 

významnou úlohu při zvyšování účinnosti 

nejen ekonomického systému, ale i sociální 

a environmentální udržitelnosti; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  50 

Nicola Danti, Kerstin Westphal, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, 

Virginie Rozière, Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, 

Marlene Mizzi, Pina Picierno, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Lucy Anderson 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. souhlasí s tím, že ekonomika 

sdílení by mohla přinést rovněž 

podnikatelské příležitosti, pracovní místa 

a růst a mohla by hrát významnou úlohu 

při zvyšování účinnosti nejen 

ekonomického systému, ale i sociální 

a environmentální udržitelnosti; 

3. souhlasí s tím, že ekonomika 

sdílení by mohla přinést rovněž 

podnikatelské příležitosti, pracovní místa 

a růst a mohla by hrát významnou úlohu 

při zvyšování účinnosti nejen 

ekonomického systému, ale i sociální 

a environmentální udržitelnosti, podpořit 

tak ekonomický růst, sociální blahobyt 

a ochranu životního prostředí a přispět 

tak k přechodu k oběhovému 

hospodářství; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  51 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. souhlasí s tím, že ekonomika 

sdílení by mohla přinést rovněž 

podnikatelské příležitosti, pracovní místa 

a růst a mohla by hrát významnou úlohu 

při zvyšování účinnosti nejen 

ekonomického systému, ale i sociální 

a environmentální udržitelnosti; 

3. souhlasí s tím, že ekonomika 

sdílení by mohla přinést rovněž 

podnikatelské příležitosti, pracovní místa 

a růst, včetně účasti žen v ekonomice, 

a mohla by hrát významnou úlohu při 

zvyšování účinnosti nejen ekonomického 

systému, ale i sociální udržitelnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  52 

Jiří Pospíšil 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. souhlasí s tím, že ekonomika 

sdílení by mohla přinést rovněž 

podnikatelské příležitosti, pracovní místa 

a růst a mohla by hrát významnou úlohu 

při zvyšování účinnosti nejen 

ekonomického systému, ale i sociální 

a environmentální udržitelnosti; 

3. souhlasí s tím, že ekonomika 

sdílení by mohla přinést rovněž zajímavé 

podnikatelské příležitosti, nová pracovní 

místa a solidní růst a mohla by hrát velmi 

významnou úlohu při zvyšování účinnosti 

nejen ekonomického systému, ale 

i sociální, environmentální udržitelnosti 

a společenské odpovědnosti podniků; 

Or. cs 

 

Pozměňovací návrh  53 

Virginie Rozière 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. souhlasí s tím, že ekonomika 

sdílení by mohla přinést rovněž 

podnikatelské příležitosti, pracovní místa 

a růst a mohla by hrát významnou úlohu 

při zvyšování účinnosti nejen 

3. souhlasí s tím, že ekonomika 

sdílení by mohla přinést rovněž příležitosti 

pro občany, podnikatelské příležitosti, 

pracovní místa a růst a mohla by hrát 

významnou úlohu při zvyšování účinnosti 
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ekonomického systému, ale i sociální 

a environmentální udržitelnosti; 

nejen ekonomického systému, ale i sociální 

a environmentální udržitelnosti; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  54 

Daniel Dalton 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. je přesvědčen, že společnost 

prostřednictvím obchodních modelů 

ekonomiky sdílení využívá lepší 

rozdělování zdrojů a aktiv, která jinak 

nejsou dostatečně využívána, což dále 

přispívá k větší udržitelnosti v oblasti 

spotřeby a podporuje oběhové 

hospodářství; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  55 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. zároveň uznává, že ekonomika 

sdílení má hluboký dopad na tradičně 

zavedené modely podnikání; zdůrazňuje 

riziko existence různých právních norem 

pro podobné ekonomické subjekty; je 

znepokojen rizikem snížení ochrany 

spotřebitele, práv pracovníků 

a dodržování daňových předpisů; uznává 

dopady, které má ekonomika sdílení na 

městské prostředí; 

vypouští se 

Or. pl 
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Pozměňovací návrh  56 

Jiří Pospíšil 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. zároveň uznává, že ekonomika 

sdílení má hluboký dopad na tradičně 

zavedené modely podnikání; zdůrazňuje 

riziko existence různých právních norem 

pro podobné ekonomické subjekty; je 

znepokojen rizikem snížení ochrany 

spotřebitele, práv pracovníků 

a dodržování daňových předpisů; uznává 

dopady, které má ekonomika sdílení na 

městské prostředí; 

4. zároveň uznává, že ekonomika 

sdílení může mít dopad na tradičně 

zavedené modely podnikání; 

Or. cs 

 

Pozměňovací návrh  57 

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. zároveň uznává, že ekonomika 

sdílení má hluboký dopad na tradičně 

zavedené modely podnikání; zdůrazňuje 

riziko existence různých právních norem 

pro podobné ekonomické subjekty; je 

znepokojen rizikem snížení ochrany 

spotřebitele, práv pracovníků 

a dodržování daňových předpisů; uznává 

dopady, které má ekonomika sdílení na 

městské prostředí; 

4. zároveň uznává, že ekonomika 

sdílení má hluboký dopad na tradičně 

zavedené modely podnikání; uznává 

dopady, které má ekonomika sdílení na 

městské prostředí; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  58 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Dita Charanzová 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. zároveň uznává, že ekonomika 

sdílení má hluboký dopad na tradičně 

zavedené modely podnikání; zdůrazňuje 

riziko existence různých právních norem 

pro podobné ekonomické subjekty; je 

znepokojen rizikem snížení ochrany 

spotřebitele, práv pracovníků a dodržování 

daňových předpisů; uznává dopady, které 

má ekonomika sdílení na městské 

prostředí; 

4. zároveň uznává, že ekonomika 

sdílení může mít významný dopad na 

tradičně zavedené modely podnikání; 

chápe problémy existence různých 

právních norem pro podobné ekonomické 

subjekty; zabývá se vyvážením ochrany 

spotřebitele se zmocněním spotřebitele, 

práv pracovníků s možnostmi pracovníků 

a s potenciálem dodržování daňových 

předpisů a daňové transparentnosti; 

uznává, že ekonomika sdílení má vliv na 

městské i venkovské prostředí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  59 

Philippe Juvin 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. zároveň uznává, že ekonomika 

sdílení má hluboký dopad na tradičně 

zavedené modely podnikání; zdůrazňuje 

riziko existence různých právních norem 

pro podobné ekonomické subjekty; je 

znepokojen rizikem snížení ochrany 

spotřebitele, práv pracovníků a dodržování 

daňových předpisů; uznává dopady, které 

má ekonomika sdílení na městské 

prostředí; 

4. zároveň uznává, že ekonomika 

sdílení má hluboký dopad na tradičně 

zavedené modely podnikání; zdůrazňuje 

riziko existence různých právních norem 

pro podobné ekonomické subjekty; 

zdůrazňuje, že je důležité zaručit vysokou 

míru ochrany spotřebitele a plně 

respektovat práva pracovníků, stejně jako 

daňové předpisy; uznává dopady, které má 

ekonomika sdílení na městské prostředí; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  60 

Renato Soru 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. zároveň uznává, že ekonomika 

sdílení má hluboký dopad na tradičně 

zavedené modely podnikání; zdůrazňuje 

riziko existence různých právních norem 

pro podobné ekonomické subjekty; je 

znepokojen rizikem snížení ochrany 

spotřebitele, práv pracovníků a dodržování 

daňových předpisů; uznává dopady, které 

má ekonomika sdílení na městské 

prostředí; 

4. zároveň uznává, že ekonomika 

sdílení má hluboký dopad na tradičně 

zavedené modely podnikání; zdůrazňuje 

riziko existence různých právních norem 

pro podobné ekonomické subjekty; je 

znepokojen rizikem snížení ochrany 

spotřebitele, práv pracovníků a dodržování 

daňových předpisů; je znepokojen síťovým 

efektem, který by mohl podpořit rozvoj 

monopolů; uznává dopady, které má 

ekonomika sdílení na městské prostředí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  61 

Nicola Danti, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, 

Biljana Borzan, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, 

Christel Schaldemose, Lucy Anderson 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. zároveň uznává, že ekonomika 

sdílení má hluboký dopad na tradičně 

zavedené modely podnikání; zdůrazňuje 

riziko existence různých právních norem 

pro podobné ekonomické subjekty; je 

znepokojen rizikem snížení ochrany 

spotřebitele, práv pracovníků a dodržování 

daňových předpisů; uznává dopady, které 

má ekonomika sdílení na městské 

prostředí; 

4. zároveň uznává, že ekonomika 

sdílení má hluboký dopad na tradičně 

zavedené modely podnikání v mnoha 

strategických odvětvích, jako je doprava, 

ubytování, pohostinství, služby, 

maloobchod a finance; zdůrazňuje riziko 

existence různých právních norem pro 

podobné ekonomické subjekty; je 

znepokojen rizikem snížení ochrany 

spotřebitele, práv pracovníků a dodržování 

daňových předpisů; uznává dopady, které 

má ekonomika sdílení na městské 

prostředí; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  62 

Jiří Maštálka 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. zároveň uznává, že ekonomika 

sdílení má hluboký dopad na tradičně 

zavedené modely podnikání; zdůrazňuje 

riziko existence různých právních norem 

pro podobné ekonomické subjekty; je 

znepokojen rizikem snížení ochrany 

spotřebitele, práv pracovníků a dodržování 

daňových předpisů; uznává dopady, které 

má ekonomika sdílení na městské 

prostředí; 

4. zároveň uznává, že ekonomika 

sdílení má hluboký dopad na tradičně 

zavedené regulované modely podnikání; 

zdůrazňuje riziko existence různých 

právních norem pro podobné ekonomické 

činnosti a subjekty; je znepokojen rizikem 

snížení ochrany spotřebitele, práv 

pracovníků a dodržování daňových 

předpisů; uznává dopady, které má 

ekonomika sdílení na městské prostředí 

a na bytovou politiku; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  63 

Virginie Rozière 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. zároveň uznává, že ekonomika 

sdílení má hluboký dopad na tradičně 

zavedené modely podnikání; zdůrazňuje 

riziko existence různých právních norem 

pro podobné ekonomické subjekty; je 

znepokojen rizikem snížení ochrany 

spotřebitele, práv pracovníků a dodržování 

daňových předpisů; uznává dopady, které 

má ekonomika sdílení na městské 

prostředí; 

4. zároveň uznává, že ekonomika 

sdílení má hluboký dopad na tradičně 

zavedené modely podnikání; zdůrazňuje 

riziko existence různých právních norem 

pro podobné ekonomické subjekty; je 

znepokojen rizikem snížení ochrany 

spotřebitele, práv pracovníků, zejména 

jejich sociální ochrany, a dodržování 

daňových předpisů; uznává dopady, které 

má ekonomika sdílení na městské 

prostředí; 
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Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  64 

Maria Grapini 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. zároveň uznává, že ekonomika 

sdílení má hluboký dopad na tradičně 

zavedené modely podnikání; zdůrazňuje 

riziko existence různých právních norem 

pro podobné ekonomické subjekty; je 

znepokojen rizikem snížení ochrany 

spotřebitele, práv pracovníků a dodržování 

daňových předpisů; uznává dopady, které 

má ekonomika sdílení na městské 

prostředí; 

4. zároveň uznává, že ekonomika 

sdílení by mohla mít hluboký dopad na 

tradičně zavedené modely podnikání; 

zdůrazňuje riziko existence různých 

právních norem pro podobné ekonomické 

subjekty; je znepokojen rizikem snížení 

ochrany spotřebitele, práv pracovníků 

a dodržování daňových předpisů; uznává 

dopady, které má ekonomika sdílení na 

městské prostředí; 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  65 

Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. zároveň uznává, že ekonomika 

sdílení má hluboký dopad na tradičně 

zavedené modely podnikání; zdůrazňuje 

riziko existence různých právních norem 

pro podobné ekonomické subjekty; je 

znepokojen rizikem snížení ochrany 

spotřebitele, práv pracovníků a dodržování 

daňových předpisů; uznává dopady, které 

má ekonomika sdílení na městské 

prostředí; 

4. zároveň uznává, že ekonomika 

sdílení má hluboký vliv a dopad na tradičně 

zavedené modely podnikání; zdůrazňuje 

riziko existence různých právních norem 

pro podobné ekonomické subjekty; je 

znepokojen rizikem snížení ochrany 

spotřebitele, práv pracovníků a dodržování 

daňových předpisů; uznává dopady, které 

má ekonomika sdílení na městské 

prostředí; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  66 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Vicky Ford, Kaja Kallas 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4a. bere na vědomí podporu 

vzájemných hodnocení a fór jako součásti 

širší ekonomiky sdílení; vítá tyto 

skutečnosti a souhlasí s Komisí, že by 

mohly sloužit jako prostředky k řešení 

asymetrických výměn informací; 

zdůrazňuje, že tato hodnocení a fóra jsou 

účinnými prostředky k zajištění lepší 

výměny informací, lepších 

spotřebitelských služeb a řešení stížností; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  67 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. poukazuje na riziko rozšíření 

šedých zón v oblasti regulace, na z toho 

plynoucí nedodržování stávajících 

právních předpisů a na roztříštění 

jednotného trhu; je si vědom toho, že 

nebudou-li tyto změny řádně řízeny, 

mohly by vyústit v právní nejistotu, pokud 

jde o platné předpisy a omezení při 

výkonu individuálních práv; 

vypouští se 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  68 
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Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. poukazuje na riziko rozšíření 

šedých zón v oblasti regulace, na z toho 

plynoucí nedodržování stávajících 

právních předpisů a na roztříštění 

jednotného trhu; je si vědom toho, že 

nebudou-li tyto změny řádně řízeny, 

mohly by vyústit v právní nejistotu, pokud 

jde o platné předpisy a omezení při 

výkonu individuálních práv; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  69 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. poukazuje na riziko rozšíření 

šedých zón v oblasti regulace, na z toho 

plynoucí nedodržování stávajících 

právních předpisů a na roztříštění 

jednotného trhu; je si vědom toho, že 

nebudou-li tyto změny řádně řízeny, 

mohly by vyústit v právní nejistotu, pokud 

jde o platné předpisy a omezení při 

výkonu individuálních práv; 

5. poukazuje na stávající roztříštěnost 

jednotného trhu v důsledku různorodých 

přístupů na místní a vnitrostátní úrovni, 

na nedostatečnou koordinaci mezi 

členskými státy a na nedostatečné 

vymáhání ze strany Evropské komise; je 

hluboce znepokojen negativním dopadem 

právní nejistoty a složitosti pravidel na 

evropské začínající podniky a na sociální 

organizace zapojené do ekonomiky 

sdílení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  70 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 
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Návrh usnesení 

Bod 5 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. poukazuje na riziko rozšíření 

šedých zón v oblasti regulace, na z toho 

plynoucí nedodržování stávajících 

právních předpisů a na roztříštění 

jednotného trhu; je si vědom toho, že 

nebudou-li tyto změny řádně řízeny, mohly 

by vyústit v právní nejistotu, pokud jde 

o platné předpisy a omezení při výkonu 

individuálních práv; 

5. poukazuje na nejasnosti na straně 

společností a regulátorů, pokud jde 

o uplatňování stávajících právních 

předpisů a směrnic, což vede k většímu 

roztříštění jednotného trhu regionálními 

a vnitrostátními orgány; je si vědom toho, 

že nebudou-li tyto změny řádně řízeny, 

mohly by tyto nejasnosti vyústit v právní 

nejistotu, pokud jde o platné předpisy 

a omezení při výkonu individuálních práv; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  71 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. poukazuje na riziko rozšíření 

šedých zón v oblasti regulace, na z toho 

plynoucí nedodržování stávajících 

právních předpisů a na roztříštění 

jednotného trhu; je si vědom toho, že 

nebudou-li tyto změny řádně řízeny, mohly 

by vyústit v právní nejistotu, pokud jde 

o platné předpisy a omezení při výkonu 

individuálních práv; 

5. je přesvědčen, že účel regulace 

musí odpovídat digitálnímu věku; kroky 

k řešení šedých zón v oblasti regulace 
a roztříštění jednotného trhu musí 

v budoucnosti obstát a měly by 

podporovat, nikoli podkopávat, digitální 

inovace; je si vědom toho, že nebudou-li 

tyto změny řádně řízeny, mohly by vyústit 

v právní nejistotu, pokud jde o platné 

předpisy a omezení při výkonu 

individuálních práv; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  72 

Anna Maria Corazza Bildt, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, Antonio López-Istúriz 

White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 
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Návrh usnesení 

Bod 5 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. poukazuje na riziko rozšíření 

šedých zón v oblasti regulace, na z toho 

plynoucí nedodržování stávajících 

právních předpisů a na roztříštění 

jednotného trhu; je si vědom toho, že 

nebudou-li tyto změny řádně řízeny, mohly 

by vyústit v právní nejistotu, pokud jde 

o platné předpisy a omezení při výkonu 

individuálních práv; 

5. poukazuje na riziko rozšíření 

šedých zón v oblasti regulace a na 

roztříštění jednotného trhu; je si vědom 

toho, že nebudou-li tyto změny řádně 

řízeny, mohly by vyústit v právní nejistotu, 

pokud jde o platné předpisy a omezení při 

výkonu individuálních práv; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  73 

Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. poukazuje na riziko rozšíření 

šedých zón v oblasti regulace, na z toho 

plynoucí nedodržování stávajících 

právních předpisů a na roztříštění 

jednotného trhu; je si vědom toho, že 

nebudou-li tyto změny řádně řízeny, mohly 

by vyústit v právní nejistotu, pokud jde 

o platné předpisy a omezení při výkonu 

individuálních práv; 

5. poukazuje na riziko rozšíření 

šedých zón v oblasti regulace a na 

roztříštění jednotného trhu; je si vědom 

toho, že nebudou-li tyto změny řádně 

řízeny, mohly by vyústit v právní nejistotu, 

pokud jde o platné předpisy a omezení při 

výkonu individuálních práv; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  74 

Philippe Juvin 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. poukazuje na riziko rozšíření 

šedých zón v oblasti regulace, na z toho 

plynoucí nedodržování stávajících právních 

předpisů a na roztříštění jednotného trhu; je 

si vědom toho, že nebudou-li tyto změny 

řádně řízeny, mohly by vyústit v právní 

nejistotu, pokud jde o platné předpisy 

a omezení při výkonu individuálních práv; 

5. poukazuje na riziko rozšíření 

šedých zón v oblasti regulace, na z toho 

plynoucí nedodržování stávajících právních 

předpisů a na roztříštění jednotného trhu; je 

si vědom toho, že nebudou-li tyto změny 

řádně řízeny, mohly by vyústit v právní 

nejistotu, pokud jde o platné předpisy 

a omezení při výkonu individuálních práv 

a při ochraně spotřebitelů; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  75 

Pina Picierno 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. zdůrazňuje, že je nezbytné zabránit 

tomu, aby určité subjekty mohly zaujmout 

monopolní postavení, bránit vstupu 

menších podniků na trh a omezovat tak 

výběr, který mají k dispozici spotřebitelé; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  76 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. domnívá se, že rozvoj dynamického 

a jasného právního prostředí je prvořadý, 

aby ekonomika sdílení v EU vzkvétala; 

vypouští se 

Or. pl 
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Pozměňovací návrh  77 

Jiří Pospíšil 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. domnívá se, že rozvoj dynamického 

a jasného právního prostředí je prvořadý, 

aby ekonomika sdílení v EU vzkvétala; 

6. domnívá se, že 

existence přehledného právního prostředí 

je nezbytným předpokladem pro úspěšné 

fungování ekonomiky sdílení v EU; 

Or. cs 

 

Pozměňovací návrh  78 

Maria Grapini 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. domnívá se, že rozvoj dynamického 

a jasného právního prostředí je prvořadý, 

aby ekonomika sdílení v EU vzkvétala; 

6. domnívá se, že rozvoj dynamického 

a jasného právního prostředí je prvořadý 

pro udržitelnou a účinnou ekonomiku 
sdílení v EU; 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  79 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. domnívá se, že rozvoj dynamického 

a jasného právního prostředí je prvořadý, 

aby ekonomika sdílení v EU vzkvétala; 

6. domnívá se, že rozvoj 

harmonizovaného, dynamického a jasného 

právního prostředí je prvořadý, aby 

ekonomika sdílení v EU vzkvétala; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  80 

Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. domnívá se, že rozvoj dynamického 

a jasného právního prostředí je prvořadý, 

aby ekonomika sdílení v EU vzkvétala; 

6. domnívá se, že rozvoj dynamického 

a jasného právního prostředí je prvořadý, 

aby ekonomika sdílení v EU vzkvétala; 

zdůrazňuje, že základními prvky této 

ekonomiky jsou solidarita, rovnost, 

společenství a důvěra a že pro 

spravedlivou a bezpečnou ekonomiku 

sdílení jsou nezbytná pravidla spolupráce, 

včetně pravidel pro bezpečnost, kvalitu 

služeb a ochranu údajů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  81 

Renato Soru 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. domnívá se, že rozvoj dynamického 

a jasného právního prostředí je prvořadý, 

aby ekonomika sdílení v EU vzkvétala; 

6. domnívá se, že rozvoj dynamického 

a jasného právního prostředí je prvořadý, 

aby ekonomika sdílení v EU vzkvétala; 

podporuje úsilí o udržení přiměřenosti 

v oblasti regulace, volbu jasných 

obecných zásad a definic a vyhýbání se 

přístupu prosazujícímu příliš mnoho 

předpisů v rámci nového a měnícího se 

odvětví; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  82 

Philippe Juvin 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. domnívá se, že rozvoj dynamického 

a jasného právního prostředí je prvořadý, 

aby ekonomika sdílení v EU vzkvétala; 

6. domnívá se, že rozvoj dynamického 

a jasného právního prostředí je prvořadý, 

aby ekonomika sdílení v EU vzkvétala 

a rozvíjela se a přitom zachovávala 

spravedlivé konkurenční podmínky 

a vysokou úroveň ochrany spotřebitelů; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  83 

Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. domnívá se, že rozvoj dynamického 

a jasného právního prostředí je prvořadý, 

aby ekonomika sdílení v EU vzkvétala; 

6. domnívá se, že rozvoj dynamického 

a jasného právního prostředí, které zakládá 

rovné podmínky pro všechny, je prvořadý, 

aby ekonomika sdílení v EU vzkvétala; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  84 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Dita Charanzová 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. domnívá se, že rozvoj dynamického 

a jasného právního prostředí je prvořadý, 

6. domnívá se, že rozvoj dynamického 

a jasného právního prostředí je prvořadý, 

aby ekonomika sdílení v EU vzkvétala; 
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aby ekonomika sdílení v EU vzkvétala; konstatuje, že již existuje mnoho příkladů 

používání samoregulace a společné 

regulace za účelem dosažení těchto cílů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  85 

Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Collin-Langen, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. zdůrazňuje, že je nutné považovat 

ekonomiku sdílení nejen za obchodní 

model, ale také za novou formu integrace 

mezi ekonomikou a společností, která 

může zapustit ekonomické vztahy do 

vztahů společenských a vytvořit nové 

formy společenství; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  86 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. zdůrazňuje, že je nutné považovat 

ekonomiku sdílení nejen za obchodní 

model, ale také za novou formu integrace 

mezi ekonomikou a společností, která 

může zapustit ekonomické vztahy do 

vztahů společenských a vytvořit nové 

formy společenství; 

vypouští se 

Or. pl 
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Pozměňovací návrh  87 

Jiří Pospíšil 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. zdůrazňuje, že je nutné považovat 

ekonomiku sdílení nejen za obchodní 

model, ale také za novou formu integrace 

mezi ekonomikou a společností, která 

může zapustit ekonomické vztahy do 

vztahů společenských a vytvořit nové 

formy společenství; 

7. zdůrazňuje, že je nutné považovat 

ekonomiku sdílení nejen za obchodní 

model, ale také za novou formu rozvoje 

společnosti; 

Or. cs 

 

Pozměňovací návrh  88 

Philippe Juvin 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. zdůrazňuje, že je nutné považovat 

ekonomiku sdílení nejen za obchodní 

model, ale také za novou formu integrace 

mezi ekonomikou a společností, která 

může zapustit ekonomické vztahy do 

vztahů společenských a vytvořit nové 

formy společenství; 

7. zdůrazňuje, že je nutné považovat 

ekonomiku sdílení nejen za obchodní 

model, ale také za novou formu integrace 

mezi ekonomikou a společností, která 

může zapustit ekonomické vztahy do 

vztahů společenských a umožnit vznik 

nového typu vztahů mezi svými aktéry; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  89 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Vicky Ford, Kaja Kallas 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. zdůrazňuje, že je nutné považovat 7. zdůrazňuje, že je nutné považovat 
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ekonomiku sdílení nejen za obchodní 

model, ale také za novou formu integrace 

mezi ekonomikou a společností, která 

může zapustit ekonomické vztahy do 

vztahů společenských a vytvořit nové 

formy společenství; 

ekonomiku sdílení nejen za soubor nových 

obchodních modelů nabízejících zboží 

a služby, ale také za novou formu integrace 

mezi ekonomikou a společností, která 

může zapustit ekonomické vztahy do 

vztahů společenských a vytvořit nové 

formy společenství; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  90 

Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. zdůrazňuje, že je nutné považovat 

ekonomiku sdílení nejen za obchodní 

model, ale také za novou formu integrace 

mezi ekonomikou a společností, která 

může zapustit ekonomické vztahy do 

vztahů společenských a vytvořit nové 

formy společenství; 

7. zdůrazňuje, že je nutné považovat 

ekonomiku sdílení nejen za obchodní 

model, ale také za novou formu integrace 

mezi tradičními ekonomickými modely 

a společností, která může zapustit 

ekonomické vztahy do vztahů 

společenských a vytvořit nové formy 

společenství a nové obchodní modely; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  91 

Maria Grapini 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. zdůrazňuje, že je nutné považovat 

ekonomiku sdílení nejen za obchodní 

model, ale také za novou formu integrace 

mezi ekonomikou a společností, která 

může zapustit ekonomické vztahy do 

vztahů společenských a vytvořit nové 

7. zdůrazňuje, že je nutné považovat 

ekonomiku sdílení nejen za obchodní 

model, ale také za novou formu propojení 

mezi ekonomikou a společností, která 

může zapustit ekonomické vztahy do 

vztahů společenských a vytvořit nové 
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formy společenství; formy společenství; 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  92 

Alessandra Mussolini, Lara Comi, Aldo Patriciello 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. zdůrazňuje, že je nutné považovat 

ekonomiku sdílení nejen za obchodní 

model, ale také za novou formu integrace 

mezi ekonomikou a společností, která 

může zapustit ekonomické vztahy do 

vztahů společenských a vytvořit nové 

formy společenství; 

7. zdůrazňuje, že je nutné považovat 

ekonomiku sdílení nejen za obchodní 

model, ale také za novou formu integrace 

mezi ekonomikou a společností, která 

může zapustit ekonomické vztahy do 

vztahů společenských a vytvořit nové 

formy společenství; zdůrazňuje však, že je 

nezbytné rozlišovat mezi různými formami 

systémů sdílení, které mohou nabízet 

služby, jež se mohou pohybovat od daru 

přes výměnu, úhradu vynaložených 

nákladů až po trh; mezi skutečným 

sdílením a výdělečnou činností a zahrnují 

spolupráci mezi subjekty stejné úrovně 

a poskytování služeb ze strany 

profesionálů; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  93 

Renato Soru 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. zdůrazňuje, že je nutné považovat 

ekonomiku sdílení nejen za obchodní 

model, ale také za novou formu integrace 

mezi ekonomikou a společností, která 

může zapustit ekonomické vztahy do 

7. zdůrazňuje, že je nutné považovat 

ekonomiku sdílení nejen za obchodní 

model, ale také za novou formu integrace 

mezi ekonomikou a společností, která 

může zapustit ekonomické vztahy do 
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vztahů společenských a vytvořit nové 

formy společenství; 

vztahů společenských a vytvořit nové 

formy společenství; je přesvědčen, že 

ekonomika sdílení může být motorem pro 

rozvoj sociálního kapitálu 

a hospodářského růstu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  94 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. zdůrazňuje, že je nutné považovat 

ekonomiku sdílení nejen za obchodní 

model, ale také za novou formu integrace 

mezi ekonomikou a společností, která 

může zapustit ekonomické vztahy do 

vztahů společenských a vytvořit nové 

formy společenství; 

7. zdůrazňuje, že je nutné považovat 

ekonomiku sdílení nejen za obchodní 

model, ale také za novou formu integrace 

mezi ekonomikou a společností, která 

může zapustit ekonomické vztahy do 

vztahů společenských a vytvořit nové 

formy společenství; konstatuje, že služby 

nabízené v rámci ekonomiky sdílení jsou 

založeny na velmi různorodých vztazích, 

jako je bezplatná nabídka, skutečná 

výměna, úhrada vynaložených nákladů 

a výdělečné činnosti; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  95 

Antonio López-Istúriz White 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. je toho názoru, že by bylo třeba 

vytyčit jasnou hranici mezi prostým 

zprostředkováním přes technologické 

platformy a poskytováním jiných služeb 

než služeb informační společnosti; za 
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tímto účelem vyzývá k používání 

výkladových kritérií obsažených ve sdělení 

Komise nazvaném „Evropský program 

pro ekonomiku sdílení“ ze dne 2. června 

2016; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  96 

Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Collin-Langen, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. poukazuje na skutečnost, že 

ekonomika sdílení v Evropě má řadu 

specifických rysů, neboť je obecně více 

zakořeněna na místní úrovni a odráží 

evropskou strukturu podnikání, která 
spočívá především v malých a středních 

podnicích; 

8. konstatuje, že ekonomika sdílení 

v Evropě doposud spočívá především 

v malých a středních podnicích; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  97 

Virginie Rozière 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. poukazuje na skutečnost, že 

ekonomika sdílení v Evropě má řadu 

specifických rysů, neboť je obecně více 

zakořeněna na místní úrovni a odráží 

evropskou strukturu podnikání, která 

spočívá především v malých a středních 

podnicích; 

8. poukazuje na skutečnost, že někteří 

aktéři ekonomiky sdílení v Evropě mají 

řadu specifických rysů; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  98 

Jiří Pospíšil 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. poukazuje na skutečnost, že 

ekonomika sdílení v Evropě má řadu 

specifických rysů, neboť je obecně více 

zakořeněna na místní úrovni a odráží 

evropskou strukturu podnikání, která 

spočívá především v malých a středních 

podnicích; 

8. poukazuje na skutečnost, že 

ekonomika sdílení v Evropě má řadu 

specifických rysů, je obecně více 

zakořeněna na místní úrovni a odráží fakt, 

že v evropské ekonomice hrají významnou 

roli malé a střední podniky; 

Or. cs 

 

Pozměňovací návrh  99 

Nicola Danti, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez 

Prieto, Pina Picierno, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Lucy Anderson 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. poukazuje na skutečnost, že 

ekonomika sdílení v Evropě má řadu 

specifických rysů, neboť je obecně více 

zakořeněna na místní úrovni a odráží 

evropskou strukturu podnikání, která 

spočívá především v malých a středních 

podnicích; 

8. poukazuje na skutečnost, že 

ekonomika sdílení v Evropě má řadu 

specifických rysů, neboť je obecně více 

zakořeněna na místní úrovni a odráží 

evropskou strukturu podnikání, která 

spočívá především v malých a středních 

podnicích; tyto vlastnosti nabízí 

ekonomice sdílení v Evropě nové 

příležitosti, ale zároveň přináší řadu výzev 

pro platformy sdílení tak, aby byly na 

světovém trhu vysoce 

konkurenceschopné; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  100 

Jiří Maštálka 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. poukazuje na skutečnost, že 

ekonomika sdílení v Evropě má řadu 

specifických rysů, neboť je obecně více 

zakořeněna na místní úrovni a odráží 

evropskou strukturu podnikání, která 

spočívá především v malých a středních 

podnicích; 

8. poukazuje na skutečnost, že 

ekonomika sdílení v Evropě má řadu 

specifických rysů, neboť je obecně více 

zakořeněna na místní úrovni a odráží 

evropskou strukturu podnikání, která 

spočívá především v malých a středních 

podnicích a mikropodnicích; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  101 

Nicola Danti, Kerstin Westphal, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, 

Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio 

Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Marlene Mizzi, Pina Picierno, Marc Tarabella, Christel 

Schaldemose, Lucy Anderson 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8a. zdůrazňuje, že je nutné řešit 

problémy, které se objevují, když evropští 

zákazníci používají online platformy se 

sídlem mimo EU, v mimoevropském 

kulturním a regulačním prostředí, 

a zvláštní pozornost při tom věnovat 

ochraně osobních údajů, odpovědnosti 

platforem, zdanění a pracovnímu právu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  102 

Jiří Pospíšil 

 

Návrh usnesení 
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Bod 9 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. konstatuje, že evropští podnikatelé 

vykazují silnou náchylnost k vytváření 

platforem sdílení pro sociální účely, 

a potvrzuje rostoucí zájem o modely řízení 

založené na spolupráci; 

9. konstatuje, že evropští podnikatelé 

i spotřebitelé mají sdílenou ekonomiku 

založenou na spolupráci ve stále větší 

oblibě; 

Or. cs 

 

Pozměňovací návrh  103 

Anna Hedh 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. konstatuje, že evropští podnikatelé 

vykazují silnou náchylnost k vytváření 

platforem sdílení pro sociální účely, 

a potvrzuje rostoucí zájem o modely řízení 

založené na spolupráci; 

9. konstatuje, že evropští podnikatelé 

vykazují silnou náchylnost k vytváření 

platforem sdílení pro sociální účely, 

a potvrzuje rostoucí zájem o modely řízení 

založené na spolupráci; zároveň je 

přesvědčen, že je nezbytné rozlišovat 

podnikání v oblasti sdílení motivované 

ziskem a sociální, udržitelné zájmy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  104 

Marcus Pretzell 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. zdůrazňuje význam předcházení 

veškerým formám diskriminace tak, aby 

k službám založeným na spolupráci 

existoval účinný a rovný přístup, zejména 

pro znevýhodněné osoby a komunity; 

10. zdůrazňuje, že ze strany státu 

nesmí existovat žádná omezení na 

ideologických základech týkající se 

smluvní svobody mezi poskytovateli 

a příjemci služeb, jestliže tyto smlouvy 

nepředstavují žádné ohrožení veřejné 



 

AM\1116419CS.docx 49/174 PE599.597v01-00 

 CS 

politiky; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  105 

Philippe Juvin 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. zdůrazňuje význam předcházení 

veškerým formám diskriminace tak, aby 

k službám založeným na spolupráci 

existoval účinný a rovný přístup, zejména 

pro znevýhodněné osoby a komunity; 

10. zdůrazňuje význam předcházení 

veškerým formám diskriminace tak, aby 

k službám založeným na spolupráci 

existoval účinný a rovný přístup, zejména 

pro znevýhodněné osoby; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  106 

Mylène Troszczynski 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. zdůrazňuje význam předcházení 

veškerým formám diskriminace tak, aby 

k službám založeným na spolupráci 

existoval účinný a rovný přístup, zejména 

pro znevýhodněné osoby a komunity; 

10. zdůrazňuje význam předcházení 

veškerým formám diskriminace tak, aby 

k službám založeným na spolupráci 

existoval účinný a rovný přístup, zejména 

pro znevýhodněné osoby; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  107 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. zdůrazňuje význam předcházení 

veškerým formám diskriminace tak, aby 

k službám založeným na spolupráci 

existoval účinný a rovný přístup, zejména 

pro znevýhodněné osoby a komunity; 

10. zdůrazňuje význam předcházení 

veškerým formám diskriminace tak, aby 

k službám založeným na spolupráci 

existoval účinný a rovný přístup, zejména 

pro ženy, znevýhodněné osoby a komunity; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  108 

Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. zdůrazňuje význam předcházení 

veškerým formám diskriminace tak, aby 

k službám založeným na spolupráci 

existoval účinný a rovný přístup, zejména 

pro znevýhodněné osoby a komunity; 

10. zdůrazňuje význam předcházení 

veškerým formám diskriminace tak, aby 

k službám založeným na spolupráci 

existoval účinný a rovný přístup, zejména 

pro ženy, znevýhodněné osoby a komunity; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  109 

Maria Grapini 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. zdůrazňuje význam předcházení 

veškerým formám diskriminace tak, aby 

k službám založeným na spolupráci 

existoval účinný a rovný přístup, zejména 

pro znevýhodněné osoby a komunity; 

10. zdůrazňuje význam předcházení 

veškerým formám diskriminace tak, aby 

k službám založeným na spolupráci 

existoval účinný a rovný přístup, zejména 

pro znevýhodněné osoby a komunity a pro 

osoby se zdravotním postižením; 
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Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  110 

Jiří Pospíšil 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. zdůrazňuje význam předcházení 

veškerým formám diskriminace tak, aby 

k službám založeným na spolupráci 

existoval účinný a rovný přístup, zejména 

pro znevýhodněné osoby a komunity; 

10. zdůrazňuje důležitost 

předcházet formám diskriminace tak, aby 

k službám založeným na spolupráci 

existoval účinný a rovný přístup, zejména 

pro znevýhodněné osoby a komunity; 

Or. cs 

 

Pozměňovací návrh  111 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10a. domnívá se, že tyto služby nabízené 

v rámci ekonomiky sdílení, které jsou 

veřejně inzerovány a nabízeny za účelem 

zisku, spadají do oblasti působnosti 

směrnice Rady 2004/113/ES, kterou se 

zavádí zásada rovného zacházení s muži 

a ženami v přístupu ke zboží a službám 

a jejich poskytování, a proto by měly být 

v souladu se zásadou rovného zacházení 

s muži a ženami; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  112 

Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 
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Florent Marcellesi 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10a. domnívá se, že tyto služby nabízené 

v rámci ekonomiky sdílení, které jsou 

veřejně inzerovány a nabízeny za účelem 

zisku, spadají do oblasti působnosti 

směrnice Rady 2004/113/ES, kterou se 

zavádí zásada rovného zacházení s muži 

a ženami v přístupu ke zboží a službám 

a jejich poskytování, a proto by měly být 

v souladu se zásadou rovného zacházení 

s muži a ženami; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  113 

Anna Hedh 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10a. zdůrazňuje, že je důležité, aby 

z pravidel a právních předpisů na 

ochranu pracovníků a spotřebitelů nebyly 

vylučovány nové formy podnikání pro 

svou inovativní podobu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  114 

Renato Soru 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 
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 10a. zdůrazňuje, že platformy generují 

více než přiměřenou hodnotu založenou 

na rozsahu jejich sítě; uznává riziko 

vzniku monopolů a podporuje veškeré 

úsilí o prosazení interoperability mezi 

platformami; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  115 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10b. domnívá se, že v závislosti na 

právní povaze vztahu mezi jednotlivými 

poskytovateli služeb s provozovatelem 

platformy, podle toho, zda vztah 

představuje pracovní vztah nebo 

samostatnou výdělečnou činnost, by se 

měla uplatnit směrnice 2006/54/EU nebo 

směrnice 2010/41/EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  116 

Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10b. domnívá se, že v závislosti na 

právní povaze vztahu mezi jednotlivými 

poskytovateli služeb s provozovatelem 

platformy, podle toho, zda vztah 

představuje pracovní vztah nebo 
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samostatnou výdělečnou činnost, by se 

měla uplatnit směrnice 2006/54/EU nebo 

směrnice 2010/41/EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  117 

Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Collin-Langen, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, 

Antonio López-Istúriz White, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. vyzývá Komisi, aby podnítila 

neziskové, uživateli řízené postupy sdílení 

zaměřené na budování sdílení 

a spolupráce, a přístup k ekonomice 

sdílení zaměřený na společné statky 

a podpořila škálovatelnost sociální 

ekonomiky a přístup k otevřeným 

znalostem; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  118 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. vyzývá Komisi, aby podnítila 

neziskové, uživateli řízené postupy sdílení 

zaměřené na budování sdílení 

a spolupráce, a přístup k ekonomice 

sdílení zaměřený na společné statky 

a podpořila škálovatelnost sociální 

ekonomiky a přístup k otevřeným 

znalostem; 

vypouští se 

Or. pl 
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Pozměňovací návrh  119 

Jiří Pospíšil 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. vyzývá Komisi, aby podnítila 

neziskové, uživateli řízené postupy sdílení 

zaměřené na budování sdílení 

a spolupráce, a přístup k ekonomice 

sdílení zaměřený na společné statky 

a podpořila škálovatelnost sociální 

ekonomiky a přístup k otevřeným 

znalostem; 

11. Ekonomika sdílení zaměřená na 

spolupráci podpoří růst znalostí 

a dovedností společnosti; 

Or. cs 

 

Pozměňovací návrh  120 

Renato Soru 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. vyzývá Komisi, aby podnítila 

neziskové, uživateli řízené postupy sdílení 

zaměřené na budování sdílení a spolupráce, 

a přístup k ekonomice sdílení zaměřený na 

společné statky a podpořila škálovatelnost 

sociální ekonomiky a přístup k otevřeným 

znalostem; 

11. vyzývá Komisi, aby podnítila 

ekonomiku sdílení jako takovou 

a upřednostnila odvětví, která mají 

obtížnější přístup k financování, jako jsou 

neziskové, uživateli řízené postupy sdílení 

zaměřené na budování sdílení a spolupráce, 

a přístup k ekonomice sdílení zaměřený na 

společné statky a podpořila škálovatelnost 

sociální ekonomiky a přístup k otevřeným 

znalostem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  121 

Philippe Juvin 



 

PE599.597v01-00 56/174 AM\1116419CS.docx 

CS 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. vyzývá Komisi, aby podnítila 

neziskové, uživateli řízené postupy sdílení 

zaměřené na budování sdílení a spolupráce, 

a přístup k ekonomice sdílení zaměřený na 

společné statky a podpořila škálovatelnost 

sociální ekonomiky a přístup k otevřeným 

znalostem; 

11. vyzývá Komisi, aby podnítila 

neziskové, uživateli řízené postupy sdílení 

zaměřené na budování sdílení, solidarity 

a spolupráce, a přístup k ekonomice sdílení 

zaměřený na potřeby společných statků 

a podpořila škálovatelnost sociální 

ekonomiky a přístup k otevřeným 

znalostem; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  122 

Nicola Danti, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, 

Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Marlene Mizzi, Pina 

Picierno, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Lucy Anderson 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 11a. zdůrazňuje význam 

vysokorychlostních pevných 

a bezdrátových sítí jako nezbytné 

podmínky pro rozvoj plného potenciálu 

ekonomiky sdílení a pro využívání výhod, 

které nabízí model sdílení; připomíná tak, 

že je nezbytné zajistit všem občanům v EU 

odpovídající přístup k sítím, zejména 

v těch oblastech, kde ještě není k dispozici 

dostačující konektivita; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  123 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh usnesení 
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Bod 12 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. je znepokojen tím, že ačkoli velká 

část rodící se ekonomiky sdílení je stále 

neregulovaná, mezi členskými státy se 

objevují značné rozdíly v důsledku 

vnitrostátních, regionálních a místních 

předpisů a judikatury, což přináší riziko 

roztříštění jednotného trhu; 

vypouští se 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  124 

Mylène Troszczynski 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. je znepokojen tím, že ačkoli velká 

část rodící se ekonomiky sdílení je stále 

neregulovaná, mezi členskými státy se 

objevují značné rozdíly v důsledku 

vnitrostátních, regionálních a místních 

předpisů a judikatury, což přináší riziko 

roztříštění jednotného trhu; 

12. je znepokojen tím, že velká část 

rodící se ekonomiky sdílení je stále 

neregulovaná; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  125 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. je znepokojen tím, že ačkoli velká 

část rodící se ekonomiky sdílení je stále 

neregulovaná, mezi členskými státy se 

objevují značné rozdíly v důsledku 

vnitrostátních, regionálních a místních 

12. je znepokojen tím, že není vždy 

úplně jasné, který právní předpis EU 

použít pro všechna odvětví ekonomiky 

sdílení, a to vede k tomu, že mezi 

členskými státy se objevují značné rozdíly 
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předpisů a judikatury, což přináší riziko 

roztříštění jednotného trhu; 

v důsledku vnitrostátních, regionálních 

a místních předpisů a judikatury, což jen 

prohlubuje roztříštění jednotného trhu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  126 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Dita Charanzová 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. je znepokojen tím, že ačkoli velká 

část rodící se ekonomiky sdílení je stále 

neregulovaná, mezi členskými státy se 

objevují značné rozdíly v důsledku 

vnitrostátních, regionálních a místních 

předpisů a judikatury, což přináší riziko 

roztříštění jednotného trhu; 

12. konstatuje, že na velkou část 

ekonomiky sdílení se vztahují vnitrostátní 

a místní předpisy; uznává však, že mezi 

členskými státy se objevují značné rozdíly 

v důsledku vnitrostátních, regionálních 

a místních předpisů a judikatury, což 

přináší riziko roztříštění jednotného trhu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  127 

Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Collin-Langen, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. je znepokojen tím, že ačkoli velká 

část rodící se ekonomiky sdílení je stále 

neregulovaná, mezi členskými státy se 

objevují značné rozdíly v důsledku 

vnitrostátních, regionálních a místních 

předpisů a judikatury, což přináší riziko 

roztříštění jednotného trhu; 

12. je znepokojen tím, že mezi 

členskými státy se objevují značné rozdíly 

v důsledku vnitrostátních, regionálních 

a místních předpisů a judikatury, což 

přináší riziko roztříštění jednotného trhu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  128 

Philippe Juvin 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. je znepokojen tím, že ačkoli velká 

část rodící se ekonomiky sdílení je stále 

neregulovaná, mezi členskými státy se 

objevují značné rozdíly v důsledku 

vnitrostátních, regionálních a místních 

předpisů a judikatury, což přináší riziko 

roztříštění jednotného trhu; 

12. je znepokojen rizikem roztříštění 

jednotného trhu a konstatuje, že ačkoli 

velká část rodící se ekonomiky sdílení je 

stále neregulovaná, mezi členskými státy 

se objevují značné rozdíly v důsledku 

vnitrostátních, regionálních a místních 

předpisů a judikatury; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  129 

Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. je znepokojen tím, že ačkoli velká 

část rodící se ekonomiky sdílení je stále 

neregulovaná, mezi členskými státy se 

objevují značné rozdíly v důsledku 

vnitrostátních, regionálních a místních 

předpisů a judikatury, což přináší riziko 

roztříštění jednotného trhu; 

12. je znepokojen tím, že ačkoli velká 

část rodící se ekonomiky sdílení spadá 

z hlediska regulace do šedé zóny, mezi 

členskými státy se objevují značné rozdíly 

v důsledku vnitrostátních, regionálních 

a místních předpisů a judikatury, což 

přináší riziko roztříštění jednotného trhu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  130 

Jiří Maštálka 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 
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12. je znepokojen tím, že ačkoli velká 

část rodící se ekonomiky sdílení je stále 

neregulovaná, mezi členskými státy se 

objevují značné rozdíly v důsledku 

vnitrostátních, regionálních a místních 

předpisů a judikatury, což přináší riziko 

roztříštění jednotného trhu; 

12. je znepokojen tím, že ačkoli velká 

část rodící se ekonomiky sdílení spadá do 

šedé zóny, mezi členskými státy se objevují 

značné rozdíly v důsledku vnitrostátních, 

regionálních a místních předpisů 

a judikatury, což přináší riziko roztříštění 

jednotného trhu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  131 

Jiří Maštálka 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 12a. zároveň uznává, že místní 

zvláštnosti mohou v souladu se zásadou 

subsidiarity vyžadovat odlišné přístupy při 

regulaci činností v rámci ekonomiky 

sdílení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  132 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 12a. zdůrazňuje složitou povahu odvětví 

dopravy v rámci ekonomiky sdílení i mimo 

ni; konstatuje, že toto odvětví podléhá 

přísné regulaci, zejména pokud jde 

o přístup k povolání, příslušné činnosti, 

rozvoj a využívání dopravních služeb 

a jejich uvádění na trh (výlučná práva, 

omezení počtu licencí) a dotace; 

s politováním konstatuje, že jsou kromě 

jiných faktorů někdy používány jako 
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záminka k budování překážek, zejména 

proti novým obchodním modelům; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  133 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vítá úmysl Komise řešit stávající 

roztříštěnost, ale s politováním konstatuje, 

že její sdělení není dostatečně 

srozumitelné, pokud jde o použitelnost 

stávajících právních předpisů EU pro 

různé modely ekonomiky sdílení; 

vypouští se 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  134 

Mylène Troszczynski 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vítá úmysl Komise řešit stávající 

roztříštěnost, ale s politováním konstatuje, 

že její sdělení není dostatečně 

srozumitelné, pokud jde o použitelnost 

stávajících právních předpisů EU pro 

různé modely ekonomiky sdílení; 

vypouští se 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  135 

Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 
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Návrh usnesení 

Bod 13 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vítá úmysl Komise řešit stávající 

roztříštěnost, ale s politováním konstatuje, 

že její sdělení není dostatečně 

srozumitelné, pokud jde o použitelnost 

stávajících právních předpisů EU pro různé 

modely ekonomiky sdílení; 

13. vítá úmysl Komise řešit stávající 

roztříštěnost, ale s politováním konstatuje, 

že její sdělení není dostatečně 

srozumitelné, pokud jde o použitelnost 

stávajících právních předpisů EU pro různé 

modely ekonomiky sdílení; kromě toho 

upozorňuje na platné předpisy, jako je 

směrnice o službách (směrnice 

2006/123/ES), a na potřebu, aby členské 

státy zintenzivnily vymáhání práva; 

konkrétně vybízí Komisi k tomu, aby 

k zajištění plného a řádného uplatňování 

platných předpisů využívala všech 

prostředků, které má k dispozici, včetně 

řízení o nesplnění povinnosti, pokud je 

zjištěno nesprávné nebo nedostatečné 

provádění příslušných právních předpisů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  136 

Jiří Maštálka 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vítá úmysl Komise řešit stávající 

roztříštěnost, ale s politováním konstatuje, 

že její sdělení není dostatečně 

srozumitelné, pokud jde o použitelnost 

stávajících právních předpisů EU pro různé 

modely ekonomiky sdílení; 

13. vítá úmysl Komise řešit stávající 

roztříštěnost, ale s politováním konstatuje, 

že její sdělení není dostatečně 

srozumitelné, pokud jde o použitelnost 

stávajících právních předpisů EU pro různé 

modely ekonomiky sdílení; upozorňuje na 

již existující a platné předpisy, jako je 

směrnice o službách, a na potřebu, aby 

členské státy zintenzivnily vymáhání 

práva; vybízí Komisi k tomu, aby 

k zajištění plného a řádného uplatňování 

platných předpisů využívala všech 
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prostředků, které má k dispozici, včetně 

řízení o nesplnění povinnosti, pokud je 

zjištěno nesprávné nebo nedostatečné 

provádění příslušných právních předpisů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  137 

Vicky Ford, Dita Charanzová, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vítá úmysl Komise řešit stávající 

roztříštěnost, ale s politováním konstatuje, 

že její sdělení není dostatečně 

srozumitelné, pokud jde o použitelnost 

stávajících právních předpisů EU pro různé 

modely ekonomiky sdílení; 

13. vítá úmysl Komise řešit stávající 

roztříštěnost, ale s politováním konstatuje, 

že její sdělení není dostatečně 

srozumitelné, pokud jde o použitelnost 

stávajících právních předpisů EU pro různé 

modely ekonomiky sdílení; požaduje, aby 

byl zaveden jasný rámec pro prosazování 

spotřebitelského acquis a směrnice 

o službách; vybízí Komisi a členské státy 

k tomu, aby zajistily plné uplatňování 

platných předpisů, včetně řízení 

o nesplnění povinnosti, pokud je zjištěno 

nesprávné nebo nedostatečné provádění 

právních předpisů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  138 

Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vítá úmysl Komise řešit stávající 

roztříštěnost, ale s politováním konstatuje, 

že její sdělení není dostatečně 

13. vítá úmysl Komise řešit stávající 

roztříštěnost, ale s politováním konstatuje, 

že její sdělení není dostatečně 
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srozumitelné, pokud jde o použitelnost 

stávajících právních předpisů EU pro různé 

modely ekonomiky sdílení; 

srozumitelné, pokud jde o použitelnost 

stávajících právních předpisů EU pro různé 

modely ekonomiky sdílení; zdůrazňuje 

zejména otázku ochrany údajů a vyzývá 

všechny aktéry, aby v rámci ekonomiky 

sdílení dodržovali obecné nařízení 

o ochraně údajů a vymáhali jeho 

uplatňování; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  139 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vítá úmysl Komise řešit stávající 

roztříštěnost, ale s politováním konstatuje, 

že její sdělení není dostatečně 

srozumitelné, pokud jde o použitelnost 

stávajících právních předpisů EU pro různé 

modely ekonomiky sdílení; 

13. vyzývá Komisi, aby řešila stávající 

roztříštěnost, ale s politováním konstatuje, 

že její sdělení není dostatečně 

srozumitelné, pokud jde o použitelnost 

stávajících právních předpisů EU pro různé 

modely ekonomiky sdílení; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  140 

Maria Grapini 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vítá úmysl Komise řešit stávající 

roztříštěnost, ale s politováním konstatuje, 

že její sdělení není dostatečně 

srozumitelné, pokud jde o použitelnost 

stávajících právních předpisů EU pro různé 

modely ekonomiky sdílení; 

13. vítá úmysl Komise řešit stávající 

roztříštěnost, ale s politováním konstatuje, 

že její sdělení není dostatečně 

srozumitelné, pokud jde o použitelnost 

stávajících právních předpisů EU pro různé 

modely ekonomiky sdílení, a navrhuje 

zlepšit komunikaci na vnitřním trhu; 
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Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  141 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13a. podtrhuje stávající legislativu 

směrnice o službách a skutečnost, že 

mnoho členských států ji plně neuvedlo 

do praxe; vyzývá Komisi, aby zahájila 

další řízení o nesplnění povinnosti proti 

těm členským státům, které sice provedly 

směrnici do svých právních řádů, ale 

nezajistily její dodržování ze strany 

místních a regionálních orgánů; naléhavě 

žádá Komisi, aby urychlila vyřizování 

případů nesplnění povinnosti a případů 

hospodářské soutěže, s cílem umožnit 

jejich rychlé vyřešení jak pro podniky, tak 

pro soukromé osoby; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  142 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13a. zdůrazňuje, že je třeba, aby členské 

státy zintenzivnily vymáhání stávajících 

právních předpisů, zejména směrnice 

o službách; vyzývá Komisi, aby k zajištění 

plného a řádného uplatňování 

jednotlivých tržních pravidel využívala 

všech nástrojů, které má k dispozici; 

vyzývá Komisi, aby urychlila řízení 

o nesplnění povinnosti, pokud je zjištěno 

nesprávné nebo nedostatečné provádění 
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právních předpisů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  143 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. domnívá se, že neexistují 

univerzální kritéria pro klasifikaci služeb 

poskytnutých prostřednictvím platforem 

sdílení a že je nezbytné opírat se 

o analýzy, které přihlíží ke specifickým 

rysům odvětví a oblasti, v níž jsou tyto 

služby poskytovány; zdůrazňuje však, že je 

důležité rozlišovat mezi profesionálními 

službami a službami peer-to-peer; toto 

rozlišení by mělo obecně zohledňovat 

některé faktory, jako je četnost 

poskytování služby, motivace pro 

poskytnutí služby a míra zisku 

vytvořeného poskytovatelem služby; 

například služba poskytovaná často, spíše 

za odměnu než za úhradu vynaložených 

nákladů, která je schopna přinést takové 

zisky, které překročí prahové hodnoty 

stanovené vnitrostátními nebo místními 

orgány, může být považována za 

profesionální činnost; kromě toho, pokud 

online platforma kontroluje poskytování 

služeb nabízených poskytovateli na 

platformě a stanoví podmínky, které 

určují povinnost poskytovat takové služby, 

stanoví například, kdy a jak často musí 

poskytovatel poskytovat služby nabízené 

na platformě, lze činnost považovat za 

profesionální; 

Or. it 
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Pozměňovací návrh  144 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13a. zároveň uznává, že Evropská unie 

nemůže přijmout flexibilitu bez zajištění 

bezpečnosti, kdy jednotlivec nese tržní 

riziko a přitom pro něj neexistují pracovní 

podmínky a normy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  145 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. souhlasí s tím, že požadavky na 

přístup na trh pro platformy sdílení 

a poskytovatele služeb musí být 

nevyhnutelné, odůvodněné a přiměřené 

a že toto hodnocení by mělo záviset na 

tom, zda jsou služby poskytovány 

profesionály nebo soukromými osobami, 

přičemž na neprofesionály jsou 

uplatňovány nižší požadavky; 

vypouští se 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  146 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. souhlasí s tím, že požadavky na 14. v souladu se Smlouvou o EU a 
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přístup na trh pro platformy sdílení 

a poskytovatele služeb musí být 

nevyhnutelné, odůvodněné a přiměřené 

a že toto hodnocení by mělo záviset na 

tom, zda jsou služby poskytovány 

profesionály nebo soukromými osobami, 

přičemž na neprofesionály jsou 

uplatňovány nižší požadavky; 

s platnými sekundárními právními 

předpisy souhlasí s tím, že požadavky na 

přístup na trh pro platformy sdílení 

a poskytovatele služeb musí být 

nevyhnutelné, odůvodněné a přiměřené, 

aby splňovaly cíle legitimního veřejného 

zájmu tak, jak jsou stanoveny ve směrnici 

o službách; připomíná, že směrnice 

o službách zahrnuje povinnost orgánů 

členských států provést přezkum 

stávajících právních předpisů a odstranit 

takové překážky na trhu; je přesvědčen, že 

na neprofesionály by měly být uplatňovány 

nižší požadavky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  147 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. souhlasí s tím, že požadavky na 

přístup na trh pro platformy sdílení 

a poskytovatele služeb musí být 

nevyhnutelné, odůvodněné a přiměřené 

a že toto hodnocení by mělo záviset na 

tom, zda jsou služby poskytovány 

profesionály nebo soukromými osobami, 

přičemž na neprofesionály jsou 

uplatňovány nižší požadavky; 

14. souhlasí s tím, že požadavky na 

přístup na trh pro platformy sdílení 

a poskytovatele služeb musí být 

nevyhnutelné, odůvodněné a přiměřené 

a že toto hodnocení by mohlo za určitých, 

nikoli všech, okolností zohledňovat 

skutečnost, zda jsou služby poskytovány 

profesionály nebo soukromými osobami, 

přičemž na neprofesionály jsou 

uplatňovány nižší požadavky; uznává, že 

jak zavedení, tak noví provozovatelé 

a služby napojené na digitální platformy 

se musí vyvíjet v konkurenčním prostředí 

vhodném pro podnikání s ohledem na 

změny v právních předpisech; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  148 
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Antonio López-Istúriz White 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. souhlasí s tím, že požadavky na 

přístup na trh pro platformy sdílení 

a poskytovatele služeb musí být 

nevyhnutelné, odůvodněné a přiměřené 

a že toto hodnocení by mělo záviset na 

tom, zda jsou služby poskytovány 

profesionály nebo soukromými osobami, 

přičemž na neprofesionály jsou 

uplatňovány nižší požadavky; 

14. souhlasí s tím, že požadavky na 

přístup na trh pro platformy sdílení 

a poskytovatele služeb musí být 

nevyhnutelné, odůvodněné a přiměřené 

a že toto hodnocení by mělo záviset na 

tom, zda jsou služby poskytovány 

profesionály nebo soukromými osobami, 

přičemž na neprofesionály jsou 

uplatňovány požadavky přizpůsobené 

jejich povaze, aniž by bylo dotčeno 

zachování jakostních norem; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  149 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. souhlasí s tím, že požadavky na 

přístup na trh pro platformy sdílení 

a poskytovatele služeb musí být 

nevyhnutelné, odůvodněné a přiměřené 

a že toto hodnocení by mělo záviset na 

tom, zda jsou služby poskytovány 

profesionály nebo soukromými osobami, 

přičemž na neprofesionály jsou 

uplatňovány nižší požadavky; 

14. souhlasí s tím, že požadavky na 

přístup na trh pro platformy sdílení 

a poskytovatele služeb musí být 

nevyhnutelné, odůvodněné a přiměřené 

a že toto hodnocení by mělo záviset na 

tom, zda jsou služby poskytovány 

profesionály nebo soukromými osobami, 

přičemž na neprofesionály jsou 

uplatňovány nižší nebo žádné požadavky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  150 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 
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Návrh usnesení 

Bod 14 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. souhlasí s tím, že požadavky na 

přístup na trh pro platformy sdílení 

a poskytovatele služeb musí být 

nevyhnutelné, odůvodněné a přiměřené 

a že toto hodnocení by mělo záviset na 

tom, zda jsou služby poskytovány 

profesionály nebo soukromými osobami, 

přičemž na neprofesionály jsou 

uplatňovány nižší požadavky; 

14. souhlasí s tím, že požadavky na 

přístup na trh pro platformy sdílení 

a poskytovatele služeb musí být 

nevyhnutelné, odůvodněné a přiměřené 

a že toto hodnocení by mělo záviset na 

tom, zda jsou služby poskytovány 

profesionály nebo soukromými osobami, 

přičemž je třeba rovněž přihlížet 

k rozlišení na profesionální služby 

a služby peer-to-peer a zajistit, aby na 

neprofesionály byly podle možností 

uplatňovány nižší požadavky; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  151 

Anna Maria Corazza Bildt, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, Antonio López-Istúriz 

White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. souhlasí s tím, že požadavky na 

přístup na trh pro platformy sdílení 

a poskytovatele služeb musí být 

nevyhnutelné, odůvodněné a přiměřené 

a že toto hodnocení by mělo záviset na 

tom, zda jsou služby poskytovány 

profesionály nebo soukromými osobami, 

přičemž na neprofesionály jsou 

uplatňovány nižší požadavky; 

14. zdůrazňuje, že požadavek na 

přístup na trh pro platformy sdílení 

a poskytovatele služeb musí být 

nevyhnutelný, odůvodněný a přiměřený 

a že toto hodnocení by mělo záviset na 

tom, zda jsou služby poskytovány 

profesionály nebo soukromými osobami, 

přičemž na neprofesionály jsou 

uplatňovány nižší požadavky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  152 

Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 
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Návrh usnesení 

Bod 14 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. souhlasí s tím, že požadavky na 

přístup na trh pro platformy sdílení 

a poskytovatele služeb musí být 

nevyhnutelné, odůvodněné a přiměřené 

a že toto hodnocení by mělo záviset na 

tom, zda jsou služby poskytovány 

profesionály nebo soukromými osobami, 

přičemž na neprofesionály jsou 

uplatňovány nižší požadavky; 

14. souhlasí s tím, že požadavky na 

přístup na trh pro platformy sdílení 

a poskytovatele služeb musí být 

nevyhnutelné, odůvodněné a přiměřené 

a že toto hodnocení by mělo záviset mimo 

jiné na tom, zda jsou služby poskytovány 

profesionály nebo soukromými osobami, 

přičemž na neprofesionály jsou 

uplatňovány nižší požadavky a jsou 

zohledňovány rozdíly mezi odvětvími; 

zdůrazňuje však, že jak zavedení, tak noví 

provozovatelé a služby napojené na 

digitální platformy a ekonomiku sdílení 

musí být schopni vyvíjet se v prostředí 

vhodném pro podnikání, včetně větší 

transparentnosti s ohledem na změny 

v právních předpisech, a mohou existovat 

společně v prostředí zdravé hospodářské 

soutěže na rozdíl od situace zneužívání 

výjimek z práva EU s cílem blokovat ty, 

kdo nově vstupují na trh; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  153 

Jiří Maštálka 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. souhlasí s tím, že požadavky na 

přístup na trh pro platformy sdílení 

a poskytovatele služeb musí být 

nevyhnutelné, odůvodněné a přiměřené 

a že toto hodnocení by mělo záviset na 

tom, zda jsou služby poskytovány 

profesionály nebo soukromými osobami, 

přičemž na neprofesionály jsou 

14. souhlasí s tím, že požadavky na 

přístup na trh pro platformy sdílení 

a poskytovatele služeb musí být 

nevyhnutelné, odůvodněné a přiměřené 

a že toto hodnocení by mělo záviset na 

tom, zda jsou služby poskytovány 

profesionály nebo soukromými osobami, 

přičemž na neprofesionály jsou 
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uplatňovány nižší požadavky; uplatňovány nižší požadavky; prioritou 

však musí zůstat vysoká úroveň ochrany 

spotřebitelů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  154 

Jiří Maštálka 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. souhlasí s tím, že požadavky na 

přístup na trh pro platformy sdílení 

a poskytovatele služeb musí být 

nevyhnutelné, odůvodněné a přiměřené 

a že toto hodnocení by mělo záviset na 

tom, zda jsou služby poskytovány 

profesionály nebo soukromými osobami, 

přičemž na neprofesionály jsou 

uplatňovány nižší požadavky; 

14. souhlasí s tím, že požadavky na 

přístup na trh pro platformy sdílení 

a poskytovatele služeb musí být 

nevyhnutelné, odůvodněné a přiměřené 

a že toto hodnocení by mělo záviset mimo 

jiné na tom, zda jsou služby poskytovány 

profesionály nebo soukromými osobami, 

přičemž na neprofesionály jsou 

uplatňovány nižší požadavky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  155 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14a. vítá návrhy služebního balíčku 

a poradenství ohledně regulovaných 

profesí; vyzývá k dalšímu přezkumu 

a harmonizaci pravidel přístupu 

k regulovaným profesím a činnostem 

v Evropě tak, aby se noví provozovatelé 

a služby napojené na digitální platformy 

a ekonomiku sdílení mohli vyvíjet 

v prostředí vhodném pro podnikání, 

včetně větší transparentnosti s ohledem na 
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změny v právních předpisech, a mohli 

existovat společně se zavedenými 

provozovateli v prostředí zdravé 

hospodářské soutěže; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  156 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14b. souhlasí se sdělením, že při 

posuzování, zda přístup na trh a další 

požadavky splňují podmínky směrnice 

o službách, by členské státy měly zohlednit 

zvláštní rysy obchodních modelů 

ekonomiky sdílení; je stejného názoru 

jako diskusní dokument Rady 

o ekonomice sdílení, že ne všechno, co je 

v hospodářském odvětví historicky 

považováno za odůvodněné a přiměřené, 

je automaticky také odůvodněné 

a přiměřené v ekonomice sdílení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  157 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. naléhavě žádá Komisi, aby 

členským státům poskytla další pokyny 

s cílem stanovit účinná kritéria pro 

rozlišení mezi neprofesionály 

a profesionály, které je rozhodující pro 

spravedlivý rozvoj ekonomiky sdílení; 

vypouští se 
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Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  158 

Mylène Troszczynski 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. naléhavě žádá Komisi, aby 

členským státům poskytla další pokyny 

s cílem stanovit účinná kritéria pro 

rozlišení mezi neprofesionály 

a profesionály, které je rozhodující pro 

spravedlivý rozvoj ekonomiky sdílení; 

vypouští se 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  159 

Vicky Ford, Dita Charanzová, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. naléhavě žádá Komisi, aby 

členským státům poskytla další pokyny 

s cílem stanovit účinná kritéria pro 

rozlišení mezi neprofesionály 

a profesionály, které je rozhodující pro 

spravedlivý rozvoj ekonomiky sdílení; 

15. naléhavě žádá Komisi a členské 

státy, aby spolupracovaly a dohodly se na 

pokynech pro rozlišení mezi 

neprofesionály a profesionály, které je 

rozhodující pro spravedlivý rozvoj 

ekonomiky sdílení; žádá Evropskou 

komisi, aby provedla studii o stávajících 

prahových hodnotách v ekonomice sdílení 

ve všech členských státech s cílem lépe 

porozumět stávajícím postupům 

a analyzovat nejlepší možnou cestu 

kupředu a měla přitom na zřeteli 

rozdílnou ekonomickou realitu a kupní 

sílu v jednotlivých členských státech; 

uznává, že univerzální řešení nemusí být 

vhodné; konstatuje, že tyto pokyny by 

měly zohledňovat skutečnost, že mohou 

existovat různé definice profesionála 
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v závislosti na uvažované právní oblasti; 

zdůrazňuje, že důležitým kritériem, jak 

odlišit neprofesionála a profesionála, je 

skutečnost, zda uživatel má zisk, nebo 

pouze sdílí náklady; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  160 

Jiří Pospíšil 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. naléhavě žádá Komisi, aby 

členským státům poskytla další pokyny 

s cílem stanovit účinná kritéria pro 

rozlišení mezi neprofesionály 

a profesionály, které je rozhodující pro 

spravedlivý rozvoj ekonomiky sdílení; 

15. žádá Komisi, aby členským státům 

poskytla další doporučení s cílem stanovit 

účinná kritéria pro rozlišení mezi 

neprofesionály a profesionály, které je 

rozhodující pro spravedlivý rozvoj 

ekonomiky sdílení; 

Or. cs 

 

Pozměňovací návrh  161 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. naléhavě žádá Komisi, aby 

členským státům poskytla další pokyny 

s cílem stanovit účinná kritéria pro 

rozlišení mezi neprofesionály 

a profesionály, které je rozhodující pro 

spravedlivý rozvoj ekonomiky sdílení; 

15. poukazuje na tendenci existující 

v mnoha členských státech stanovit 

prahové hodnoty pro odlišení 

profesionálních služeb od 

neprofesionálních a přeje si, aby tyto 

prahové hodnoty nebyly pevné, ale 

zohledňovaly charakteristické rysy 

odvětví, v nichž jsou poskytovány 

profesionální služby, jakož i sociálně-

ekonomické podmínky v dané oblasti; 

kromě toho naléhavě žádá Komisi, aby 
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členským státům poskytla další pokyny 

s cílem stanovit účinná kritéria pro 

rozlišení mezi neprofesionály 

a profesionály, které je rozhodující pro 

spravedlivý rozvoj ekonomiky sdílení; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  162 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 15a. zdůrazňuje, že je třeba předložit 

jasné definice, aby platformy a jejich 

uživatelé měli právní jistotu, a zajistit 

rozvoj ekonomiky sdílení v EU; 

konstatuje, že v oblasti mobility je důležité 

jasně rozlišovat mezi i) sdílením vozidel 

na jedné straně a sdílením nákladů 

v souvislosti s cestou, kterou řidič 

plánoval pro vlastní potřebu, a ii) 

regulovanými dopravními službami pro 

cestující na straně druhé; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  163 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Vicky Ford, Kaja Kallas 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 15a. zdůrazňuje, že veškeré prahové 

hodnoty založené na výši příjmu musí 

zohledňovat významné rozdíly v úrovni 

příjmu a v cenách ve všech členských 

státech; zdůrazňuje, že v EU nemůže 

existovat jedna univerzální prahová 
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hodnota pro příjem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  164 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. zároveň poukazuje na riziko, že 

stanovení prahových hodnot může 

způsobit nepoměr mezi mikropodniky 

a malými podniky na jedné straně 

a neprofesionály na straně druhé; proto 

vyzývá k přezkumu právních předpisů 

použitelných pro profesionální 

poskytovatele služeb tak, aby byly 

vytvořeny stejné podmínky pro 

srovnatelné kategorie poskytovatelů 
služeb a aby byla odstraněna zbytečná 

předpisová zátěž; 

16. vyzývá k přezkumu právních 

předpisů použitelných pro profesionální 

poskytovatele služeb tak, aby byly 

vytvořeny stejné podmínky pro 

poskytovatele služeb a aby byla odstraněna 

zbytečná předpisová zátěž; 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  165 

Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. zároveň poukazuje na riziko, že 

stanovení prahových hodnot může způsobit 

nepoměr mezi mikropodniky a malými 

podniky na jedné straně a neprofesionály 

na straně druhé; proto vyzývá k přezkumu 

právních předpisů použitelných pro 

profesionální poskytovatele služeb tak, 

aby byly vytvořeny stejné podmínky pro 

srovnatelné kategorie poskytovatelů 

16.  poukazuje na skutečnost, že 

stanovení prahových hodnot se může stát 

vhodnou dělicí čárou mezi neprofesionály 

a podniky; zároveň zdůrazňuje, že je třeba 

odstranit zbytečnou předpisovou zátěž, 

zejména u mikropodniků a malých 

podniků; 
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služeb a aby byla odstraněna zbytečná 

předpisová zátěž; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  166 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. zároveň poukazuje na riziko, že 

stanovení prahových hodnot může 

způsobit nepoměr mezi mikropodniky 

a malými podniky na jedné straně 

a neprofesionály na straně druhé; proto 

vyzývá k přezkumu právních předpisů 

použitelných pro profesionální 

poskytovatele služeb tak, aby byly 

vytvořeny stejné podmínky pro 

srovnatelné kategorie poskytovatelů 

služeb a aby byla odstraněna zbytečná 

předpisová zátěž; 

16. je přesvědčen, že neprofesionální 

poskytovatelé, což jsou ve většině případů 

soukromé osoby nabízející příležitostné 

služby, by neměli být zahrnuti do definice 

profesionálních poskytovatelů služeb, 

a prahové hodnoty mohou být v tomto 

ohledu užitečné k vyjmutí neprofesionálů 

z právních požadavků; zároveň poukazuje 

na riziko, že stanovení prahové hodnoty 

může nejen způsobit nepoměr mezi 

mikropodniky a malými podniky na jedné 

straně a neprofesionály na straně druhé, ale 

vytvořit i nerovnost mezi městy, regiony 

a členskými státy, jestliže jsou prahové 

hodnoty stanoveny na místní, regionální 

nebo vnitrostátní úrovni; proto vyzývá ke 

zjednodušení a k modernizaci právních 

předpisů použitelných pro profesionální 

poskytovatele služeb tak, aby byla 

odstraněna zbytečná předpisová zátěž a aby 

bylo zajištěno, aby právní požadavky byly 

přiměřené a nezbytné a nebyly 

diskriminační; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  167 

Vicky Ford, Dita Charanzová, Daniel Dalton 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. zároveň poukazuje na riziko, že 

stanovení prahových hodnot může způsobit 

nepoměr mezi mikropodniky a malými 

podniky na jedné straně a neprofesionály 

na straně druhé; proto vyzývá k přezkumu 

právních předpisů použitelných pro 

profesionální poskytovatele služeb tak, aby 

byly vytvořeny stejné podmínky pro 

srovnatelné kategorie poskytovatelů 

služeb a aby byla odstraněna zbytečná 

předpisová zátěž; 

16. zároveň poukazuje na riziko, že 

stanovení prahových hodnot může způsobit 

nepoměr mezi mikropodniky a malými 

podniky na jedné straně a neprofesionály 

na straně druhé; proto vyzývá k zajištění 

úplné analýzy případných dopadů dříve, 

než bude zvažováno, zda mají být 

přezkoumány právní předpisy použitelné 

pro profesionální poskytovatele služeb, a 

k odstranění zbytečné předpisové zátěže; 

varuje před výzvami k legislativním 

krokům, které brání inovacím; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  168 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. zároveň poukazuje na riziko, že 

stanovení prahových hodnot může 
způsobit nepoměr mezi mikropodniky 

a malými podniky na jedné straně 

a neprofesionály na straně druhé; proto 

vyzývá k přezkumu právních předpisů 

použitelných pro profesionální 

poskytovatele služeb tak, aby byly 

vytvořeny stejné podmínky pro srovnatelné 

kategorie poskytovatelů služeb a aby byla 

odstraněna zbytečná předpisová zátěž; 

16. zároveň poukazuje na riziko, že 

použitelné standardy mohou způsobit 

nepoměr mezi mikropodniky a malými 

podniky na jedné straně a neprofesionály 

na straně druhé; proto vyzývá k přezkumu 

právních předpisů použitelných pro 

profesionální poskytovatele služeb tak, aby 

byly vytvořeny stejné podmínky pro 

srovnatelné kategorie poskytovatelů služeb 

a aby byla odstraněna zbytečná předpisová 

zátěž; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  169 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Návrh usnesení 
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Bod 16 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. zároveň poukazuje na riziko, že 

stanovení prahových hodnot může způsobit 

nepoměr mezi mikropodniky a malými 

podniky na jedné straně a neprofesionály 

na straně druhé; proto vyzývá k přezkumu 

právních předpisů použitelných pro 

profesionální poskytovatele služeb tak, aby 

byly vytvořeny stejné podmínky pro 

srovnatelné kategorie poskytovatelů služeb 

a aby byla odstraněna zbytečná předpisová 

zátěž; 

16. zároveň poukazuje na riziko, že 

stanovení prahových hodnot může způsobit 

nepoměr mezi mikropodniky a malými 

podniky na jedné straně a neprofesionály 

na straně druhé; proto vyzývá k přezkumu 

právních předpisů použitelných pro 

profesionální poskytovatele služeb tak, aby 

byly vytvořeny stejné podmínky pro 

srovnatelné kategorie poskytovatelů služeb 

a aby byla odstraněna zbytečná předpisová 

zátěž pro všechny provozovatele v oblasti 

podnikání jak v rámci ekonomiky sdílení, 

tak v rámci tradiční ekonomiky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  170 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. je přesvědčen, že spotřebitelé by 

měli požívat vysokou a účinnou míru 

ochrany, bez ohledu na to, zda služby jsou 

poskytovány profesionály nebo 

neprofesionály; zdůrazňuje zejména 

význam ochrany spotřebitelů při 

vzájemných operacích; vítá iniciativu 

Komise s cílem zajistit odpovídající 

spotřebitelské právo a předcházet 

zneužívání ekonomiky sdílení; 

17. je přesvědčen, že by se mělo 

předcházet zneužívání ekonomiky sdílení; 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  171 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 
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Návrh usnesení 

Bod 17 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. je přesvědčen, že spotřebitelé by 

měli požívat vysokou a účinnou míru 

ochrany, bez ohledu na to, zda služby jsou 

poskytovány profesionály nebo 

neprofesionály; zdůrazňuje zejména 

význam ochrany spotřebitelů při 

vzájemných operacích; vítá iniciativu 

Komise s cílem zajistit odpovídající 

spotřebitelské právo a předcházet 

zneužívání ekonomiky sdílení; 

17. je přesvědčen, že spotřebitelé by 

měli požívat vysokou a účinnou míru 

ochrany, bez ohledu na to, zda služby jsou 

poskytovány profesionály nebo 

neprofesionály; vítá iniciativu Komise 

s cílem zajistit odpovídající spotřebitelské 

právo a předcházet zneužívání ekonomiky 

sdílení; zdůrazňuje však, že tato iniciativa 

by měla zohledňovat chování spotřebitelů 

a platforem v ekonomice sdílení, neboť 

spotřebitelé jsou aktivnější a jsou více 

zmocněni než na tradičních trzích 

a platformy ekonomiky sdílení mají 

rychlejší reakce a jsou bystřejší, pokud jde 

o uspokojení spotřebitelů, neboť jejich 

obchodní model je založen převážně na 

důvěře; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  172 

Vicky Ford, Dita Charanzová, Daniel Dalton 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. je přesvědčen, že spotřebitelé by 

měli požívat vysokou a účinnou míru 

ochrany, bez ohledu na to, zda služby jsou 

poskytovány profesionály nebo 

neprofesionály; zdůrazňuje zejména 

význam ochrany spotřebitelů při 

vzájemných operacích; vítá iniciativu 

Komise s cílem zajistit odpovídající 

spotřebitelské právo a předcházet 

zneužívání ekonomiky sdílení; 

17. je přesvědčen, že spotřebitelé by 

měli požívat vysokou a účinnou míru 

ochrany, bez ohledu na to, zda služby jsou 

poskytovány profesionály nebo 

neprofesionály; zdůrazňuje zejména 

význam ochrany spotřebitelů při 

vzájemných operacích; vítá iniciativu 

Komise s cílem zajistit odpovídající 

spotřebitelské právo a předcházet 

zneužívání ekonomiky sdílení; uznává, že 

platformy mohou zajistit některé formy 

ochrany spotřebitelů bez nutnosti 

regulace; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  173 

Jiří Pospíšil 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. je přesvědčen, že spotřebitelé by 

měli požívat vysokou a účinnou míru 

ochrany, bez ohledu na to, zda služby jsou 

poskytovány profesionály nebo 

neprofesionály; zdůrazňuje zejména 

význam ochrany spotřebitelů při 

vzájemných operacích; vítá iniciativu 

Komise s cílem zajistit odpovídající 

spotřebitelské právo a předcházet 

zneužívání ekonomiky sdílení; 

17. je přesvědčen, že spotřebitelé by 

měli požívat vysokou a účinnou míru 

ochrany, bez ohledu na to, zda služby jsou 

poskytovány profesionály nebo 

neprofesionály; zdůrazňuje zejména 

význam ochrany spotřebitelů při 

vzájemných operacích; vítá cíl zajistit 

odpovídající spotřebitelské právo 

a předcházet zneužívání ekonomiky 

sdílení; 

Or. cs 

 

Pozměňovací návrh  174 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. je přesvědčen, že spotřebitelé by 

měli požívat vysokou a účinnou míru 

ochrany, bez ohledu na to, zda služby jsou 

poskytovány profesionály nebo 

neprofesionály; zdůrazňuje zejména 

význam ochrany spotřebitelů při 

vzájemných operacích; vítá iniciativu 

Komise s cílem zajistit odpovídající 

spotřebitelské právo a předcházet 

zneužívání ekonomiky sdílení; 

17. je přesvědčen, že spotřebitelé by 

měli požívat vysokou a účinnou míru 

ochrany, bez ohledu na to, zda služby jsou 

poskytovány profesionály nebo 

neprofesionály; zdůrazňuje zejména 

význam ochrany spotřebitelů při 

vzájemných operacích; vítá iniciativu 

Komise s cílem zajistit odpovídající 

spotřebitelské právo a předcházet 

zneužívání ekonomiky sdílení; zdůrazňuje, 

že při poskytování nebo přijímání služeb 

v rámci ekonomiky sdílení je důležité 

hledat řešení, která zlepšují bezpečnost 
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spotřebitelů a minimalizují rizika násilí na 

základě pohlaví; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  175 

Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. je přesvědčen, že spotřebitelé by 

měli požívat vysokou a účinnou míru 

ochrany, bez ohledu na to, zda služby jsou 

poskytovány profesionály nebo 

neprofesionály; zdůrazňuje zejména 

význam ochrany spotřebitelů při 

vzájemných operacích; vítá iniciativu 

Komise s cílem zajistit odpovídající 

spotřebitelské právo a předcházet 

zneužívání ekonomiky sdílení; 

17. je přesvědčen, že spotřebitelé by 

měli požívat vysokou a účinnou míru 

ochrany, bez ohledu na to, zda služby jsou 

poskytovány profesionály nebo 

neprofesionály; zdůrazňuje zejména 

význam ochrany spotřebitelů při 

vzájemných operacích; vítá iniciativu 

Komise s cílem zajistit odpovídající 

spotřebitelské právo a předcházet 

zneužívání ekonomiky sdílení; zdůrazňuje, 

že při poskytování nebo přijímání služeb 

v rámci ekonomiky sdílení je důležité 

hledat řešení, která zlepšují bezpečnost 

spotřebitelů a minimalizují rizika násilí na 

základě pohlaví; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  176 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. je přesvědčen, že spotřebitelé by 

měli požívat vysokou a účinnou míru 

ochrany, bez ohledu na to, zda služby jsou 

17. je přesvědčen, že spotřebitelé by 

měli požívat vysokou a účinnou míru 

ochrany, bez ohledu na to, zda služby jsou 
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poskytovány profesionály nebo 

neprofesionály; zdůrazňuje zejména 

význam ochrany spotřebitelů při 

vzájemných operacích; vítá iniciativu 

Komise s cílem zajistit odpovídající 

spotřebitelské právo a předcházet 

zneužívání ekonomiky sdílení; 

poskytovány profesionály nebo 

neprofesionály; zdůrazňuje zejména 

význam ochrany spotřebitelů při 

vzájemných operacích; vítá iniciativu 

Komise s cílem zajistit odpovídající 

spotřebitelské právo a předcházet 

zneužívání ekonomiky sdílení; zdůrazňuje, 

že je třeba mít větší jasno v rámci ochrany 

spotřebitelů ve sporných případech; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  177 

Olga Sehnalová 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 17a. Konstatuje, že by spotřebitelé měli 

mít přístup k informacím o tom, zda 

nemohou být recenze dalších uživatelů 

služeb ovlivňovány ze strany 

poskytovatele, například placenou 

reklamou; 

Or. cs 

 

Pozměňovací návrh  178 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 17a. konstatuje, že obtěžování 

představuje mimořádnou výzvu pro 

rovnost žen a mužů v oblasti služeb 

ekonomiky sdílení; zdůrazňuje, že zatímco 

politika „nulové tolerance“ vůči 

obtěžování, kterou přijalo mnoho 



 

AM\1116419CS.docx 85/174 PE599.597v01-00 

 CS 

platforem, představuje osvědčený postup, 

který je nutné v tomto odvětví dále 

posilovat, dotčené platformy musí 

upřednostnit prevenci obtěžování 

a uvažovat rovněž o vytvoření jasných 

postupů pro hlášení případů zneužití 

uživatelů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  179 

Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 17a. konstatuje, že obtěžování 

představuje mimořádnou výzvu pro 

rovnost žen a mužů v oblasti služeb 

ekonomiky sdílení; zdůrazňuje, že zatímco 

politika „nulové tolerance“ vůči 

obtěžování, kterou přijalo mnoho 

platforem, představuje osvědčený postup, 

který je nutné v tomto odvětví dále 

posilovat, dotčené platformy musí 

upřednostnit prevenci obtěžování 

a uvažovat rovněž o vytvoření jasných 

postupů pro hlášení případů zneužití 

uživatelů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  180 

Olga Sehnalová 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 
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 17b. Domnívá se, že pokud subjekty 

zprostředkovávající uzavírání smluv 

v oblasti sdílené ekonomiky nemají vlastní 

propracované mechanismy a opatření pro 

řešení případných sporů, může být pro 

spotřebitele složité se domoci svých práv; 

Or. cs 

 

Pozměňovací návrh  181 

Olga Sehnalová 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 c (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 17 c. Spotřebitelé poptávající služby 

v rámci sdílené ekonomiky, by měli být 

seznámeni se svými právy a povinnostmi, 

pokud uzavírají smlouvu 

s nepodnikatelem, a měl by jim být 

vysvětlen rozdíl oproti právům 

a povinnostem, které mají při uzavření 

smlouvy s podnikatelem; 

Or. cs 

 

Pozměňovací návrh  182 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. zdůrazňuje, že v mnoha případech 

jsou v ekonomice sdílení stále potřebné 

předpisy na ochranu spotřebitelů, zejména 

v důsledku přetrvávající asymetrické 

informovanosti nebo nedostatečnému 

výběru; 

vypouští se 

Or. pl 
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Pozměňovací návrh  183 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. zdůrazňuje, že v mnoha případech 

jsou v ekonomice sdílení stále potřebné 

předpisy na ochranu spotřebitelů, zejména 

v důsledku přetrvávající asymetrické 

informovanosti nebo nedostatečnému 

výběru; 

18. pokud nadále existují subjekty, 

jimž dominuje trh, a v důsledku toho 

neexistuje dostatečný výběr nebo 

hospodářská soutěž, mohly by být stále 

potřebné klasické předpisy na ochranu 

spotřebitelů a kroky, které zajistí přístup 

nových subjektů na místní nebo 

regionální trh; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  184 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. zdůrazňuje, že v mnoha případech 

jsou v ekonomice sdílení stále potřebné 

předpisy na ochranu spotřebitelů, zejména 

v důsledku přetrvávající asymetrické 

informovanosti nebo nedostatečnému 

výběru; 

18. zdůrazňuje, že v ekonomice sdílení 

jsou stále potřebné předpisy na ochranu 

spotřebitelů tam, kde přetrvává 

asymetrická informovanost nebo 

nedostatečný výběr; proto zdůrazňuje, že 

nutnost ochrany spotřebitele by měla být 

založena především na posouzení, do jaké 

míry technologie řeší asymetrii v oblasti 

informovanosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  185 
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Nicola Danti, Kerstin Westphal, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, 

Virginie Rozière, Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, 

Anna Hedh, Pina Picierno, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Lucy Anderson 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. zdůrazňuje, že v mnoha případech 

jsou v ekonomice sdílení stále potřebné 

předpisy na ochranu spotřebitelů, zejména 

v důsledku přetrvávající asymetrické 

informovanosti nebo nedostatečnému 

výběru; 

18. zdůrazňuje, že v mnoha případech 

jsou v důsledku přetrvávající asymetrické 

informovanosti nebo nedostatečnému 

výběru v ekonomice sdílení stále potřebné 

předpisy na ochranu spotřebitelů, zejména 

pokud jde o povinnost informovanosti 

a transparentnosti zúčastněných stran; 

zdůrazňuje, že transparentnost je důležitá 

pro ochranu spotřebitelů a pro rozvoj 

důvěry v ekonomice sdílení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  186 

Anna Hedh 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. zdůrazňuje, že v mnoha případech 

jsou v ekonomice sdílení stále potřebné 

předpisy na ochranu spotřebitelů, zejména 

v důsledku přetrvávající asymetrické 

informovanosti nebo nedostatečnému 

výběru; 

18. zdůrazňuje, že v ekonomice sdílení 

jsou stále potřebné předpisy na ochranu 

spotřebitelů, zejména v důsledku 

přetrvávající asymetrické informovanosti 

nebo nedostatečnému výběru; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  187 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. zdůrazňuje, že v mnoha případech 

jsou v ekonomice sdílení stále potřebné 

předpisy na ochranu spotřebitelů, zejména 

v důsledku přetrvávající asymetrické 

informovanosti nebo nedostatečnému 

výběru; 

18. zdůrazňuje, že v mnoha případech 

jsou v ekonomice sdílení stále potřebné 

předpisy na ochranu spotřebitelů; je rovněž 

přesvědčen, že ekonomika sdílení 

v mnoha případech zmocňuje spotřebitele 

prostřednictvím dodatečných informací 

a výběru, přestože existují i oblasti, kde 

tomu tak není, zejména v důsledku 

přetrvávající asymetrické informovanosti 

nebo nedostatečnému výběru; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  188 

Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 11a. poukazuje na to, že mnoho z toho, 

co nabízí ekonomika sdílení, se opírá 

o hodnocení zákazníků a že velmi mnoho 

poskytovatelů získává konkurenční 

výhodu na základě falešných hodnocení; 

proto zdůrazňuje, že by měly být zaručeny 

kontroly ze strany nezávislých 

akreditovaných orgánů potvrzující, že 

hodnocení nejsou falešná; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  189 

Nicola Danti, Kerstin Westphal, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, 

Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio 

Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Pina Picierno, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, 

Lucy Anderson 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18a. zdůrazňuje, že je důležité zaručit 

spotřebitelům odpovídající informace 

o platném právním režimu každé operace, 

o kritériích používaných pro určení 

profesionální nebo neprofesionální 

povahy operace a z toho plynoucích 

právech a právních povinnostech; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  190 

Olga Sehnalová 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18a. Připomíná, že klíčový význam pro 

zajištění ochrany spotřebitele má 

bezpečnost výrobků, které jsou uváděny 

na trh; považuje za zásadní, aby 

ekonomika sdílení garantovala bezpečnost 

nabízených výrobků a služeb pro 

uživatele; 

Or. cs 

 

Pozměňovací návrh  191 

Olga Sehnalová 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18b. Je přesvědčen, že by platformy 

sdílení měly být povinné vždy vést 

evidenci, ze které bude možné dohledat 

všechny jimi zprostředkované smluvní 

vztahy včetně obou smluvních stran, a to 

zejména za účelem řešení případných 
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sporů; 

Or. cs 

 

Pozměňovací návrh  192 

Olga Sehnalová 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 c (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18c. Zdůrazňuje, že prostřednictvím 

sdílené ekonomiky nemůže být obcházena 

legislativa, zaručující ochranu 

spotřebitele, bezpečnost nebo ochranu 

veřejného zdraví; 

Or. cs 

 

Pozměňovací návrh  193 

Olga Sehnalová 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 d (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18d. Upozorňuje, že pro spotřebitele 

totiž nemusí být vždy jasné, s kým v rámci 

ekonomiky sdílení uzavírají smlouvu 

a jaký právní režim se na ni aplikuje; je 

přesvědčen, že dostatečná identifikace 

uživatelů využívajících služby ekonomiky 

sdílení se jeví jako nezbytné opatření, jež 

může zamezit případným nedorozuměním 

a pomoci vymahatelnosti práva; 

Or. cs 

 

Pozměňovací návrh  194 

Adam Szejnfeld 
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Návrh usnesení 

Bod 19 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vyzývá Komisi, aby vyjasnila režim 

odpovědnosti platforem sdílení, který by 

mohl posílit odpovědné chování a zvýšit 

důvěru uživatelů; 

vypouští se 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  195 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vyzývá Komisi, aby vyjasnila režim 

odpovědnosti platforem sdílení, který by 

mohl posílit odpovědné chování a zvýšit 

důvěru uživatelů; 

19. zdůrazňuje, že na platformy 

ekonomiky sdílení se v plné míře 

uplatňuje rámec pro elektronický obchod, 

a proto by tyto online platformy měly 

využívat režim omezené odpovědnosti 

v souladu s podmínkami, které stanoví 

směrnice o elektronickém obchodu; 

nicméně uznává, že pro stanovení míry 

kontroly a znalostí, které má platforma 

o informacích, které hostí, není dostatek 

právní jistoty a jasnosti; vyzývá Komisi, 

aby vydala další pokyny k uplatňování 

kritérií, kterými lze stanovit, zda platforma 

poskytuje další služby, či zda je pouhým 

poskytovatelem hostingových služeb, a 

k možnosti, aby poskytovatelé 

hostingových služeb přijímali dobrovolná 

opatření s cílem posílit odpovědné chování 

a zvýšit důvěru uživatelů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  196 
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Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vyzývá Komisi, aby vyjasnila režim 

odpovědnosti platforem sdílení, který by 

mohl posílit odpovědné chování a zvýšit 

důvěru uživatelů; 

19. zdůrazňuje, že zatímco na 

zprostředkovatele se vztahují všechny 

právní předpisy EU, včetně předpisů 

v oblasti ochrany spotřebitele 

a hospodářské soutěže, a musí je 

dodržovat, odpovědná bezpečná útočiště 

zprostředkovatelů jsou důležitá pro 

ochranu otevřenosti internetu, základní 

práva, právní jistotu a inovace; v této 

souvislosti uznává, že ustanovení 

směrnice pro oblast elektronického 

obchodu o odpovědnosti zprostředkovatelů 

musí obstát v budoucnu a musí být 

technologicky neutrální; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  197 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vyzývá Komisi, aby vyjasnila režim 

odpovědnosti platforem sdílení, který by 

mohl posílit odpovědné chování a zvýšit 

důvěru uživatelů; 

19. připomíná směrnici 

o elektronickém obchodu a požadavky 

týkající se odpovědnosti 

zprostředkovatelů; zároveň vyzývá 

platformy, aby přijaly dobrovolná opatření 

s cílem posílit odpovědné chování a zvýšit 

důvěru uživatelů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  198 

Igor Šoltes, Julia Reda 



 

PE599.597v01-00 94/174 AM\1116419CS.docx 

CS 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vyzývá Komisi, aby vyjasnila režim 

odpovědnosti platforem sdílení, který by 

mohl posílit odpovědné chování a zvýšit 

důvěru uživatelů; 

19. vítá oznámení Komise o tom, že 

stávající režim odpovědnosti platforem 

zůstane zakotvený ve směrnici 

o elektronickém obchodu, která je zásadní 

pro rozvoj platforem ekonomiky sdílení; 
vyzývá Komisi, aby prosadila legislativní 

návrh a vyjasnila postupy pro oznámení 

protiprávního obsahu a přijetí opatření, 

které budou platné mimo jiné pro 

platformy sdílení a které by mohly posílit 

odpovědné chování a zvýšit důvěru 

uživatelů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  199 

Philippe Juvin 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vyzývá Komisi, aby vyjasnila režim 

odpovědnosti platforem sdílení, který by 

mohl posílit odpovědné chování a zvýšit 

důvěru uživatelů; 

19. vyzývá Komisi, aby rychle 

vyjasnila režim odpovědnosti platforem 

sdílení, aby zlepšila jejich odpovědné 

chování, zajistila dostatečnou právní 

jistotu a zvýšila tak důvěru uživatelů; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  200 

Jiří Maštálka 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vyzývá Komisi, aby vyjasnila režim 

odpovědnosti platforem sdílení, který by 

mohl posílit odpovědné chování a zvýšit 

důvěru uživatelů; 

19. vyzývá Komisi, aby vyjasnila režim 

odpovědnosti platforem sdílení, s cílem 

podpořit jejich odpovědné chování 

a zvýšit důvěru uživatelů a zajistit 

transparentnost; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  201 

Nicola Danti, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, 

Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Pina Picierno, Marc Tarabella, 

Christel Schaldemose, Lucy Anderson 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vyzývá Komisi, aby vyjasnila režim 

odpovědnosti platforem sdílení, který by 

mohl posílit odpovědné chování a zvýšit 

důvěru uživatelů; 

19. vyzývá Komisi, aby vyjasnila režim 

odpovědnosti platforem sdílení – který by 

mohl posílit odpovědné chování a zvýšit 

důvěru uživatelů – aby posoudila jejich 

povinnosti na základě již existujících 

předpisů a zvážila, zda jsou v tomto 

ohledu potřebné právní předpisy ad hoc; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  202 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vyzývá Komisi, aby vyjasnila režim 

odpovědnosti platforem sdílení, který by 

mohl posílit odpovědné chování a zvýšit 

důvěru uživatelů; 

19. vyzývá Komisi, aby vyjasnila režim 

odpovědnosti platforem sdílení a zároveň 

upřesnila, zda platformy, které působí 

v odvětvích, jež představují riziko pro 

bezpečnost uživatelů, musí zajistit, aby 

poskytovatelé služeb měli příslušné 
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vzdělání, a to s cílem posílit odpovědné 

chování a zvýšit důvěru uživatelů; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  203 

Alessandra Mussolini, Lara Comi, Aldo Patriciello 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vyzývá Komisi, aby vyjasnila režim 

odpovědnosti platforem sdílení, který by 

mohl posílit odpovědné chování a zvýšit 

důvěru uživatelů; 

19. vyzývá Komisi, aby vyjasnila režim 

odpovědnosti platforem sdílení, s cílem 

posílit jejich odpovědné chování a zvýšit 

důvěru uživatelů; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  204 

Maria Grapini 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vyzývá Komisi, aby vyjasnila režim 

odpovědnosti platforem sdílení, který by 

mohl posílit odpovědné chování a zvýšit 

důvěru uživatelů; 

19. vyzývá Komisi, aby vyjasnila režim 

odpovědnosti platforem sdílení, který by 

mohl posílit odpovědné chování a zvýšit 

důvěru uživatelů; domnívá se, že v této 

souvislosti je potřebná výroční zpráva 

Komise; 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  205 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 

 

Návrh usnesení 
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Bod 19 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 19a. zdůrazňuje, že je třeba vyjasnit 

ustanovení o odpovědnosti pro 

poskytovatele zboží a služeb a související 

online platformy na základě směrnice 

2004/113/ES, kterou se zavádí zásada 

rovného zacházení s muži a ženami 

v přístupu ke zboží a službám a jejich 

poskytování, zejména v případech 

obtěžování třetí stranou, které se týká 

převážně žen; vyzývá Komisi, aby v tomto 

směru provedla právní analýzu a vydala 

pokyny; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  206 

Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 19a. zdůrazňuje, že je třeba vyjasnit 

ustanovení o odpovědnosti pro 

poskytovatele zboží a služeb a související 

online platformy na základě směrnice 

2004/113/ES, kterou se zavádí zásada 

rovného zacházení s muži a ženami 

v přístupu ke zboží a službám a jejich 

poskytování, zejména v případech 

obtěžování třetí stranou, které se týká 

převážně žen; vyzývá Komisi, aby v tomto 

směru provedla právní analýzu a vydala 

pokyny; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  207 

Antonio López-Istúriz White 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 19a. vyzývá k přijetí kroků, které zaručí 

plné využívání pravidel ochrany 

spotřebitele a jejich neustálé dodržování 

ze strany příležitostných poskytovatelů 

služeb na stejném nebo srovnatelném 

základě jako u profesionálních 

poskytovatelů služeb; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  208 

Olga Sehnalová 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 19a. Připomíná, že v souvislosti se 

sdílenou ekonomikou nelze opomenout 

ochranu osobních údajů, neboť většina 

subjektů zprostředkovávající uzavírání 

smluv využívá online platforem, 

prostřednictvím nichž získává od uživatelů 

velké množství dat; připomíná, že tyto data 

mohou být často předávána dalším 

subjektům; 

Or. cs 

 

Pozměňovací návrh  209 

Olga Sehnalová 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 b (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 19b. je přesvědčen, že uživatelé 

platforem sdílení by měli mít možnost 

přenosu svých osobních údajů k jinému 

subjektu 

Or. cs 

 

Pozměňovací návrh  210 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. vyzývá Komisi k dalšímu 

přezkoumání právních předpisů EU s cílem 

omezit nejistoty týkající se předpisů 

platných pro obchodní modely založené na 

spolupráci a posoudit, zda jsou žádoucí 

nové nebo změněné předpisy; 

20. vyzývá Komisi k dalšímu 

přezkoumání právních předpisů EU s cílem 

omezit nejistoty týkající se předpisů 

platných pro obchodní modely založené na 

spolupráci; 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  211 

Philippe Juvin 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. vyzývá Komisi k dalšímu 

přezkoumání právních předpisů EU s cílem 

omezit nejistoty týkající se předpisů 

platných pro obchodní modely založené na 

spolupráci a posoudit, zda jsou žádoucí 

nové nebo změněné předpisy; 

20. vyzývá Komisi k dalšímu 

přezkoumání právních předpisů EU s cílem 

omezit nejistoty týkající se předpisů 

platných pro obchodní modely založené na 

spolupráci, zaručit dostatečnou právní 

jistotu pro všechny subjekty ekonomiky 

sdílení a posoudit, zda jsou nezbytné nové 

nebo změněné předpisy; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  212 

Vicky Ford, Dita Charanzová, Daniel Dalton 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. vyzývá Komisi k dalšímu 

přezkoumání právních předpisů EU s cílem 

omezit nejistoty týkající se předpisů 

platných pro obchodní modely založené na 

spolupráci a posoudit, zda jsou žádoucí 

nové nebo změněné předpisy; 

20. vyzývá Komisi k dalšímu 

přezkoumání právních předpisů EU s cílem 

omezit nejistoty týkající se předpisů 

platných pro obchodní modely založené na 

spolupráci a posoudit, zda jsou vhodné 

nové nebo změněné předpisy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  213 

Pina Picierno 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. vyzývá Komisi k dalšímu 

přezkoumání právních předpisů EU s cílem 

omezit nejistoty týkající se předpisů 

platných pro obchodní modely založené na 

spolupráci a posoudit, zda jsou žádoucí 

nové nebo změněné předpisy; 

20. vyzývá Komisi k dalšímu 

přezkoumání právních předpisů EU s cílem 

omezit nejistoty týkající se předpisů 

platných pro obchodní modely založené na 

spolupráci a posoudit, zda jsou žádoucí 

nové nebo změněné předpisy; naléhavě 

žádá Komisi, aby především posoudila 

potřebu nových pravidel týkajících se 

aktivních zprostředkovatelů, která by se 

týkala požadavků na informace 

a transparentnost, norem hloubkové 

analýzy, neplnění a odpovědnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  214 

Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz 
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Návrh usnesení 

Bod 21 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. je přesvědčen, že všechny nové 

právní předpisy by měly vymáhat 

samosprávné schopnosti platforem; je 

přesvědčen, že samy platformy sdílení by 

mohly sehrát aktivní úlohu v takovém 

novém regulačním prostředí tím, že by 

uváděly na pravou míru asymetrické 

informace a další nedostatky trhu, které 

jsou tradičně řešeny prostřednictvím 

předpisů, zejména pomocí digitálních 

mechanismů budování důvěry; 

vypouští se 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  215 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. je přesvědčen, že všechny nové 

právní předpisy by měly vymáhat 

samosprávné schopnosti platforem; je 

přesvědčen, že samy platformy sdílení by 

mohly sehrát aktivní úlohu v takovém 

novém regulačním prostředí tím, že by 

uváděly na pravou míru asymetrické 

informace a další nedostatky trhu, které 

jsou tradičně řešeny prostřednictvím 

předpisů, zejména pomocí digitálních 

mechanismů budování důvěry; 

vypouští se 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  216 
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Anna Maria Corazza Bildt, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, Antonio López-Istúriz 

White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. je přesvědčen, že všechny nové 

právní předpisy by měly vymáhat 

samosprávné schopnosti platforem; je 

přesvědčen, že samy platformy sdílení by 

mohly sehrát aktivní úlohu v takovém 

novém regulačním prostředí tím, že by 

uváděly na pravou míru asymetrické 

informace a další nedostatky trhu, které 

jsou tradičně řešeny prostřednictvím 

předpisů, zejména pomocí digitálních 

mechanismů budování důvěry; 

21. je přesvědčen, že celý nový právní 

rámec by měl vymáhat samosprávné 

schopnosti platforem; je přesvědčen, že 

samy platformy sdílení by mohly sehrát 

aktivní úlohu v takovém novém regulačním 

prostředí zejména pomocí digitálních 

mechanismů budování důvěry; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  217 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. je přesvědčen, že všechny nové 

právní předpisy by měly vymáhat 

samosprávné schopnosti platforem; je 

přesvědčen, že samy platformy sdílení by 

mohly sehrát aktivní úlohu v takovém 

novém regulačním prostředí tím, že by 

uváděly na pravou míru asymetrické 

informace a další nedostatky trhu, které 

jsou tradičně řešeny prostřednictvím 

předpisů, zejména pomocí digitálních 

mechanismů budování důvěry; 

21. je přesvědčen, že všechny nové 

právní předpisy by se měly soustředit na 

následnou, nikoli předběžnou regulaci, 

a že by měly být v co největší míře 

vymáhány samosprávné schopnosti 

platforem a vzájemné hodnocení; je 

přesvědčen, že samy platformy sdílení by 

mohly sehrát aktivní úlohu v novém 

regulačním prostředí tím, že by uváděly na 

pravou míru asymetrické informace a další 

nedostatky trhu, které jsou tradičně řešeny 

prostřednictvím předpisů, zejména pomocí 

digitálních mechanismů budování důvěry; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  218 

Philippe Juvin 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. je přesvědčen, že všechny nové 

právní předpisy by měly vymáhat 

samosprávné schopnosti platforem; je 

přesvědčen, že samy platformy sdílení by 

mohly sehrát aktivní úlohu v takovém 

novém regulačním prostředí tím, že by 

uváděly na pravou míru asymetrické 

informace a další nedostatky trhu, které 

jsou tradičně řešeny prostřednictvím 

předpisů, zejména pomocí digitálních 

mechanismů budování důvěry; 

21. je přesvědčen, že všechny nové 

právní předpisy by měly vymáhat 

samosprávné schopnosti platforem; je 

přesvědčen, že samy platformy sdílení by 

mohly sehrát aktivní úlohu v takovém 

novém regulačním prostředí tím, že by 

uváděly na pravou míru asymetrické 

informace a další nedostatky trhu, zejména 

pomocí digitálních mechanismů sledování 

za účelem budování důvěry uživatelů; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  219 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. je přesvědčen, že všechny nové 

právní předpisy by měly vymáhat 

samosprávné schopnosti platforem; je 

přesvědčen, že samy platformy sdílení by 

mohly sehrát aktivní úlohu v takovém 

novém regulačním prostředí tím, že by 

uváděly na pravou míru asymetrické 

informace a další nedostatky trhu, které 

jsou tradičně řešeny prostřednictvím 

předpisů, zejména pomocí digitálních 

mechanismů budování důvěry; 

21. je přesvědčen, že všechny nové 

právní předpisy by měly vymáhat 

samosprávné schopnosti platforem; je 

přesvědčen, že samy platformy sdílení 

mohou sehrát aktivní úlohu při tvorbě 

nového regulačního prostředí tím, že 

uvedou na pravou míru asymetrické 

informace a další nedostatky trhu, které 

jsou tradičně řešeny prostřednictvím 

předpisů, zejména pomocí digitálních 

mechanismů budování důvěry; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  220 

Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. je přesvědčen, že všechny nové 

právní předpisy by měly vymáhat 

samosprávné schopnosti platforem; je 

přesvědčen, že samy platformy sdílení by 

mohly sehrát aktivní úlohu v takovém 

novém regulačním prostředí tím, že by 

uváděly na pravou míru asymetrické 

informace a další nedostatky trhu, které 

jsou tradičně řešeny prostřednictvím 

předpisů, zejména pomocí digitálních 

mechanismů budování důvěry; 

21. je přesvědčen, že všechny nové 

právní předpisy by měly vymáhat 

samosprávné schopnosti platforem; je 

přesvědčen, že samy platformy sdílení by 

mohly sehrát aktivní úlohu v takovém 

novém regulačním prostředí tím, že by 

uváděly na pravou míru asymetrické 

informace a další nedostatky trhu, které 

jsou tradičně řešeny prostřednictvím 

předpisů, zejména pomocí digitálních 

mechanismů budování důvěry, nadále 

považuje samoregulační označení kvality 

jako takové za nevhodné za účelem 

dosažení bezpečnosti a standardů kvality 

služeb; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  221 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. je přesvědčen, že všechny nové 

právní předpisy by měly vymáhat 

samosprávné schopnosti platforem; je 

přesvědčen, že samy platformy sdílení by 

mohly sehrát aktivní úlohu v takovém 

novém regulačním prostředí tím, že by 

uváděly na pravou míru asymetrické 

informace a další nedostatky trhu, které 

jsou tradičně řešeny prostřednictvím 

21. je přesvědčen, že všechny nové 

právní předpisy by měly vymáhat 

samosprávné schopnosti platforem; je 

přesvědčen, že samy platformy sdílení by 

mohly sehrát aktivní úlohu v takovém 

novém regulačním prostředí tím, že by 

uváděly na pravou míru asymetrické 

informace a další nedostatky trhu, které 

jsou tradičně řešeny prostřednictvím 
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předpisů, zejména pomocí digitálních 

mechanismů budování důvěry; 

předpisů, zejména pomocí digitálních 

mechanismů budování důvěry; vítá, že se 

mnoho platforem snaží vyhýbat 

zkreslování v rámci mechanismů recenzí 

nabízených služeb, a naléhavě žádá, aby 

se všechny platformy v této oblasti 

zavázaly, že hodnocení uživatelů budou 

pravdivá a manipulace budou omezeny; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  222 

Nicola Danti, Kerstin Westphal, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, 

Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, Biljana Borzan, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna 

Hedh, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Lucy Anderson 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 21a. vítá mechanismy budování důvěry, 

které zavedly některé platformy, včetně 

stanovení účinného a spolehlivého 

systému přezkumu a pověsti, jež uplatňují 

záruky nebo pojištění, ověřování 

totožnosti neprofesionálů a výrobců-

spotřebitelů – jako jsou mechanismy 

předběžného šetření – a vývoj bezpečných 

a transparentnějších platebních systémů; 

vyzývá platformy sdílení, aby využívaly 

osvědčené postupy, poskytovaly informace 

a zvyšovaly povědomí o právních 

povinnostech svých uživatelů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  223 

Anna Maria Corazza Bildt, Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 21a. zdůrazňuje, že digitální 

mechanismy budování důvěry, jako je 

zpětná vazba formou recenzí, jsou 

důležitou součástí ekonomiky sdílení; 

proto považuje za nezbytné řádným 

způsobem řešit jejich zneužívání, 

například formou nezávislých kontrol 

recenzí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  224 

Anna Hedh 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 21a. zdůrazňuje význam soudržných 

právních předpisů, které zajišťují řádné 

fungování vnitřního trhu pro všechny, 

a vyzývá Komisi, aby dříve, než zavede 

nové právní předpisy, které by mohly vést 

k roztříštění vnitřního trhu, zachovala 

stávající pravidla a právní předpisy 

v oblasti práv pracovníků a spotřebitelů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  225 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 21a. je znepokojen mnoha případy 

podvodů v oblasti ekonomických operací 

v rámci ekonomiky sdílení; proto vybízí 

platformy, aby zajistily odpovídající 
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systémy kontroly online plateb, které by 

minimalizovaly riziko podvodů, a aby 

stanovily mechanismy řešení stížností tak, 

aby zvýšily důvěru spotřebitelů; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  226 

Nicola Danti, Kerstin Westphal, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Virginie Rozière, 

Biljana Borzan, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, 

Lucy Anderson 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 21b. vítá všechny iniciativy zaměřené 

na posílení důvěry a transparentnosti 

hodnoticích mechanismů a zavádění 

kritérií hodnocení pověsti v rámci 

obchodních modelů ekonomiky sdílení; 

považuje dvoucestné mechanismy 

hodnocení a dobrovolné přijetí 

certifikačních systémů za dobrý příklad, 

jak se vyhnout zneužívání, manipulacím 

a falešné zpětné vazbě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  227 

Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Collin-Langen, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. zároveň je rozhodně přesvědčen, že 

tyto samosprávné kapacity nepodrývají 

potřebu regulace, zejména u nedostatků 

trhu, které nemohou řešit platformy, a 

u dalších normativních cílů (např. 

vypouští se 
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odstraňování nerovností, podpora 

poctivosti, začleňování a otevřenosti atd.); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  228 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. zároveň je rozhodně přesvědčen, že 

tyto samosprávné kapacity nepodrývají 

potřebu regulace, zejména u nedostatků 

trhu, které nemohou řešit platformy, a 

u dalších normativních cílů (např. 

odstraňování nerovností, podpora 

poctivosti, začleňování a otevřenosti atd.); 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  229 

Andreas Schwab 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. zároveň je rozhodně přesvědčen, že 

tyto samosprávné kapacity nepodrývají 

potřebu regulace, zejména u nedostatků 

trhu, které nemohou řešit platformy, a 

u dalších normativních cílů (např. 

odstraňování nerovností, podpora 

poctivosti, začleňování a otevřenosti atd.); 

vypouští se 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  230 
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Adam Szejnfeld 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. zároveň je rozhodně přesvědčen, že 

tyto samosprávné kapacity nepodrývají 

potřebu regulace, zejména u nedostatků 

trhu, které nemohou řešit platformy, a 

u dalších normativních cílů (např. 

odstraňování nerovností, podpora 

poctivosti, začleňování a otevřenosti atd.); 

vypouští se 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  231 

Marcus Pretzell 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. zároveň je rozhodně přesvědčen, že 

tyto samosprávné kapacity nepodrývají 

potřebu regulace, zejména u nedostatků 

trhu, které nemohou řešit platformy, a 

u dalších normativních cílů (např. 

odstraňování nerovností, podpora 

poctivosti, začleňování a otevřenosti atd.); 

vypouští se 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  232 

Vicky Ford, Dita Charanzová, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. zároveň je rozhodně přesvědčen, že 

tyto samosprávné kapacity nepodrývají 

22. vzhledem k tomu, že se ukázalo, že 

samoregulace je dobrou alternativou 
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potřebu regulace, zejména u nedostatků 

trhu, které nemohou řešit platformy, a 

u dalších normativních cílů (např. 

odstraňování nerovností, podpora 

poctivosti, začleňování a otevřenosti atd.); 

k předběžné regulaci, zejména v oblasti 

ekonomiky sdílení, díky novému rozvoji 

technologií, jako jsou dvoucestné 

mechanismy hodnocení; konstatuje, že 

spokojenost zákazníků se službami 

ekonomiky sdílení je mnohem vyšší než 

v tradičních odvětvích; zároveň je 

rozhodně přesvědčen, že tyto samosprávné 

kapacity nenahrazují potřebu regulace, 

jako je směrnice o službách, směrnice 

o elektronickém obchodu a spotřebitelské 

právo EU, které zajišťují soudržnost 

a komplementaritu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  233 

Jiří Pospíšil 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. zároveň je rozhodně přesvědčen, že 

tyto samosprávné kapacity nepodrývají 

potřebu regulace, zejména u nedostatků 

trhu, které nemohou řešit platformy, a 

u dalších normativních cílů (např. 

odstraňování nerovností, podpora 

poctivosti, začleňování a otevřenosti atd.); 

22. zároveň se domnívá, že tyto 

samosprávné kapacity nepodrývají potřebu 

regulace, zejména u nedostatků trhu, které 

nemohou řešit platformy, a u dalších 

normativních cílů (např. odstraňování 

nerovností, podpora poctivosti, začleňování 

a otevřenosti atd.); 

Or. cs 

 

Pozměňovací návrh  234 

Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. zároveň je rozhodně přesvědčen, že 22. zároveň je rozhodně přesvědčen, že 
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tyto samosprávné kapacity nepodrývají 

potřebu regulace, zejména u nedostatků 

trhu, které nemohou řešit platformy, a 

u dalších normativních cílů (např. 

odstraňování nerovností, podpora 

poctivosti, začleňování a otevřenosti atd.); 

tyto samosprávné kapacity nepodrývají 

potřebu regulace, zejména u nedostatků 

trhu, které nemohou řešit platformy, a 

u dalších normativních cílů (např. 

odstraňování nerovností, podpora 

poctivosti, začleňování a otevřenosti atd.); 

poukazuje na pozitivní zkušenosti, pokud 

jde o předpisy na místní úrovni, jež se řídí 

zásadou transparentnosti informací, 

zásadou účasti, začlenění a řádné správy 

věcí veřejných obecně; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  235 

Renato Soru 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. zároveň je rozhodně přesvědčen, že 

tyto samosprávné kapacity nepodrývají 

potřebu regulace, zejména u nedostatků 

trhu, které nemohou řešit platformy, a 

u dalších normativních cílů (např. 

odstraňování nerovností, podpora 

poctivosti, začleňování a otevřenosti atd.); 

22. zároveň je rozhodně přesvědčen, že 

tyto samosprávné kapacity nepodrývají 

potřebu regulace, zejména u nedostatků 

trhu, které nemohou řešit platformy, a 

u dalších normativních cílů (např. 

odstraňování nerovností, podpora 

poctivosti, začleňování a otevřenosti, 

odrazování od monopolů atd.); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  236 

Jiří Maštálka 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. zároveň je rozhodně přesvědčen, že 

tyto samosprávné kapacity nepodrývají 

potřebu regulace, zejména u nedostatků 

22. zároveň je rozhodně přesvědčen, že 

tyto samosprávné kapacity nepodrývají 

potřebu regulace, zejména u nedostatků 
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trhu, které nemohou řešit platformy, a 

u dalších normativních cílů (např. 

odstraňování nerovností, podpora 

poctivosti, začleňování a otevřenosti atd.); 

trhu, které nemohou řešit platformy, a 

u dalších normativních cílů (např. 

odstraňování nerovností, podpora 

poctivosti, začleňování a otevřenosti, boj 

proti černé ekonomice atd.); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  237 

Marcus Pretzell 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. poukazuje na klíčový význam 

objasnění metod, při nichž jsou brána 

v úvahu rozhodnutí založená na 

algoritmech, a záruky přiměřenosti 

algoritmu; zdůrazňuje potřebu prověřit 

případné poškozování soukromí 

způsobené velkými objemy dat, posoudit 

dopad dat na různé části společnosti 

a předcházet diskriminaci; vyzývá Komisi, 

aby předložila účinná kritéria pro rozvoj 

zásad odpovědnosti algoritmu za 

platformy sdílení založené na 

informacích; 

vypouští se 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  238 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. poukazuje na klíčový význam 

objasnění metod, při nichž jsou brána 

v úvahu rozhodnutí založená na 

algoritmech, a záruky přiměřenosti 

23. konstatuje, že může být užitečné 

posoudit používání osobních údajů, 

jestliže to může mít rozdílný dopad na 

rozdílné části společnosti, a předcházet 
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algoritmu; zdůrazňuje potřebu prověřit 

případné poškozování soukromí 

způsobené velkými objemy dat, posoudit 

dopad dat na různé části společnosti 

a předcházet diskriminaci; vyzývá Komisi, 

aby předložila účinná kritéria pro rozvoj 

zásad odpovědnosti algoritmu za 

platformy sdílení založené na 

informacích; 

diskriminaci, ale připomíná, že Evropská 

unie již vybudovala komplexní rámec na 

ochranu osobních údajů a ve svých 

politikách uplatňuje zásady rovnosti 

a zákazu diskriminace; je rozhodně 

přesvědčen, že algoritmy nebo podobné 

duševní vlastnictví nebo obchodní 

tajemství by nemělo být poškozováno 

neurčitými nebo nedostatečně 

definovanými zásadami, neboť tak hrozí 

nebezpečí poškození skutečné hodnoty 

samotných výrobků nebo služeb; domnívá 

se však, že používání automatizovaných 

mechanismů stanovení ceny nebo 

podobných nástrojů, které příliš ovlivňují 

obchodní rozhodování nebo rozhodování 

spotřebitelů a jsou v rozporu s právem 

hospodářské soutěže EU, by mělo být 

přezkoumáno v rámci úlohy, kterou EU 

hraje v protitrustové politice; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  239 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. poukazuje na klíčový význam 

objasnění metod, při nichž jsou brána 

v úvahu rozhodnutí založená na 

algoritmech, a záruky přiměřenosti 

algoritmu; zdůrazňuje potřebu prověřit 

případné poškozování soukromí způsobené 

velkými objemy dat, posoudit dopad dat na 

různé části společnosti a předcházet 

diskriminaci; vyzývá Komisi, aby 

předložila účinná kritéria pro rozvoj zásad 

odpovědnosti algoritmu za platformy 

sdílení založené na informacích; 

23. zdůrazňuje potřebu prověřit 

případné poškozování soukromí způsobené 

velkými objemy dat, posoudit dopad dat na 

různé části společnosti a předcházet 

diskriminaci; 

Or. pl 
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Pozměňovací návrh  240 

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. poukazuje na klíčový význam 

objasnění metod, při nichž jsou brána 

v úvahu rozhodnutí založená na 

algoritmech, a záruky přiměřenosti 

algoritmu; zdůrazňuje potřebu prověřit 

případné poškozování soukromí 

způsobené velkými objemy dat, posoudit 

dopad dat na různé části společnosti 

a předcházet diskriminaci; vyzývá 

Komisi, aby předložila účinná kritéria pro 

rozvoj zásad odpovědnosti algoritmu za 

platformy sdílení založené na informacích; 

23. poukazuje na klíčový význam 

objasnění metod, při nichž jsou brána 

v úvahu rozhodnutí založená na 

algoritmech, a záruky přiměřenosti 

algoritmu; vyzývá Komisi, aby předložila 

účinná kritéria pro rozvoj zásad 

odpovědnosti algoritmu za platformy 

sdílení založené na informacích; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  241 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. poukazuje na klíčový význam 

objasnění metod, při nichž jsou brána 

v úvahu rozhodnutí založená na 

algoritmech, a záruky přiměřenosti 

algoritmu; zdůrazňuje potřebu prověřit 

případné poškozování soukromí 

způsobené velkými objemy dat, posoudit 

dopad dat na různé části společnosti 

a předcházet diskriminaci; vyzývá Komisi, 

aby předložila účinná kritéria pro rozvoj 

zásad odpovědnosti algoritmu za 

platformy sdílení založené na 

informacích; 

23. poukazuje na klíčový význam 

umožnění kontroly automatizovaných 

systémů rozhodování; zdůrazňuje potřebu 

prověřit účinky algoritmů nezávislými 

třetími stranami; vyzývá Komisi, aby 

zapojila členské státy, soukromý sektor 

a příslušné regulační orgány do 

strukturovaného dialogu a předložila 

odvětvová kritéria pro zachování platforem 

sdílení na základě informací s cílem 

reagovat na nedbalé používání 

automatizovaných systémů rozhodování; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  242 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. poukazuje na klíčový význam 

objasnění metod, při nichž jsou brána 

v úvahu rozhodnutí založená na 

algoritmech, a záruky přiměřenosti 

algoritmu; zdůrazňuje potřebu prověřit 

případné poškozování soukromí způsobené 

velkými objemy dat, posoudit dopad dat na 

různé části společnosti a předcházet 

diskriminaci; vyzývá Komisi, aby 

předložila účinná kritéria pro rozvoj zásad 

odpovědnosti algoritmu za platformy 

sdílení založené na informacích; 

23. poukazuje na klíčový význam 

objasnění metod, při nichž jsou brána 

v úvahu rozhodnutí založená na 

algoritmech, a záruky přiměřenosti 

algoritmu; zdůrazňuje potřebu prověřit 

případné poškozování soukromí způsobené 

velkými objemy dat, posoudit dopad dat na 

různé části společnosti a předcházet 

diskriminaci; je znepokojen skutečností, že 

údaje shromážděné platformami obsahují 

v některých případech citlivé informace 

o poskytovatelích služeb a o jejich 

uživatelích, například místo jejich pobytu, 

nebo údaje o jejich kreditní kartě, a proto 

vyzývá platformy, aby transparentním 

způsobem informovaly poskytovatele 

služeb a jejich uživatele 

o shromažďovaných osobních údajích a 

o způsobu, jakým jsou tyto údaje 

zpracovávány, a aby zajistily, aby 

poskytovatelé služeb a jejich uživatelé dali 

výslovný souhlas se zpracováním 

osobních údajů; vyzývá Komisi, aby 

předložila účinná kritéria pro rozvoj zásad 

odpovědnosti algoritmu za platformy 

sdílení založené na informacích; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  243 

Philippe Juvin 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. poukazuje na klíčový význam 

objasnění metod, při nichž jsou brána 

v úvahu rozhodnutí založená na 

algoritmech, a záruky přiměřenosti 

algoritmu; zdůrazňuje potřebu prověřit 

případné poškozování soukromí způsobené 

velkými objemy dat, posoudit dopad dat na 

různé části společnosti a předcházet 

diskriminaci; vyzývá Komisi, aby 

předložila účinná kritéria pro rozvoj zásad 

odpovědnosti algoritmu za platformy 

sdílení založené na informacích; 

23. poukazuje na klíčový význam 

objasnění metod, při nichž jsou brána 

v úvahu rozhodnutí založená na 

algoritmech, a záruky přiměřenosti 

a transparentnosti algoritmu; zdůrazňuje 

potřebu prověřit případné poškozování 

soukromí způsobené velkými objemy dat, 

posoudit dopad dat na různé části 

společnosti a předcházet diskriminaci; 

vyzývá Komisi, aby předložila účinná 

kritéria pro rozvoj zásad odpovědnosti 

algoritmu za platformy sdílení založené na 

informacích; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  244 

Mylène Troszczynski 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. je přesvědčen, že kromě veškerých 

odvětvových předpisů, které mohou být 

potřebné, je třeba vypracovat společný 

horizontální a harmonizovaný regulační 

rámec EU spočívající v kombinaci 

obecných zásad a specifických pravidel; 

vypouští se 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  245 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 
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24. je přesvědčen, že kromě veškerých 

odvětvových předpisů, které mohou být 

potřebné, je třeba vypracovat společný 

horizontální a harmonizovaný regulační 

rámec EU spočívající v kombinaci 

obecných zásad a specifických pravidel; 

vypouští se 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  246 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. je přesvědčen, že kromě veškerých 

odvětvových předpisů, které mohou být 

potřebné, je třeba vypracovat společný 

horizontální a harmonizovaný regulační 

rámec EU spočívající v kombinaci 

obecných zásad a specifických pravidel; 

24. věří, že společný regulační rámec 

EU musí být zaměřený na inovace, 

technologicky neutrální a zárukou 

budoucnosti, přičemž musí stanovit 

specifikace pro jednotlivá odvětví při 

zachování obecných zásad; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  247 

Jiří Pospíšil 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. je přesvědčen, že kromě veškerých 

odvětvových předpisů, které mohou být 

potřebné, je třeba vypracovat společný 

horizontální a harmonizovaný regulační 

rámec EU spočívající v kombinaci 

obecných zásad a specifických pravidel; 

24. je přesvědčen, že kromě veškerých 

odvětvových předpisů, které mohou být 

potřebné, je třeba zvážit vypracování 

společného horizontálního 

a harmonizovaného regulačního rámce 

EU spočívajícího v kombinaci obecných 

zásad a specifických pravidel, a to 

v souladu s dosavadními 

zkušenostmi členských států; 
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Or. cs 

 

Pozměňovací návrh  248 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. je přesvědčen, že kromě veškerých 

odvětvových předpisů, které mohou být 

potřebné, je třeba vypracovat společný 

horizontální a harmonizovaný regulační 

rámec EU spočívající v kombinaci 

obecných zásad a specifických pravidel; 

24. vyzývá Komisi, aby v zájmu 

předcházení dalšímu tříštění jednotného 

trhu posoudila, zda kromě veškerých 

odvětvových předpisů, které mohou být 

potřebné, je třeba vypracovat společný 

horizontální a harmonizovaný regulační 

rámec EU spočívající v obecných 

zásadách; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  249 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. je přesvědčen, že kromě veškerých 

odvětvových předpisů, které mohou být 

potřebné, je třeba vypracovat společný 

horizontální a harmonizovaný regulační 

rámec EU spočívající v kombinaci 

obecných zásad a specifických pravidel; 

24. je přesvědčen, že kromě veškerých 

odvětvových předpisů, které mohou být 

potřebné, je třeba vypracovat společný 

horizontální a harmonizovaný regulační 

rámec EU spočívající v kombinaci 

obecných zásad a specifických pravidel; 

domnívá se, že veškerá regulace zavádějící 

nové požadavky pro subjekty ekonomiky 

sdílení, zejména v oblasti daňové, sociální 

a životního prostředí, by měla být 

přiměřená, jednoduchá a jasná a neměla 

by bránit jejich rozvoji; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  250 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. je přesvědčen, že kromě veškerých 

odvětvových předpisů, které mohou být 

potřebné, je třeba vypracovat společný 

horizontální a harmonizovaný regulační 

rámec EU spočívající v kombinaci 

obecných zásad a specifických pravidel; 

24. je přesvědčen, že kromě veškerých 

odvětvových předpisů, které mohou být 

potřebné, je třeba vypracovat společný 

flexibilní regulační rámec EU schopný 

přizpůsobit se místním podmínkám 

a spočívající v kombinaci obecných zásad 

a specifických pravidel; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  251 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 24a. je přesvědčen, že by měl být 

i nadále používán stávající regulační 

rámec EU a že by měly být zvažovány 

budoucí změny spočívající v obecných 

zásadách a konkrétních pravidlech jako 

jednotlivé reakce na veškeré mezery 

v regulaci a potřeby v souladu se 

zásadami lepší regulace; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  252 

Mylène Troszczynski 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 



 

PE599.597v01-00 120/174 AM\1116419CS.docx 

CS 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. vyzývá Komisi, aby vytvořila 

ambiciózní rámec pro prosazování 

a podporovala členské státy při vytváření 

silné kultury dodržování pravidel 

a prosazování předpisů; 

vypouští se 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  253 

Marcus Pretzell 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. vyzývá Komisi, aby vytvořila 

ambiciózní rámec pro prosazování 

a podporovala členské státy při vytváření 

silné kultury dodržování pravidel 

a prosazování předpisů; 

25. žádá členské státy, aby stanovily 

rámec pro prosazování a zajistily tak, aby 

bylo možno dodržovat pravidla i v případě, 

že se opatření v rámci ekonomiky sdílení 

změní; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  254 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. vyzývá Komisi, aby vytvořila 

ambiciózní rámec pro prosazování 

a podporovala členské státy při vytváření 

silné kultury dodržování pravidel 

a prosazování předpisů; 

25. vyzývá Komisi, aby podporovala 

členské státy při vytváření silné kultury 

dodržování pravidel a prosazování 

předpisů; 

Or. pl 
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Pozměňovací návrh  255 

Jiří Pospíšil 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. vyzývá Komisi, aby vytvořila 

ambiciózní rámec pro prosazování 

a podporovala členské státy při vytváření 

silné kultury dodržování pravidel 

a prosazování předpisů; 

25. vyzývá Komisi, aby vytvořila 

rámec pro prosazování a podporovala 

členské státy při vytváření silné kultury 

dodržování pravidel a prosazování 

předpisů; 

Or. cs 

 

Pozměňovací návrh  256 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. vyzývá Komisi, aby vytvořila 

ambiciózní rámec pro prosazování 

a podporovala členské státy při vytváření 

silné kultury dodržování pravidel 

a prosazování předpisů; 

25. je hluboce přesvědčen o dopadu 

požadavků na neodůvodněný přístup na 

trh přijímaných v řadě členských států 

v oblasti inovací v Evropě; vyzývá Komisi, 

aby vytvořila ambiciózní a účinnější rámec 

pro prosazování a podporovala členské 

státy při vytváření silné kultury dodržování 

pravidel a prosazování předpisů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  257 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. vyzývá Komisi, aby podpořila 

rovné podmínky pro soutěž mezi 

26. zdůrazňuje potřebu volného toku 

dat, přenosnosti dat a interoperability, které 
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platformami sdílení; zdůrazňuje význam 

nalezení a řešení překážek vzniku 

a rozšiřování podnikání založeného na 

spolupráci, zejména začínajících podniků; 

v této souvislosti zdůrazňuje potřebu 

volného toku dat, přenosnosti dat 

a interoperability, které usnadňují 

přepínání mezi platformami a předchází 

zamknutí a které jsou klíčovými faktory 

pro otevřenou a spravedlivou soutěž a pro 

zmocnění uživatelů platforem sdílení; 

usnadňují přepínání mezi platformami 

a předchází zamknutí a které jsou 

klíčovými faktory pro otevřenou 

a spravedlivou soutěž; 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  258 

Marcus Pretzell 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. vyzývá Komisi, aby podpořila 

rovné podmínky pro soutěž mezi 

platformami sdílení; zdůrazňuje význam 

nalezení a řešení překážek vzniku 

a rozšiřování podnikání založeného na 

spolupráci, zejména začínajících podniků; 

v této souvislosti zdůrazňuje potřebu 

volného toku dat, přenosnosti dat 

a interoperability, které usnadňují 

přepínání mezi platformami a předchází 

zamknutí a které jsou klíčovými faktory 

pro otevřenou a spravedlivou soutěž a pro 

zmocnění uživatelů platforem sdílení; 

26. zdůrazňuje význam nalezení 

a řešení překážek vzniku a rozšiřování 

podnikání založeného na spolupráci, 

zejména začínajících podniků; v této 

souvislosti zdůrazňuje potřebu volného 

toku dat, přenosnosti dat a interoperability, 

které usnadňují přepínání mezi 

platformami a předchází zamknutí a které 

jsou klíčovými faktory pro otevřenou 

a spravedlivou soutěž a pro zmocnění 

uživatelů platforem sdílení; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  259 

Mylène Troszczynski 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. vyzývá Komisi, aby podpořila 

rovné podmínky pro soutěž mezi 

platformami sdílení; zdůrazňuje význam 

nalezení a řešení překážek vzniku 

a rozšiřování podnikání založeného na 

spolupráci, zejména začínajících podniků; 

v této souvislosti zdůrazňuje potřebu 

volného toku dat, přenosnosti dat 

a interoperability, které usnadňují 

přepínání mezi platformami a předchází 

zamknutí a které jsou klíčovými faktory 

pro otevřenou a spravedlivou soutěž a pro 

zmocnění uživatelů platforem sdílení; 

26. vyzývá Komisi, aby podpořila 

rovné podmínky pro soutěž mezi 

platformami sdílení; zdůrazňuje význam 

nalezení a řešení překážek vzniku 

a rozšiřování podnikání založeného na 

spolupráci, zejména začínajících podniků; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  260 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. vyzývá Komisi, aby podpořila 

rovné podmínky pro soutěž mezi 

platformami sdílení; zdůrazňuje význam 

nalezení a řešení překážek vzniku 

a rozšiřování podnikání založeného na 

spolupráci, zejména začínajících podniků; 

v této souvislosti zdůrazňuje potřebu 

volného toku dat, přenosnosti dat 

a interoperability, které usnadňují 

přepínání mezi platformami a předchází 

zamknutí a které jsou klíčovými faktory 

pro otevřenou a spravedlivou soutěž a pro 

zmocnění uživatelů platforem sdílení; 

26. vyzývá Komisi, aby podpořila 

rovné podmínky pro soutěž mezi 

platformami sdílení; zdůrazňuje význam 

nalezení a řešení překážek vzniku 

a rozšiřování podnikání založeného na 

spolupráci, zejména začínajících podniků; 

v této souvislosti zdůrazňuje potřebu 

volného toku dat, přenosnosti dat 

a interoperability, které usnadňují 

přepínání mezi platformami a předchází 

zamknutí a které jsou klíčovými faktory 

pro otevřenou a spravedlivou soutěž a pro 

zmocnění uživatelů platforem sdílení; 

uznává, že je třeba vyvážit větší přenosnost 

dat a interoperabilitu s legitimními zájmy 

tržních subjektů, které investují do vývoje 

produktů, zajistit spravedlivou návratnost 

jejich investic a přispět tak k inovaci; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  261 

Philippe Juvin 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. vyzývá Komisi, aby podpořila 

rovné podmínky pro soutěž mezi 

platformami sdílení; zdůrazňuje význam 

nalezení a řešení překážek vzniku 

a rozšiřování podnikání založeného na 

spolupráci, zejména začínajících podniků; 

v této souvislosti zdůrazňuje potřebu 

volného toku dat, přenosnosti dat 

a interoperability, které usnadňují 

přepínání mezi platformami a předchází 

zamknutí a které jsou klíčovými faktory 

pro otevřenou a spravedlivou soutěž a pro 

zmocnění uživatelů platforem sdílení; 

26. vyzývá Komisi, aby podpořila 

rovné podmínky pro soutěž mezi 

platformami sdílení a tradičními podniky; 

zdůrazňuje význam nalezení a řešení 

překážek vzniku a rozšiřování podnikání 

založeného na spolupráci, zejména 

začínajících podniků; v této souvislosti 

zdůrazňuje potřebu volného toku dat, 

přenosnosti dat a interoperability, které 

usnadňují přepínání mezi platformami 

a předchází zamknutí a strategiím uzavření 

spotřebitelů a které jsou klíčovými faktory 

pro otevřenou a spravedlivou soutěž a pro 

zmocnění uživatelů platforem sdílení; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  262 

Virginie Rozière 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. vyzývá Komisi, aby podpořila 

rovné podmínky pro soutěž mezi 

platformami sdílení; zdůrazňuje význam 

nalezení a řešení překážek vzniku 

a rozšiřování podnikání založeného na 

spolupráci, zejména začínajících podniků; 

v této souvislosti zdůrazňuje potřebu 

volného toku dat, přenosnosti dat 

a interoperability, které usnadňují 

přepínání mezi platformami a předchází 

zamknutí a které jsou klíčovými faktory 

26. vyzývá Komisi, aby podpořila 

rovné podmínky pro soutěž mezi 

platformami sdílení vzájemně a mezi 

tradičními podniky; zdůrazňuje význam 

nalezení a řešení překážek vzniku 

a rozšiřování podnikání založeného na 

spolupráci, zejména začínajících podniků; 

v této souvislosti zdůrazňuje potřebu 

volného toku dat, přenosnosti dat 

a interoperability, které usnadňují 

přepínání mezi platformami a předchází 
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pro otevřenou a spravedlivou soutěž a pro 

zmocnění uživatelů platforem sdílení; 

zamknutí a které jsou klíčovými faktory 

pro otevřenou a spravedlivou soutěž a pro 

zmocnění uživatelů platforem sdílení; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  263 

Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. vyzývá Komisi, aby podpořila 

rovné podmínky pro soutěž mezi 

platformami sdílení; zdůrazňuje význam 

nalezení a řešení překážek vzniku 

a rozšiřování podnikání založeného na 

spolupráci, zejména začínajících podniků; 

v této souvislosti zdůrazňuje potřebu 

volného toku dat, přenosnosti dat 

a interoperability, které usnadňují 

přepínání mezi platformami a předchází 

zamknutí a které jsou klíčovými faktory 

pro otevřenou a spravedlivou soutěž a pro 

zmocnění uživatelů platforem sdílení; 

26. vyzývá Komisi, aby podpořila 

rovné podmínky pro soutěž mezi 

platformami sdílení; zdůrazňuje význam 

nalezení a řešení překážek vzniku 

a rozšiřování podnikání založeného na 

spolupráci, zejména začínajících podniků; 

v této souvislosti zdůrazňuje potřebu 

volného toku dat, přenosnosti dat 

a interoperability, které usnadňují 

přepínání mezi platformami a předchází 

zamknutí a které jsou klíčovými faktory 

pro otevřenou a spravedlivou soutěž a pro 

zmocnění uživatelů platforem sdílení, při 

zachování ochrany informací 

o uživatelích a jejich osobních údajů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  264 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 26a. vítá, že růst ekonomiky sdílení 

přinesl větší hospodářskou soutěž a vyzval 

stávající provozovatele, aby se zaměřili na 
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skutečné požadavky spotřebitelů, na 

spotřebitelský servis a na lepší služby 

v poměru k nákladům; zdůrazňuje, že 

ekonomika sdílení je pozitivní i pro ty 

osoby, které se na í přímo nepodílí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  265 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 26a. zdůrazňuje, že ekonomika sdílení 

by nikdy neměla být způsobem, jak se 

vyhnout daňovým povinnostem; je 

přesvědčen, že je důležité, aby se členské 

státy zabývaly dodržováním daňových 

předpisů a zajistily rovné podmínky pro 

všechny; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  266 

Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Collin-Langen, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. je znepokojen obtížemi, které se 

doposud objevily v souvislosti 

s dodržováním daňových předpisů a 

s prosazováním, navzdory větší 

sledovatelnosti ekonomických operací 

prostřednictvím internetových platforem; 

27. vítá větší sledovatelnost 

ekonomických operací, které nabízí 

internetové platformy; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  267 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. je znepokojen obtížemi, které se 

doposud objevily v souvislosti 

s dodržováním daňových předpisů a 

s prosazováním, navzdory větší 

sledovatelnosti ekonomických operací 

prostřednictvím internetových platforem; 

27. bere na vědomí větší sledovatelnost 

ekonomických operací prostřednictvím 

internetových platforem; 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  268 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. je znepokojen obtížemi, které se 

doposud objevily v souvislosti 

s dodržováním daňových předpisů a 

s prosazováním, navzdory větší 

sledovatelnosti ekonomických operací 

prostřednictvím internetových platforem; 

27. zdůrazňuje zvýšenou 

sledovatelnost hospodářských operací 

prostřednictvím internetových platforem, 

která by měla vést k lepšímu dodržování 

daňových předpisů a prosazování; žádá 

členské státy, aby na základě osvědčených 

zkušeností usilovaly o větší dodržování 

daňových předpisů a prosazování i 

u provozovatelů na tradičním trhu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  269 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. je znepokojen obtížemi, které se 

doposud objevily v souvislosti 

s dodržováním daňových předpisů a 

s prosazováním, navzdory větší 

sledovatelnosti ekonomických operací 

prostřednictvím internetových platforem; 

27. je znepokojen, že v některých 

odvětvích mohou nastat obtíže 
v souvislosti s dodržováním daňových 

předpisů a s prosazováním, navzdory větší 

sledovatelnosti ekonomických operací 

prostřednictvím internetových platforem; 

uznává, že v některých členských státech 

se tyto záležitosti řeší; proto vyzývá 

Evropskou komisi a členské státy, aby 

usnadnily výměnu osvědčených zkušeností 

mezi daňovými orgány a zúčastněnými 

stranami a umožnily tak členským státům 

vypracovat vlastní řešení pro placení daní 

v ekonomice sdílení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  270 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. je znepokojen obtížemi, které se 

doposud objevily v souvislosti 

s dodržováním daňových předpisů a 

s prosazováním, navzdory větší 

sledovatelnosti ekonomických operací 

prostřednictvím internetových platforem; 

27. je znepokojen obtížemi, které se 

doposud objevily v souvislosti 

s dodržováním daňových předpisů a 

s prosazováním, navzdory větší 

sledovatelnosti ekonomických operací 

prostřednictvím internetových platforem; 

zdůrazňuje, že se ukázalo, že spolupráce 

mezi veřejným a soukromým sektorem 

v oblasti daní a sociálního zabezpečení je 

v některých členských státech úspěšná; 

proto zdůrazňuje úlohu, kterou by 

příslušné orgány měly hrát při zapojování 

platforem s cílem vypracovat účinná 

a inovativní řešení, která by usnadnila 

dodržování předpisů, a úlohu Evropské 

komise při usnadňování výměny 

osvědčených postupů a při opětovném 

používání technologických řešení; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  271 

Renato Soru 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. je znepokojen obtížemi, které se 

doposud objevily v souvislosti 

s dodržováním daňových předpisů a 

s prosazováním, navzdory větší 

sledovatelnosti ekonomických operací 

prostřednictvím internetových platforem; 

27. je znepokojen obtížemi, které se 

doposud objevily v souvislosti 

s dodržováním daňových předpisů a 

s prosazováním, navzdory větší 

sledovatelnosti ekonomických operací 

prostřednictvím internetových platforem; 

podporuje osvědčené postupy v oblasti 

spolupráce na správě platforem, která je 

v některých zemích již rozvinutá; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  272 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 27a. vyzývá Komisi, aby podnikla 

aktivní kroky a zajistila tak, aby naše 

sociální příspěvky a naše sociální systémy 

odpovídaly nové realitě budoucího světa, 

v němž pracovníci mění zaměstnavatele 

a formy zaměstnání mnohem častěji, než 

to známe dnes; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  273 

Alessandra Mussolini, Lara Comi, Aldo Patriciello 
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Návrh usnesení 

Bod 28 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. dále zdůrazňuje naléhavou potřebu 

spolupráce mezi příslušnými orgány 

a platformami sdílení v oblasti dodržování 

daňových předpisů a výběru daní 

a požaduje, aby tyto příslušné orgány 

hrály aktivní úlohu; 

28. dále zdůrazňuje naléhavou potřebu 

stanovit úlohu, kterou musí platformy 

sdílení hrát, aby umožnily dodržování 

daňových předpisů a výběru daní; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  274 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Návrh usnesení 

Bod 28 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. dále zdůrazňuje naléhavou potřebu 

spolupráce mezi příslušnými orgány 

a platformami sdílení v oblasti dodržování 

daňových předpisů a výběru daní 

a požaduje, aby tyto příslušné orgány hrály 

aktivní úlohu; 

28. dále zdůrazňuje naléhavou potřebu 

spolupráce s cílem stanovit úlohu, kterou 

musí platformy sdílení hrát, aby umožnily 

dodržování daňových předpisů a výběru 

daní a požaduje, aby tyto příslušné orgány 

hrály aktivní úlohu; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  275 

Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Návrh usnesení 

Bod 28 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 28a. opakuje, že digitální platformy 

a další zprostředkovatelé by měli mít 

povinnost hlásit příslušným orgánům 

veškerou práci, která byla jejich 

prostřednictvím realizována, aby byly pro 

všechny pracovníky zajištěny odpovídající 
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příspěvky a ochrana prostřednictvím 

sociálního a zdravotního pojištění; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  276 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Návrh usnesení 

Bod 28 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 28a. vyzývá platformy sdílení, aby 

zvýšily úroveň transparentnosti, pokud jde 

o výši poplatku za poskytnutou službu, 

s cílem zvýšit důvěru spotřebitelů; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  277 

Anna Maria Corazza Bildt, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, Antonio López-Istúriz 

White, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Návrh usnesení 

Bod 29 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. vyzývá členské státy, aby souhlasily 

s jednotným souborem informací, které 

musí podniky oznamovat orgánům daňové 

správy v rámci svých povinností podávat 

daňové informace; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  278 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh usnesení 

Bod 29 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. vyzývá členské státy, aby souhlasily 

s jednotným souborem informací, které 

musí podniky oznamovat orgánům daňové 

správy v rámci svých povinností podávat 

daňové informace; 

vypouští se 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  279 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Návrh usnesení 

Bod 29 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. vyzývá členské státy, aby 

souhlasily s jednotným souborem 

informací, které musí podniky oznamovat 

orgánům daňové správy v rámci svých 

povinností podávat daňové informace; 

29. vyzývá členské státy, aby 

souhlasily s jednotným souborem 

informací, které musí podniky oznamovat 

orgánům daňové správy v rámci svých 

povinností podávat daňové informace; 

poukazuje na to, že spolupráce mezi 

vnitrostátními orgány a společnostmi, 

které využívají příležitosti, jež skýtá 

digitální technologie, vyústila v účinnější, 

odpovědnější a transparentnější systém 

výběru daní, a umožňuje tak všem 

stranám, aby plnily své povinnosti 

v oblasti daní a sociálního zabezpečení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  280 

Alessandra Mussolini, Lara Comi, Aldo Patriciello 

 

Návrh usnesení 

Bod 29 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. vyzývá členské státy, aby 

souhlasily s jednotným souborem 

29. vyzývá členské státy, aby 

souhlasily s jednotným souborem 
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informací, které musí podniky oznamovat 

orgánům daňové správy v rámci svých 

povinností podávat daňové informace; 

informací, které musí neprofesionálové, 

profesionální poskytovatelé služeb, 

podniky a platformy sdílení oznamovat 

orgánům daňové správy v rámci svých 

povinností podávat daňové informace; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  281 

Marco Zullo 

 

Návrh usnesení 

Bod 29 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. vyzývá členské státy, aby 

souhlasily s jednotným souborem 

informací, které musí podniky oznamovat 

orgánům daňové správy v rámci svých 

povinností podávat daňové informace; 

29. vyzývá členské státy, aby 

souhlasily s jednotným souborem 

informací, které musí podniky 

a profesionální poskytovatelé služeb 

oznamovat orgánům daňové správy 

v rámci svých povinností podávat daňové 

informace; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  282 

Jiří Pospíšil 

 

Návrh usnesení 

Bod 29 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 29a. Vyzývá členské státy k vzájemné 

spolupráci a výměně informací v daňové 

oblasti, aby bylo do budoucna možné 

eliminovat riziko přeshraničních 

daňových podvodů; 

Or. cs 
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Pozměňovací návrh  283 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Návrh usnesení 

Bod 30 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. souhlasí s tím, že na podniky 

poskytující srovnatelné služby by měly být 

uplatňovány funkčně podobné daňové 

povinnosti, a je přesvědčen, že daně by 

měly být placeny tam, kde jsou vytvářeny 

zisky; 

30. souhlasí s tím, že na podniky 

poskytující srovnatelné služby by měly být 

uplatňovány funkčně podobné daňové 

povinnosti; konstatuje, že daně by měly 

být placeny plně v souladu 

s vnitrostátními a místními daňovými 

předpisy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  284 

Dita Charanzová 

 

Návrh usnesení 

Bod 30 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. souhlasí s tím, že na podniky 

poskytující srovnatelné služby by měly být 

uplatňovány funkčně podobné daňové 

povinnosti, a je přesvědčen, že daně by 

měly být placeny tam, kde jsou vytvářeny 

zisky; 

30. respektuje zásadu subsidiarity 

a vnitrostátní daňové politiky a souhlasí 

s tím, že na podniky poskytující 

srovnatelné služby by měly být 

uplatňovány funkčně podobné daňové 

povinnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  285 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Návrh usnesení 

Bod 30 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. souhlasí s tím, že na podniky 

poskytující srovnatelné služby by měly být 

30. souhlasí s tím, že na podniky 

poskytující srovnatelné služby by měly být 
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uplatňovány funkčně podobné daňové 

povinnosti, a je přesvědčen, že daně by 

měly být placeny tam, kde jsou vytvářeny 

zisky; 

uplatňovány funkčně podobné daňové 

povinnosti v tradiční ekonomice i 

v ekonomice sdílení, a je přesvědčen, že 

zisky by měly být zdaněny v členském 

státě, v němž se uskutečňuje ekonomická 

činnost a v němž jsou vytvářeny zisky; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  286 

Jiří Maštálka 

 

Návrh usnesení 

Bod 30 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. souhlasí s tím, že na podniky 

poskytující srovnatelné služby by měly být 

uplatňovány funkčně podobné daňové 

povinnosti, a je přesvědčen, že daně by 

měly být placeny tam, kde jsou vytvářeny 

zisky; 

30. souhlasí s tím, že na podniky 

poskytující srovnatelné služby by měly být 

uplatňovány funkčně podobné daňové 

povinnosti, a je přesvědčen, že daně by 

měly být placeny tam, kde jsou vytvářeny 

zisky v plném souladu s vnitrostátními 

a místními daňovými předpisy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  287 

Alessandra Mussolini, Lara Comi, Aldo Patriciello 

 

Návrh usnesení 

Bod 30 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. souhlasí s tím, že na podniky 

poskytující srovnatelné služby by měly být 

uplatňovány funkčně podobné daňové 

povinnosti, a je přesvědčen, že daně by 

měly být placeny tam, kde jsou vytvářeny 

zisky; 

30. souhlasí s tím, že na 

neprofesionály, profesionální 

poskytovatele služeb, podniky a platformy 

sdílení poskytující srovnatelné služby jak 

v tradiční ekonomice, tak v ekonomice 

sdílení, by měly být uplatňovány funkčně 

podobné daňové povinnosti, a je 

přesvědčen, že daně by měly být placeny 

tam, kde jsou vytvářeny zisky; 
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Or. it 

 

Pozměňovací návrh  288 

Philippe Juvin 

 

Návrh usnesení 

Bod 30 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. souhlasí s tím, že na podniky 

poskytující srovnatelné služby by měly být 

uplatňovány funkčně podobné daňové 

povinnosti, a je přesvědčen, že daně by 

měly být placeny tam, kde jsou vytvářeny 

zisky; 

30. souhlasí s tím, že na podniky 

poskytující srovnatelné služby by měly být 

uplatňovány funkčně podobné daňové 

povinnosti, a je přesvědčen, že daně by 

měly být placeny tam, kde jsou vytvářeny 

zisky, zejména co se týče činností 

digitálních platforem; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  289 

Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Návrh usnesení 

Bod 30 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. souhlasí s tím, že na podniky 

poskytující srovnatelné služby by měly být 

uplatňovány funkčně podobné daňové 

povinnosti, a je přesvědčen, že daně by 

měly být placeny tam, kde jsou vytvářeny 

zisky; 

30. souhlasí s tím, že na podniky 

poskytující srovnatelné služby by měly být 

uplatňovány funkčně podobné daňové 

povinnosti, a je přesvědčen, že daně by 

měly být placeny tam, kde jsou vytvářeny 

zisky a kde se jedná o víc než o pouhé 

příspěvky na náklady; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  290 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Návrh usnesení 

Bod 30 a (nový) 



 

AM\1116419CS.docx 137/174 PE599.597v01-00 

 CS 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 30a. zdůrazňuje, že přetrvávání 

nekalých nebo netransparentních 

daňových praktik ze strany jurisdikcí, 

které působí v daňových rájích, vážně 

ohrožuje hospodářskou soutěž, a to i 

v rámci ekonomiky sdílení, a poškozuje 

zejména ty, kdo chtějí vstoupit na trh; 

proto žádá Komisi a členské státy, aby 

v rámci ekonomiky sdílení zasahovaly 

proti vyhýbání se daňovým povinnostem 

a proti daňovým podvodům, proti 

agresivnímu daňovému plánování a proti 

daňovým rájům; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  291 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Návrh usnesení 

Dílčí nadpis 5 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Dopad na trh práce a na práva pracovníků Dopad na trh práce 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  292 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. zdůrazňuje, že digitální revoluce 

má hluboký dopad na trh práce a že nově 

se objevující trendy v ekonomice sdílení 

jsou součástí širší tendence; 

31. zdůrazňuje, že digitální revoluce 

má hluboký dopad na trh práce a že nově 

se objevující trendy v ekonomice sdílení 

jsou součástí širší tendence přeměny 

společnosti a hospodářství z vertikální 

hierarchické struktury na horizontálnější 
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strukturu; je přesvědčen, že ekonomika 

sdílení přináší pracovníkům větší 

pružnost, samostatnost a příležitosti, které 

představují tento posun v chování, a proto 

vyžaduje modernizaci systémů 

zaměstnanosti a sociálního zabezpečení; 

v tomto ohledu zdůrazňuje, že 

modernizace by s sebou měla nést 

reformu systému, který již nemůže být 

nadále založen na smlouvách na dobu 

neurčitou, které již nejsou standardní, ale 

musí na úrovni trhu práce zajistit, aby 

všichni pracovníci využívali sociální 

ochranu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  293 

Nicola Danti, Kerstin Westphal, Olga Sehnalová, Joachim Schuster, Maria Grapini, 

Liisa Jaakonsaari, Jutta Steinruck, Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, Biljana Borzan, 

Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Marlene Mizzi, Pina 

Picierno, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Lucy Anderson 

 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. zdůrazňuje, že digitální revoluce 

má hluboký dopad na trh práce a že nově 

se objevující trendy v ekonomice sdílení 

jsou součástí širší tendence; 

31. zdůrazňuje, že digitální revoluce 

má hluboký dopad na trh práce a že nově 

se objevující trendy v ekonomice sdílení 

jsou součástí širší tendence v rámci 

celkové digitalizace společnosti; 

zdůrazňuje rizika nejasných pracovních 

vztahů, nepoctivých pracovních podmínek 

a nedodržování práv pracovníků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  294 

Jiří Maštálka 

 

Návrh usnesení 

Bod 31 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. zdůrazňuje, že digitální revoluce 

má hluboký dopad na trh práce a že nově 

se objevující trendy v ekonomice sdílení 

jsou součástí širší tendence; 

31. zdůrazňuje, že digitální revoluce 

má hluboký dopad na trh práce a že nově 

se objevující trendy v ekonomice sdílení 

jsou součástí širší tendence; varuje, že 

zvyšování kvalifikace pracovníků, 

zejména pokud jde o digitální dovednosti, 

samo o sobě nemusí stačit k tomu, aby si 

lidé zachovali soběstačnost a neupadli do 

chudoby, což znamená, že jsou nezbytná 

jiná řešení, například posilování 

základních sociálních služeb pro osoby 

vyloučené z trhu práce v důsledku 

automatizace; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  295 

Pina Picierno 

 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. zdůrazňuje, že digitální revoluce 

má hluboký dopad na trh práce a že nově 

se objevující trendy v ekonomice sdílení 

jsou součástí širší tendence; 

31. zdůrazňuje, že digitální revoluce 

má hluboký dopad na trh práce a že nově 

se objevující trendy v ekonomice sdílení 

jsou součástí širší tendence; proto vybízí 

Komisi a členské státy, aby podporovaly 

výukové a vzdělávací systémy, které 

mohou nabídnout občanům a budoucím 

pracovníkům nejen nezbytné technické 

dovednosti, ale i nezbytné sociální 

dovednosti, aby mohli plně využívat 

radikálně pozměněných příležitostí 

a výhod trhu práce a společnosti; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  296 

Jiří Pospíšil 
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Návrh usnesení 

Bod 31 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. zdůrazňuje, že digitální revoluce 

má hluboký dopad na trh práce a že nově 

se objevující trendy v ekonomice sdílení 

jsou součástí širší tendence; 

31. zdůrazňuje, že digitální revoluce 

má hluboký dopad na trh práce a že nově 

se objevující trendy v ekonomice sdílení 

jsou součástí aktuálních trendů; 

Or. cs 

 

Pozměňovací návrh  297 

Philippe Juvin 

 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. zdůrazňuje, že digitální revoluce 

má hluboký dopad na trh práce a že nově 

se objevující trendy v ekonomice sdílení 

jsou součástí širší tendence; 

31. zdůrazňuje, že digitální revoluce 

má dopad na trh práce a že nově se 

objevující trendy v ekonomice sdílení jsou 

součástí širší tendence; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  298 

Nicola Danti, Olga Sehnalová, Joachim Schuster, Maria Grapini, Jutta Steinruck, 

Sergio Gaetano Cofferati, Marlene Mizzi, Pina Picierno, Marc Tarabella, Lucy 

Anderson 

 

Návrh usnesení 

Bod 31 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 31a. zároveň konstatuje, že ekonomika 

sdílení otevírá nové příležitosti a nové 

flexibilní cesty k práci pro všechny 

uživatele, včetně výrobců-spotřebitelů, 

kteří využívají inovace a podnikání 

v Evropě; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  299 

Daniel Dalton 

 

Návrh usnesení 

Bod 31 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 31a. uznává, že ekonomika sdílení 

vytváří příležitosti pro podnikání 

a zmocňuje osoby ze všech 

demografických vrstev a všech generací; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  300 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Návrh usnesení 

Bod 32 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. zdůrazňuje mimořádný význam 

ochrany práv pracovníků ve službách 

založených na spolupráci, vyhýbání se 

sociálnímu dumpingu a záruky 

spravedlivých pracovních podmínek 

a odpovídající sociální ochrany; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  301 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh usnesení 

Bod 32 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 
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32. zdůrazňuje mimořádný význam 

ochrany práv pracovníků ve službách 

založených na spolupráci, vyhýbání se 

sociálnímu dumpingu a záruky 

spravedlivých pracovních podmínek 

a odpovídající sociální ochrany; 

vypouští se 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  302 

Jiří Maštálka 

 

Návrh usnesení 

Bod 32 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. zdůrazňuje mimořádný význam 

ochrany práv pracovníků ve službách 

založených na spolupráci, vyhýbání se 

sociálnímu dumpingu a záruky 

spravedlivých pracovních podmínek 
a odpovídající sociální ochrany; 

32. zdůrazňuje mimořádný význam 

ochrany práv pracovníků ve službách 

založených na spolupráci, připomíná, že 

na pracovníky v tomto odvětví se obecně 

nevztahuje žádný systém sociálního 

zabezpečení, a proto vyzývá Komisi 

a členské státy, aby zajistily, že společně 

s nárůstem ekonomiky sdílení budou 

zaručena práva pracovníků, jakož 

i spravedlivé pracovní podmínky 
a odpovídající sociální 

ochrana; zohledňuje její potenciál při 

vyhledávání nových forem zaměstnání; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  303 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Návrh usnesení 

Bod 32 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. zdůrazňuje mimořádný význam 

ochrany práv pracovníků ve službách 

založených na spolupráci, vyhýbání se 

32. zdůrazňuje význam pracovních 

práv ve službách založených na spolupráci, 

přičemž zohledňuje její potenciál v oblasti 



 

AM\1116419CS.docx 143/174 PE599.597v01-00 

 CS 

sociálnímu dumpingu a záruky 

spravedlivých pracovních podmínek 

a odpovídající sociální ochrany; 

flexibilnějších forem zaměstnání, 

vyhledávání nových forem zaměstnání 

a posilování práv a ochrany skutečných 

samostatně výdělečných osob; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  304 

Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Collin-Langen, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Návrh usnesení 

Bod 32 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. zdůrazňuje mimořádný význam 

ochrany práv pracovníků ve službách 

založených na spolupráci, vyhýbání se 

sociálnímu dumpingu a záruky 

spravedlivých pracovních podmínek 

a odpovídající sociální ochrany; 

32. zdůrazňuje mimořádný význam 

ochrany práv pracovníků ve službách 

založených na spolupráci a záruky 

spravedlivých pracovních podmínek 

a odpovídající sociální ochrany; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  305 

Nicola Danti, Olga Sehnalová, Joachim Schuster, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, 

Jutta Steinruck, Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio 

Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Pina Picierno, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, 

Lucy Anderson 

 

Návrh usnesení 

Bod 32 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. zdůrazňuje mimořádný význam 

ochrany práv pracovníků ve službách 

založených na spolupráci, vyhýbání se 

sociálnímu dumpingu a záruky 

spravedlivých pracovních podmínek 

a odpovídající sociální ochrany; 

32. zdůrazňuje mimořádný význam 

ochrany práv pracovníků ve službách 

založených na spolupráci – především 

práva pracovníků organizovat se, 

podnikat kolektivní akce a jednat 

o kolektivních smlouvách –, vyhýbání se 

sociálnímu dumpingu a záruky 

spravedlivých pracovních podmínek 
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a odpovídající sociální ochrany; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  306 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 

 

Návrh usnesení 

Bod 32 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. zdůrazňuje mimořádný význam 

ochrany práv pracovníků ve službách 

založených na spolupráci, vyhýbání se 

sociálnímu dumpingu a záruky 

spravedlivých pracovních podmínek 

a odpovídající sociální ochrany; 

32. zdůrazňuje mimořádný význam 

ochrany práv pracovníků ve službách 

založených na spolupráci, vyhýbání se 

sociálnímu dumpingu a záruky 

spravedlivých pracovních podmínek 

a odpovídající sociální ochrany; je třeba 

věnovat zvláštní pozornost předcházení 

modelům nejisté práce, přičemž tato 

forma zaměstnání se týká spíše žen než 

mužů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  307 

Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Návrh usnesení 

Bod 32 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. zdůrazňuje mimořádný význam 

ochrany práv pracovníků ve službách 

založených na spolupráci, vyhýbání se 

sociálnímu dumpingu a záruky 

spravedlivých pracovních podmínek 

a odpovídající sociální ochrany; 

32. zdůrazňuje mimořádný význam 

ochrany práv pracovníků ve službách 

založených na spolupráci, vyhýbání se 

sociálnímu dumpingu a záruky 

spravedlivých pracovních podmínek 

a odpovídající sociální ochrany; je třeba 

věnovat zvláštní pozornost předcházení 

modelům nejisté práce, přičemž tato 
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forma zaměstnání se týká spíše žen než 

mužů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  308 

Marcus Pretzell 

 

Návrh usnesení 

Bod 32 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. zdůrazňuje mimořádný význam 

ochrany práv pracovníků ve službách 

založených na spolupráci, vyhýbání se 

sociálnímu dumpingu a záruky 

spravedlivých pracovních podmínek 

a odpovídající sociální ochrany; 

32. zdůrazňuje mimořádný význam 

smluvní svobody, ochrany práv pracovníků 

ve službách založených na spolupráci, 

vyhýbání se sociálnímu dumpingu a záruky 

spravedlivých pracovních podmínek 

a odpovídající sociální ochrany; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  309 

Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Návrh usnesení 

Bod 32 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 32a. opakovaně vyzývá Komisi, aby 

navrhla doporučení o sociální ochraně 

v souvislosti s evropským pilířem 

sociálních práv a pokusila se zajistit, aby 

všichni lidé ve všech formách zaměstnání, 

ve všech pracovních vztazích a osoby 

samostatně výdělečně činné získaly nárok 

na zajištěný příjem v takových situacích, 

jako je nezaměstnanost, práce na částečný 

úvazek, zdravotní problémy, vyšší věk 

nebo přerušení kariéry z důvodu výchovy 

dětí, jiné péče nebo vzdělávání, a aby 

každý měl osobní účet činnosti, kde by si 

mohl ověřit své nároky; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  310 

Jiří Maštálka 

 

Návrh usnesení 

Bod 32 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 32a. vyzývá Komisi, aby vypracovala 

oficiální statistiky zaměstnanosti 

v ekonomice sdílení a jejích přímých 

i nepřímých dopadů a aby navrhla řešení, 

které zaručí požadavky na minimální 

příjem, výměnu informací s platformami 

s cílem stanovit příjmy pracovníků za 

účelem zlepšení daňových přiznání, 

zabývat se potřebami zvláštní ochrany na 

ochranu pracovníků platformy a rozšířit 

kolektivní ujednání na kategorie širší než 

„zaměstnanci“; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  311 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Návrh usnesení 

Bod 33 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

33. je znepokojen nebezpečím, že na 

pracovníky na vyžádání by se nemusela 

vztahovat skutečná právní ochrana a že 

platformy sdílení by mohly přesouvat svá 

rizika na pracovníky bez podnikatelské 

odpovědnosti; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  312 
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Adam Szejnfeld 

 

Návrh usnesení 

Bod 33 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

33. je znepokojen nebezpečím, že na 

pracovníky na vyžádání by se nemusela 

vztahovat skutečná právní ochrana a že 

platformy sdílení by mohly přesouvat svá 

rizika na pracovníky bez podnikatelské 

odpovědnosti; 

vypouští se 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  313 

Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Collin-Langen, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Návrh usnesení 

Bod 33 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

33. je znepokojen nebezpečím, že na 

pracovníky na vyžádání by se nemusela 

vztahovat skutečná právní ochrana a že 

platformy sdílení by mohly přesouvat svá 

rizika na pracovníky bez podnikatelské 

odpovědnosti; 

33. zdůrazňuje, že ekonomika sdílení 

nabízí pružné pracovní příležitosti na 

vyžádání pro osoby, které jsou v současné 

době příliš vzdálené pracovnímu trhu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  314 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Návrh usnesení 

Bod 33 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

33. je znepokojen nebezpečím, že na 

pracovníky na vyžádání by se nemusela 

vztahovat skutečná právní ochrana a že 

33. je přesvědčen, že na pracovníky na 

vyžádání by se měla vztahovat vhodná 
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platformy sdílení by mohly přesouvat svá 

rizika na pracovníky bez podnikatelské 

odpovědnosti; 

právní ochrana; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  315 

Jiří Maštálka 

 

Návrh usnesení 

Bod 33 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

33. je znepokojen nebezpečím, že na 

pracovníky na vyžádání by se nemusela 

vztahovat skutečná právní ochrana a že 

platformy sdílení by mohly přesouvat svá 

rizika na pracovníky bez podnikatelské 

odpovědnosti; 

33. je znepokojen nebezpečími 

spojenými se samostatnou výdělečnou 

činností a s jistotou zaměstnání a se 

skutečností, že na pracovníky na vyžádání 

by se nemusela vztahovat skutečná právní 

ochrana a že platformy sdílení by mohly 

přesouvat svá rizika na pracovníky bez 

podnikatelské odpovědnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  316 

Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Návrh usnesení 

Bod 33 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 33a. opakovaně vyzývá sociální 

partnery a Komisi, aby spolupracovali 

a předložili návrh rámcové směrnice 

o důstojných pracovních podmínkách ve 

všech formách zaměstnání jako klíčového 

prvku evropského pilíře sociálních práv 

s cílem rozšířit stávající minimální normy 

na nové druhy pracovních vztahů, zlepšit 

vymáhání práva EU, zvýšit právní jistotu 

na celém jednotném trhu a předcházet 

diskriminaci tím, že každý pracovník bude 
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mít zajištěn základní soubor 

vymahatelných práv bez ohledu na typ 

smlouvy nebo pracovního vztahu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  317 

Nicola Danti, Olga Sehnalová, Joachim Schuster, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, 

Jutta Steinruck, Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio 

Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Marlene Mizzi, Pina Picierno, Marc Tarabella, Christel 

Schaldemose, Lucy Anderson 

 

Návrh usnesení 

Bod 33 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 33a. zdůrazňuje, že je naprosto nutné 

plně vyjasnit pracovní vztahy mezi 

pracovníky a platformami sdílení; vyzývá 

Komisi a členské státy, aby zaručily stejné 

podmínky pro digitální i tradiční 

ekonomiku, a to i z pohledu pracovního 

trhu a práv pracovníků, a vyhnuly se tak 

riziku uplatňování různých pravidel na 

srovnatelné situace a nekalou 

konkurenci; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  318 

Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 33 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 33a. přestože uznává rizika spojená se 

samostatnou výdělečnou činností 

a omezenou jistotou zaměstnání, bere na 

vědomí pozitivní vliv provozovatelů 

ekonomiky sdílení při vytváření nových, 
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flexibilních pracovních míst pro osoby 

vstupující na trh práce, osoby samostatně 

výdělečně činné a marginalizované 

skupiny, jako jsou migranti, pracovníci na 

částečný úvazek a dlouhodobě 

nezaměstnaní; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  319 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Návrh usnesení 

Bod 33 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 33a. konstatuje, že ekonomika sdílení 

vytváří nová flexibilní pracovní místa pro 

mladé lidi, kteří vstupují na trh práce, pro 

osoby samostatně výdělečně činné 

a marginalizované skupiny, které by jinak 

mohly být vyloučeny z trhu práce; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  320 

Renato Soru 

 

Návrh usnesení 

Bod 33 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 33a. vyzývá členské státy, aby uznaly, že 

ekonomika sdílení přinese i narušení, 

a aby tak pro některá odvětví připravily 

absorpční opatření na podporu odborné 

přípravy a umisťování uvolněných 

pracovníků; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  321 

Christel Schaldemose 

 

Návrh usnesení 

Bod 33 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 33a. zdůrazňuje význam nejnovějších 

dovedností v měnícím se světě 

zaměstnanosti s cílem zajistit, aby všichni 

pracovníci mohli získat odpovídající 

dovednosti, jak vyžaduje digitální 

ekonomika; vyzývá členské státy 

a podniky v rámci ekonomiky sdílení, aby 

všem pracovníkům umožnily celoživotní 

učení, odbornou přípravu a rozvoj 

dovedností; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  322 

Jiří Maštálka 

 

Návrh usnesení 

Bod 33 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 33a. vyzývá Komisi, aby otevřela dialog 

se sociálními partnery, kteří hrají 

významnou úlohu v souvislosti 

s vytvářením a podporou kodexů chování, 

které se zabývají ochranou v ekonomice 

sdílení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  323 

Nicola Danti, Olga Sehnalová, Joachim Schuster, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, 

Jutta Steinruck, Evelyne Gebhardt, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Hedh, Marlene 

Mizzi, Pina Picierno, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Lucy Anderson 

 

Návrh usnesení 
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Bod 33 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 33b. připomíná, že všichni pracovníci 

v ekonomice sdílení jsou buď zaměstnaní 

(zaměstnanci), nebo osoby samostatně 

výdělečně činné, a že veškerá práce 

v ekonomice sdílení by měla být podle 

toho klasifikována, aby nedošlo 

k vytvoření nových hybridních kategorií 

pro pracovníky v ekonomice sdílení; bez 

ohledu na klasifikaci statusu vyzývá 

Komisi a členské státy, aby posoudily 

možnost rozšířit tradiční ochranu 

pracovního práva a ochranu sociálního 

zabezpečení stanovenou na vnitrostátní 

úrovni na pracovníky v ekonomice 

sdílení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  324 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh usnesení 

Bod 33 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 33b. zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby 

právo hospodářské soutěže nebránilo stále 

většímu počtu osob, které jsou nuceny stát 

se samostatně výdělečnými osobami, 

zapojit se do kolektivního vyjednávání; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  325 

Nicola Danti, Olga Sehnalová, Joachim Schuster, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, 

Jutta Steinruck, Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio 

Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Pina Picierno, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, 

Lucy Anderson 
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Návrh usnesení 

Bod 33 c (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 33c. v důsledku zvyšujícího se počtu 

samostatně výdělečně činných pracovníků 

v ekonomice sdílení naléhavě žádá 

Komisi, aby přezkoumala stávající právní 

předpisy v oblasti hospodářské soutěže, 

které nyní brání právu organizovat se 

u těch pracovníků, kteří jsou považováni 

za nezávislé subdodavatele, s cílem zaručit 

základní právo organizovat se, podnikat 

kolektivní akce a jednat o kolektivních 

smlouvách, včetně jejich odměny; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  326 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh usnesení 

Bod 33 c (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 33c. naléhavě žádá Komisi, aby 

přezkoumala, zda jsou nutné další kroky 

pro zachování práv individuálních 

poskytovatelů na příslušná data vlastní 

výroby v oblastech, jako jsou recenze, 

pověst a příjmy, s cílem zvýšit mobilitu 

operací uvnitř platforem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  327 

Nicola Danti, Olga Sehnalová, Joachim Schuster, Maria Grapini, Jutta Steinruck, 

Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio 

Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, 

Lucy Anderson 

 

Návrh usnesení 
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Bod 33 d (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 33d. zdůrazňuje, že je důležité zajistit 

přenositelnost hodnocení a recenzí pro 

pracovníky ekonomiky sdílení a zaručit 

převoditelnost a akumulaci hodnocení 

a recenzí mezi různými platformami při 

dodržování pravidel o ochraně osobních 

údajů a o ochraně soukromí zúčastněných 

subjektů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  328 

Nicola Danti, Olga Sehnalová, Joachim Schuster, Maria Grapini, Jutta Steinruck, 

Virginie Rozière, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, 

Marlene Mizzi, Pina Picierno, Marc Tarabella, Lucy Anderson 

 

Návrh usnesení 

Bod 33 e (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 33e. zdůrazňuje význam nejnovějších 

dovedností v měnícím se světě 

zaměstnanosti s cílem zajistit, aby všichni 

pracovníci mohli získat odpovídající 

dovednosti, jak vyžaduje digitální 

ekonomika; vyzývá Komisi, členské státy 

a podniky v rámci ekonomiky sdílení, aby 

umožnily celoživotní učení, odbornou 

přípravu a rozvoj dovedností; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  329 

Nicola Danti, Olga Sehnalová, Joachim Schuster, Maria Grapini, Jutta Steinruck, 

Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, 

Anna Hedh, Pina Picierno, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Lucy Anderson 

 

Návrh usnesení 

Bod 33 f (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 33f. upozorňuje na nedostatek údajů 

týkajících se změn ve světě zaměstnanosti, 

které přinesla ekonomika sdílení, 

a zdůrazňuje význam pečlivého 

monitorování pracovních podmínek 

v ekonomice sdílení s cílem bojovat proti 

nezákonným skutečnostem; dále vyzývá 

všechny členské státy, aby jmenovaly 

příslušný vnitrostátní orgán jako orgán 

odpovědný za kontrolu a hodnocení nově 

vznikajících trendů na trhu práce 

ekonomiky sdílení, podnikaly nezbytné 

kroky v případě nezákonných skutečností 

a informovaly další příslušné orgány; 

žádá členské státy, aby pravidelně 

předkládaly Evropské komisi údaje 

a informace o pracovních místech 

a pracovních podmínkách v ekonomice 

sdílení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  330 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Návrh usnesení 

Bod 34 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. poznamenává, že orgány místní 

správy jsou již aktivní při regulaci 

a podpoře ekonomiky sdílení a soustředí se 

na postupy sdílení jako subjekt jejich 

politik i jako organizační zásady nových 

podob řízení a správy založené na 

spolupráci; 

34. je znepokojen tím, že orgány místní 

správy jsou již aktivní při regulaci 

ekonomiky sdílení a soustředí se na 

postupy sdílení jako subjekt jejich politik 

i jako organizační zásady nových podob 

řízení a správy založené na spolupráci; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  331 
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Jiří Pospíšil 

 

Návrh usnesení 

Bod 34 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. poznamenává, že orgány místní 

správy jsou již aktivní při regulaci 

a podpoře ekonomiky sdílení a soustředí se 

na postupy sdílení jako subjekt jejich 

politik i jako organizační zásady nových 

podob řízení a správy založené na 

spolupráci; 

34. poznamenává, že některé orgány 

místní správy jsou již aktivní při regulaci 

a podpoře ekonomiky sdílení a soustředí se 

na postupy sdílení jako subjekt jejich 

politik i jako organizační zásady nových 

podob řízení a správy založené na 

spolupráci; 

Or. cs 

 

Pozměňovací návrh  332 

Philippe Juvin 

 

Návrh usnesení 

Bod 34 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. poznamenává, že orgány místní 

správy jsou již aktivní při regulaci 

a podpoře ekonomiky sdílení a soustředí se 

na postupy sdílení jako subjekt jejich 

politik i jako organizační zásady nových 

podob řízení a správy založené na 

spolupráci; 

34. poznamenává, že místní orgány 

jsou již aktivní při regulaci a podpoře 

ekonomiky sdílení a soustředí se na 

postupy sdílení jako subjekt jejich politik 

i jako organizační zásady nových podob 

řízení a správy založené na spolupráci; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  333 

Nicola Danti, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Marlene Mizzi, Pina 

Picierno, Lucy Anderson 

 

Návrh usnesení 

Bod 34 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 
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 34a. je přesvědčen, že jedním 

z nejzajímavějších příkladů je komunální 

skupinové financování, které kombinuje 

partnerství mezi veřejným a soukromým 

sektorem s inovačními formami 

participativní demokracie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  334 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Návrh usnesení 

Bod 35 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. je přesvědčen, že vnitrostátní, 

regionální a místní orgány mají široký 

manévrovací prostor při přijímání 

předpisů specifických v dané souvislosti 

s cílem věnovat se jasně stanoveným 

cílům veřejného zájmu s přiměřenými 

opatřeními, plně v souladu s právními 

předpisy EU; proto vyzývá Komisi, aby 

podporovala členské státy při tvorbě jejich 

politik a při přijímání pravidel v souladu 

s právem EU; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  335 

Mylène Troszczynski 

 

Návrh usnesení 

Bod 35 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. je přesvědčen, že vnitrostátní, 

regionální a místní orgány mají široký 

manévrovací prostor při přijímání předpisů 

specifických v dané souvislosti s cílem 

věnovat se jasně stanoveným cílům 

35. je přesvědčen, že vnitrostátní, 

regionální a místní orgány mají široký 

manévrovací prostor při přijímání předpisů 

specifických v dané souvislosti s cílem 

věnovat se jasně stanoveným cílům 
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veřejného zájmu s přiměřenými 

opatřeními, plně v souladu s právními 

předpisy EU; proto vyzývá Komisi, aby 

podporovala členské státy při tvorbě jejich 

politik a při přijímání pravidel v souladu 

s právem EU; 

veřejného zájmu; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  336 

Philippe Juvin 

 

Návrh usnesení 

Bod 35 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. je přesvědčen, že vnitrostátní, 

regionální a místní orgány mají široký 

manévrovací prostor při přijímání předpisů 

specifických v dané souvislosti s cílem 

věnovat se jasně stanoveným cílům 

veřejného zájmu s přiměřenými 

opatřeními, plně v souladu s právními 

předpisy EU; proto vyzývá Komisi, aby 

podporovala členské státy při tvorbě jejich 

politik a při přijímání pravidel v souladu 
s právem EU; 

35. konstatuje, že vnitrostátní, 

regionální a místní orgány mají široký 

manévrovací prostor při přijímání předpisů 

s cílem věnovat se cílům veřejného zájmu; 

proto vyzývá Komisi, aby dbala na to, aby 

tato pravidla byla přiměřená a slučitelná 

s právem EU; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  337 

Marcus Pretzell 

 

Návrh usnesení 

Bod 35 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. je přesvědčen, že vnitrostátní, 

regionální a místní orgány mají široký 

manévrovací prostor při přijímání předpisů 

specifických v dané souvislosti s cílem 

věnovat se jasně stanoveným cílům 

35. je přesvědčen, že vnitrostátní, 

regionální a místní orgány mají široký 

manévrovací prostor při přijímání předpisů 

specifických v dané souvislosti s cílem 

věnovat se jasně stanoveným cílům 
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veřejného zájmu s přiměřenými 

opatřeními, plně v souladu s právními 

předpisy EU; proto vyzývá Komisi, aby 

podporovala členské státy při tvorbě jejich 

politik a při přijímání pravidel v souladu 

s právem EU; 

veřejného zájmu s přiměřenými 

opatřeními, plně v souladu s právními 

předpisy EU; proto vyzývá Komisi, aby 

podporovala členské státy při tvorbě jejich 

politik; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  338 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Návrh usnesení 

Bod 35 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. je přesvědčen, že vnitrostátní, 

regionální a místní orgány mají široký 

manévrovací prostor při přijímání předpisů 

specifických v dané souvislosti s cílem 

věnovat se jasně stanoveným cílům 

veřejného zájmu s přiměřenými 

opatřeními, plně v souladu s právními 

předpisy EU; proto vyzývá Komisi, aby 

podporovala členské státy při tvorbě jejich 

politik a při přijímání pravidel v souladu 

s právem EU; 

35. je přesvědčen, že vnitrostátní, 

regionální a místní orgány mají široký 

manévrovací prostor při přijímání pokynů 

specifických v dané souvislosti s cílem 

věnovat se jasně stanoveným cílům 

veřejného zájmu s přiměřenými 

opatřeními, plně v souladu s právními 

předpisy EU; proto vyzývá Komisi, aby 

podporovala členské státy při tvorbě jejich 

politik a při přijímání pravidel v souladu 

s právem EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  339 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Návrh usnesení 

Bod 35 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 35a. vyjadřuje politování nad tím, že 

reakce orgánů místní správy na rozvoj 

ekonomiky sdílení byla dosud velice 

roztříštěná a v některých případech 

nepřiměřená potenciálu a výhodám 
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vyplývajícím z rozvoje tohoto sektoru 

a také odporující očekáváním 

spotřebitelů; domnívá se, že úlohou 

celkové akce na evropské úrovni je 

skutečně bránit orgánům místní 

a regionální správy v přijímání předpisů, 

které nejsou v souladu s právem EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  340 

Marco Zullo 

 

Návrh usnesení 

Bod 35 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 35a. vyzývá platformy, aby hrály aktivní 

úlohu při spolupráci s orgány místní 

správy; přeje si především, aby platformy 

zaujaly čelní místo při uskutečňování 

plánu inteligentních měst a usnadnily 

přechod k účinnějším infrastrukturám 

přizpůsobeným občanům; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  341 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Návrh usnesení 

Bod 35 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 33b. vyzývá členské státy, aby 

dodržovaly a plně provedly směrnici 

o elektronickém obchodu (směrnice 

2000/31/ES) a směrnici o službách 

(směrnice 2006/123/ES); zastává názor, že 

volný pohyb poskytovatelů služeb podle 

článku 56 SFEU a svoboda usazování 

podle článku 49 SFEU mají zásadní 
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význam pro realizaci evropského rozměru 

služeb, a tudíž i vnitřního trhu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  342 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Návrh usnesení 

Bod 35 c (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 33c. vyzývá členské státy, aby ukončily 

používání příliš velkého množství 

právních předpisů, které je svou povahou 

vždy protekcionistické a brzdí výhody 

vstupu nových subjektů na trh s cílem 

chránit zavedené tržní subjekty a další 

sociální subjekty; je přesvědčen, že je 

nutné, aby členské státy upustily od 

nekoordinovaných akcí a vynucených 

jednostranných restriktivních opatření 

proti společnostem v rámci ekonomiky 

sdílení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  343 

Nicola Danti, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Virginie Rozière, Sergio Gutiérrez Prieto, 

Anna Hedh, Marlene Mizzi, Pina Picierno, Marc Tarabella, Lucy Anderson 

 

Návrh usnesení 

Bod 36 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

36. konstatuje, že prvními iniciátory 

jsou města, kde městské podmínky, jako je 

hustota obyvatelstva a fyzická blízkost, 

usnadňují přijímání postupů založených na 

spolupráci; je rovněž přesvědčen, že 

ekonomika sdílení může nabídnout 

významné příležitosti i vnitřním periferiím 

36. konstatuje, že prvními iniciátory 

jsou města, kde městské podmínky, jako je 

hustota obyvatelstva a fyzická blízkost, 

usnadňují přijímání postupů založených na 

spolupráci, přesouvají pozornost 

z inteligentních měst na města v rámci 

sdílení na základě spolupráce 
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a venkovským oblastem; a společných sdílených postupů; je rovněž 

přesvědčen, že ekonomika sdílení může být 

řešením, jak se zabývat specifickými 

problémy, a nabídnout významné 

příležitosti vnitřním periferiím 

a venkovským oblastem, a může přinést 

nové formy rozvoje prostřednictvím 

postupů místní produkce, které jsou 

globálně napojeny na rámec inkluzivní 

inovace; je přesvědčen, že tak lze vytvořit 

nové formy hospodářské soutěže mezi 

územími na základě dostupnosti místních 

kolektivních statků hospodářské soutěže 

(jako jsou infrastruktury, vzdělávací 

struktury, obchodní služby); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  344 

Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 36 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

36. konstatuje, že prvními iniciátory 

jsou města, kde městské podmínky, jako je 

hustota obyvatelstva a fyzická blízkost, 

usnadňují přijímání postupů založených na 

spolupráci; je rovněž přesvědčen, že 

ekonomika sdílení může nabídnout 

významné příležitosti i vnitřním periferiím 

a venkovským oblastem; 

36. konstatuje, že prvními iniciátory 

jsou města, kde městské podmínky, jako je 

hustota obyvatelstva a fyzická blízkost, 

usnadňují přijímání postupů založených na 

spolupráci; je rovněž přesvědčen, že 

ekonomika sdílení může nabídnout 

významné příležitosti i vnitřním periferiím 

a venkovským oblastem, jakož i obecněji 

regionům a oblasti cestovního ruchu; je 

přesvědčen, že cestování a cestovní ruch 

může využívat digitalizaci, která otevírá 

řadu příležitostí pro malé a střední 

podniky; zdůrazňuje, že ekonomika 

sdílení má pozitivní sociálně-ekonomický 

dopad, který pomáhá marginalizovaným 

komunitám, jako jsou migranti, 

pracovníci na částečný úvazek 

a dlouhodobě nezaměstnaní, aby byli 

aktivní; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  345 

Jiří Maštálka 

 

Návrh usnesení 

Bod 36 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

36. konstatuje, že prvními iniciátory 

jsou města, kde městské podmínky, jako je 

hustota obyvatelstva a fyzická blízkost, 

usnadňují přijímání postupů založených na 

spolupráci; je rovněž přesvědčen, že 

ekonomika sdílení může nabídnout 

významné příležitosti i vnitřním periferiím 

a venkovským oblastem; 

36. konstatuje, že prvními iniciátory 

jsou města, kde městské podmínky, jako je 

hustota obyvatelstva a fyzická blízkost, 

usnadňují přijímání postupů založených na 

spolupráci; je rovněž přesvědčen, že 

ekonomika sdílení může nabídnout 

významné příležitosti i vnitřním periferiím 

a venkovským oblastem, jakož i obecněji 

regionům a cestovnímu ruchu; je rovněž 

přesvědčen, že cestování a cestovní ruch 

může využívat digitalizaci, která otevírá 

řadu příležitostí pro malé a střední 

podniky, zdůrazňuje, že ekonomika sdílení 

má pozitivní sociálně-ekonomický dopad, 

který pomáhá marginalizovaným 

komunitám, jako jsou migranti, 

pracovníci na částečný úvazek 

a dlouhodobě nezaměstnaní, aby byli 

aktivní; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  346 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Návrh usnesení 

Bod 36 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

36. konstatuje, že prvními iniciátory 

jsou města, kde městské podmínky, jako je 

hustota obyvatelstva a fyzická blízkost, 

usnadňují přijímání postupů založených na 

spolupráci; je rovněž přesvědčen, že 

36. konstatuje, že prvními iniciátory 

jsou města, kde městské podmínky, jako je 

hustota obyvatelstva a fyzická blízkost, 

usnadňují přijímání postupů založených na 

spolupráci; je rovněž přesvědčen, že 
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ekonomika sdílení může nabídnout 

významné příležitosti i vnitřním periferiím 

a venkovským oblastem; 

ekonomika sdílení může nabídnout 

významné příležitosti vnitřním periferiím 

a vzdáleným, hornatým a venkovským 

regionům, a nabízí rovněž nepřímé 

výhody pro odvětví cestovního ruchu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  347 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Návrh usnesení 

Bod 36 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

36. konstatuje, že prvními iniciátory 

jsou města, kde městské podmínky, jako je 

hustota obyvatelstva a fyzická blízkost, 

usnadňují přijímání postupů založených na 

spolupráci; je rovněž přesvědčen, že 

ekonomika sdílení může nabídnout 

významné příležitosti i vnitřním periferiím 

a venkovským oblastem; 

36. konstatuje, že prvními iniciátory 

jsou města, kde městské podmínky, jako je 

hustota obyvatelstva a fyzická blízkost, 

usnadňují přijímání postupů založených na 

spolupráci; je rovněž přesvědčen, že 

ekonomika sdílení může nabídnout 

významné příležitosti i vnitřním periferiím 

a venkovským oblastem, jakož i obecněji 

regionům a cestovnímu ruchu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  348 

Maria Grapini 

 

Návrh usnesení 

Bod 36 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

36. konstatuje, že prvními iniciátory 

jsou města, kde městské podmínky, jako je 

hustota obyvatelstva a fyzická blízkost, 

usnadňují přijímání postupů založených na 

spolupráci; je rovněž přesvědčen, že 

ekonomika sdílení může nabídnout 

významné příležitosti i vnitřním periferiím 

a venkovským oblastem; 

36. konstatuje, že prvními iniciátory 

jsou města, kde městské podmínky, jako je 

hustota obyvatelstva a fyzická blízkost, 

usnadňují přijímání postupů založených na 

spolupráci; je rovněž přesvědčen, že 

ekonomika sdílení může nabídnout 

významné příležitosti i vnitřním periferiím 

a venkovským oblastem, jakož i chudším 
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oblastem; 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  349 

Nicola Danti, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, 

Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Marlene Mizzi, Marc 

Tarabella, Lucy Anderson 

 

Návrh usnesení 

Bod 36 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 36a. podporuje zřízení „Fóra“ 

zahrnujícího Výbor regionů a další 

příslušné orgány EU, města a další 

orgány místní správy, organizace, sítě 

aktivní v místních a regionálních 

podmínkách a v podmínkách vnitřní 

periferie ekonomiky sdílení s cílem sdílet 

zkušenosti a vyměňovat si osvědčené 

postupy, posilovat rozměr ekonomiky 

sdílení a být v kontaktu s příslušnými 

tematickými partnerstvími městské agendy 

pro EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  350 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Návrh usnesení 

Bod 36 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 36a. vítá, že vnitrostátní a místní 

orgány jsou ochotny převzít aktivní úlohu 

v oblasti rozvoje systémů sdílení, včetně 

realizace kroků zaměřených na podporu 

a rozšiřování služeb obecného zájmu 

s cílem posílit sociální strukturu a podnítit 

rozvoj podnikatelských nápadů, jako jsou 
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internetové aplikace; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  351 

Anna Maria Corazza Bildt, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, Antonio López-Istúriz 

White, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Návrh usnesení 

Bod 37 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

37. poukazuje na význam 

odpovídajících schopností a dovedností, 

aby bylo co nejvíce jednotlivcům 

umožněno hrát aktivní úlohu v ekonomice 

sdílení; je toho názoru, že potenciál 

ekonomiky sdílení bude plně uvolněn 

pouze prostřednictvím účinných politik 

sociálního začlenění na úrovni EU, 

počínaje spolehlivým a kritickým použitím 

IKT jako klíčové schopnosti pro strategie 

celoživotního učení; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  352 

Marcus Pretzell 

 

Návrh usnesení 

Bod 37 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

37. poukazuje na význam 

odpovídajících schopností a dovedností, 

aby bylo co nejvíce jednotlivcům 

umožněno hrát aktivní úlohu v ekonomice 

sdílení; je toho názoru, že potenciál 

ekonomiky sdílení bude plně uvolněn 

pouze prostřednictvím účinných politik 

sociálního začlenění na úrovni EU, 

počínaje spolehlivým a kritickým použitím 

vypouští se 



 

AM\1116419CS.docx 167/174 PE599.597v01-00 

 CS 

IKT jako klíčové schopnosti pro strategie 

celoživotního učení; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  353 

Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen 

 

Návrh usnesení 

Bod 37 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

37. poukazuje na význam 

odpovídajících schopností a dovedností, 

aby bylo co nejvíce jednotlivcům 

umožněno hrát aktivní úlohu v ekonomice 

sdílení; je toho názoru, že potenciál 

ekonomiky sdílení bude plně uvolněn 

pouze prostřednictvím účinných politik 

sociálního začlenění na úrovni EU, 

počínaje spolehlivým a kritickým použitím 

IKT jako klíčové schopnosti pro strategie 

celoživotního učení; 

37. poukazuje na význam 

odpovídajících schopností a dovedností, 

aby bylo co nejvíce jednotlivcům 

umožněno hrát aktivní úlohu v ekonomice 

sdílení; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  354 

Adam Szejnfeld 

 

Návrh usnesení 

Bod 37 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

37. poukazuje na význam 

odpovídajících schopností a dovedností, 

aby bylo co nejvíce jednotlivcům 

umožněno hrát aktivní úlohu v ekonomice 

sdílení; je toho názoru, že potenciál 

ekonomiky sdílení bude plně uvolněn 

pouze prostřednictvím účinných politik 

sociálního začlenění na úrovni EU, 

počínaje spolehlivým a kritickým použitím 

37. poukazuje na význam 

odpovídajících schopností a dovedností, 

aby bylo co nejvíce jednotlivcům 

umožněno hrát aktivní úlohu v ekonomice 

sdílení; 
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IKT jako klíčové schopnosti pro strategie 

celoživotního učení; 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  355 

Philippe Juvin 

 

Návrh usnesení 

Bod 37 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

37. poukazuje na význam 

odpovídajících schopností a dovedností, 

aby bylo co nejvíce jednotlivcům 

umožněno hrát aktivní úlohu v ekonomice 

sdílení; je toho názoru, že potenciál 

ekonomiky sdílení bude plně uvolněn 

pouze prostřednictvím účinných politik 

sociálního začlenění na úrovni EU, 

počínaje spolehlivým a kritickým použitím 

IKT jako klíčové schopnosti pro strategie 

celoživotního učení; 

37. poukazuje na význam 

odpovídajících schopností a dovedností, 

aby bylo co nejvíce jednotlivcům 

umožněno hrát aktivní úlohu v ekonomice 

sdílení; je toho názoru, že potenciál 

ekonomiky sdílení bude plně uvolněn 

pouze prostřednictvím účinných politik 

vzdělávání na úrovni EU, počínaje 

spolehlivým a kritickým použitím IKT jako 

klíčové schopnosti pro strategie 

celoživotního učení; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  356 

Jiří Pospíšil 

 

Návrh usnesení 

Bod 37 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

37. poukazuje na význam 

odpovídajících schopností a dovedností, 

aby bylo co nejvíce jednotlivcům 

umožněno hrát aktivní úlohu v ekonomice 

sdílení; je toho názoru, že potenciál 

ekonomiky sdílení bude plně uvolněn 

pouze prostřednictvím účinných politik 

sociálního začlenění na úrovni EU, 

počínaje spolehlivým a kritickým použitím 

37. poukazuje na význam 

odpovídajících schopností a dovedností, 

aby bylo co nejvíce jednotlivcům 

umožněno hrát aktivní úlohu v ekonomice 

sdílení; je toho názoru, že potenciál 

ekonomiky sdílení bude plně uvolněn 

prostřednictvím účinných politik na úrovni 

EU, počínaje spolehlivým a kritickým 

použitím IKT jako klíčové schopnosti pro 
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IKT jako klíčové schopnosti pro strategie 

celoživotního učení; 

strategie celoživotního učení; 

Or. cs 

 

Pozměňovací návrh  357 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 

 

Návrh usnesení 

Bod 37 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

37. poukazuje na význam 

odpovídajících schopností a dovedností, 

aby bylo co nejvíce jednotlivcům 

umožněno hrát aktivní úlohu v ekonomice 

sdílení; je toho názoru, že potenciál 

ekonomiky sdílení bude plně uvolněn 

pouze prostřednictvím účinných politik 

sociálního začlenění na úrovni EU, 

počínaje spolehlivým a kritickým použitím 

IKT jako klíčové schopnosti pro strategie 

celoživotního učení; 

37. poukazuje na význam 

odpovídajících schopností a dovedností, 

aby bylo co nejvíce jednotlivcům 

umožněno hrát aktivní úlohu v ekonomice 

sdílení; je toho názoru, že potenciál 

ekonomiky sdílení bude plně uvolněn 

pouze prostřednictvím účinných politik 

sociálního začlenění na úrovni EU, 

počínaje spolehlivým a kritickým použitím 

IKT jako klíčové schopnosti pro strategie 

celoživotního učení; zdůrazňuje, že je 

důležité podněcovat ženy a dívky, aby 

získaly dovednosti v oblasti IKT, 

a poskytovat jim k tomu příležitosti, aby 

mohly plně využívat výhody ekonomiky 

sdílení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  358 

Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Návrh usnesení 

Bod 37 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

37. poukazuje na význam 37. poukazuje na význam 
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odpovídajících schopností a dovedností, 

aby bylo co nejvíce jednotlivcům 

umožněno hrát aktivní úlohu v ekonomice 

sdílení; je toho názoru, že potenciál 

ekonomiky sdílení bude plně uvolněn 

pouze prostřednictvím účinných politik 

sociálního začlenění na úrovni EU, 

počínaje spolehlivým a kritickým použitím 

IKT jako klíčové schopnosti pro strategie 

celoživotního učení; 

odpovídajících schopností a dovedností, 

aby bylo co nejvíce jednotlivcům 

umožněno hrát aktivní úlohu v ekonomice 

sdílení; je toho názoru, že potenciál 

ekonomiky sdílení bude plně uvolněn 

pouze prostřednictvím účinných politik 

sociálního začlenění na úrovni EU, 

počínaje spolehlivým a kritickým použitím 

IKT jako klíčové schopnosti pro strategie 

celoživotního učení; zdůrazňuje, že je 

důležité podněcovat ženy a dívky, aby 

získaly dovednosti v oblasti IKT, 

a poskytovat jim k tomu příležitosti, aby 

mohly plně využívat výhody ekonomiky 

sdílení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  359 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Návrh usnesení 

Bod 37 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 37a. vyzývá Komisi, aby se chovala 

proaktivně a podněcovala spolupráci mezi 

veřejným a soukromým sektorem, zejména 

s ohledem na zájem o elektronické 

identifikátory, zvyšovala důvěru 

spotřebitelů a poskytovatelů služeb 

v operace online na základě sítě EU pro 

vzájemné uznávání systémů elektronické 

identifikace, a aby řešila další existující 

překážky bránící růstu ekonomiky sdílení, 

například překážky přeshraničních 

systémů pojištění; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  360 

Marcus Pretzell 
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Návrh usnesení 

Bod 39 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

39. zdůrazňuje, že systémy 

financování založené na spolupráci – jako 

kolektivní financování – jsou úspěšné 

pouze tehdy, jsou-li propojeny 

s tradičními kanály financování do 

účinného ekosystému financování; 

vypouští se 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  361 

Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Collin-Langen, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Návrh usnesení 

Bod 39 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

39. zdůrazňuje, že systémy financování 

založené na spolupráci – jako kolektivní 

financování – jsou úspěšné pouze tehdy, 

jsou-li propojeny s tradičními kanály 
financování do účinného ekosystému 

financování; 

39. zdůrazňuje, že systémy financování 

založené na spolupráci – jako kolektivní 

financování – jsou důležitým doplňkem 

tradičních kanálů financování jako 

součásti účinného ekosystému financování; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  362 

Nicola Danti, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Virginie Rozière, Sergio Gaetano 

Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Pina Picierno, Marc Tarabella, Lucy 

Anderson 

 

Návrh usnesení 

Bod 39 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 39a. vyzývá Komisi, aby podporovala 

iniciativy a kroky na podporu 

rozsáhlejšího výzkumu a hledání 
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skutečností týkajících se rozvoje a vlivu 

ekonomiky sdílení v Evropě; vítá 

především nedávno schválený pilotní 

projekt ekonomiky sdílení zaměřený na 

evropské malé a střední podniky a sociální 

podniky s vysokým růstovým potenciálem, 

které mají používat a využívat veškeré 

možnosti a potenciál, který nabízí 

obchodní model ekonomiky sdílení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  363 

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Návrh usnesení 

Bod 39 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 39a. konstatuje, že služby poskytované 

malými a středními podniky v odvětví 

ekonomiky sdílení nejsou vždy dostatečně 

přizpůsobeny potřebám osob se 

zdravotním postižením a seniorům; vyzývá 

k vytvoření nástrojů a programů 

zaměřených na podporu těchto 

provozovatelů, které budou zohledňovat 

potřeby osob se zdravotním postižením; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  364 

Nicola Danti, Maria Grapini, Virginie Rozière, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, 

Pina Picierno, Marc Tarabella, Lucy Anderson 

 

Návrh usnesení 

Bod 39 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 39b. vyzývá Komisi, aby usnadnila 

a podporovala přístup k odpovídajícím 

finančním linkám pro evropské 
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podnikatele, kteří působí v oblasti 

ekonomiky sdílení, rovněž v rámci 

programu EU pro výzkum a inovace – 

Horizont 2020; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  365 

Nicola Danti, Maria Grapini, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc 

Tarabella, Lucy Anderson 

 

Návrh usnesení 

Bod 39 c (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 39c. bere na vědomí rychlé a úspěšné 

šíření inovačních technologií a digitálních 

nástrojů, například Blockchains a DLT, 

a to i ve finančním sektoru; zdůrazňuje, 

že používání těchto decentralizovaných 

technologií by mohlo umožnit účinné 

vzájemné operace a propojení v rámci 

ekonomiky sdílení vedoucí k vytvoření 

nezávislých trhů nebo sítí a v budoucnu i 

k nahrazení úlohy zprostředkovatelů, 

kterou dnes hrají platformy sdílení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  366 

Nicola Danti, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, 

Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Marc 

Tarabella, Christel Schaldemose, Lucy Anderson 

 

Návrh usnesení 

Bod 39 d (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 39d. zároveň žádá Komisi, aby 

monitorovala účinky a dopad rozvoje 

a šíření těchto digitálních technologií 

v obchodním modelu ekonomiky sdílení; 
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vítá iniciativu Komise, jejímž cílem je 

zajistit přiměřenost spotřebitelského práva 

v rámci těchto aktivit, a upozorňuje, že je 

třeba zajistit odpovídající ochranu 

spotřebitelů, a to i s ohledem na operace 

peer-to-peer prostřednictvím technologií 

Blockchains a DLT; 

Or. en 

 


