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Poprawka   1 

Evelyne Gebhardt 

 

Projekt rezolucji 

Tytuł 1 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

w sprawie europejskiego programu na 

rzecz gospodarki dzielenia się 

w sprawie europejskiego programu na 

rzecz gospodarki pośredników1a 

 _________________ 

 1a Poprawka horyzontalna dotycząca 

całego tekstu. 

Or. en 

 

Poprawka   2 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 2 a (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając rezolucję 

Parlamentu Europejskiego z dnia 24 

listopada 2016 r. w sprawie nowych 

możliwości dla małych przedsiębiorstw 

transportowych, w tym modeli 

biznesowych opartych na współpracy1a, 

 _________________ 

 1a Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0455 

Or. en 

 

Poprawka   3 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 2 b (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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 – uwzględniając posiedzenie Grupy 

Roboczej Wysokiego Szczebla ds. 

Konkurencyjności i Wzrostu, które odbyło 

się dnia 12 września 2016 r., i dokument 

konsultacyjny prezydencji1a, 

 _________________ 

 1a 

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

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

Or. en 

 

Poprawka   4 

Evelyne Gebhardt 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 7 a (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając rezolucję 

Parlamentu Europejskiego z dnia 19 

stycznia 2017 r. w sprawie europejskiego 

filaru praw socjalnych, 

Or. en 

 

Poprawka   5 

Virginie Rozière 

 

Projekt rezolucji 

Motyw -A (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 -A. mając na uwadze, że należy 

zastanowić się nad trafnością terminu 

„gospodarka dzielenia się” w związku z 

tym, iż zaczynają pojawiać się podmioty 

uczestniczące w gospodarce dzielenia się 

w sposób profesjonalny; 

Or. fr 
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Poprawka   6 

Philippe Juvin 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że w ostatnich 

latach nastąpił szybki rozwój gospodarki 

dzielenia się, jeśli chodzi o użytkowników, 

transakcje i dochody, co doprowadziło do 

zmiany sposobu dostarczania produktów i 

usług oraz stało się wyzwaniem dla firm o 

ugruntowanej pozycji w wielu dziedzinach 

gospodarki; 

A. mając na uwadze, że w ostatnich 

latach nastąpił szybki rozwój gospodarki 

dzielenia się, jeśli chodzi o użytkowników, 

transakcje i dochody, co doprowadziło do 

zmiany sposobu dostarczania produktów i 

usług oraz stało się wyzwaniem dla modeli 

gospodarczych o ugruntowanej pozycji w 

wielu sektorach; 

Or. fr 

 

Poprawka   7 

Virginie Rozière 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że w ostatnich 

latach nastąpił szybki rozwój gospodarki 

dzielenia się, jeśli chodzi o użytkowników, 

transakcje i dochody, co doprowadziło do 

zmiany sposobu dostarczania produktów i 

usług oraz stało się wyzwaniem dla firm o 

ugruntowanej pozycji w wielu dziedzinach 

gospodarki; 

A. mając na uwadze, że w ostatnich 

latach nastąpił szybki rozwój gospodarki 

dzielenia się, jeśli chodzi o użytkowników, 

transakcje i dochody, co doprowadziło do 

zmiany sposobu dostarczania produktów i 

usług, zaburzyło równowagę gospodarczą 

w ramach łańcucha wartości, oraz stało 

się wyzwaniem dla firm o ugruntowanej 

pozycji w wielu dziedzinach gospodarki; 

Or. fr 

 

Poprawka   8 

Pina Picierno 
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Projekt rezolucji 

Motyw A 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że w ostatnich 

latach nastąpił szybki rozwój gospodarki 

dzielenia się, jeśli chodzi o użytkowników, 

transakcje i dochody, co doprowadziło do 

zmiany sposobu dostarczania produktów i 

usług oraz stało się wyzwaniem dla firm o 

ugruntowanej pozycji w wielu dziedzinach 

gospodarki; 

A. mając na uwadze, że w ostatnich 

latach nastąpił szybki rozwój gospodarki 

dzielenia się, jeśli chodzi o użytkowników, 

miejsca pracy, transakcje i dochody, co 

doprowadziło do zmiany sposobu 

dostarczania produktów i usług oraz stało 

się wyzwaniem dla firm o ugruntowanej 

pozycji w wielu dziedzinach gospodarki; 

Or. it 

 

Poprawka   9 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Aa. mając na uwadze, że w badaniu 

przeprowadzonym dla Komisji firma 

PricewaterhouseCoopers oszacowała, że 

do 2025 r. wiele obszarów gospodarki 

dzielenia się będzie konkurować pod 

względem wielkości z ich tradycyjnymi 

odpowiednikami, z platformami w pięciu 

sektorach generującymi 

ogólnoeuropejskie przychody o wartości 

ponad 80 mld EUR i ułatwiającymi 

przeprowadzanie transakcji o wartości 

prawie 570 mld 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 



 

AM\1116419PL.docx 7/185 PE599.597v01-00 

 PL 

 

Poprawka   10 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Aa. mając na uwadze, że gospodarka 

dzielenia się nie jest ani alternatywą ani 

opozycją dla tradycyjnej gospodarki, a 

raczej stwarza nowe wyzwania i 

możliwości; 

Or. en 

 

Poprawka   11 

Adam Szejnfeld 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Aa. mając na uwadze, że gospodarka 

dzielenia się jest społecznie korzystna dla 

obywateli Unii Europejskiej; 

Or. pl 

 

Poprawka   12 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ab. mając na uwadze, że PwC 

prognozuje również, że przychody z 

gospodarki dzielenia się w Europie będą 

rosły w tempie 35–40 % w skali roku oraz 

że do 2025 r. gospodarka dzielenia się 
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powinna stanowić 50 % sektora najmu w 

skali globalnej1a; 

 _________________ 

 1a 

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

ollisions/sharingeconomy/the-sharing-

economy-sizing-the-revenue-

opportunity.html 

Or. en 

 

Poprawka   13 

Adam Szejnfeld 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, że te radykalne 

zmiany mają znaczący wpływ na ramy 

prawne, ponieważ zacierają utrwalone 

linie podziału między konsumentem a 

dostawcą, pracownikiem a osobą 

samozatrudnioną, a także profesjonalnym 

i nieprofesjonalnym świadczeniem usług, 

co stanowi wyzwanie dla wielu istotnych 

obszarów prawa UE; 

skreśla się 

Or. pl 

 

Poprawka   14 

Philippe Juvin 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, że te radykalne 

zmiany mają znaczący wpływ na ramy 

prawne, ponieważ zacierają utrwalone 

linie podziału między konsumentem a 

B. mając na uwadze, że te radykalne 

zmiany mają znaczący wpływ na ramy 

prawne, ponieważ zacierają granice 

między konsumentem a dostawcą, 
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dostawcą, pracownikiem a osobą 

samozatrudnioną, a także profesjonalnym i 

nieprofesjonalnym świadczeniem usług, co 

stanowi wyzwanie dla wielu istotnych 

obszarów prawa UE; 

pracownikiem a osobą samozatrudnioną, a 

także profesjonalnym i nieprofesjonalnym 

świadczeniem usług, co stanowi wyzwanie 

dla wielu istotnych obszarów prawa UE; 

Or. fr 

 

Poprawka   15 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ba. mając na uwadze, że małe i średnie 

przedsiębiorstwa (MŚP) są podstawowym 

motorem napędowym europejskiej 

gospodarki oraz że stanowią – na 

podstawie danych z 2014 r. – 99,8 % 

wszystkich przedsiębiorstw sektora 

niefinansowego i zapewniają dwie trzecie 

wszystkich miejsc pracy; 

Or. en 

 

Poprawka   16 

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

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

 

Projekt rezolucji 

Motyw B a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ba. mając na uwadze, że gospodarka 

dzielenia się oferuje możliwości dostępu 

do rynku pracy dla ludzi młodych, 

migrantów, pracowników zatrudnionych 

w niepełnym wymiarze czasu i seniorów; 

Or. en 
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Poprawka   17 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ba. mając na uwadze, że modele 

gospodarki dzielenia się mogą pomóc w 

zwiększaniu udziału kobiet w rynku pracy 

i gospodarce przez tworzenie elastycznych 

form przedsiębiorczości i zatrudnienia; 

Or. en 

 

Poprawka   18 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ba. mając na uwadze, że modele 

gospodarki dzielenia się mogą pomóc w 

zwiększaniu udziału kobiet w rynku pracy 

i gospodarce przez tworzenie elastycznych 

form przedsiębiorczości i zatrudnienia; 

Or. en 

 

Poprawka   19 

Mylène Troszczynski 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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 Ba. mając na uwadze, że mimo 

możliwości stwarzanych przez ten sektor 

gospodarki te radykalne zmiany mają 

znaczący i niejednokrotnie bardzo 

negatywny wpływ na zatrudnienie; 

Or. fr 

 

Poprawka   20 

Virginie Rozière 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ba. mając na uwadze, że przed 

przyjęciem jakichkolwiek ram 

legislacyjnych lub regulacyjnych należy 

zrozumieć całą różnorodność modeli 

gospodarczych; 

Or. fr 

 

Poprawka   21 

Mylène Troszczynski 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Bb. mając na uwadze, że gospodarka 

dzielenia się rozwija się w kontekście 

zorganizowanej deregulacji gospodarczej, 

w ramach której wiele sektorów 

działalności boryka się już z zaciekłą i 

nieuczciwą konkurencją i w ramach 

której ogólny poziom cen od dwudziestu 

lat wyłącznie wzrasta; mając w związku z 

tym na uwadze, że wiele sektorów 

działalności, które i tak są już głęboko 

osłabione brakiem inteligentnego 

protekcjonizmu, nie jest w stanie szybko 
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dostosować się do pojawienia się tej nowej 

cyfrowej formy konkurencji; 

Or. fr 

 

Poprawka   22 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Bb. mając na uwadze, że choć 

niedawny komunikat Komisji 

zatytułowany „Europejski program na 

rzecz gospodarki dzielenia się” stanowi 

dobry punkt wyjścia dla skutecznego 

wsparcia i uregulowania tego sektora, 

istnieje potrzeba włączenia perspektywy 

równości płci i odzwierciedlenia 

odpowiednich przepisów w sprawie 

przeciwdziałania dyskryminacji w dalszej 

analizie i zaleceniach w tej dziedzinie; 

Or. en 

 

Poprawka   23 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Bb. mając na uwadze, że choć 

niedawny komunikat Komisji 

zatytułowany „Europejski program na 

rzecz gospodarki dzielenia się” stanowi 

dobry punkt wyjścia dla skutecznego 

wsparcia i uregulowania tego sektora, 



 

AM\1116419PL.docx 13/185 PE599.597v01-00 

 PL 

istnieje potrzeba włączenia perspektywy 

równości płci i odzwierciedlenia 

odpowiednich przepisów w sprawie 

przeciwdziałania dyskryminacji w dalszej 

analizie i zaleceniach w tej dziedzinie; 

Or. en 

 

Poprawka   24 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Bb. mając na uwadze, że z badania 

przeprowadzonego niedawno przez 

Komisję wynika, że 17 % europejskich 

konsumentów skorzystało z usług 

świadczonych w ramach gospodarki 

dzielenia się, a 52 % jest świadomych 

oferowanych usług tego rodzaju1a; 

 _________________ 

 1a Badanie Eurobarometr Flash 438 

(marzec 2016 r.) dotyczące 

wykorzystywania platform współpracy 

Or. en 

 

Poprawka   25 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B c (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Bc. mając na uwadze, że jedynie 1,7 % 

przedsiębiorstw w UE w pełni 

wykorzystuje zaawansowane technologie 

cyfrowe, podczas gdy 41 % wcale z nich 

nie korzysta; mając na uwadze, że jeśli 
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UE ma utrzymać i zwiększyć swoją 

konkurencyjność, kluczowe znaczenie ma 

cyfryzacja wszystkich sektorów; 

Or. en 

 

Poprawka   26 

Mylène Troszczynski 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B c (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Bc. mając na uwadze, że rozwój 

gospodarki dzielenia się stanowi znaczące 

wyzwanie dla obrony suwerenności 

cyfrowej naszego kontynentu, ochrony 

danych o znaczeniu strategicznym, 

niezależności cyfrowej i przemysłowej 

państw członkowskich Unii Europejskiej 

w obliczu działań podmiotów z Doliny 

Krzemowej, oraz że rozwój ten każe 

poważnie zastanowić się nad zasadnością 

automatycznego przekazywania danych 

osobowych amerykańskim 

„superkomputerom”; 

Or. fr 

 

Poprawka   27 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Vicky Ford, Kaja Kallas 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B d (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Bd. mając na uwadze, że elastyczność i 

łatwość wejścia na rynek leżące u podstaw 

gospodarki dzielenia się mogą zapewnić 

możliwość zatrudnienia grupom 

tradycyjnie wykluczonym z rynku pracy, w 

szczególności kobietom, ludziom młodym i 
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migrantom; mając na uwadze, że usługi 

świadczone w ramach gospodarki 

dzielenia się mogą stanowić dobry sposób 

na rozpoczęcie działalności na własny 

rachunek i wspierać kulturę 

przedsiębiorczości; 

Or. en 

 

Poprawka   28 

Adam Szejnfeld 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

1. z zadowoleniem przyjmuje 

komunikat w sprawie europejskiego 

programu na rzecz gospodarki dzielenia 

się i podkreśla, że powinien on stanowić 

pierwszy krok na drodze ku szerzej 

zakrojonej i ambitniejszej strategii UE w 

tym zakresie; 

skreśla się 

Or. pl 

 

Poprawka   29 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

1. z zadowoleniem przyjmuje 

komunikat w sprawie europejskiego 

programu na rzecz gospodarki dzielenia się 

i podkreśla, że powinien on stanowić 

pierwszy krok na drodze ku szerzej 

zakrojonej i ambitniejszej strategii UE w 

tym zakresie; 

1. z zadowoleniem przyjmuje 

komunikat w sprawie europejskiego 

programu na rzecz gospodarki dzielenia się 

i podkreśla, że powinien on stanowić 

pierwszy krok na drodze ku szerzej 

zakrojonej i ambitniejszej strategii UE w 

tym zakresie, mającej na celu stworzenie 

europejskich ram prawnych; 



 

PE599.597v01-00 16/185 AM\1116419PL.docx 

PL 

Or. de 

 

Poprawka   30 

Anna Hedh 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

1. z zadowoleniem przyjmuje 

komunikat w sprawie europejskiego 

programu na rzecz gospodarki dzielenia się 

i podkreśla, że powinien on stanowić 

pierwszy krok na drodze ku szerzej 

zakrojonej i ambitniejszej strategii UE w 

tym zakresie; 

1. z zadowoleniem przyjmuje 

komunikat w sprawie europejskiego 

programu na rzecz gospodarki dzielenia się 

i podkreśla, że powinien on stanowić 

pierwszy krok na drodze ku szerzej 

zakrojonej i ambitniejszej strategii UE w 

tym zakresie; podkreśla potrzebę dalszych 

wyjaśnień ze strony Komisji, aby zapewnić 

wyważone i proporcjonalne postępy; 

Or. en 

 

Poprawka   31 

Adam Szejnfeld 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 1a. stoi na stanowisku, że gospodarka 

dzielenia się, jako działalność zarobkowa, 

lecz nie zawodowe wykonywanie 

działalności gospodarczej, nie powinna 

podlegać dodatkowym obciążeniom 

administracyjnym; podmioty prowadzące 

działalność pośredniczącą natomiast 

między usługodawcą a usługobiorcą w 

ramach gospodarki dzielenia się, 

prowadząc tę działalność w formie 

zawodowej, powinny podlegać 

powszechnie obowiązującym przepisom 

prawa działalności gospodarczej; 
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Or. pl 

 

Poprawka   32 

Evelyne Gebhardt 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 1a. niemniej zwraca uwagę, że termin 

„gospodarka dzielenia się” jest 

odpowiedni wyłącznie w odniesieniu do 

prawdziwie uczestniczących rynków 

bezpośrednich i innych platform 

współpracy, podczas gdy wiele platform 

pośredniczy w tradycyjnie dwustronnych 

rynkach i dlatego dodaje trzeci wymiar 

generowania zysku, co nie jest powiązane 

z bezpośrednim charakterem gospodarki 

dzielenia się; 

Or. en 

 

Poprawka   33 

Adam Szejnfeld 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 1b. uważa, że nie ma potrzeby 

podejmowania przez Komisję Europejską 

szczególnych regulacji prawnych 

dotyczących gospodarki dzielenia się; 

Or. pl 

 

Poprawka   34 

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

Gáll-Pelcz 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

2. uważa, że rozwijana w 

odpowiedzialny sposób gospodarka 

dzielenia się może stworzyć wiele 

możliwości dla obywateli i konsumentów, 

którzy skorzystają z większej konkurencji, 

dostosowanych do potrzeb usług i niższych 

cen; 

2. uważa, że gospodarka dzielenia się 

stwarza wiele możliwości dla obywateli i 

konsumentów, którzy skorzystają z 

większej konkurencji, dostosowanych do 

potrzeb usług i niższych cen; 

Or. en 

 

Poprawka   35 

Adam Szejnfeld 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

2. uważa, że rozwijana w 

odpowiedzialny sposób gospodarka 

dzielenia się może stworzyć wiele 

możliwości dla obywateli i konsumentów, 

którzy skorzystają z większej konkurencji, 

dostosowanych do potrzeb usług i niższych 

cen; 

2. uważa, że gospodarka dzielenia się 

stwarza wiele możliwości dla obywateli i 

konsumentów, którzy korzystają z 

większej konkurencji, dostosowanych do 

potrzeb usług i niższych cen; 

Or. pl 

 

Poprawka   36 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

2. uważa, że rozwijana w 

odpowiedzialny sposób gospodarka 

dzielenia się może stworzyć wiele 

możliwości dla obywateli i konsumentów, 

2. uważa, że rozwijana w 

odpowiedzialny sposób gospodarka 

dzielenia się będzie nadal stwarzać wiele 

możliwości dla obywateli i konsumentów, 
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którzy skorzystają z większej konkurencji, 

dostosowanych do potrzeb usług i 

niższych cen; 

którzy skorzystają z większej konkurencji, 

dostosowanej do potrzeb obsługi, 

większego wyboru i niższych cen; 

Or. en 

 

Poprawka   37 

Philippe Juvin 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

2. uważa, że rozwijana w 

odpowiedzialny sposób gospodarka 

dzielenia się może stworzyć wiele 

możliwości dla obywateli i konsumentów, 

którzy skorzystają z większej konkurencji, 

dostosowanych do potrzeb usług i niższych 

cen; 

2. uważa, że rozwijana w 

odpowiedzialny sposób gospodarka 

dzielenia się stwarza wiele możliwości dla 

obywateli i konsumentów, którzy 

skorzystają z większej konkurencji, 

zróżnicowanych i dostosowanych do 

potrzeb usług i niższych cen; 

Or. fr 

 

Poprawka   38 

Anna Hedh 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

2. uważa, że rozwijana w 

odpowiedzialny sposób gospodarka 

dzielenia się może stworzyć wiele 

możliwości dla obywateli i konsumentów, 

którzy skorzystają z większej konkurencji, 

dostosowanych do potrzeb usług i niższych 

cen; 

2. uważa, że rozwijana w 

odpowiedzialny sposób bez naruszania 

obecnego poziomu ochrony zarówno 

konsumentów, jak i pracowników 
gospodarka dzielenia się może stworzyć 

wiele możliwości dla obywateli i 

konsumentów, którzy skorzystają z 

większej konkurencji, dostosowanych do 

potrzeb usług i niższych cen; 

Or. en 
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Poprawka   39 

Renato Soru 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

2. uważa, że rozwijana w 

odpowiedzialny sposób gospodarka 

dzielenia się może stworzyć wiele 

możliwości dla obywateli i konsumentów, 

którzy skorzystają z większej konkurencji, 

dostosowanych do potrzeb usług i niższych 

cen; 

2. uważa, że rozwijana w 

odpowiedzialny sposób gospodarka 

dzielenia się może stworzyć wiele 

możliwości dla obywateli i konsumentów, 

którzy skorzystają z większej konkurencji, 

dostosowanych do potrzeb usług i niższych 

cen, ponadto uważa, że może tak się stać 

jedynie pod warunkiem zachowania 

konkurencji z tradycyjnymi sektorami i 

wielości podmiotów w gospodarce 

dzielenia się; 

Or. en 

 

Poprawka   40 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

2. uważa, że rozwijana w 

odpowiedzialny sposób gospodarka 

dzielenia się może stworzyć wiele 

możliwości dla obywateli i konsumentów, 

którzy skorzystają z większej konkurencji, 

dostosowanych do potrzeb usług i niższych 

cen; 

2. uważa, że rozwijana w 

odpowiedzialny sposób gospodarka 

dzielenia się może stworzyć wiele 

możliwości dla obywateli i konsumentów, 

którzy skorzystają z większej konkurencji, 

dostosowanych do potrzeb usług i niższych 

cen; podkreśla, że wzrost w tym sektorze 

jest napędzany przez konsumentów i 

prowadzi do wzmocnienia pozycji 

konsumentów; 

Or. en 
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Poprawka   41 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 2a. podkreśla potrzebę umożliwienia 

rozwoju przedsiębiorstwom przez 

usuwanie przeszkód, powieleń i 

niespójności, które hamują rozwój 

transgraniczny; 

Or. en 

 

Poprawka   42 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 2b. uznaje, że ze względu na fakt, iż 

gospodarka dzielenia się to stosunkowo 

nieznane obszary, istnieje potrzeba 

przemyślenia strategii politycznych 

związanych z opodatkowaniem, prawami 

pracowników i odpowiedzialnością; 

potwierdza jednak, że tymi kwestiami 

należy zająć się na szczeblu krajowym; 

Or. en 

 

Poprawka   43 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 c (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 2c. zachęca państwa członkowskie, 

aby zapewniły jasność prawa oraz aby nie 
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uznawały gospodarki dzielenia się za 

zagrożenie dla tradycyjnej gospodarki; 

podkreśla znaczenie uregulowania 

gospodarki dzielenia się w sposób, który 

ułatwia i stwarza możliwości, a nie 

ograniczenia; 

Or. en 

 

Poprawka   44 

Adam Szejnfeld 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

3. jest zdania, że gospodarka dzielenia 

się może też zapewnić nowe możliwości w 

zakresie przedsiębiorczości, miejsc pracy i 

wzrostu oraz odegrać istotną rolę nie tylko 

w poprawie efektywności systemu 

gospodarczego, lecz również uczynić go 

bardziej zrównoważonym pod względem 

społecznym i środowiskowym; 

3. jest zdania, że gospodarka dzielenia 

się zapewnia nowe możliwości w zakresie 

przedsiębiorczości i wzrostu; 

Or. pl 

 

Poprawka   45 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

3. jest zdania, że gospodarka dzielenia 

się może też zapewnić nowe możliwości w 

zakresie przedsiębiorczości, miejsc pracy i 

wzrostu oraz odegrać istotną rolę nie tylko 

w poprawie efektywności systemu 

gospodarczego, lecz również uczynić go 

3. jest zdania, że gospodarka dzielenia 

się może też zapewnić nowe możliwości w 

zakresie przedsiębiorczości, miejsc pracy i 

wzrostu, w tym w odniesieniu do udziału 

kobiet w gospodarce, oraz dla obywateli, 

którzy w przeciwnym razie nie mieliby 
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bardziej zrównoważonym pod względem 

społecznym i środowiskowym; 
możliwości stać się częścią siły roboczej, i 

może w ten sposób uczynić system 

gospodarczy bardziej zrównoważonym; w 

związku z tym podkreśla potencjalny 

wkład gospodarki dzielenia się w 

stabilność gospodarczą UE pod względem 

osiągnięcia nadrzędnych celów w zakresie 

efektywności zasobów, zrównoważonego 

rolnictwa, przeciwdziałania zmianie 

klimatu czy budowy gospodarki o obiegu 

zamkniętym; 

Or. en 

 

Poprawka   46 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

3. jest zdania, że gospodarka dzielenia 

się może też zapewnić nowe możliwości w 

zakresie przedsiębiorczości, miejsc pracy i 

wzrostu oraz odegrać istotną rolę nie tylko 

w poprawie efektywności systemu 

gospodarczego, lecz również uczynić go 

bardziej zrównoważonym pod względem 

społecznym i środowiskowym; 

3. jest zdania, że gospodarka dzielenia 

się może też zapewnić nowe możliwości w 

zakresie przedsiębiorczości, miejsc pracy i 

dobrobytu oraz może stworzyć nowe 

możliwości zatrudnienia dla osób 

bezrobotnych lub nieaktywnych 

zawodowo, a także zapewnić pierwsze 

doświadczenia na rynku pracy dla wielu 

młodych, którzy mają trudności ze 

znalezieniem pierwszego miejsca pracy; 

uważa, że gospodarka dzielenia się może 

ponadto ułatwić trafienie do nowych grup 

użytkowników oraz odegrać istotną rolę nie 

tylko w poprawie efektywności systemu 

gospodarczego, lecz również uczynić go 

bardziej zrównoważonym pod względem 

społecznym i środowiskowym; 

Or. it 

 

Poprawka   47 
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Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Collin-Langen, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

3. jest zdania, że gospodarka dzielenia 

się może też zapewnić nowe możliwości w 

zakresie przedsiębiorczości, miejsc pracy i 

wzrostu oraz odegrać istotną rolę nie tylko 

w poprawie efektywności systemu 

gospodarczego, lecz również uczynić go 

bardziej zrównoważonym pod względem 

społecznym i środowiskowym; 

3. jest zdania, że gospodarka dzielenia 

się zapewnia nowe możliwości w zakresie 

przedsiębiorczości, miejsc pracy i wzrostu 

oraz odgrywa istotną rolę nie tylko w 

poprawie efektywności systemu 

gospodarczego, lecz również uczynić go 

bardziej zrównoważonym pod względem 

społecznym i środowiskowym; 

Or. en 

 

Poprawka   48 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Dita Charanzová 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

3. jest zdania, że gospodarka dzielenia 

się może też zapewnić nowe możliwości w 

zakresie przedsiębiorczości, miejsc pracy i 

wzrostu oraz odegrać istotną rolę nie tylko 

w poprawie efektywności systemu 

gospodarczego, lecz również uczynić go 

bardziej zrównoważonym pod względem 

społecznym i środowiskowym; 

3. jest zdania, że gospodarka dzielenia 

się zapewnia nowe możliwości w zakresie 

przedsiębiorczości, miejsc pracy i wzrostu 

oraz odgrywa istotną rolę nie tylko w 

poprawie efektywności systemu 

gospodarczego, lecz również uczynić go 

bardziej zrównoważonym pod względem 

społecznym i środowiskowym; 

Or. en 

 

Poprawka   49 

Philippe Juvin 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 
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Projekt rezolucji Poprawka 

3. jest zdania, że gospodarka dzielenia 

się może też zapewnić nowe możliwości w 

zakresie przedsiębiorczości, miejsc pracy i 

wzrostu oraz odegrać istotną rolę nie tylko 

w poprawie efektywności systemu 

gospodarczego, lecz również uczynić go 

bardziej zrównoważonym pod względem 

społecznym i środowiskowym; 

3. jest zdania, że gospodarka dzielenia 

się zapewnia też nowe możliwości w 

zakresie przedsiębiorczości, miejsc pracy i 

wzrostu oraz odgrywa istotną rolę nie tylko 

w poprawie efektywności systemu 

gospodarczego, lecz również uczynić go 

bardziej zrównoważonym pod względem 

społecznym i środowiskowym; 

Or. fr 

 

Poprawka   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 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

3. jest zdania, że gospodarka dzielenia 

się może też zapewnić nowe możliwości w 

zakresie przedsiębiorczości, miejsc pracy i 

wzrostu oraz odegrać istotną rolę nie tylko 

w poprawie efektywności systemu 

gospodarczego, lecz również uczynić go 

bardziej zrównoważonym pod względem 

społecznym i środowiskowym; 

3. jest zdania, że gospodarka dzielenia 

się może też zapewnić nowe możliwości w 

zakresie przedsiębiorczości, miejsc pracy i 

wzrostu oraz odegrać istotną rolę nie tylko 

w poprawie efektywności systemu 

gospodarczego, lecz również uczynić go 

bardziej zrównoważonym pod względem 

społecznym i środowiskowym, zwiększając 

w ten sposób wzrost gospodarczy, 

dobrobyt społeczeństwa i ochronę 

środowiska oraz przyczyniając się do 

przejścia na gospodarkę o obiegu 

zamkniętym; 

Or. en 

 

Poprawka   51 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 

 

Projekt rezolucji 
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Ustęp 3 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

3. jest zdania, że gospodarka dzielenia 

się może też zapewnić nowe możliwości w 

zakresie przedsiębiorczości, miejsc pracy i 

wzrostu oraz odegrać istotną rolę nie tylko 

w poprawie efektywności systemu 

gospodarczego, lecz również uczynić go 

bardziej zrównoważonym pod względem 

społecznym i środowiskowym; 

3. jest zdania, że gospodarka dzielenia 

się może też zapewnić nowe możliwości w 

zakresie przedsiębiorczości, miejsc pracy i 

wzrostu, w tym w odniesieniu do udziału 

kobiet w gospodarce, oraz odegrać istotną 

rolę nie tylko w poprawie efektywności 

systemu gospodarczego, lecz również 

uczynić go bardziej zrównoważonym pod 

względem społecznym; 

Or. en 

 

Poprawka   52 

Jiří Pospíšil 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

3. jest zdania, że gospodarka dzielenia 

się może też zapewnić nowe możliwości w 

zakresie przedsiębiorczości, miejsc pracy i 

wzrostu oraz odegrać istotną rolę nie tylko 

w poprawie efektywności systemu 

gospodarczego, lecz również uczynić go 

bardziej zrównoważonym pod względem 

społecznym i środowiskowym; 

3. jest zdania, że gospodarka dzielenia 

się może też zapewnić ciekawe możliwości 

w zakresie przedsiębiorczości, nowych 

miejsc pracy i dynamicznego wzrostu oraz 

odegrać bardzo istotną rolę nie tylko w 

poprawie efektywności systemu 

gospodarczego, lecz również uczynić go 

bardziej zrównoważonym pod względem 

społecznym i środowiskowym, oraz w 

zwiększaniu społecznej odpowiedzialności 

przedsiębiorstw; 

Or. cs 

 

Poprawka   53 

Virginie Rozière 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 
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Projekt rezolucji Poprawka 

3. jest zdania, że gospodarka dzielenia 

się może też zapewnić nowe możliwości w 

zakresie przedsiębiorczości, miejsc pracy i 

wzrostu oraz odegrać istotną rolę nie tylko 

w poprawie efektywności systemu 

gospodarczego, lecz również uczynić go 

bardziej zrównoważonym pod względem 

społecznym i środowiskowym; 

3. jest zdania, że gospodarka dzielenia 

się może też zapewnić nowe możliwości 

dla obywateli oraz w zakresie 

przedsiębiorczości, miejsc pracy i wzrostu 

oraz odegrać istotną rolę nie tylko w 

poprawie efektywności systemu 

gospodarczego, lecz również uczynić go 

bardziej zrównoważonym pod względem 

społecznym i środowiskowym; 

Or. fr 

 

Poprawka   54 

Daniel Dalton 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 3a. uważa, że społeczeństwo uzyskuje 

korzyści z modeli biznesowych gospodarki 

dzielenia się przez lepsze przydzielanie 

zasobów i aktywów, które w przeciwnym 

razie są wykorzystywane w 

niedostatecznym stopniu, co z kolei 

przyczynia się do większego 

zrównoważenia w konsumpcji i wspiera 

gospodarkę o obiegu zamkniętym; 

Or. en 

 

Poprawka   55 

Adam Szejnfeld 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

4. jednocześnie uznaje, że 

gospodarka dzielenia się wywiera 

skreśla się 
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przemożny wpływ na od dawna utrwalone 

modele biznesowe; zwraca uwagę na 

ryzyko istnienia różnych norm prawnych 

dla podobnych podmiotów gospodarczych; 

wyraża zaniepokojenie z powodu ryzyka 

obniżenia ochrony konsumentów, praw 

pracowniczych i zgodności z przepisami 

prawa podatkowego; dostrzega skutki 

modeli biznesowych opartych na 

współpracy dla środowiska miejskiego; 

Or. pl 

 

Poprawka   56 

Jiří Pospíšil 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

4. jednocześnie uznaje, że gospodarka 

dzielenia się wywiera przemożny wpływ na 

od dawna utrwalone modele biznesowe; 

zwraca uwagę na ryzyko istnienia różnych 

norm prawnych dla podobnych 

podmiotów gospodarczych; wyraża 

zaniepokojenie z powodu ryzyka obniżenia 

ochrony konsumentów, praw 

pracowniczych i zgodności z przepisami 

prawa podatkowego; dostrzega skutki 

modeli biznesowych opartych na 

współpracy dla środowiska miejskiego; 

4. jednocześnie uznaje, że gospodarka 

dzielenia się może wywierać wpływ na od 

dawna utrwalone modele biznesowe; 

Or. cs 

 

Poprawka   57 

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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4. jednocześnie uznaje, że gospodarka 

dzielenia się wywiera przemożny wpływ 

na od dawna utrwalone modele biznesowe; 

zwraca uwagę na ryzyko istnienia różnych 

norm prawnych dla podobnych 

podmiotów gospodarczych; wyraża 

zaniepokojenie z powodu ryzyka obniżenia 

ochrony konsumentów, praw 

pracowniczych i zgodności z przepisami 

prawa podatkowego; dostrzega skutki 

modeli biznesowych opartych na 

współpracy dla środowiska miejskiego; 

4. jednocześnie uznaje, że gospodarka 

dzielenia się wywiera przemożny wpływ 

na od dawna utrwalone modele biznesowe; 

dostrzega skutki modeli biznesowych 

opartych na współpracy dla środowiska 

miejskiego; 

Or. en 

 

Poprawka   58 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Dita Charanzová 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

4. jednocześnie uznaje, że gospodarka 

dzielenia się wywiera przemożny wpływ na 

od dawna utrwalone modele biznesowe; 

zwraca uwagę na ryzyko istnienia różnych 

norm prawnych dla podobnych podmiotów 

gospodarczych; wyraża zaniepokojenie z 

powodu ryzyka obniżenia ochrony 

konsumentów, praw pracowniczych i 

zgodności z przepisami prawa 

podatkowego; dostrzega skutki modeli 

biznesowych opartych na współpracy dla 
środowiska miejskiego; 

4. jednocześnie uznaje, że gospodarka 

dzielenia się może wywierać znaczący 

wpływ na od dawna utrwalone modele 

biznesowe; rozumie wyzwania wynikające 

z istnienia różnych norm prawnych dla 

podobnych podmiotów gospodarczych; ma 

obawy związane z wyważeniem ochrony 

konsumentów ze wzmocnieniem pozycji 

konsumentów, praw pracowników z 

możliwościami pracowników oraz 

potencjałem zapewnienia zgodności z 

przepisami prawa podatkowego i 

przejrzystości podatkowej; uznaje, że 

gospodarka dzielenia się wpływa na 
środowiska zarówno miejskie, jak i 

wiejskie; 

Or. en 

 

Poprawka   59 

Philippe Juvin 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

4. jednocześnie uznaje, że gospodarka 

dzielenia się wywiera przemożny wpływ 

na od dawna utrwalone modele biznesowe; 

zwraca uwagę na ryzyko istnienia różnych 

norm prawnych dla podobnych podmiotów 

gospodarczych; wyraża zaniepokojenie z 

powodu ryzyka obniżenia ochrony 

konsumentów, praw pracowniczych i 

zgodności z przepisami prawa 

podatkowego; dostrzega skutki modeli 

biznesowych opartych na współpracy dla 

środowiska miejskiego; 

4. jednocześnie uznaje, że gospodarka 

dzielenia się wywiera przemożny wpływ 

na od dawna utrwalone modele biznesowe; 

zwraca uwagę na ryzyko istnienia różnych 

norm prawnych dla podobnych podmiotów 

gospodarczych; podkreśla znaczenie 

zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 

konsumentów i pełnego przestrzegania 

praw pracowniczych, a także przepisów 

prawa podatkowego; dostrzega skutki 

modeli biznesowych opartych na 

współpracy dla środowiska miejskiego; 

Or. fr 

 

Poprawka   60 

Renato Soru 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

4. jednocześnie uznaje, że gospodarka 

dzielenia się wywiera przemożny wpływ 

na od dawna utrwalone modele biznesowe; 

zwraca uwagę na ryzyko istnienia różnych 

norm prawnych dla podobnych podmiotów 

gospodarczych; wyraża zaniepokojenie z 

powodu ryzyka obniżenia ochrony 

konsumentów, praw pracowniczych i 

zgodności z przepisami prawa 

podatkowego; dostrzega skutki modeli 

biznesowych opartych na współpracy dla 

środowiska miejskiego; 

4. jednocześnie uznaje, że gospodarka 

dzielenia się wywiera przemożny wpływ 

na od dawna utrwalone modele biznesowe; 

zwraca uwagę na ryzyko istnienia różnych 

norm prawnych dla podobnych podmiotów 

gospodarczych; wyraża zaniepokojenie z 

powodu ryzyka obniżenia ochrony 

konsumentów, praw pracowniczych i 

zgodności z przepisami prawa 

podatkowego; jest zaniepokojony 

występowaniem efektów sieciowych, które 

mogą wspierać rozwój monopoli; 
dostrzega skutki modeli biznesowych 

opartych na współpracy dla środowiska 

miejskiego; 

Or. en 
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Poprawka   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 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

4. jednocześnie uznaje, że gospodarka 

dzielenia się wywiera przemożny wpływ 

na od dawna utrwalone modele biznesowe; 

zwraca uwagę na ryzyko istnienia różnych 

norm prawnych dla podobnych podmiotów 

gospodarczych; wyraża zaniepokojenie z 

powodu ryzyka obniżenia ochrony 

konsumentów, praw pracowniczych i 

zgodności z przepisami prawa 

podatkowego; dostrzega skutki modeli 

biznesowych opartych na współpracy dla 

środowiska miejskiego; 

4. jednocześnie uznaje, że gospodarka 

dzielenia się wywiera przemożny wpływ 

na od dawna utrwalone modele biznesowe 

w wielu strategicznych sektorach, takich 

jak transport, zakwaterowanie, 

gastronomia, usługi, sprzedaż detaliczna i 

finanse; zwraca uwagę na ryzyko istnienia 

różnych norm prawnych dla podobnych 

podmiotów gospodarczych; wyraża 

zaniepokojenie z powodu ryzyka obniżenia 

ochrony konsumentów, praw 

pracowniczych i zgodności z przepisami 

prawa podatkowego; dostrzega skutki 

modeli biznesowych opartych na 

współpracy dla środowiska miejskiego; 

Or. en 

 

Poprawka   62 

Jiří Maštálka 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

4. jednocześnie uznaje, że gospodarka 

dzielenia się wywiera przemożny wpływ 

na od dawna utrwalone modele biznesowe; 

zwraca uwagę na ryzyko istnienia różnych 

norm prawnych dla podobnych podmiotów 

gospodarczych; wyraża zaniepokojenie z 

powodu ryzyka obniżenia ochrony 

konsumentów, praw pracowniczych i 

4. jednocześnie uznaje, że gospodarka 

dzielenia się wywiera przemożny wpływ 

na od dawna utrwalone regulowane 

modele biznesowe; zwraca uwagę na 

ryzyko istnienia różnych norm prawnych 

dla podobnych działalności i podmiotów 

gospodarczych; wyraża zaniepokojenie z 

powodu ryzyka obniżenia ochrony 
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zgodności z przepisami prawa 

podatkowego; dostrzega skutki modeli 

biznesowych opartych na współpracy dla 

środowiska miejskiego; 

konsumentów, praw pracowniczych i 

zgodności z przepisami prawa 

podatkowego; dostrzega skutki modeli 

biznesowych opartych na współpracy dla 

środowiska miejskiego; oraz polityki 

mieszkaniowej; 

Or. en 

 

Poprawka   63 

Virginie Rozière 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

4. jednocześnie uznaje, że gospodarka 

dzielenia się wywiera przemożny wpływ 

na od dawna utrwalone modele biznesowe; 

zwraca uwagę na ryzyko istnienia różnych 

norm prawnych dla podobnych podmiotów 

gospodarczych; wyraża zaniepokojenie z 

powodu ryzyka obniżenia ochrony 

konsumentów, praw pracowniczych i 

zgodności z przepisami prawa 

podatkowego; dostrzega skutki modeli 

biznesowych opartych na współpracy dla 

środowiska miejskiego; 

4. jednocześnie uznaje, że gospodarka 

dzielenia się wywiera przemożny wpływ 

na od dawna utrwalone modele biznesowe; 

zwraca uwagę na ryzyko istnienia różnych 

norm prawnych dla podobnych podmiotów 

gospodarczych; wyraża zaniepokojenie z 

powodu ryzyka obniżenia ochrony 

konsumentów, praw pracowniczych, a 

zwłaszcza praw z zakresu ochrony 

socjalnej pracowników, i zgodności z 

przepisami prawa podatkowego; dostrzega 

skutki modeli biznesowych opartych na 

współpracy dla środowiska miejskiego; 

Or. fr 

 

Poprawka   64 

Maria Grapini 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

4. jednocześnie uznaje, że gospodarka 

dzielenia się wywiera przemożny wpływ na 

od dawna utrwalone modele biznesowe; 

4. jednocześnie uznaje, że gospodarka 

dzielenia się może wywierać przemożny 

wpływ na od dawna utrwalone modele 
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zwraca uwagę na ryzyko istnienia różnych 

norm prawnych dla podobnych podmiotów 

gospodarczych; wyraża zaniepokojenie z 

powodu ryzyka obniżenia ochrony 

konsumentów, praw pracowniczych i 

zgodności z przepisami prawa 

podatkowego; dostrzega skutki modeli 

biznesowych opartych na współpracy dla 

środowiska miejskiego; 

biznesowe; zwraca uwagę na ryzyko 

istnienia różnych norm prawnych dla 

podobnych podmiotów gospodarczych; 

wyraża zaniepokojenie z powodu ryzyka 

obniżenia ochrony konsumentów, praw 

pracowniczych i zgodności z przepisami 

prawa podatkowego; dostrzega skutki 

modeli biznesowych opartych na 

współpracy dla środowiska miejskiego; 

Or. ro 

 

Poprawka   65 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

4. jednocześnie uznaje, że gospodarka 

dzielenia się wywiera przemożny wpływ 

na od dawna utrwalone modele biznesowe; 

zwraca uwagę na ryzyko istnienia różnych 

norm prawnych dla podobnych podmiotów 

gospodarczych; wyraża zaniepokojenie z 

powodu ryzyka obniżenia ochrony 

konsumentów, praw pracowniczych i 

zgodności z przepisami prawa 

podatkowego; dostrzega skutki modeli 

biznesowych opartych na współpracy dla 

środowiska miejskiego; 

4. jednocześnie uznaje, że gospodarka 

dzielenia się wywiera przemożny wpływ i 

oddziaływanie na od dawna utrwalone 

modele biznesowe; zwraca uwagę na 

ryzyko istnienia różnych norm prawnych 

dla podobnych podmiotów gospodarczych; 

wyraża zaniepokojenie z powodu ryzyka 

obniżenia ochrony konsumentów, praw 

pracowniczych i zgodności z przepisami 

prawa podatkowego; dostrzega skutki 

modeli biznesowych opartych na 

współpracy dla środowiska miejskiego; 

Or. en 

 

Poprawka   66 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Vicky Ford, Kaja Kallas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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 4a. odnotowuje wzrost liczby ocen 

wzajemnych i forów w ramach 

społecznościowej i szerszej gospodarki; 

przyjmuje to z zadowoleniem i zgadza się z 

Komisją, że mogą one służyć jako sposób 

rozwiązania kwestii asymetrycznych 

wymian informacji; podkreśla, że takie 

oceny i fora są skutecznym środkiem 

służącym zapewnieniu lepszej wymiany 

informacji, lepszej obsługi konsumentów i 

rozpatrywania skarg; 

Or. en 

 

Poprawka   67 

Adam Szejnfeld 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

5. zwraca uwagę na zagrożenia 

związane z powiększaniem się szarych 

stref obszarów podlegających regulacji, 

wynikającym stąd nieprzestrzeganiem 

obowiązujących przepisów i 

rozdrobnieniem jednolitego rynku; zdaje 

sobie sprawę, że w przypadku 

nieodpowiedniego zarządzania procesy te 

mogą skutkować niepewnością prawa w 

odniesieniu do mających zastosowanie 

przepisów i ograniczeniami w korzystaniu 

z praw indywidualnych; 

skreśla się 

Or. pl 

 

Poprawka   68 

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 
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Projekt rezolucji Poprawka 

5. zwraca uwagę na zagrożenia 

związane z powiększaniem się szarych 

stref obszarów podlegających regulacji, 

wynikającym stąd nieprzestrzeganiem 

obowiązujących przepisów i 

rozdrobnieniem jednolitego rynku; zdaje 

sobie sprawę, że w przypadku 

nieodpowiedniego zarządzania procesy te 

mogą skutkować niepewnością prawa w 

odniesieniu do mających zastosowanie 

przepisów i ograniczeniami w korzystaniu 

z praw indywidualnych; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka   69 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

5. zwraca uwagę na zagrożenia 

związane z powiększaniem się szarych 

stref obszarów podlegających regulacji, 

wynikającym stąd nieprzestrzeganiem 

obowiązujących przepisów i 

rozdrobnieniem jednolitego rynku; zdaje 

sobie sprawę, że w przypadku 

nieodpowiedniego zarządzania procesy te 

mogą skutkować niepewnością prawa w 

odniesieniu do mających zastosowanie 

przepisów i ograniczeniami w korzystaniu 

z praw indywidualnych; 

5. zwraca uwagę na obecne 

rozdrobnienie jednolitego rynku ze 

względu na odmienne podejścia przyjęte 

na szczeblu lokalnym i krajowym, brak 

koordynacji między państwami 

członkowskimi i brak egzekwowania ze 

strony Komisji Europejskiej; jest głęboko 

zaniepokojony negatywnym wpływem 

niepewności prawa i złożoności przepisów 

dotyczących przedsiębiorstw typu start-up 

oraz organizacji społecznych 

zaangażowanych w gospodarkę dzielenia 

się; 

Or. en 

 

Poprawka   70 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

5. zwraca uwagę na zagrożenia 

związane z powiększaniem się szarych 

stref obszarów podlegających regulacji, 

wynikającym stąd nieprzestrzeganiem 

obowiązujących przepisów i 

rozdrobnieniem jednolitego rynku; zdaje 

sobie sprawę, że w przypadku 

nieodpowiedniego zarządzania procesy te 

mogą skutkować niepewnością prawa w 

odniesieniu do mających zastosowanie 

przepisów i ograniczeniami w korzystaniu 

z praw indywidualnych; 

5. zwraca uwagę na dezorientację 

przedsiębiorstw i organów regulacyjnych 

co do sposobu stosowania obowiązujących 

rozporządzeń i dyrektyw, co prowadzi do 

jeszcze większego rozdrobnienia 
jednolitego rynku przez organy regionalne 

i krajowe; zdaje sobie sprawę, że w 

przypadku nieodpowiedniego zarządzania 

dezorientacja ta może skutkować 

niepewnością prawa w odniesieniu do 

mających zastosowanie przepisów i 

ograniczeniami w korzystaniu z praw 

indywidualnych; 

Or. en 

 

Poprawka   71 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

5. zwraca uwagę na zagrożenia 

związane z powiększaniem się szarych 

stref obszarów podlegających regulacji, 

wynikającym stąd nieprzestrzeganiem 

obowiązujących przepisów i 

rozdrobnieniem jednolitego rynku; zdaje 

sobie sprawę, że w przypadku 

nieodpowiedniego zarządzania procesy te 

mogą skutkować niepewnością prawa w 

odniesieniu do mających zastosowanie 

przepisów i ograniczeniami w korzystaniu 

z praw indywidualnych; 

5. uważa, że regulacje powinny być 

odpowiednie do stosowania w epoce 

cyfrowej; działania mające na celu 

rozwiązanie problemu szarych stref 

regulacyjnych i rozdrobnienia jednolitego 

rynku muszą być przyszłościowe oraz 

powinny wspierać, a nie osłabiać 

innowacje cyfrowe; zdaje sobie sprawę, że 

w przypadku nieodpowiedniego 

zarządzania procesy te mogą skutkować 

niepewnością prawa w odniesieniu do 

mających zastosowanie przepisów i 

ograniczeniami w korzystaniu z praw 

indywidualnych; 

Or. en 
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Poprawka   72 

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

White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

5. zwraca uwagę na zagrożenia 

związane z powiększaniem się szarych 

stref obszarów podlegających regulacji, 

wynikającym stąd nieprzestrzeganiem 

obowiązujących przepisów i 

rozdrobnieniem jednolitego rynku; zdaje 

sobie sprawę, że w przypadku 

nieodpowiedniego zarządzania procesy te 

mogą skutkować niepewnością prawa w 

odniesieniu do mających zastosowanie 

przepisów i ograniczeniami w korzystaniu 

z praw indywidualnych; 

5. zwraca uwagę na zagrożenia 

związane z powiększaniem się szarych 

stref obszarów podlegających regulacji i 

rozdrobnieniem jednolitego rynku; zdaje 

sobie sprawę, że w przypadku 

nieodpowiedniego zarządzania procesy te 

mogą skutkować niepewnością prawa w 

odniesieniu do mających zastosowanie 

przepisów i ograniczeniami w korzystaniu 

z praw indywidualnych; 

Or. en 

 

Poprawka   73 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

5. zwraca uwagę na zagrożenia 

związane z powiększaniem się szarych 

stref obszarów podlegających regulacji, 

wynikającym stąd nieprzestrzeganiem 

obowiązujących przepisów i 

rozdrobnieniem jednolitego rynku; zdaje 

sobie sprawę, że w przypadku 

nieodpowiedniego zarządzania procesy te 

mogą skutkować niepewnością prawa w 

odniesieniu do mających zastosowanie 

5. zwraca uwagę na zagrożenia 

związane z powiększaniem się szarych 

stref obszarów podlegających regulacji i 

rozdrobnieniem jednolitego rynku; zdaje 

sobie sprawę, że w przypadku 

nieodpowiedniego zarządzania procesy te 

mogą skutkować niepewnością prawa w 

odniesieniu do mających zastosowanie 

przepisów i ograniczeniami w korzystaniu 

z praw indywidualnych; 
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przepisów i ograniczeniami w korzystaniu 

z praw indywidualnych; 

Or. en 

 

Poprawka   74 

Philippe Juvin 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

5. zwraca uwagę na zagrożenia 

związane z powiększaniem się szarych 

stref obszarów podlegających regulacji, 

wynikającym stąd nieprzestrzeganiem 

obowiązujących przepisów i 

rozdrobnieniem jednolitego rynku; zdaje 

sobie sprawę, że w przypadku 

nieodpowiedniego zarządzania procesy te 

mogą skutkować niepewnością prawa w 

odniesieniu do mających zastosowanie 

przepisów i ograniczeniami w korzystaniu 

z praw indywidualnych; 

5. zwraca uwagę na zagrożenia 

związane z powiększaniem się szarych 

stref obszarów podlegających regulacji, 

wynikającym stąd nieprzestrzeganiem 

obowiązujących przepisów i 

rozdrobnieniem jednolitego rynku; zdaje 

sobie sprawę, że w przypadku 

nieodpowiedniego zarządzania procesy te 

mogą skutkować niepewnością prawa w 

odniesieniu do mających zastosowanie 

przepisów i ograniczeniami w korzystaniu 

z praw indywidualnych i z praw w 

dziedzinie ochrony konsumentów; 

Or. fr 

 

Poprawka   75 

Pina Picierno 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 5a. podkreśla, że należy unikać 

sytuacji, w której kluczowe podmioty 

mogą zajmować pozycję monopolistyczną, 

utrudniać mniejszym przedsiębiorstwom 

wejście na rynek i w rezultacie zawężać 

możliwości wyboru dostępne dla 

konsumentów; 
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Or. it 

 

Poprawka   76 

Adam Szejnfeld 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

6. uważa, że stworzenie 

dynamicznego i jasnego otoczenia 

prawnego ma kapitalne znaczenie dla 

rozkwitu gospodarki dzielenia się w UE; 

skreśla się 

Or. pl 

 

Poprawka   77 

Jiří Pospíšil 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

6. uważa, że stworzenie 

dynamicznego i jasnego otoczenia 

prawnego ma kapitalne znaczenie dla 

rozkwitu gospodarki dzielenia się w UE; 

6. uważa, że istnienie jasnego 

otoczenia prawnego jest kluczowym 

warunkiem wstępnym dla udanego 

funkcjonowania gospodarki dzielenia się 

w UE; 

Or. cs 

 

Poprawka   78 

Maria Grapini 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

6. uważa, że stworzenie 

dynamicznego i jasnego otoczenia 

6. uważa, że stworzenie 

dynamicznego i jasnego otoczenia 
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prawnego ma kapitalne znaczenie dla 

rozkwitu gospodarki dzielenia się w UE; 

prawnego ma kapitalne znaczenie dla 

zrównoważonej i efektywnej gospodarki 

dzielenia się w UE; 

Or. ro 

 

Poprawka   79 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

6. uważa, że stworzenie 

dynamicznego i jasnego otoczenia 

prawnego ma kapitalne znaczenie dla 

rozkwitu gospodarki dzielenia się w UE; 

6. uważa, że stworzenie 

zharmonizowanego, dynamicznego i 

jasnego otoczenia prawnego ma kapitalne 

znaczenie dla rozkwitu gospodarki 

dzielenia się w UE; 

Or. en 

 

Poprawka   80 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

6. uważa, że stworzenie 

dynamicznego i jasnego otoczenia 

prawnego ma kapitalne znaczenie dla 

rozkwitu gospodarki dzielenia się w UE; 

6. uważa, że stworzenie 

dynamicznego i jasnego otoczenia 

prawnego ma kapitalne znaczenie dla 

rozkwitu gospodarki dzielenia się w UE; 

podkreśla, że solidarność, równość, 

wspólnota i zaufanie są fundamentami tej 

gospodarki oraz że zasady współpracy, w 

tym w zakresie bezpieczeństwa, jakości 

usług i ochrony danych, mają kluczowe 

znaczenie dla uczciwej i bezpiecznej 

gospodarki dzielenia się; 

Or. en 
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Poprawka   81 

Renato Soru 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

6. uważa, że stworzenie 

dynamicznego i jasnego otoczenia 

prawnego ma kapitalne znaczenie dla 

rozkwitu gospodarki dzielenia się w UE; 

6. uważa, że stworzenie 

dynamicznego i jasnego otoczenia 

prawnego ma kapitalne znaczenie dla 

rozkwitu gospodarki dzielenia się w UE; 

wspiera wysiłki mające na celu 

utrzymanie proporcjonalności w 

regulacjach, wybór jasnych ogólnych 

zasad i definicji, unikanie nadmiernie 

normatywnego podejścia do nowego i 

zmieniającego się sektora; 

Or. en 

 

Poprawka   82 

Philippe Juvin 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

6. uważa, że stworzenie 

dynamicznego i jasnego otoczenia 

prawnego ma kapitalne znaczenie dla 

rozkwitu gospodarki dzielenia się w UE; 

6. uważa, że stworzenie 

dynamicznego i jasnego otoczenia 

prawnego ma kapitalne znaczenie dla 

rozkwitu i rozwoju gospodarki dzielenia 

się w UE, przy jednoczesnym zachowaniu 

równych warunków działania i wysokiego 

poziomu ochrony konsumentów; 

Or. fr 

 

Poprawka   83 

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

Ustęp 6 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

6. uważa, że stworzenie 

dynamicznego i jasnego otoczenia 

prawnego ma kapitalne znaczenie dla 

rozkwitu gospodarki dzielenia się w UE; 

6. uważa, że stworzenie 

dynamicznego i jasnego otoczenia 

prawnego zapewniającego równe warunki 

działania ma kapitalne znaczenie dla 

rozkwitu gospodarki dzielenia się w UE; 

Or. de 

 

Poprawka   84 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Dita Charanzová 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

6. uważa, że stworzenie 

dynamicznego i jasnego otoczenia 

prawnego ma kapitalne znaczenie dla 

rozkwitu gospodarki dzielenia się w UE; 

6. uważa, że stworzenie 

dynamicznego i jasnego otoczenia 

prawnego ma kapitalne znaczenie dla 

rozkwitu gospodarki dzielenia się w UE; 

zauważa, że istnieje już wiele przykładów 

wykorzystywania samoregulacji i 

współregulacji do osiągnięcia tych celów; 

Or. en 

 

Poprawka   85 

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

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

7. podkreśla potrzebę postrzegania 

gospodarki dzielenia się nie tylko jako 

modelu biznesowego, lecz również jako 

nowej formy integracji gospodarki i 

społeczeństwa, zdolnej do łączenia 

skreśla się 
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stosunków gospodarczych ze społecznymi 

oraz do tworzenia nowych form 

społeczności; 

Or. en 

 

Poprawka   86 

Adam Szejnfeld 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

7. podkreśla potrzebę postrzegania 

gospodarki dzielenia się nie tylko jako 

modelu biznesowego, lecz również jako 

nowej formy integracji gospodarki i 

społeczeństwa, zdolnej do łączenia 

stosunków gospodarczych ze społecznymi 

oraz do tworzenia nowych form 

społeczności; 

skreśla się 

Or. pl 

 

Poprawka   87 

Jiří Pospíšil 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

7. podkreśla potrzebę postrzegania 

gospodarki dzielenia się nie tylko jako 

modelu biznesowego, lecz również jako 

nowej formy integracji gospodarki i 

społeczeństwa, zdolnej do łączenia 

stosunków gospodarczych ze społecznymi 

oraz do tworzenia nowych form 

społeczności; 

7. podkreśla potrzebę postrzegania 

gospodarki dzielenia się nie tylko jako 

modelu biznesowego, lecz również jako 

nowej formy rozwoju społecznego; 

Or. cs 
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Poprawka   88 

Philippe Juvin 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

7. podkreśla potrzebę postrzegania 

gospodarki dzielenia się nie tylko jako 

modelu biznesowego, lecz również jako 

nowej formy integracji gospodarki i 

społeczeństwa, zdolnej do łączenia 

stosunków gospodarczych ze społecznymi 

oraz do tworzenia nowych form 

społeczności; 

7. podkreśla potrzebę postrzegania 

gospodarki dzielenia się nie tylko jako 

modelu biznesowego, lecz również jako 

nowej formy integracji gospodarki i 

społeczeństwa, zdolnej do łączenia 

stosunków gospodarczych ze społecznymi 

oraz umożliwiającej tworzenie się nowego 

rodzaju relacji między uczestniczącymi w 

niej podmiotami; 

Or. fr 

 

Poprawka   89 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Vicky Ford, Kaja Kallas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

7. podkreśla potrzebę postrzegania 

gospodarki dzielenia się nie tylko jako 

modelu biznesowego, lecz również jako 

nowej formy integracji gospodarki i 

społeczeństwa, zdolnej do łączenia 

stosunków gospodarczych ze społecznymi 

oraz do tworzenia nowych form 

społeczności; 

7. podkreśla potrzebę postrzegania 

gospodarki dzielenia się nie tylko jako 

zbioru nowych modeli biznesowych 

mających na celu oferowanie towarów i 

usług, lecz również jako nowej formy 

integracji gospodarki i społeczeństwa, 

zdolnej do łączenia stosunków 

gospodarczych ze społecznymi oraz do 

tworzenia nowych form społeczności; 

Or. en 

 

Poprawka   90 

Igor Šoltes 
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w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

7. podkreśla potrzebę postrzegania 

gospodarki dzielenia się nie tylko jako 

modelu biznesowego, lecz również jako 

nowej formy integracji gospodarki i 

społeczeństwa, zdolnej do łączenia 

stosunków gospodarczych ze społecznymi 

oraz do tworzenia nowych form 

społeczności; 

7. podkreśla potrzebę postrzegania 

gospodarki dzielenia się nie tylko jako 

modelu biznesowego, lecz również jako 

nowej formy integracji tradycyjnych 

modeli gospodarki i społeczeństwa, zdolnej 

do łączenia stosunków gospodarczych ze 

społecznymi oraz do tworzenia nowych 

form społeczności i nowych modeli 

biznesowych; 

Or. en 

 

Poprawka   91 

Maria Grapini 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

7. podkreśla potrzebę postrzegania 

gospodarki dzielenia się nie tylko jako 

modelu biznesowego, lecz również jako 

nowej formy integracji gospodarki i 

społeczeństwa, zdolnej do łączenia 

stosunków gospodarczych ze społecznymi 

oraz do tworzenia nowych form 

społeczności; 

7. podkreśla potrzebę postrzegania 

gospodarki dzielenia się nie tylko jako 

modelu biznesowego, lecz również jako 

nowej formy połączenia gospodarki i 

społeczeństwa, zdolnej do łączenia 

stosunków gospodarczych ze społecznymi 

oraz do tworzenia nowych form 

społeczności; 

Or. ro 

 

Poprawka   92 

Alessandra Mussolini, Lara Comi, Aldo Patriciello 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 
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Projekt rezolucji Poprawka 

7. podkreśla potrzebę postrzegania 

gospodarki dzielenia się nie tylko jako 

modelu biznesowego, lecz również jako 

nowej formy integracji gospodarki i 

społeczeństwa, zdolnej do łączenia 

stosunków gospodarczych ze społecznymi 

oraz do tworzenia nowych form 

społeczności; 

7. podkreśla potrzebę postrzegania 

gospodarki dzielenia się nie tylko jako 

modelu biznesowego, lecz również jako 

nowej formy integracji gospodarki i 

społeczeństwa, zdolnej do łączenia 

stosunków gospodarczych ze społecznymi 

oraz do tworzenia nowych form 

społeczności; niemniej podkreśla 

konieczność wprowadzenia rozróżnienia 

między rozmaitymi postaciami systemów 

współdzielenia, które mogą oferować 

różne usługi, obejmujące dary, wymianę, 

zwrot poniesionych kosztów i usługi 

rynkowe; rzeczywiste dzielenie się i 

działalność o charakterze zarobkowym, a 

także współpracę między partnerami 

społecznościowymi i świadczenie usług 

przez profesjonalne podmioty 

gospodarcze; 

Or. it 

 

Poprawka   93 

Renato Soru 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

7. podkreśla potrzebę postrzegania 

gospodarki dzielenia się nie tylko jako 

modelu biznesowego, lecz również jako 

nowej formy integracji gospodarki i 

społeczeństwa, zdolnej do łączenia 

stosunków gospodarczych ze społecznymi 

oraz do tworzenia nowych form 

społeczności; 

7. podkreśla potrzebę postrzegania 

gospodarki dzielenia się nie tylko jako 

modelu biznesowego, lecz również jako 

nowej formy integracji gospodarki i 

społeczeństwa, zdolnej do łączenia 

stosunków gospodarczych ze społecznymi 

oraz do tworzenia nowych form 

społeczności; uważa, że gospodarka 

dzielenia się może być czynnikiem rozwoju 

kapitału społecznego i wzrostu 

gospodarczego; 

Or. en 
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Poprawka   94 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

7. podkreśla potrzebę postrzegania 

gospodarki dzielenia się nie tylko jako 

modelu biznesowego, lecz również jako 

nowej formy integracji gospodarki i 

społeczeństwa, zdolnej do łączenia 

stosunków gospodarczych ze społecznymi 

oraz do tworzenia nowych form 

społeczności; 

7. podkreśla potrzebę postrzegania 

gospodarki dzielenia się nie tylko jako 

modelu biznesowego, lecz również jako 

nowej formy integracji gospodarki i 

społeczeństwa, zdolnej do łączenia 

stosunków gospodarczych ze społecznymi 

oraz do tworzenia nowych form 

społeczności; zauważa, że usługi 

świadczone w ramach gospodarki 

dzielenia się są oparte na bardzo 

różnorodnych stosunkach, między innymi 

są to usługi nieodpłatne, rzeczywista 

wymiana, zwrot poniesionych kosztów i 

działalność o charakterze zarobkowym; 

Or. it 

 

Poprawka   95 

Antonio López-Istúriz White 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 7a. stwierdza, że należy jednoznacznie 

wytyczyć granicę między samym 

pośrednictwem za pomocą platform 

technologicznych a świadczeniem usługi 

innej niż usługa społeczeństwa 

informacyjnego; w tym celu zachęca do 

stosowania kryteriów interpretacyjnych 

zawartych w komunikacie Komisji pt. 

„Europejski program na rzecz gospodarki 

dzielenia się” z dnia 2 czerwca 2016 r.; 
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Or. es 

 

Poprawka   96 

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

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

8. zwraca uwagę, że gospodarka 

dzielenia się w Europie ma szereg 

specyficznych cech, ponieważ jest ogólnie 

mocniej powiązana ze szczeblem 

lokalnym, co odzwierciedla strukturę 

europejskiego biznesu złożoną w głównej 

mierze z MŚP; 

8. zauważa, że gospodarka dzielenia 

się w Europie jest do tej pory złożona w 

głównej mierze z MŚP; 

Or. en 

 

Poprawka   97 

Virginie Rozière 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

8. zwraca uwagę, że gospodarka 

dzielenia się w Europie ma szereg 

specyficznych cech, ponieważ jest ogólnie 

mocniej powiązana ze szczeblem 

lokalnym, co odzwierciedla strukturę 

europejskiego biznesu złożoną w głównej 

mierze z MŚP; 

8. zwraca uwagę, że niektóre 

podmioty w ramach gospodarki dzielenia 

się w Europie mają szereg specyficznych 

cech; 

Or. fr 

 

Poprawka   98 

Jiří Pospíšil 

 

Projekt rezolucji 
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Ustęp 8 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

8. zwraca uwagę, że gospodarka 

dzielenia się w Europie ma szereg 

specyficznych cech, ponieważ jest ogólnie 

mocniej powiązana ze szczeblem 

lokalnym, co odzwierciedla strukturę 

europejskiego biznesu złożoną w głównej 

mierze z MŚP; 

8. zwraca uwagę, że gospodarka 

dzielenia się w Europie ma szereg 

specyficznych cech, ponieważ jest ogólnie 

mocniej powiązana ze szczeblem lokalnym 

i odzwierciedla fakt, że MŚP odgrywają 

ważną rolę w europejskiej gospodarce; 

Or. cs 

 

Poprawka   99 

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

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

8. zwraca uwagę, że gospodarka 

dzielenia się w Europie ma szereg 

specyficznych cech, ponieważ jest ogólnie 

mocniej powiązana ze szczeblem 

lokalnym, co odzwierciedla strukturę 

europejskiego biznesu złożoną w głównej 

mierze z MŚP; 

8. zwraca uwagę, że gospodarka 

dzielenia się w Europie ma szereg 

specyficznych cech, ponieważ jest ogólnie 

mocniej powiązana ze szczeblem 

lokalnym, co odzwierciedla strukturę 

europejskiego biznesu złożoną w głównej 

mierze z MŚP; cechy te zapewniają nowe 

możliwości dla gospodarki dzielenia się w 

Europie, ale jednocześnie stwarzają różne 

wyzwania dla platform współpracy, aby 

były wysoce konkurencyjne na światowym 

rynku; 

Or. en 

 

Poprawka   100 

Jiří Maštálka 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 
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Projekt rezolucji Poprawka 

8. zwraca uwagę, że gospodarka 

dzielenia się w Europie ma szereg 

specyficznych cech, ponieważ jest ogólnie 

mocniej powiązana ze szczeblem 

lokalnym, co odzwierciedla strukturę 

europejskiego biznesu złożoną w głównej 

mierze z MŚP; 

8. zwraca uwagę, że gospodarka 

dzielenia się w Europie ma szereg 

specyficznych cech, ponieważ jest ogólnie 

mocniej powiązana ze szczeblem 

lokalnym, co odzwierciedla strukturę 

europejskiego biznesu złożoną w głównej 

mierze z MŚP i mikroprzedsiębiorstw; 

Or. en 

 

Poprawka   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 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 8a. podkreśla znaczenie sprostania 

wyzwaniom, które powstają w związku z 

używaniem przez europejskich klientów 

platform internetowych zarejestrowanych 

poza UE, w pozaeuropejskich kontekstach 

kulturowych i regulacyjnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem ochrony 

danych, odpowiedzialności platform, 

prawa podatkowego i prawa pracy; 

Or. en 

 

Poprawka   102 

Jiří Pospíšil 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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9. zauważa, że przedsiębiorcy 

europejscy wykazują dużą skłonność do 

tworzenia platform współpracy 

realizujących cele społeczne, i odnotowuje 

rosnące zainteresowanie modelami 

zarządzania opartego na współpracy; 

9. zauważa, że europejscy 

przedsiębiorcy i konsumenci w coraz 

większym stopniu skłaniają się ku 

gospodarce dzielenia się opartej na 

współpracy; 

Or. cs 

 

Poprawka   103 

Anna Hedh 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

9. zauważa, że przedsiębiorcy 

europejscy wykazują dużą skłonność do 

tworzenia platform współpracy 

realizujących cele społeczne, i odnotowuje 

rosnące zainteresowanie modelami 

zarządzania opartego na współpracy; 

9. zauważa, że przedsiębiorcy 

europejscy wykazują dużą skłonność do 

tworzenia platform współpracy 

realizujących cele społeczne, i odnotowuje 

rosnące zainteresowanie modelami 

zarządzania opartego na współpracy; 

uważa jednocześnie, że konieczne jest 

rozróżnienie między przedsiębiorstwami 

opartymi na współpracy z nastawieniem 

na zysk a zrównoważonymi interesami 

społecznymi; 

Or. en 

 

Poprawka   104 

Marcus Pretzell 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

10. podkreśla znaczenie zapobiegania 

wszelkim formom dyskryminacji, aby 

zapewnić skuteczny i równy dostęp do 
usług społecznościowych, szczególnie 

10. podkreśla, że nie wolno ustanawiać 

państwowych ograniczeń swobody 

zawierania umów między dostawcami i 

odbiorcami usług ze względów 

światopoglądowych, jeżeli stosunek 
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osobom i grupom w trudnej sytuacji 

społecznej; 
umowny nie zagraża porządkowi 

publicznemu; 

Or. de 

 

Poprawka   105 

Philippe Juvin 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

10. podkreśla znaczenie zapobiegania 

wszelkim formom dyskryminacji, aby 

zapewnić skuteczny i równy dostęp do 

usług społecznościowych, szczególnie 

osobom i grupom w trudnej sytuacji 

społecznej; 

10. podkreśla znaczenie zapobiegania 

wszelkim formom dyskryminacji, aby 

zapewnić skuteczny i równy dostęp do 

usług społecznościowych, szczególnie 

osobom w trudnej sytuacji społecznej; 

Or. fr 

 

Poprawka   106 

Mylène Troszczynski 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

10. podkreśla znaczenie zapobiegania 

wszelkim formom dyskryminacji, aby 

zapewnić skuteczny i równy dostęp do 

usług społecznościowych, szczególnie 

osobom i grupom w trudnej sytuacji 

społecznej; 

10. podkreśla znaczenie zapobiegania 

wszelkim formom dyskryminacji, aby 

zapewnić skuteczny i równy dostęp do 

usług społecznościowych, szczególnie 

osobom w trudnej sytuacji społecznej; 

Or. fr 

 

Poprawka   107 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

10. podkreśla znaczenie zapobiegania 

wszelkim formom dyskryminacji, aby 

zapewnić skuteczny i równy dostęp do 

usług społecznościowych, szczególnie 

osobom i grupom w trudnej sytuacji 

społecznej; 

10. podkreśla znaczenie zapobiegania 

wszelkim formom dyskryminacji, aby 

zapewnić skuteczny i równy dostęp do 

usług społecznościowych, szczególnie 

kobietom oraz osobom i grupom w trudnej 

sytuacji społecznej; 

Or. en 

 

Poprawka   108 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

10. podkreśla znaczenie zapobiegania 

wszelkim formom dyskryminacji, aby 

zapewnić skuteczny i równy dostęp do 

usług społecznościowych, szczególnie 

osobom i grupom w trudnej sytuacji 

społecznej; 

10. podkreśla znaczenie zapobiegania 

wszelkim formom dyskryminacji, aby 

zapewnić skuteczny i równy dostęp do 

usług społecznościowych, szczególnie 

kobietom oraz osobom i grupom w trudnej 

sytuacji społecznej; 

Or. en 

 

Poprawka   109 

Maria Grapini 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

10. podkreśla znaczenie zapobiegania 

wszelkim formom dyskryminacji, aby 

zapewnić skuteczny i równy dostęp do 

10. podkreśla znaczenie zapobiegania 

wszelkim formom dyskryminacji, aby 

zapewnić skuteczny i równy dostęp do 
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usług społecznościowych, szczególnie 

osobom i grupom w trudnej sytuacji 

społecznej; 

usług społecznościowych, szczególnie 

osobom i grupom w trudnej sytuacji 

społecznej oraz ludziom 

niepełnosprawnym; 

Or. ro 

 

Poprawka   110 

Jiří Pospíšil 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

10. podkreśla znaczenie zapobiegania 

wszelkim formom dyskryminacji, aby 

zapewnić skuteczny i równy dostęp do 

usług społecznościowych, szczególnie 

osobom i grupom w trudnej sytuacji 

społecznej; 

10. podkreśla znaczenie zapobiegania 

formom dyskryminacji, aby zapewnić 

skuteczny i równy dostęp do usług 

społecznościowych, szczególnie osobom i 

grupom w trudnej sytuacji społecznej; 

Or. cs 

 

Poprawka   111 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 10a. uważa, że usługi oferowane w 

ramach gospodarki dzielenia się, które są 

publicznie reklamowane i oferowane z 

nastawieniem na zysk podlegają 

dyrektywie Rady 2004/113/WE 

wprowadzającej w życie zasadę równego 

traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie 

dostępu do towarów i usług oraz 

dostarczania towarów i usług i w związku 

z tym powinny być zgodne z zasadą 

równego traktowania kobiet i mężczyzn; 
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Or. en 

 

Poprawka   112 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 10a. uważa, że usługi oferowane w 

ramach gospodarki dzielenia się, które są 

publicznie reklamowane i oferowane z 

nastawieniem na zysk podlegają 

dyrektywie Rady 2004/113/WE 

wprowadzającej w życie zasadę równego 

traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie 

dostępu do towarów i usług oraz 

dostarczania towarów i usług i w związku 

z tym powinny być zgodne z zasadą 

równego traktowania kobiet i mężczyzn; 

Or. en 

 

Poprawka   113 

Anna Hedh 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 10a. podkreśla znaczenie niewyłączania 

nowych form przedsiębiorstw z zasad i 

przepisów dotyczących ochrony 

pracowników i konsumentów ze względu 

na ich innowacyjną formę; 

Or. en 

 

Poprawka   114 
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Renato Soru 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 10a. podkreśla, że platformy generują 

więcej niż proporcjonalną wartość w 

oparciu o rozmiar ich sieci; uznaje ryzyko 

powstawania monopoli i wspiera wszystkie 

wysiłki mające na celu wspieranie 

interoperacyjności między platformami; 

Or. en 

 

Poprawka   115 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 10b. uważa, że w zależności od 

charakteru prawnego relacji między 

indywidualnymi usługodawcami a 

dostawcami platform, jeśli relacja stanowi 

stosunek pracy lub samozatrudnienie, 

zastosowanie powinna mieć dyrektywa 

2006/54/UE lub alternatywnie dyrektywa 

2010/41/UE; 

Or. en 

 

Poprawka   116 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 b (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 10b. uważa, że w zależności od 

charakteru prawnego relacji między 

indywidualnymi usługodawcami a 

dostawcami platform, jeśli relacja stanowi 

stosunek pracy lub samozatrudnienie, 

zastosowanie powinna mieć dyrektywa 

2006/54/UE lub alternatywnie dyrektywa 

2010/41/UE; 

Or. en 

 

Poprawka   117 

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

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

11. apeluje do Komisji o wspieranie 

niekomercyjnych i regulowanych przez 

użytkowników praktyk społecznościowych 

mających na celu rozwój dzielenia się i 

współpracy, a także o promowanie 

podejścia do gospodarki dzielenia się 

ukierunkowanego na dobro wspólne w 

celu zwiększenia skalowalności 

gospodarki społecznej i dostępu do wiedzy 

otwartej; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka   118 

Adam Szejnfeld 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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11. apeluje do Komisji o wspieranie 

niekomercyjnych i regulowanych przez 

użytkowników praktyk społecznościowych 

mających na celu rozwój dzielenia się i 

współpracy, a także o promowanie 

podejścia do gospodarki dzielenia się 

ukierunkowanego na dobro wspólne w 

celu zwiększenia skalowalności 

gospodarki społecznej i dostępu do wiedzy 

otwartej; 

skreśla się 

Or. pl 

 

Poprawka   119 

Jiří Pospíšil 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

11. apeluje do Komisji o wspieranie 

niekomercyjnych i regulowanych przez 

użytkowników praktyk społecznościowych 

mających na celu rozwój dzielenia się i 

współpracy, a także o promowanie 

podejścia do gospodarki dzielenia się 

ukierunkowanego na dobro wspólne w 

celu zwiększenia skalowalności 

gospodarki społecznej i dostępu do wiedzy 

otwartej; 

11. uważa, że gospodarka dzielenia się 

ukierunkowana na współpracę będzie 

wspierać rozwój wiedzy i umiejętności w 

społeczeństwie; 

Or. cs 

 

Poprawka   120 

Renato Soru 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

11. apeluje do Komisji o wspieranie 

niekomercyjnych i regulowanych przez 

11. apeluje do Komisji o wspieranie 

całej gospodarki dzielenia się, przyznając 
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użytkowników praktyk społecznościowych 

mających na celu rozwój dzielenia się i 

współpracy, a także o promowanie 

podejścia do gospodarki dzielenia się 

ukierunkowanego na dobro wspólne w celu 

zwiększenia skalowalności gospodarki 

społecznej i dostępu do wiedzy otwartej; 

priorytet sektorom mającym trudniejszy 

dostęp do finansowania, takim jak 

niekomercyjne i regulowane przez 

użytkowników praktyki społecznościowe 

mające na celu rozwój dzielenia się i 

współpracy, a także o promowanie 

podejścia do gospodarki dzielenia się 

ukierunkowanego na dobro wspólne w celu 

zwiększenia skalowalności gospodarki 

społecznej i dostępu do wiedzy otwartej; 

Or. en 

 

Poprawka   121 

Philippe Juvin 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

11. apeluje do Komisji o wspieranie 

niekomercyjnych i regulowanych przez 

użytkowników praktyk społecznościowych 

mających na celu rozwój dzielenia się i 

współpracy, a także o promowanie 

podejścia do gospodarki dzielenia się 

ukierunkowanego na dobro wspólne w celu 

zwiększenia skalowalności gospodarki 

społecznej i dostępu do wiedzy otwartej; 

11. apeluje do Komisji o wspieranie 

niekomercyjnych i regulowanych przez 

użytkowników praktyk społecznościowych 

mających na celu rozwój dzielenia się, 

solidarności i współpracy, a także o 

promowanie podejścia do gospodarki 

dzielenia się ukierunkowanego na potrzeby 

obywateli w celu zwiększenia 

skalowalności gospodarki społecznej i 

dostępu do wiedzy otwartej; 

Or. fr 

 

Poprawka   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 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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 11a. podkreśla znaczenie sieci 

stacjonarnych i bezprzewodowych o 

bardzo dużej przepustowości jako 

warunku wstępnego dla rozwoju pełnego 

potencjału gospodarki dzielenia się oraz 

czerpania korzyści z modelu opartego na 

dzieleniu się; w związku z tym przypomina 

o konieczności zapewnienia 

odpowiedniego dostępu do sieci dla 

wszystkich obywateli w UE, w 

szczególności na obszarach, gdzie 

wystarczająca łączność nie jest jeszcze 

dostępna; 

Or. en 

 

Poprawka   123 

Adam Szejnfeld 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

12. wyraża zaniepokojenie, że znaczna 

część powstającej gospodarki dzielenia się 

pozostaje nieuregulowana, a między 

państwami członkowskimi występują 

istotne różnice z powodu przepisów 

krajowych, regionalnych i lokalnych oraz 

orzecznictwa, co stwarza ryzyko 

rozdrobnienia jednolitego rynku; 

skreśla się 

Or. pl 

 

Poprawka   124 

Mylène Troszczynski 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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12. wyraża zaniepokojenie, że znaczna 

część powstającej gospodarki dzielenia się 

pozostaje nieuregulowana, a między 

państwami członkowskimi występują 

istotne różnice z powodu przepisów 

krajowych, regionalnych i lokalnych oraz 

orzecznictwa, co stwarza ryzyko 

rozdrobnienia jednolitego rynku; 

12. wyraża zaniepokojenie, że znaczna 

część powstającej gospodarki dzielenia się 

pozostaje nieuregulowana; 

Or. fr 

 

Poprawka   125 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

12. wyraża zaniepokojenie, że znaczna 

część powstającej gospodarki dzielenia się 

pozostaje nieuregulowana, a między 

państwami członkowskimi występują 

istotne różnice z powodu przepisów 

krajowych, regionalnych i lokalnych oraz 

orzecznictwa, co stwarza ryzyko 

rozdrobnienia jednolitego rynku; 

12. wyraża zaniepokojenie, że nie 

zawsze jest całkowicie jasne, które 

przepisy UE mają zastosowanie do 

wszystkich sektorów gospodarki dzielenia 

się i doprowadziło to do istotnych różnic 

między państwami członkowskimi z 

powodu przepisów krajowych, 

regionalnych i lokalnych oraz 

orzecznictwa, co tylko pogłębia 

rozdrobnienie jednolitego rynku; 

Or. en 

 

Poprawka   126 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Dita Charanzová 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

12. wyraża zaniepokojenie, że znaczna 

część powstającej gospodarki dzielenia się 

pozostaje nieuregulowana, a między 

państwami członkowskimi występują 

12. zauważa, że wiele części 

gospodarki dzielenia się podlega krajowym 

lub lokalnym regulacjom; uznaje jednak, 

że między państwami członkowskimi 
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istotne różnice z powodu przepisów 

krajowych, regionalnych i lokalnych oraz 

orzecznictwa, co stwarza ryzyko 

rozdrobnienia jednolitego rynku; 

występują pewne istotne różnice z powodu 

przepisów krajowych, regionalnych i 

lokalnych oraz orzecznictwa, co stwarza 

ryzyko rozdrobnienia jednolitego rynku; 

Or. en 

 

Poprawka   127 

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

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

12. wyraża zaniepokojenie, że znaczna 

część powstającej gospodarki dzielenia się 

pozostaje nieuregulowana, a między 

państwami członkowskimi występują 

istotne różnice z powodu przepisów 

krajowych, regionalnych i lokalnych oraz 

orzecznictwa, co stwarza ryzyko 

rozdrobnienia jednolitego rynku; 

12. wyraża zaniepokojenie, że między 

państwami członkowskimi występują 

istotne różnice z powodu przepisów 

krajowych, regionalnych i lokalnych oraz 

orzecznictwa, co stwarza ryzyko 

rozdrobnienia jednolitego rynku; 

Or. en 

 

Poprawka   128 

Philippe Juvin 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

12. wyraża zaniepokojenie, że znaczna 

część powstającej gospodarki dzielenia się 

pozostaje nieuregulowana, a między 

państwami członkowskimi występują 

istotne różnice z powodu przepisów 

krajowych, regionalnych i lokalnych oraz 

orzecznictwa, co stwarza ryzyko 

rozdrobnienia jednolitego rynku; 

12. wyraża zaniepokojenie ryzykiem 

rozdrobnienia jednolitego rynku oraz 

odnotowuje, że choć znaczna część 

powstającej gospodarki dzielenia się 

pozostaje nieuregulowana, to między 

państwami członkowskimi występują 

istotne różnice z powodu przepisów 

krajowych, regionalnych i lokalnych oraz 

orzecznictwa; 
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Or. fr 

 

Poprawka   129 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

12. wyraża zaniepokojenie, że znaczna 

część powstającej gospodarki dzielenia się 

pozostaje nieuregulowana, a między 

państwami członkowskimi występują 

istotne różnice z powodu przepisów 

krajowych, regionalnych i lokalnych oraz 

orzecznictwa, co stwarza ryzyko 

rozdrobnienia jednolitego rynku; 

12. wyraża zaniepokojenie, że znaczna 

część powstającej gospodarki dzielenia się 

należy do szarych stref regulacyjnych, a 

między państwami członkowskimi 

występują istotne różnice z powodu 

przepisów krajowych, regionalnych i 

lokalnych oraz orzecznictwa, co stwarza 

ryzyko rozdrobnienia jednolitego rynku; 

Or. en 

 

Poprawka   130 

Jiří Maštálka 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

12. wyraża zaniepokojenie, że znaczna 

część powstającej gospodarki dzielenia się 

pozostaje nieuregulowana, a między 

państwami członkowskimi występują 

istotne różnice z powodu przepisów 

krajowych, regionalnych i lokalnych oraz 

orzecznictwa, co stwarza ryzyko 

rozdrobnienia jednolitego rynku; 

12. wyraża zaniepokojenie, że znaczna 

część powstającej gospodarki dzielenia się 

należy do szarej strefy, a między 

państwami członkowskimi występują 

istotne różnice z powodu przepisów 

krajowych, regionalnych i lokalnych oraz 

orzecznictwa, co stwarza ryzyko 

rozdrobnienia jednolitego rynku; 

Or. en 

 

Poprawka   131 

Jiří Maštálka 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 12 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 12a. przyznaje jednocześnie, że zgodnie 

z zasadą pomocniczości specyfika lokalna 

może wymagać różnych podejść w 

odniesieniu do działań regulacyjnych 

dotyczących gospodarki dzielenia się; 

Or. en 

 

Poprawka   132 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 12a. podkreśla złożony charakter 

sektora transportu w obrębie gospodarki 

dzielenia się i poza nią; zauważa, że sektor 

ten podlega rygorystycznym 

uregulowaniom, zwłaszcza w kwestii 

dostępu do zawodu, działań i rozwoju, 

korzystania z usług i obrotu nimi 

(wyłączne prawa, ograniczenie liczby 

licencji), a także subsydiowania; ubolewa 

nad faktem, że są one, wśród innych 

czynników, czasami wykorzystywane jako 

pretekst do tworzenia sztucznych barier, w 

szczególności dla nowych modeli 

biznesowych; 

Or. en 

 

Poprawka   133 

Adam Szejnfeld 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 
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Projekt rezolucji Poprawka 

13. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 

zajęcia się przez Komisję obecnym 

rozdrobnieniem, lecz ubolewa, że w swoim 

komunikacie nie wyjaśniła wystarczająco 

precyzyjnie zastosowania obowiązującego 

prawodawstwa UE do różnych modeli 

gospodarki dzielenia się; 

skreśla się 

Or. pl 

 

Poprawka   134 

Mylène Troszczynski 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

13. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 

zajęcia się przez Komisję obecnym 

rozdrobnieniem, lecz ubolewa, że w swoim 

komunikacie nie wyjaśniła wystarczająco 

precyzyjnie zastosowania obowiązującego 

prawodawstwa UE do różnych modeli 

gospodarki dzielenia się; 

skreśla się 

Or. fr 

 

Poprawka   135 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

13. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 

zajęcia się przez Komisję obecnym 

rozdrobnieniem, lecz ubolewa, że w swoim 

komunikacie nie wyjaśniła wystarczająco 

precyzyjnie zastosowania obowiązującego 

13. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 

zajęcia się przez Komisję obecnym 

rozdrobnieniem, lecz ubolewa, że w swoim 

komunikacie nie wyjaśniła wystarczająco 

precyzyjnie zastosowania obowiązującego 
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prawodawstwa UE do różnych modeli 

gospodarki dzielenia się; 

prawodawstwa UE do różnych modeli 

gospodarki dzielenia się; podkreśla 

ponadto istniejące obowiązujące przepisy, 

takie jak dyrektywa usługowa (dyrektywa 

2006/123/UE), i potrzebę zwiększenia 

egzekwowania prawa przez państwa 

członkowskie; szczególnie zachęca 

Komisję, aby korzystała ze wszystkich 

środków, jakimi dysponuje, w celu 

zapewnienia pełnego i należytego 

wdrożenia obowiązujących przepisów oraz 

wszczynała postępowania w sprawie 

uchybienia zobowiązaniom państwa 

członkowskiego, ilekroć stwierdzone 

zostanie niewłaściwe lub niewystarczające 

wdrożenie przepisów; 

Or. en 

 

Poprawka   136 

Jiří Maštálka 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

13. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 

zajęcia się przez Komisję obecnym 

rozdrobnieniem, lecz ubolewa, że w swoim 

komunikacie nie wyjaśniła wystarczająco 

precyzyjnie zastosowania obowiązującego 

prawodawstwa UE do różnych modeli 

gospodarki dzielenia się; 

13. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 

zajęcia się przez Komisję obecnym 

rozdrobnieniem, lecz ubolewa, że w swoim 

komunikacie nie wyjaśniła wystarczająco 

precyzyjnie zastosowania obowiązującego 

prawodawstwa UE do różnych modeli 

gospodarki dzielenia się; zwraca uwagę na 

już istniejące i obowiązujące przepisy, 

takie jak dyrektywa usługowa (dyrektywa 

2006/123/UE), i potrzebę zwiększenia 

egzekwowania prawa przez państwa 

członkowskie; zachęca Komisję, aby 

korzystała ze wszystkich środków, jakimi 

dysponuje, w celu zapewnienia pełnego i 

należytego wdrożenia obowiązujących 

przepisów oraz wszczynała postępowania 

w sprawie uchybienia zobowiązaniom 

państwa członkowskiego, ilekroć 
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stwierdzone zostanie niewłaściwe lub 

niewystarczające wdrożenie przepisów; 

Or. en 

 

Poprawka   137 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

13. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 

zajęcia się przez Komisję obecnym 

rozdrobnieniem, lecz ubolewa, że w swoim 

komunikacie nie wyjaśniła wystarczająco 

precyzyjnie zastosowania obowiązującego 

prawodawstwa UE do różnych modeli 

gospodarki dzielenia się; 

13. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 

zajęcia się przez Komisję obecnym 

rozdrobnieniem, lecz ubolewa, że w swoim 

komunikacie nie wyjaśniła wystarczająco 

precyzyjnie zastosowania obowiązującego 

prawodawstwa UE do różnych modeli 

gospodarki dzielenia się; wzywa do 

wprowadzenia jasnych ram egzekwowania 

dorobku prawnego dotyczącego ochrony 

konsumentów oraz przepisów dyrektywy 

usługowej; zachęca Komisję i państwa 

członkowskie do zapewnienia pełnego 

wdrożenia obowiązujących przepisów, z 

wykorzystaniem postępowania w sprawie 

uchybienia zobowiązaniom państwa 

członkowskiego, ilekroć stwierdzone 

zostanie niewłaściwe lub niewystarczające 

wdrożenie przepisów; 

Or. en 

 

Poprawka   138 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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13. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 

zajęcia się przez Komisję obecnym 

rozdrobnieniem, lecz ubolewa, że w swoim 

komunikacie nie wyjaśniła wystarczająco 

precyzyjnie zastosowania obowiązującego 

prawodawstwa UE do różnych modeli 

gospodarki dzielenia się; 

13. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 

zajęcia się przez Komisję obecnym 

rozdrobnieniem, lecz ubolewa, że w swoim 

komunikacie nie wyjaśniła wystarczająco 

precyzyjnie zastosowania obowiązującego 

prawodawstwa UE do różnych modeli 

gospodarki dzielenia się; w szczególności 

podkreśla kwestię ochrony danych i 

apeluje do wszystkich podmiotów o 

przestrzeganie i egzekwowanie w 

gospodarce dzielenia się ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych; 

Or. en 

 

Poprawka   139 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

13. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 

zajęcia się przez Komisję obecnym 

rozdrobnieniem, lecz ubolewa, że w swoim 

komunikacie nie wyjaśniła wystarczająco 

precyzyjnie zastosowania obowiązującego 

prawodawstwa UE do różnych modeli 

gospodarki dzielenia się; 

13. zachęca Komisję do zajęcia się 

obecnym rozdrobnieniem, lecz ubolewa, że 

w swoim komunikacie nie wyjaśniła 

wystarczająco precyzyjnie zastosowania 

obowiązującego prawodawstwa UE do 

różnych modeli gospodarki dzielenia się; 

Or. it 

 

Poprawka   140 

Maria Grapini 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

13. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 

zajęcia się przez Komisję obecnym 

rozdrobnieniem, lecz ubolewa, że w swoim 

13. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 

zajęcia się przez Komisję obecnym 

rozdrobnieniem, lecz ubolewa, że w swoim 
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komunikacie nie wyjaśniła wystarczająco 

precyzyjnie zastosowania obowiązującego 

prawodawstwa UE do różnych modeli 

gospodarki dzielenia się; 

komunikacie nie wyjaśniła wystarczająco 

precyzyjnie zastosowania obowiązującego 

prawodawstwa UE do różnych modeli 

gospodarki dzielenia się, oraz wnioskuje o 

poprawę komunikacji na rynku 

wewnętrznym; 

Or. ro 

 

Poprawka   141 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 13a. podkreśla istniejące przepisy 

dyrektywy usługowej i brak pełnego 

wdrożenia ich w praktyce przez wiele 

państw członkowskich; wzywa Komisję do 

wszczynania kolejnych postępowań w 

sprawie uchybienia zobowiązaniom 

państwa członkowskiego przeciwko tym 

państwom członkowskim, które pomimo 

transponowania dyrektywy nie zapewniły 

jej przestrzegania przez organy lokalne i 

regionalne; wzywa Komisję do 

przyspieszenia rozpatrywania spraw 

dotyczących uchybienia zobowiązaniom i 

konkurencji, aby zapewnić szybkie 

rozstrzygnięcia zarówno dla 

przedsiębiorstw, jak i osób; 

Or. en 

 

Poprawka   142 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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 13a. podkreśla konieczność zwiększenia 

egzekwowania przez państwa 

członkowskie istniejącego prawodawstwa, 

przede wszystkim dyrektywy usługowej; 

wzywa Komisję do skorzystania ze 

wszystkich dostępnych narzędzi w celu 

zapewnienia pełnego i należytego 

wdrożenia przepisów dotyczących 

jednolitego rynku; wzywa Komisję do 

przyspieszenia postępowań w sprawie 

uchybienia zobowiązaniom państwa 

członkowskiego, ilekroć stwierdzone 

zostanie niewłaściwe lub niewystarczające 

wdrożenie przepisów; 

Or. en 

 

Poprawka   143 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 13a. uważa, że nie istnieją uniwersalne 

kryteria klasyfikacji usług świadczonych 

przez platformy współpracy oraz że za 

punkt wyjścia należy przyjąć analizy 

uwzględniające specyficzny charakter 

sektora i terytorium, które obejmują 

świadczone usługi; podkreśla jednakże 

znaczenie stosowania rozróżnienia między 

usługami świadczonymi profesjonalnie a 

usługami społecznościowymi; w ramach 

powyższego rozróżnienia powinno się 

zasadniczo brać pod uwagę takie czynniki 

jak częstotliwość, z jaką świadczona jest 

dana usługa, powód jej świadczenia i 

poziom dochodu uzyskanego przez 

usługodawcę; przykładowo usługa 

świadczona często i raczej w zamian za 

opłatę niż zwrot poniesionych kosztów, 

mogąca przynieść dochód na takim 

poziomie, że przekroczy on progi 

dochodowe określone przez organy 
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krajowe lub lokalne, może być traktowana 

jako działalność profesjonalna; ponadto 

działalność należy uznać za 

profesjonalną, jeśli platforma internetowa 

kontroluje świadczenie usług 

oferowanych przez usługodawców na 

platformie oraz określa zasady i warunki, 

które zobowiązują do świadczenia danych 

usług, na przykład platforma decyduje, 

kiedy i z jaką częstotliwością usługodawca 

ma świadczyć usługi oferowane na 

platformie; 

Or. it 

 

Poprawka   144 

Evelyne Gebhardt 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 13a. jednocześnie uznaje, że Unia 

Europejska nie może zaakceptować 

elastyczności bez zabezpieczenia, gdy 

obywatel ponosi ryzyko związane z 

warunkami rynku i zatrudnienia, a normy 

są pozbawione treści; 

Or. en 

 

Poprawka   145 

Adam Szejnfeld 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

14. zgadza się, że wymogi dostępu do 

rynku dla platform współpracy i 

usługodawców społecznościowych muszą 

być niezbędne, uzasadnione i 

skreśla się 
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proporcjonalne oraz że ocena tych 

kryteriów powinna zależeć od tego, czy 

usługi świadczą fachowcy czy osoby 

prywatne, dzięki czemu partnerzy 

zaangażowani w świadczenie usług 

społecznościowych będą podlegać lżejszym 

wymogom prawnym; 

Or. pl 

 

Poprawka   146 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

14. zgadza się, że wymogi dostępu do 

rynku dla platform współpracy i 

usługodawców społecznościowych muszą 

być niezbędne, uzasadnione i 

proporcjonalne oraz że ocena tych 

kryteriów powinna zależeć od tego, czy 

usługi świadczą fachowcy czy osoby 

prywatne, dzięki czemu partnerzy 

zaangażowani w świadczenie usług 

społecznościowych będą podlegać 

lżejszym wymogom prawnym; 

14. zgadza się, że zgodnie z Traktatem 

UE i obowiązującym prawem wtórnym 

wszelkie wymogi dostępu do rynku dla 

platform współpracy i usługodawców 

społecznościowych muszą być niezbędne, 

uzasadnione i proporcjonalne, aby osiągać 

cele związane z interesem publicznym 

określone w dyrektywie usługowej; 

przypomina, że dyrektywa usługowa 

przewiduje dla organów państw 

członkowskich obowiązek dokonywania 

przeglądu istniejącego ustawodawstwa i 

usuwania takich ograniczeń rynkowych; 

uważa, że partnerzy zaangażowani w 

świadczenie usług społecznościowych 

powinni podlegać lżejszym wymogom 

prawnym; 

Or. en 

 

Poprawka   147 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 
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Projekt rezolucji Poprawka 

14. zgadza się, że wymogi dostępu do 

rynku dla platform współpracy i 

usługodawców społecznościowych muszą 

być niezbędne, uzasadnione i 

proporcjonalne oraz że ocena tych 

kryteriów powinna zależeć od tego, czy 

usługi świadczą fachowcy czy osoby 

prywatne, dzięki czemu partnerzy 

zaangażowani w świadczenie usług 

społecznościowych będą podlegać 

lżejszym wymogom prawnym; 

14. zgadza się, że wymogi dostępu do 

rynku dla platform współpracy i 

usługodawców społecznościowych muszą 

być niezbędne, uzasadnione i 

proporcjonalne oraz że ocena tych 

kryteriów mogłaby w pewnych, ale nie 

wszystkich okolicznościach uwzględniać 

fakt, czy usługi świadczą fachowcy czy 

osoby prywatne, dzięki czemu partnerzy 

zaangażowani w świadczenie usług 

społecznościowych będą podlegać 

lżejszym wymogom prawnym; uznaje 

potrzebę rozwoju przedsiębiorstw o 

ugruntowanej pozycji oraz nowych 

operatorów i usług związanych z 

platformami cyfrowymi w sprzyjającym 

przedsiębiorcom konkurencyjnym 

środowisku przy zapewnieniu 

przejrzystości w odniesieniu do zmian 

ustawodawczych; 

Or. en 

 

Poprawka   148 

Antonio López-Istúriz White 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

14. zgadza się, że wymogi dostępu do 

rynku dla platform współpracy i 

usługodawców społecznościowych muszą 

być niezbędne, uzasadnione i 

proporcjonalne oraz że ocena tych 

kryteriów powinna zależeć od tego, czy 

usługi świadczą fachowcy czy osoby 

prywatne, dzięki czemu partnerzy 

zaangażowani w świadczenie usług 

społecznościowych będą podlegać lżejszym 

wymogom prawnym; 

14. zgadza się, że wymogi dostępu do 

rynku dla platform współpracy i 

usługodawców społecznościowych muszą 

być niezbędne, uzasadnione i 

proporcjonalne oraz że ocena tych 

kryteriów powinna zależeć od tego, czy 

usługi świadczą fachowcy czy osoby 

prywatne, dzięki czemu partnerzy 

zaangażowani w świadczenie usług 

społecznościowych będą podlegać 

wymogom prawnym dostosowanym do ich 

charakterem, bez uszczerbku dla 

zachowania norm jakości; 
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Or. es 

 

Poprawka   149 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

14. zgadza się, że wymogi dostępu do 

rynku dla platform współpracy i 

usługodawców społecznościowych muszą 

być niezbędne, uzasadnione i 

proporcjonalne oraz że ocena tych 

kryteriów powinna zależeć od tego, czy 

usługi świadczą fachowcy czy osoby 

prywatne, dzięki czemu partnerzy 

zaangażowani w świadczenie usług 

społecznościowych będą podlegać 

lżejszym wymogom prawnym; 

14. zgadza się, że wymogi dostępu do 

rynku dla platform współpracy i 

usługodawców społecznościowych muszą 

być niezbędne, uzasadnione i 

proporcjonalne oraz że ocena tych 

kryteriów powinna zależeć od tego, czy 

usługi świadczą fachowcy czy osoby 

prywatne, dzięki czemu partnerzy 

zaangażowani w świadczenie usług 

społecznościowych będą podlegać 

lżejszym lub nie będą podlegać żadnym 

wymogom prawnym; 

Or. en 

 

Poprawka   150 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

14. zgadza się, że wymogi dostępu do 

rynku dla platform współpracy i 

usługodawców społecznościowych muszą 

być niezbędne, uzasadnione i 

proporcjonalne oraz że ocena tych 

kryteriów powinna zależeć od tego, czy 

usługi świadczą fachowcy czy osoby 

prywatne, dzięki czemu partnerzy 

zaangażowani w świadczenie usług 

społecznościowych będą podlegać 

lżejszym wymogom prawnym; 

14. zgadza się, że wymogi dostępu do 

rynku dla platform współpracy i 

usługodawców społecznościowych muszą 

być niezbędne, uzasadnione i 

proporcjonalne oraz że ocena tych 

kryteriów powinna zależeć od tego, czy 

usługi świadczą fachowcy czy osoby 

prywatne, a także powinna brać pod 

uwagę rozróżnienie między usługami 

świadczonymi profesjonalnie a usługami 

społecznościowymi, dzięki czemu usługi 

społecznościowe będą podlegać lżejszym 
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wymogom prawnym, stosownie do 

okoliczności; 

Or. it 

 

Poprawka   151 

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

White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

14. zgadza się, że wymogi dostępu do 

rynku dla platform współpracy i 

usługodawców społecznościowych muszą 

być niezbędne, uzasadnione i 

proporcjonalne oraz że ocena tych 

kryteriów powinna zależeć od tego, czy 

usługi świadczą fachowcy czy osoby 

prywatne, dzięki czemu partnerzy 

zaangażowani w świadczenie usług 

społecznościowych będą podlegać 

lżejszym wymogom prawnym; 

14. podkreśla, że wszelkie wymogi 

dostępu do rynku dla platform współpracy 

i usługodawców społecznościowych muszą 

być niezbędne, uzasadnione i 

proporcjonalne oraz że ocena tych 

kryteriów powinna zależeć od tego, czy 

usługi świadczą fachowcy czy osoby 

prywatne, dzięki czemu partnerzy 

zaangażowani w świadczenie usług 

społecznościowych będą podlegać 

lżejszym wymogom prawnym; 

Or. en 

 

Poprawka   152 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

14. zgadza się, że wymogi dostępu do 

rynku dla platform współpracy i 

usługodawców społecznościowych muszą 

być niezbędne, uzasadnione i 

proporcjonalne oraz że ocena tych 

kryteriów powinna zależeć od tego, czy 

usługi świadczą fachowcy czy osoby 

14. zgadza się, że wymogi dostępu do 

rynku dla platform współpracy i 

usługodawców społecznościowych muszą 

być niezbędne, uzasadnione i 

proporcjonalne oraz że ocena tych 

kryteriów powinna zależeć między innymi 

od tego, czy usługi świadczą fachowcy czy 
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prywatne, dzięki czemu partnerzy 

zaangażowani w świadczenie usług 

społecznościowych będą podlegać 

lżejszym wymogom prawnym; 

osoby prywatne, dzięki czemu partnerzy 

zaangażowani w świadczenie usług 

społecznościowych będą podlegać 

lżejszym wymogom prawnym, przy 

uwzględnieniu różnic sektorowych; 

podkreśla jednak, że przedsiębiorstwa o 

ugruntowanej pozycji oraz nowi 

operatorzy i usługi związane z 

platformami cyfrowymi i gospodarką 

dzielenia się muszą mieć możliwość 

rozwijania się w sprzyjającym 

przedsiębiorcom środowisku z 

uwzględnieniem większej przejrzystości w 

odniesieniu do zmian ustawodawczych 

oraz móc współistnieć w ramach zdrowej 

konkurencji, w odróżnieniu od 

stanowiących nadużycie wyjątków od 

prawa UE mających na celu blokowanie 

nowych podmiotów wchodzących na 

rynek; 

Or. en 

 

Poprawka   153 

Jiří Maštálka 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

14. zgadza się, że wymogi dostępu do 

rynku dla platform współpracy i 

usługodawców społecznościowych muszą 

być niezbędne, uzasadnione i 

proporcjonalne oraz że ocena tych 

kryteriów powinna zależeć od tego, czy 

usługi świadczą fachowcy czy osoby 

prywatne, dzięki czemu partnerzy 

zaangażowani w świadczenie usług 

społecznościowych będą podlegać 

lżejszym wymogom prawnym; 

14. zgadza się, że wymogi dostępu do 

rynku dla platform współpracy i 

usługodawców społecznościowych muszą 

być niezbędne, uzasadnione i 

proporcjonalne oraz że ocena tych 

kryteriów powinna zależeć od tego, czy 

usługi świadczą fachowcy czy osoby 

prywatne, dzięki czemu partnerzy 

zaangażowani w świadczenie usług 

społecznościowych będą podlegać 

lżejszym wymogom prawnym; niemniej 

wysokie normy ochrony konsumentów 

muszą pozostać priorytetem; 

Or. en 
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Poprawka   154 

Jiří Maštálka 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

14. zgadza się, że wymogi dostępu do 

rynku dla platform współpracy i 

usługodawców społecznościowych muszą 

być niezbędne, uzasadnione i 

proporcjonalne oraz że ocena tych 

kryteriów powinna zależeć od tego, czy 

usługi świadczą fachowcy czy osoby 

prywatne, dzięki czemu partnerzy 

zaangażowani w świadczenie usług 

społecznościowych będą podlegać 

lżejszym wymogom prawnym; 

14. zgadza się, że wymogi dostępu do 

rynku dla platform współpracy i 

usługodawców społecznościowych muszą 

być niezbędne, uzasadnione i 

proporcjonalne oraz że ocena tych 

kryteriów powinna zależeć między innymi 

od tego, czy usługi świadczą fachowcy czy 

osoby prywatne, dzięki czemu partnerzy 

zaangażowani w świadczenie usług 

społecznościowych będą podlegać 

lżejszym wymogom prawnym; 

Or. en 

 

Poprawka   155 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 14a. z zadowoleniem przyjmuje wnioski 

dotyczące pakietu usługowego i wytyczne 

dotyczące zawodów regulowanych; 

apeluje o dalszy przegląd i harmonizację 

przepisów dotyczących dostępu do 

zawodów i działalności regulowanych w 

Europie, aby umożliwić nowym 

operatorom i usługom związanym z 

platformami cyfrowymi i gospodarką 

dzielenia się rozwój w sprzyjającym 

przedsiębiorcom środowisku, z 

uwzględnieniem większej przejrzystości w 

odniesieniu do zmian ustawodawczych, 

oraz współistnienie z operatorami o 
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ugruntowanej pozycji w środowisku 

zdrowej konkurencji; 

Or. en 

 

Poprawka   156 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 14b. zgadza się z komunikatem 

stwierdzającym, że przy ocenie, czy dostęp 

do rynku i inne wymogi spełniają warunki 

określone w dyrektywie usługowej, 

państwa członkowskie powinny 

uwzględniać specyficzne cechy modeli 

biznesowych gospodarki dzielenia się; 

zgadza się ze stwierdzeniem w dokumencie 

konsultacyjnym Rady dotyczącym 

gospodarki dzielenia się, że nie wszystko, 

co było kiedyś uznawane za uzasadnione i 

proporcjonalne w sektorze gospodarczym 

jest automatycznie uzasadnione i 

proporcjonalne w gospodarce dzielenia 

się; 

Or. en 

 

Poprawka   157 

Adam Szejnfeld 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

15. wzywa Komisję do przekazania 

państwom członkowskim dalszych 

wytycznych umożliwiających określenie 

skutecznych kryteriów rozróżniania 

między partnerami społecznościowymi a 

skreśla się 
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fachowcami, co ma kluczowe znaczenie 

dla sprawiedliwego rozwoju gospodarki 

dzielenia się; 

Or. pl 

 

Poprawka   158 

Mylène Troszczynski 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

15. wzywa Komisję do przekazania 

państwom członkowskim dalszych 

wytycznych umożliwiających określenie 

skutecznych kryteriów rozróżniania 

między partnerami społecznościowymi a 

fachowcami, co ma kluczowe znaczenie 

dla sprawiedliwego rozwoju gospodarki 

dzielenia się; 

skreśla się 

Or. fr 

 

Poprawka   159 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

15. wzywa Komisję do przekazania 

państwom członkowskim dalszych 
wytycznych umożliwiających określenie 

skutecznych kryteriów rozróżniania 

między partnerami społecznościowymi a 

fachowcami, co ma kluczowe znaczenie 

dla sprawiedliwego rozwoju gospodarki 

dzielenia się; 

15. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do współpracy w celu 

uzgodnienia wytycznych dotyczących 

rozróżniania między partnerami 

społecznościowymi a fachowcami, co ma 

kluczowe znaczenie dla sprawiedliwego 

rozwoju gospodarki dzielenia się; zwraca 

się do Komisji Europejskiej o 

przeprowadzenie badania istniejących 

progów w gospodarce dzielenia się w 

państwach członkowskich, aby lepiej 
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zrozumieć istniejące praktyki i móc 

przeanalizować najlepsze możliwe dalsze 

działania, mając na uwadze różne realia 

gospodarcze i siłę nabywczą w państwach 

członkowskich; uznaje, że uniwersalne 

rozwiązanie może nie być odpowiednie; 

zauważa, że takie wytyczne powinny 

uwzględniać fakt, że może istnieć kilka 

definicji fachowca w zależności od 

rozpatrywanego obszaru prawa; 

podkreśla, że ważnym kryterium 

rozróżniania partnera społecznościowego 

od profesjonalnego jest to, czy użytkownik 

osiąga zysk, czy tylko dzieli koszty; 

Or. en 

 

Poprawka   160 

Jiří Pospíšil 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

15. wzywa Komisję do przekazania 

państwom członkowskim dalszych 

wytycznych umożliwiających określenie 

skutecznych kryteriów rozróżniania 

między partnerami społecznościowymi a 

fachowcami, co ma kluczowe znaczenie 

dla sprawiedliwego rozwoju gospodarki 

dzielenia się; 

15. wzywa Komisję do przekazania 

państwom członkowskim dalszych zaleceń 

umożliwiających określenie skutecznych 

kryteriów rozróżniania między partnerami 

społecznościowymi a fachowcami, co ma 

kluczowe znaczenie dla sprawiedliwego 

rozwoju gospodarki dzielenia się; 

Or. cs 

 

Poprawka   161 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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15. wzywa Komisję do przekazania 

państwom członkowskim dalszych 

wytycznych umożliwiających określenie 

skutecznych kryteriów rozróżniania 

między partnerami społecznościowymi a 

fachowcami, co ma kluczowe znaczenie 

dla sprawiedliwego rozwoju gospodarki 

dzielenia się; 

15. zauważa tendencję występującą w 

wielu państwach członkowskich, by 

określać progi służące rozróżnieniu usług 

świadczonych profesjonalnie od usług 

społecznościowych, i liczy na to, że nie 

będą to sztywne progi, ale że uwzględni się 

charakterystyczne cechy sektorów, w 

których świadczona jest dana usługa 

profesjonalna, a także społeczno-

gospodarcze uwarunkowania danego 

terytorium; wzywa ponadto Komisję do 

przekazania państwom członkowskim 

dalszych wytycznych umożliwiających 

określenie skutecznych kryteriów 

rozróżniania między partnerami 

społecznościowymi a fachowcami, co ma 

kluczowe znaczenie dla sprawiedliwego 

rozwoju gospodarki dzielenia się; 

Or. it 

 

Poprawka   162 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 15a. podkreśla potrzebę zapewnienia 

jasnych definicji, aby oferować 

platformom i ich użytkownikom pewność 

prawa oraz zapewnić rozwój gospodarki 

dzielenia się w UE; zauważa, że w 

sektorze mobilności istotne jest wyraźne 

rozróżnienie między (i) wspólnym 

korzystaniem z samochodu i dzieleniem 

się kosztami w kontekście istniejącej 

podróży zaplanowanej przez kierowcę w 

jego własnym celu, z jednej strony, oraz 

(ii) regulowanymi usługami przewozu 

osób, z drugiej strony; 

Or. en 
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Poprawka   163 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 15a. podkreśla, że wszelkie progi oparte 

na poziomach dochodów muszą 

uwzględniać istotne różnice w poziomach 

dochodów i cen w państwach 

członkowskich, podkreśla, że nie może być 

uniwersalnego unijnego progu dochodów; 

Or. en 

 

Poprawka   164 

Adam Szejnfeld 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

16. jednocześnie zwraca uwagę na 

ryzyko, że ustanowienie progów może 

doprowadzić do nierówności między 

mikroprzedsiębiorstwami i małymi 

przedsiębiorstwami z jednej strony, a 

partnerami społecznościowymi z drugiej 

strony; w związku z tym wzywa do 

przeglądu przepisów mających 

zastosowanie do usługodawców 

profesjonalnych w celu zapewnienia 

równych warunków działania 

porównywalnym kategoriom 

usługodawców i likwidacji zbędnych 

obciążeń regulacyjnych; 

16. wzywa do przeglądu przepisów 

mających zastosowanie do usługodawców 

profesjonalnych w celu zapewnienia 

równych warunków działania 

usługodawcom i likwidacji zbędnych 

obciążeń regulacyjnych; 

Or. pl 

 

Poprawka   165 

Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

16. jednocześnie zwraca uwagę na 

ryzyko, że ustanowienie progów może 

doprowadzić do nierówności między 

mikroprzedsiębiorstwami i małymi 

przedsiębiorstwami z jednej strony, a 
partnerami społecznościowymi z drugiej 

strony; w związku z tym wzywa do 

przeglądu przepisów mających 

zastosowanie do usługodawców 

profesjonalnych w celu zapewnienia 

równych warunków działania 

porównywalnym kategoriom 

usługodawców i likwidacji zbędnych 

obciążeń regulacyjnych; 

16. zwraca uwagę, że ustanowienie 

progów może doprowadzić do 

odpowiedniego rozróżnienia między 

partnerami społecznościowymi a 

przedsiębiorstwami; jednocześnie 

podkreśla konieczność likwidacji 

zbędnych obciążeń regulacyjnych, w 

szczególności dla mikroprzedsiębiorstw i 

małych przedsiębiorstw; 

Or. de 

 

Poprawka   166 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

16. jednocześnie zwraca uwagę na 

ryzyko, że ustanowienie progów może 

doprowadzić do nierówności między 

mikroprzedsiębiorstwami i małymi 

przedsiębiorstwami z jednej strony, a 

partnerami społecznościowymi z drugiej 

strony; w związku z tym wzywa do 

przeglądu przepisów mających 

zastosowanie do usługodawców 

profesjonalnych w celu zapewnienia 

równych warunków działania 

porównywalnym kategoriom 

usługodawców i likwidacji zbędnych 

obciążeń regulacyjnych; 

16. uważa, że partnerzy zaangażowani 

w świadczenie usług społecznościowych, 

którzy w większości przypadków są 

osobami prywatnymi sporadycznie 

oferującymi usługi, nie powinni podlegać 

definicji usługodawców profesjonalnych, 

a progi mogą być przydatne w tym 

kontekście w celu zwolnienia partnerów 

społecznościowych z wymogów prawnych; 
jednocześnie zwraca uwagę na ryzyko, że 

ustanowienie progu może nie tylko 

doprowadzić do nierówności między 

mikroprzedsiębiorstwami i małymi 

przedsiębiorstwami z jednej strony, a 

partnerami społecznościowymi z drugiej 
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strony, ale również do nierówności między 

miastami, regionami i państwami 

członkowskimi, gdy różne progi są 

ustanawiane na szczeblu lokalnym, 

regionalnym lub krajowym; w związku z 

tym wzywa do uproszczenia i 

zmodernizowania przepisów mających 

zastosowanie do usługodawców 

profesjonalnych w celu likwidacji 

zbędnych obciążeń regulacyjnych i 

zagwarantowania, aby wymogi prawne 

były proporcjonalne, niezbędne i 

niedyskryminujące; 

Or. en 

 

Poprawka   167 

Vicky Ford, Dita Charanzová, Daniel Dalton 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

16. jednocześnie zwraca uwagę na 

ryzyko, że ustanowienie progów może 

doprowadzić do nierówności między 

mikroprzedsiębiorstwami i małymi 

przedsiębiorstwami z jednej strony, a 

partnerami społecznościowymi z drugiej 

strony; w związku z tym wzywa do 

przeglądu przepisów mających 
zastosowanie do usługodawców 

profesjonalnych w celu zapewnienia 

równych warunków działania 

porównywalnym kategoriom 

usługodawców i likwidacji zbędnych 

obciążeń regulacyjnych; 

16. jednocześnie zwraca uwagę na 

ryzyko, że ustanowienie progów może 

doprowadzić do nierówności między 

mikroprzedsiębiorstwami i małymi 

przedsiębiorstwami z jednej strony, a 

partnerami społecznościowymi z drugiej 

strony; w związku z tym wzywa do 

dokonania pełnej analizy potencjalnego 

wpływu w celu upewnienia się przed 

rozważaniem, czy przepisy mające 
zastosowanie do usługodawców 

profesjonalnych powinny zostać poddane 

przeglądowi, i do likwidacji zbędnych 

obciążeń regulacyjnych; przestrzega przed 

wzywaniem do działań ustawodawczych, 

które hamują innowacje; 

Or. en 

 

Poprawka   168 
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Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

16. jednocześnie zwraca uwagę na 

ryzyko, że ustanowienie progów może 

doprowadzić do nierówności między 

mikroprzedsiębiorstwami i małymi 

przedsiębiorstwami z jednej strony, a 

partnerami społecznościowymi z drugiej 

strony; w związku z tym wzywa do 

przeglądu przepisów mających 

zastosowanie do usługodawców 

profesjonalnych w celu zapewnienia 

równych warunków działania 

porównywalnym kategoriom 

usługodawców i likwidacji zbędnych 

obciążeń regulacyjnych; 

16. jednocześnie zwraca uwagę na 

ryzyko, że obowiązujące przepisy mogą 

doprowadzić do nierówności między 

mikroprzedsiębiorstwami i małymi 

przedsiębiorstwami z jednej strony, a 

partnerami społecznościowymi z drugiej 

strony; w związku z tym wzywa do 

przeglądu przepisów mających 

zastosowanie do usługodawców 

profesjonalnych w celu zapewnienia 

równych warunków działania 

porównywalnym kategoriom 

usługodawców i likwidacji zbędnych 

obciążeń regulacyjnych; 

Or. it 

 

Poprawka   169 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

16. jednocześnie zwraca uwagę na 

ryzyko, że ustanowienie progów może 

doprowadzić do nierówności między 

mikroprzedsiębiorstwami i małymi 

przedsiębiorstwami z jednej strony, a 

partnerami społecznościowymi z drugiej 

strony; w związku z tym wzywa do 

przeglądu przepisów mających 

zastosowanie do usługodawców 

profesjonalnych w celu zapewnienia 

równych warunków działania 

porównywalnym kategoriom 

usługodawców i likwidacji zbędnych 

obciążeń regulacyjnych; 

16. jednocześnie zwraca uwagę na 

ryzyko, że ustanowienie progów może 

doprowadzić do nierówności między 

mikroprzedsiębiorstwami i małymi 

przedsiębiorstwami z jednej strony, a 

partnerami społecznościowymi z drugiej 

strony; w związku z tym wzywa do 

przeglądu przepisów mających 

zastosowanie do usługodawców 

profesjonalnych w celu zapewnienia 

równych warunków działania 

porównywalnym kategoriom 

usługodawców i wykorzystania tej zmiany 

jako okazji do likwidacji zbędnych 
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obciążeń regulacyjnych dla wszystkich 

podmiotów gospodarczych – zarówno tych 

działających w ramach gospodarki 

dzielenia się, jak i tych wywodzących się z 

gospodarki tradycyjnej; 

Or. en 

 

Poprawka   170 

Adam Szejnfeld 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

17. uważa, że konsumentom należy się 

wysoki i skuteczny poziom ochrony bez 

względu na to, czy usługi są świadczone 

przez fachowców czy przez partnerów 

społecznościowych; podkreśla w 

szczególności znaczenie ochrony 

konsumentów w transakcjach 

społecznościowych (ang. peer-to-peer); z 

zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 

Komisji dotyczącą zapewnienia 

adekwatności prawa oraz zapobiegania 
nadużywaniu gospodarki dzielenia się; 

17. uważa, że należy zapobiegać 

nadużywaniu gospodarki dzielenia się; 

Or. pl 

 

Poprawka   171 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

17. uważa, że konsumentom należy się 

wysoki i skuteczny poziom ochrony bez 

względu na to, czy usługi są świadczone 

przez fachowców czy przez partnerów 

społecznościowych; podkreśla w 

17. uważa, że konsumentom należy się 

wysoki i skuteczny poziom ochrony bez 

względu na to, czy usługi są świadczone 

przez fachowców czy przez partnerów 

społecznościowych; z zadowoleniem 
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szczególności znaczenie ochrony 

konsumentów w transakcjach 

społecznościowych (ang. peer-to-peer); z 

zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 

Komisji dotyczącą zapewnienia 

adekwatności prawa oraz zapobiegania 

nadużywaniu gospodarki dzielenia się; 

przyjmuje inicjatywę Komisji dotyczącą 

zapewnienia adekwatności prawa oraz 

zapobiegania nadużywaniu gospodarki 

dzielenia się; podkreśla jednak, że 

inicjatywa ta powinna uwzględniać 

zachowania konsumentów i platform w 

gospodarce dzielenia się, gdzie 

konsumenci są bardziej aktywni i 

mocniejsi niż na tradycyjnych rynkach, a 

platformy gospodarki dzielenia się – 

bardziej reaktywne i sprawne w 

odniesieniu do satysfakcji klienta, jako że 

ich model biznesowy opiera się w znacznej 

mierze na zaufaniu; 

Or. en 

 

Poprawka   172 

Vicky Ford, Dita Charanzová, Daniel Dalton 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

17. uważa, że konsumentom należy się 

wysoki i skuteczny poziom ochrony bez 

względu na to, czy usługi są świadczone 

przez fachowców czy przez partnerów 

społecznościowych; podkreśla w 

szczególności znaczenie ochrony 

konsumentów w transakcjach 

społecznościowych (ang. peer-to-peer); z 

zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 

Komisji dotyczącą zapewnienia 

adekwatności prawa oraz zapobiegania 

nadużywaniu gospodarki dzielenia się; 

17. uważa, że konsumentom należy się 

wysoki i skuteczny poziom ochrony bez 

względu na to, czy usługi są świadczone 

przez fachowców czy przez partnerów 

społecznościowych; podkreśla w 

szczególności znaczenie ochrony 

konsumentów w transakcjach 

społecznościowych (ang. peer-to-peer); z 

zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 

Komisji dotyczącą zapewnienia 

adekwatności prawa oraz zapobiegania 

nadużywaniu gospodarki dzielenia się; 

uznaje, że niektóre formy ochrony mogą 

być zapewniane przez platformy bez 

potrzeby regulacji; 

Or. en 

 

Poprawka   173 
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Jiří Pospíšil 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

17. uważa, że konsumentom należy się 

wysoki i skuteczny poziom ochrony bez 

względu na to, czy usługi są świadczone 

przez fachowców czy przez partnerów 

społecznościowych; podkreśla w 

szczególności znaczenie ochrony 

konsumentów w transakcjach 

społecznościowych (ang. peer-to-peer); z 

zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 

Komisji dotyczącą zapewnienia 

adekwatności prawa oraz zapobiegania 

nadużywaniu gospodarki dzielenia się; 

17. uważa, że konsumentom należy się 

wysoki i skuteczny poziom ochrony bez 

względu na to, czy usługi są świadczone 

przez fachowców czy przez partnerów 

społecznościowych; podkreśla w 

szczególności znaczenie ochrony 

konsumentów w transakcjach 

społecznościowych (ang. peer-to-peer); z 

zadowoleniem przyjmuje cel dotyczący 

zapewnienia adekwatności prawa 

konsumenckiego oraz zapobiegania 

nadużywaniu gospodarki dzielenia się; 

Or. cs 

 

Poprawka   174 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

17. uważa, że konsumentom należy się 

wysoki i skuteczny poziom ochrony bez 

względu na to, czy usługi są świadczone 

przez fachowców czy przez partnerów 

społecznościowych; podkreśla w 

szczególności znaczenie ochrony 

konsumentów w transakcjach 

społecznościowych (ang. peer-to-peer); z 

zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 

Komisji dotyczącą zapewnienia 

adekwatności prawa oraz zapobiegania 

nadużywaniu gospodarki dzielenia się; 

17. uważa, że konsumentom należy się 

wysoki i skuteczny poziom ochrony bez 

względu na to, czy usługi są świadczone 

przez fachowców czy przez partnerów 

społecznościowych; podkreśla w 

szczególności znaczenie ochrony 

konsumentów w transakcjach 

społecznościowych (ang. peer-to-peer); z 

zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 

Komisji dotyczącą zapewnienia 

adekwatności prawa oraz zapobiegania 

nadużywaniu gospodarki dzielenia się; 

podkreśla znaczenie poszukiwania 

rozwiązań, które zwiększają 

bezpieczeństwo konsumentów i 
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minimalizują ryzyko przemocy związanej z 

płcią podczas świadczenia i przyjmowania 

usług w ramach gospodarki dzielenia się; 

Or. en 

 

Poprawka   175 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

17. uważa, że konsumentom należy się 

wysoki i skuteczny poziom ochrony bez 

względu na to, czy usługi są świadczone 

przez fachowców czy przez partnerów 

społecznościowych; podkreśla w 

szczególności znaczenie ochrony 

konsumentów w transakcjach 

społecznościowych (ang. peer-to-peer); z 

zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 

Komisji dotyczącą zapewnienia 

adekwatności prawa oraz zapobiegania 

nadużywaniu gospodarki dzielenia się; 

17. uważa, że konsumentom należy się 

wysoki i skuteczny poziom ochrony bez 

względu na to, czy usługi są świadczone 

przez fachowców czy przez partnerów 

społecznościowych; podkreśla w 

szczególności znaczenie ochrony 

konsumentów w transakcjach 

społecznościowych (ang. peer-to-peer); z 

zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 

Komisji dotyczącą zapewnienia 

adekwatności prawa oraz zapobiegania 

nadużywaniu gospodarki dzielenia się; 

podkreśla znaczenie poszukiwania 

rozwiązań, które zwiększają 

bezpieczeństwo konsumentów i 

minimalizują ryzyko przemocy związanej z 

płcią podczas świadczenia i przyjmowania 

usług w ramach gospodarki dzielenia się; 

Or. en 

 

Poprawka   176 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 
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Projekt rezolucji Poprawka 

17. uważa, że konsumentom należy się 

wysoki i skuteczny poziom ochrony bez 

względu na to, czy usługi są świadczone 

przez fachowców czy przez partnerów 

społecznościowych; podkreśla w 

szczególności znaczenie ochrony 

konsumentów w transakcjach 

społecznościowych (ang. peer-to-peer); z 

zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 

Komisji dotyczącą zapewnienia 

adekwatności prawa oraz zapobiegania 

nadużywaniu gospodarki dzielenia się; 

17. uważa, że konsumentom należy się 

wysoki i skuteczny poziom ochrony bez 

względu na to, czy usługi są świadczone 

przez fachowców czy przez partnerów 

społecznościowych; podkreśla w 

szczególności znaczenie ochrony 

konsumentów w transakcjach 

społecznościowych (ang. peer-to-peer); z 

zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 

Komisji dotyczącą zapewnienia 

adekwatności prawa oraz zapobiegania 

nadużywaniu gospodarki dzielenia się; 

podkreśla, że konieczna jest większa 

przejrzystość w zakresie ochrony 

konsumentów na wypadek sporów; 

Or. it 

 

Poprawka   177 

Olga Sehnalová 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 17a. zauważa, że konsumenci powinni 

mieć dostęp do informacji, czy na oceny 

innych użytkowników usługi nie wpływa 

usługodawca, na przykład w formie 

płatnej reklamy; 

Or. cs 

 

Poprawka   178 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 a (nowy) 

 



 

AM\1116419PL.docx 91/185 PE599.597v01-00 

 PL 

Projekt rezolucji Poprawka 

 17a. zauważa, że molestowanie stanowi 

szczególne wyzwanie dla 

równouprawnienia płci w dziedzinie 

gospodarki społecznościowej; podkreśla, 

że chociaż polityka zerowej tolerancji dla 

molestowania, przyjęta przez wiele 

platform, stanowi dobrą praktykę, którą 

należy wzmacniać w sektorze, 

zainteresowane platformy muszą 

priorytetowo traktować zapobieganie 

molestowaniu, a także rozważyć 

możliwość utworzenia jasnych procedur 

zgłaszania przypadków molestowania dla 

użytkowników; 

Or. en 

 

Poprawka   179 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 17a. zauważa, że molestowanie stanowi 

szczególne wyzwanie dla 

równouprawnienia płci w dziedzinie 

gospodarki społecznościowej; podkreśla, 

że chociaż polityka zerowej tolerancji dla 

molestowania, przyjęta przez wiele 

platform, stanowi dobrą praktykę, którą 

należy wzmacniać w sektorze, 

zainteresowane platformy muszą 

priorytetowo traktować zapobieganie 

molestowaniu, a także rozważyć 

możliwość utworzenia jasnych procedur 

zgłaszania przypadków molestowania dla 

użytkowników; 

Or. en 
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Poprawka   180 

Olga Sehnalová 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 17b. uważa, że jeśli podmioty 

pośredniczące w zawieraniu umów w 

gospodarce dzielenia się nie posiadają 

własnych dobrze rozwiniętych 

mechanizmów i środków służących 

rozstrzyganiu sporów, konsumentom 

mogą mieć trudności z egzekwowaniem 

swoich praw; 

Or. cs 

 

Poprawka   181 

Olga Sehnalová 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 c (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 17c. konsumenci poszukujący usług w 

gospodarce dzielenia się powinni być 

informowani o ich prawach i 

obowiązkach, jeśli zawierają umowę z 

innymi konsumentami (P2P) i należy 

wyjaśniać im różnicę między tymi 

prawami i obowiązkami a prawami i 

obowiązkami w przypadku zawierania 

umowy z profesjonalnym usługodawcą; 

Or. cs 

 

Poprawka   182 

Adam Szejnfeld 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

18. podkreśla, że w wielu przypadkach 

w gospodarce dzielenia się nadal 

konieczne są przepisy dotyczące ochrony 

konsumentów, szczególnie ze względu na 

wciąż asymetryczne informacje lub brak 

wyboru; 

skreśla się 

Or. pl 

 

Poprawka   183 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

18. podkreśla, że w wielu przypadkach 

w gospodarce dzielenia się nadal 

konieczne są przepisy dotyczące ochrony 

konsumentów, szczególnie ze względu na 

wciąż asymetryczne informacje lub brak 

wyboru; 

18. w przypadku ciągłego 

występowania podmiotów dominujących 

na rynku, a w rezultacie braku wyboru 

lub konkurencji klasyczne przepisy 

dotyczące ochrony konsumentów mogą 

być nadal konieczne oraz należy 

podejmować działania w celu zapewnienia 

nowym podmiotom wchodzącym na rynek 

dostępu do lokalnego lub regionalnego 

rynku; 

Or. en 

 

Poprawka   184 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

18. podkreśla, że w wielu przypadkach 

w gospodarce dzielenia się nadal konieczne 

18. podkreśla, że w gospodarce 

dzielenia się nadal konieczne są przepisy 
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są przepisy dotyczące ochrony 

konsumentów, szczególnie ze względu na 

wciąż asymetryczne informacje lub brak 

wyboru; 

dotyczące ochrony konsumentów tam, 

gdzie występują wciąż asymetryczne 

informacje lub brak wyboru; podkreśla 

więc, że potrzeba ochrony konsumentów 

powinna opierać się przede wszystkim na 

ocenie zakresu, w jakim technologia 

rozwiązuje problem asymetrii informacji; 

Or. en 

 

Poprawka   185 

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 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

18. podkreśla, że w wielu przypadkach 

w gospodarce dzielenia się nadal konieczne 

są przepisy dotyczące ochrony 

konsumentów, szczególnie ze względu na 

wciąż asymetryczne informacje lub brak 

wyboru; 

18. podkreśla, że w wielu przypadkach, 

ze względu na wciąż asymetryczne 

informacje lub brak wyboru w gospodarce 

dzielenia się nadal konieczne są przepisy 

dotyczące ochrony konsumentów, 

szczególnie w odniesieniu do obowiązków 

zaangażowanych stron dotyczących 

informacji i przejrzystości; podkreśla, że 

przejrzystość ma kluczowe znaczenie dla 

ochrony konsumentów i rozwoju zaufania 

w gospodarce dzielenia się; 

Or. en 

 

Poprawka   186 

Anna Hedh 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

18. podkreśla, że w wielu przypadkach 

w gospodarce dzielenia się nadal konieczne 

18. podkreśla, że w gospodarce 

dzielenia się nadal konieczne są przepisy 
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są przepisy dotyczące ochrony 

konsumentów, szczególnie ze względu na 

wciąż asymetryczne informacje lub brak 

wyboru; 

dotyczące ochrony konsumentów, 

szczególnie ze względu na wciąż 

asymetryczne informacje lub brak wyboru; 

Or. en 

 

Poprawka   187 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

18. podkreśla, że w wielu przypadkach 

w gospodarce dzielenia się nadal konieczne 

są przepisy dotyczące ochrony 

konsumentów, szczególnie ze względu na 

wciąż asymetryczne informacje lub brak 

wyboru; 

18. podkreśla, że w wielu przypadkach 

w gospodarce dzielenia się nadal konieczne 

są przepisy dotyczące ochrony 

konsumentów; uważa ponadto, że w wielu 

przypadkach gospodarka dzielenia się 

wzmacnia konsumentów przez dodatkowe 

informacje i wybór, choć nie jest tak w 

niektórych obszarach, szczególnie ze 

względu na wciąż asymetryczne 

informacje lub brak wyboru; 

Or. en 

 

Poprawka   188 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 18a. zwraca uwagę, że wiele ofert w 

gospodarce dzielenia się jest opartych na 

ocenach klientów i że niektórzy dostawcy 

zapewniają sobie przewagę 

konkurencyjną nieprawdziwymi ocenami; 

podkreśla w związku z tym, że należy 

zadbać, by prawdziwość ocen była 
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sprawdzana przez niezależne 

akredytowane jednostki; 

Or. de 

 

Poprawka   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 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 18a. podkreśla znaczenie 

zagwarantowania konsumentom 

odpowiednich informacji na temat 

obowiązującego systemu prawnego dla 

każdej transakcji, kryteriów stosowanych 

w celu określenia profesjonalnego lub 

nieprofesjonalnego charakteru transakcji 

oraz powiązanych praw i obowiązków 

prawnych; 

Or. en 

 

Poprawka   190 

Olga Sehnalová 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 18a. przypomina, że bezpieczeństwo 

produktów wprowadzanych na rynek ma 

kluczowe znaczenie dla ochrony 

konsumentów; uważa, że podstawowe 

znaczenie ma zapewnianie konsumentom 

w ramach gospodarki dzielenia się 

gwarancji bezpieczeństwa oferowanych 

produktów i usług; 
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Or. cs 

 

Poprawka   191 

Olga Sehnalová 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 18b. uważa, że obowiązkowe powinno 

być prowadzenie przez platformy 

współpracy rejestrów pozwalających na 

zidentyfikowanie wszystkich 

zorganizowanych przez nie stosunków 

umownych, w tym obu stron, w 

szczególności do celów rozwiązywania 

sporów; 

Or. cs 

 

Poprawka   192 

Olga Sehnalová 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 c (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 18c. podkreśla, że gospodarka dzielenia 

się nie może być wykorzystywana do 

obchodzenia przepisów dotyczących 

ochrony konsumentów, bezpieczeństwa 

lub ochrony zdrowia publicznego; 

Or. cs 

 

Poprawka   193 

Olga Sehnalová 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 d (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 18d. zwraca uwagę na fakt, że dla 

konsumentów nie zawsze może być jasne, 

z kim zawierają umowę w gospodarce 

dzielenia się oraz jaki system prawny ma 

w danym przypadku zastosowanie; uważa, 

że wystarczająca identyfikacja 

użytkowników usług gospodarki dzielenia 

się jest podstawowym środkiem, który 

może służyć ograniczaniu możliwych 

nieporozumień i pomagać w 

egzekwowaniu prawa; 

Or. cs 

 

Poprawka   194 

Adam Szejnfeld 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

19. wzywa Komisję do precyzyjnego 

określenia systemu odpowiedzialności 

platform współpracy, co mogłoby sprzyjać 

odpowiedzialnym zachowaniom i 

zwiększyć zaufanie użytkowników; 

skreśla się 

Or. pl 

 

Poprawka   195 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

19. wzywa Komisję do precyzyjnego 

określenia systemu odpowiedzialności 

platform współpracy, co mogłoby sprzyjać 

19. podkreśla, że ramy handlu 

elektronicznego mają pełne zastosowanie 

do platform gospodarki dzielenia się, 

dlatego platformy online powinny 
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odpowiedzialnym zachowaniom i 

zwiększyć zaufanie użytkowników; 
korzystać z systemu ograniczonej 

odpowiedzialności zgodnie z warunkami 

określonymi w dyrektywie w sprawie 

handlu elektronicznego; stwierdza jednak 

brak pewności prawa i jasności w 

definiowaniu poziomu kontroli i wiedzy 

platformy w odniesieniu do 

przechowywanych informacji; wzywa 

Komisję do zapewnienia dalszych 

wytycznych dotyczących stosowania 

kryteriów wskazujących, czy platforma 

świadczy usługi podstawowe, czy jest 

jedynie dostawcą usług hostingowych, 

oraz dotyczących możliwości 

podejmowania dobrowolnych działań 

przez dostawców usług hostingowych w 

celu sprzyjania odpowiedzialnym 

zachowaniom i zwiększania zaufania 

użytkowników; 

Or. en 

 

Poprawka   196 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

19. wzywa Komisję do precyzyjnego 

określenia systemu odpowiedzialności 

platform współpracy, co mogłoby sprzyjać 

odpowiedzialnym zachowaniom i 

zwiększyć zaufanie użytkowników; 

19. podkreśla, że choć pośrednicy 

online podlegają wszystkim przepisom 

Unii Europejskiej i muszą ich 

przestrzegać, przy czym dotyczy to również 

przepisów dotyczących ochrony 

konsumentów i konkurencji, „bezpieczne 

przystanie” pośredników w odniesieniu do 
odpowiedzialności mają kluczowe 

znaczenie dla ochrony otwartości 

internetu, praw podstawowych, pewności 

prawa i innowacji; stwierdza w związku z 

tym, że postanowienia dotyczące 

odpowiedzialności pośredników zawarte w 

dyrektywie w sprawie handlu 

elektronicznego muszą pozostać 
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przyszłościowe i neutralne pod względem 

technologicznym; 

Or. en 

 

Poprawka   197 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

19. wzywa Komisję do precyzyjnego 

określenia systemu odpowiedzialności 
platform współpracy, co mogłoby sprzyjać 

odpowiedzialnym zachowaniom i 

zwiększyć zaufanie użytkowników; 

19. przypomina o dyrektywie w 

sprawie handlu elektronicznego i 

wymogach dotyczących odpowiedzialności 

pośredników online; jednocześnie zwraca 

się do platform, aby podejmowały 

dobrowolne działania mające na celu 

sprzyjanie odpowiedzialnym zachowaniom 

i zwiększanie zaufania użytkowników; 

Or. en 

 

Poprawka   198 

Igor Šoltes, Julia Reda 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

19. wzywa Komisję do precyzyjnego 

określenia systemu odpowiedzialności 

platform współpracy, co mogłoby sprzyjać 

odpowiedzialnym zachowaniom i 

zwiększyć zaufanie użytkowników; 

19. z zadowoleniem przyjmuje 

zapowiedź Komisji dotyczącą utrzymania 

przepisów dotyczących odpowiedzialności 

pośredników określonych w dyrektywie w 

sprawie handlu elektronicznego, które 

mają kluczowe znaczenie dla rozwoju 

platform gospodarki dzielenia się; wzywa 

Komisję do wystąpienia z wnioskiem 

ustawodawczym w celu precyzyjnego 

określenia procedur zgłaszania i usuwania 

nielegalnych treści mających 
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zastosowanie między innymi do platform 

współpracy, co mogłoby sprzyjać 

odpowiedzialnym zachowaniom i 

zwiększyć zaufanie użytkowników; 

Or. en 

 

Poprawka   199 

Philippe Juvin 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

19. wzywa Komisję do precyzyjnego 

określenia systemu odpowiedzialności 

platform współpracy, co mogłoby sprzyjać 

odpowiedzialnym zachowaniom i 

zwiększyć zaufanie użytkowników; 

19. wzywa Komisję do jak 

najszybszego i precyzyjnego określenia 

systemu odpowiedzialności platform 

współpracy, aby sprzyjać ich 

odpowiedzialnym zachowaniom, zapewnić 

większą pewność prawa, a tym samym 
zwiększyć zaufanie użytkowników; 

Or. fr 

 

Poprawka   200 

Jiří Maštálka 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

19. wzywa Komisję do precyzyjnego 

określenia systemu odpowiedzialności 

platform współpracy, co mogłoby sprzyjać 

odpowiedzialnym zachowaniom i 
zwiększyć zaufanie użytkowników; 

19. wzywa Komisję do precyzyjnego 

określenia systemu odpowiedzialności 

platform współpracy, aby wspierać ich 

odpowiedzialne zachowania, zwiększyć 

zaufanie użytkowników oraz zapewnić 

przejrzystość; 

Or. en 
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Poprawka   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 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

19. wzywa Komisję do precyzyjnego 

określenia systemu odpowiedzialności 

platform współpracy, co mogłoby sprzyjać 

odpowiedzialnym zachowaniom i 

zwiększyć zaufanie użytkowników; 

19. wzywa Komisję do precyzyjnego 

określenia systemu odpowiedzialności 

platform współpracy, co mogłoby sprzyjać 

odpowiedzialnym zachowaniom i 

zwiększyć zaufanie użytkowników, oceny 

ich obowiązków zgodnie z istniejącymi już 

przepisami i rozważenia, czy potrzebne 

jest doraźne ustawodawstwo w tym 

zakresie; 

Or. en 

 

Poprawka   202 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

19. wzywa Komisję do precyzyjnego 

określenia systemu odpowiedzialności 

platform współpracy, co mogłoby sprzyjać 

odpowiedzialnym zachowaniom i 

zwiększyć zaufanie użytkowników; 

19. wzywa Komisję do precyzyjnego 

określenia systemu odpowiedzialności 

platform współpracy i jednocześnie do 

zadecydowania, czy platformy działające 

w sektorach, w których bezpieczeństwo 

konsumentów jest zagrożone, powinny 

zapewnić, aby usługodawcy 

społecznościowi ukończyli odpowiednie 

szkolenie, tak by sprzyjać 

odpowiedzialnym zachowaniom i 

zwiększyć zaufanie użytkowników; 

Or. it 
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Poprawka   203 

Alessandra Mussolini, Lara Comi, Aldo Patriciello 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

19. wzywa Komisję do precyzyjnego 

określenia systemu odpowiedzialności 

platform współpracy, co mogłoby sprzyjać 

odpowiedzialnym zachowaniom i 

zwiększyć zaufanie użytkowników; 

19. wzywa Komisję do precyzyjnego 

określenia systemu odpowiedzialności 

platform współpracy, tak aby sprzyjać 

odpowiedzialnym zachowaniom platform 

współpracy i zwiększyć zaufanie 

użytkowników; 

Or. it 

 

Poprawka   204 

Maria Grapini 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

19. wzywa Komisję do precyzyjnego 

określenia systemu odpowiedzialności 

platform współpracy, co mogłoby sprzyjać 

odpowiedzialnym zachowaniom i 

zwiększyć zaufanie użytkowników; 

19. wzywa Komisję do precyzyjnego 

określenia systemu odpowiedzialności 

platform współpracy, co mogłoby sprzyjać 

odpowiedzialnym zachowaniom i 

zwiększyć zaufanie użytkowników; uważa, 

że niezbędne jest roczne sprawozdanie od 

Komisji w tym zakresie; 

Or. ro 

 

Poprawka   205 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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 19a. podkreśla konieczność wyjaśnienia 

przepisów dotyczących odpowiedzialności 

dostawców towarów i usług oraz łączenia 

platform online na podstawie dyrektywy 

2004/113/WE wprowadzającej w życie 

zasadę równego traktowania mężczyzn i 

kobiet w zakresie dostępu do towarów i 

usług oraz dostarczania towarów i usług, 

w szczególności w przypadkach nękania 

przez osoby trzecie, którego najczęściej 

doświadczają kobiety; wzywa Komisję do 

przeprowadzenia analizy prawnej i 

wydania wytycznych w tym zakresie; 

Or. en 

 

Poprawka   206 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 19a. podkreśla konieczność wyjaśnienia 

przepisów dotyczących odpowiedzialności 

dostawców towarów i usług oraz łączenia 

platform online na podstawie dyrektywy 

2004/113/WE wprowadzającej w życie 

zasadę równego traktowania mężczyzn i 

kobiet w zakresie dostępu do towarów i 

usług oraz dostarczania towarów i usług, 

w szczególności w przypadkach nękania 

przez osoby trzecie, którego najczęściej 

doświadczają kobiety; wzywa Komisję do 

przeprowadzenia analizy prawnej i 

wydania wytycznych w tym zakresie; 

Or. en 

 

Poprawka   207 

Antonio López-Istúriz White 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 19 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 19a. zachęca do zapewnienia pełnego 

stosowania norm w zakresie ochrony 

konsumentów i stałej zgodności z nimi w 

odniesieniu do podmiotów okazjonalnie 

świadczących usługi w stopniu równym 

lub porównywalnym z tym stosowanym w 

przypadku profesjonalnych 

usługodawców; 

Or. es 

Poprawka   208 

Olga Sehnalová 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 19a. przypomina, że ochrona danych 

osobowych jest kwestią, której nie można 

zaniedbywać w kontekście gospodarki 

dzielenia się, ponieważ większość 

podmiotów organizujących zawieranie 

umów wykorzystuje platformy 

internetowe, za pośrednictwem których 

podmioty te uzyskują dużą liczbę danych 

od użytkowników; zwraca uwagę, że te 

dane często mogą być przekazywane 

innym; 

Or. cs 

 

Poprawka   209 

Olga Sehnalová 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 b (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 19b. uważa, że użytkownicy platform 

współpracy powinni móc przekazywać 

swoje dane osobowe innym; 

Or. cs 

 

Poprawka   210 

Adam Szejnfeld 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

20. wzywa Komisję do dalszej kontroli 

prawodawstwa UE w celu ograniczenia 

niepewności w odniesieniu do przepisów 

mających zastosowanie do modeli 

biznesowych opartych na współpracy, a 

ponadto wzywa ją do oceny, czy pożądane 

są nowe lub zmienione zasady; 

20. wzywa Komisję do dalszej kontroli 

prawodawstwa UE w celu ograniczenia 

niepewności w odniesieniu do przepisów 

mających zastosowanie do modeli 

biznesowych opartych na współpracy; 

Or. pl 

 

Poprawka   211 

Philippe Juvin 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

20. wzywa Komisję do dalszej kontroli 

prawodawstwa UE w celu ograniczenia 

niepewności w odniesieniu do przepisów 

mających zastosowanie do modeli 

biznesowych opartych na współpracy, a 

ponadto wzywa ją do oceny, czy pożądane 

są nowe lub zmienione zasady; 

20. wzywa Komisję do dalszej kontroli 

prawodawstwa UE w celu ograniczenia 

niepewności w odniesieniu do przepisów 

mających zastosowanie do modeli 

biznesowych opartych na współpracy oraz 

w celu zagwarantowania większej 

pewności prawa wszystkim podmiotom 

uczestniczącym w gospodarce dzielenia 

się, a ponadto wzywa ją do oceny, czy 

niezbędne są nowe lub zmienione zasady; 
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Or. fr 

 

Poprawka   212 

Vicky Ford, Dita Charanzová, Daniel Dalton 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

20. wzywa Komisję do dalszej kontroli 

prawodawstwa UE w celu ograniczenia 

niepewności w odniesieniu do przepisów 

mających zastosowanie do modeli 

biznesowych opartych na współpracy, a 

ponadto wzywa ją do oceny, czy pożądane 

są nowe lub zmienione zasady; 

20. wzywa Komisję do dalszej kontroli 

prawodawstwa UE w celu ograniczenia 

niepewności w odniesieniu do przepisów 

mających zastosowanie do modeli 

biznesowych opartych na współpracy, a 

ponadto wzywa ją do oceny, czy 

odpowiednie są nowe lub zmienione 

zasady; 

Or. en 

 

Poprawka   213 

Pina Picierno 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

20. wzywa Komisję do dalszej kontroli 

prawodawstwa UE w celu ograniczenia 

niepewności w odniesieniu do przepisów 

mających zastosowanie do modeli 

biznesowych opartych na współpracy, a 

ponadto wzywa ją do oceny, czy pożądane 

są nowe lub zmienione zasady; 

20. wzywa Komisję do dalszej kontroli 

prawodawstwa UE w celu ograniczenia 

niepewności w odniesieniu do przepisów 

mających zastosowanie do modeli 

biznesowych opartych na współpracy, a 

ponadto wzywa ją do oceny, czy pożądane 

są nowe lub zmienione zasady; w 

szczególności wzywa Komisję do oceny 

potrzeby opracowania nowych zasad 

dotyczących aktywnych pośredników, 

które podejmują kwestię wymogów w 

zakresie informacji i przejrzystości, norm 

należytej staranności, niewykonania 

zobowiązań i odpowiedzialności; 
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Or. en 

 

Poprawka   214 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

21. uważa, że wszelkie nowe regulacje 

powinny stymulować zdolności platform w 

zakresie samoregulacji; jest przekonany, 

że same platformy współpracy mogłyby 

odgrywać aktywną rolę w takim nowym 

otoczeniu regulacyjnym dzięki korekcie 

wielu asymetrycznych informacji i innych 

niedoskonałości rynku, które zwyczajowo 

usuwa się w drodze regulacji, zwłaszcza za 

pośrednictwem cyfrowych mechanizmów 

budowy zaufania; 

skreśla się 

Or. de 

 

Poprawka   215 

Adam Szejnfeld 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

21. uważa, że wszelkie nowe regulacje 

powinny stymulować zdolności platform w 

zakresie samoregulacji; jest przekonany, 

że same platformy współpracy mogłyby 

odgrywać aktywną rolę w takim nowym 

otoczeniu regulacyjnym dzięki korekcie 

wielu asymetrycznych informacji i innych 

niedoskonałości rynku, które zwyczajowo 

usuwa się w drodze regulacji, zwłaszcza za 

pośrednictwem cyfrowych mechanizmów 

budowy zaufania; 

skreśla się 
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Or. pl 

 

Poprawka   216 

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

White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

21. uważa, że wszelkie nowe regulacje 

powinny stymulować zdolności platform w 

zakresie samoregulacji; jest przekonany, że 

same platformy współpracy mogłyby 

odgrywać aktywną rolę w takim nowym 

otoczeniu regulacyjnym dzięki korekcie 

wielu asymetrycznych informacji i innych 

niedoskonałości rynku, które zwyczajowo 

usuwa się w drodze regulacji, zwłaszcza 

za pośrednictwem cyfrowych 

mechanizmów budowy zaufania; 

21. uważa, że wszelkie nowe ramy 

regulacyjne powinny stymulować 

zdolności platform w zakresie 

samoregulacji; jest przekonany, że same 

platformy współpracy mogłyby odgrywać 

aktywną rolę w takim nowym otoczeniu 

regulacyjnym, zwłaszcza za 

pośrednictwem cyfrowych mechanizmów 

budowy zaufania; 

Or. en 

 

Poprawka   217 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

21. uważa, że wszelkie nowe regulacje 

powinny stymulować zdolności platform w 

zakresie samoregulacji; jest przekonany, że 

same platformy współpracy mogłyby 

odgrywać aktywną rolę w takim nowym 

otoczeniu regulacyjnym dzięki korekcie 

wielu asymetrycznych informacji i innych 

niedoskonałości rynku, które zwyczajowo 

usuwa się w drodze regulacji, zwłaszcza za 

pośrednictwem cyfrowych mechanizmów 

budowy zaufania; 

21. uważa, że wszelkie nowe regulacje 

powinny koncentrować się na regulacjach 

ex-post, a nie ex-ante oraz że zdolności 

platform w zakresie samoregulacji i 

wzajemnych ocen powinny być możliwie 

jak najbardziej wzmacniane; jest 

przekonany, że same platformy współpracy 

mogłyby odgrywać aktywną rolę w nowym 

otoczeniu regulacyjnym dzięki korekcie 

wielu asymetrycznych informacji i innych 

niedoskonałości rynku, które zwyczajowo 

usuwa się w drodze regulacji, zwłaszcza za 
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pośrednictwem cyfrowych mechanizmów 

budowy zaufania; 

Or. en 

 

Poprawka   218 

Philippe Juvin 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

21. uważa, że wszelkie nowe regulacje 

powinny stymulować zdolności platform w 

zakresie samoregulacji; jest przekonany, że 

same platformy współpracy mogłyby 

odgrywać aktywną rolę w takim nowym 

otoczeniu regulacyjnym dzięki korekcie 

wielu asymetrycznych informacji i innych 

niedoskonałości rynku, które zwyczajowo 

usuwa się w drodze regulacji, zwłaszcza 

za pośrednictwem cyfrowych 

mechanizmów budowy zaufania; 

21. uważa, że wszelkie nowe regulacje 

powinny stymulować zdolności platform w 

zakresie samoregulacji; jest przekonany, że 

same platformy współpracy mogłyby 

odgrywać aktywną rolę w takim nowym 

otoczeniu regulacyjnym dzięki korekcie 

wielu asymetrycznych informacji i innych 

niedoskonałości rynku, zwłaszcza za 

pośrednictwem cyfrowych mechanizmów 

kontroli mających na celu budowanie 
zaufania użytkowników; 

Or. fr 

 

Poprawka   219 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

21. uważa, że wszelkie nowe regulacje 

powinny stymulować zdolności platform w 

zakresie samoregulacji; jest przekonany, że 

same platformy współpracy mogłyby 

odgrywać aktywną rolę w takim nowym 

otoczeniu regulacyjnym dzięki korekcie 

wielu asymetrycznych informacji i innych 

niedoskonałości rynku, które zwyczajowo 

usuwa się w drodze regulacji, zwłaszcza za 

21. uważa, że wszelkie nowe regulacje 

powinny stymulować zdolności platform w 

zakresie samoregulacji; jest przekonany, że 

same platformy współpracy mogą 

odgrywać aktywną rolę w tworzeniu 

nowego otoczenia regulacyjnego dzięki 

korekcie wielu asymetrycznych informacji 

i innych niedoskonałości rynku, które 

zwyczajowo usuwa się w drodze regulacji, 
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pośrednictwem cyfrowych mechanizmów 

budowy zaufania; 

zwłaszcza za pośrednictwem cyfrowych 

mechanizmów budowy zaufania; 

Or. en 

 

Poprawka   220 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

21. uważa, że wszelkie nowe regulacje 

powinny stymulować zdolności platform w 

zakresie samoregulacji; jest przekonany, że 

same platformy współpracy mogłyby 

odgrywać aktywną rolę w takim nowym 

otoczeniu regulacyjnym dzięki korekcie 

wielu asymetrycznych informacji i innych 

niedoskonałości rynku, które zwyczajowo 

usuwa się w drodze regulacji, zwłaszcza za 

pośrednictwem cyfrowych mechanizmów 

budowy zaufania; 

21. uważa, że wszelkie nowe regulacje 

powinny stymulować zdolności platform w 

zakresie samoregulacji; jest przekonany, że 

same platformy współpracy mogłyby 

odgrywać aktywną rolę w takim nowym 

otoczeniu regulacyjnym dzięki korekcie 

wielu asymetrycznych informacji i innych 

niedoskonałości rynku, które zwyczajowo 

usuwa się w drodze regulacji, zwłaszcza za 

pośrednictwem cyfrowych mechanizmów 

budowy zaufania, jednak uważa 

samoregulację polegającą na stosowaniu 

znaków jakości per se za niewystarczającą 

dla osiągnięcia norm bezpieczeństwa i 

jakości usług; 

Or. en 

 

Poprawka   221 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

21. uważa, że wszelkie nowe regulacje 

powinny stymulować zdolności platform w 

zakresie samoregulacji; jest przekonany, że 

same platformy współpracy mogłyby 

21. uważa, że wszelkie nowe regulacje 

powinny stymulować zdolności platform w 

zakresie samoregulacji; jest przekonany, że 

same platformy współpracy mogłyby 
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odgrywać aktywną rolę w takim nowym 

otoczeniu regulacyjnym dzięki korekcie 

wielu asymetrycznych informacji i innych 

niedoskonałości rynku, które zwyczajowo 

usuwa się w drodze regulacji, zwłaszcza za 

pośrednictwem cyfrowych mechanizmów 

budowy zaufania; 

odgrywać aktywną rolę w takim nowym 

otoczeniu regulacyjnym dzięki korekcie 

wielu asymetrycznych informacji i innych 

niedoskonałości rynku, które zwyczajowo 

usuwa się w drodze regulacji, zwłaszcza za 

pośrednictwem cyfrowych mechanizmów 

budowy zaufania; z zadowoleniem 

przyjmuje starania podjęte przez liczne 

platformy mające na celu unikanie 

zakłóceń w mechanizmie przekazywania 

opinii na temat oferowanych usług i 

wzywa wszystkie platformy, by włączyły się 

do tych działań, tak aby wystawiane przez 

użytkowników oceny były szczere, a 

manipulacje – ograniczone; 

Or. it 

 

Poprawka   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 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 21a. z zadowoleniem przyjmuje 

mechanizmy budowy zaufania, które 

ustanowiły niektóre platformy współpracy, 

w tym skuteczny i wiarygodny system 

przeglądu i rankingów, wprowadzanie 

gwarancji lub ubezpieczeń, weryfikację 

tożsamości partnerów społecznościowych i 

prosumentów – na przykład mechanizmy 

wstępnej kontroli – i rozwój bezpiecznych 

i bardziej przejrzystych systemów 

płatności; zachęca platformy współpracy 

do uczenia się z najlepszych praktyk i 

informowania oraz podnoszenia 

świadomości w odniesieniu do 

obowiązków prawnych ich użytkowników; 

Or. en 
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Poprawka   223 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 21a. podkreśla, że cyfrowe mechanizmy 

budowania zaufania takie jak oceny i 

informacje zwrotne są zasadniczą częścią 

gospodarki dzielenia się; uważa w związku 

z tym za konieczne właściwe zwalczanie 

ich nadużywania, na przykład w ramach 

niezależnych kontroli ocen; 

Or. en 

 

Poprawka   224 

Anna Hedh 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 21a. podkreśla znaczenie spójnego 

ustawodawstwa, aby zagwarantować 

dobre funkcjonowanie rynku 

wewnętrznego dla wszystkich i wzywa 

Komisję do ochrony obecnych zasad i 

przepisów dotyczących praw pracowników 

i konsumentów przed wprowadzeniem 

nowego ustawodawstwa, co mogłoby 

doprowadzić do rozdrobnienia rynku 

wewnętrznego; 

Or. en 

 

Poprawka   225 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 



 

PE599.597v01-00 114/185 AM\1116419PL.docx 

PL 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 21a. wyraża zaniepokojenie z powodu 

licznych przypadków oszustw wciąż 

mających miejsce przy transakcjach 

gospodarczych w ramach gospodarki 

dzielenia się; wzywa w związku z tym 

platformy do zapewnienia odpowiednich 

systemów kontroli płatności 

internetowych, które ograniczą ryzyko 

oszustwa, oraz do wprowadzenia 

mechanizmów składania reklamacji, tak 

by zwiększyć zaufanie konsumentów; 

Or. it 

 

Poprawka   226 

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

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

Lucy Anderson 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 21b. z zadowoleniem przyjmuje 

wszystkie inicjatywy mające na celu 

zwiększenie zaufania i przejrzystości 

mechanizmów oceny i ustanowienie 

wiarygodnych kryteriów reputacji w 

modelach biznesowych gospodarki 

dzielenia się; uważa dwustronne 

mechanizmy oceny i dobrowolne 

przyjmowanie systemów certyfikacji za 

dobre przykłady działań służących 

unikaniu nadużyć, manipulacji i 

fałszywych informacji zwrotnych; 

Or. en 
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Poprawka   227 

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

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

22. jednocześnie jest stanowczo 

przekonany, że ta zdolność do 

samoregulacji nie neguje potrzeby 

regulacji, szczególnie w przypadku 

niedoskonałości rynku, których platformy 

nie mogą usunąć same, i innych celów 

normatywnych (takich jak likwidacja 

nierówności, wspieranie sprawiedliwości, 

włączenia społecznego, otwartości itd.); 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka   228 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

22. jednocześnie jest stanowczo 

przekonany, że ta zdolność do 

samoregulacji nie neguje potrzeby 

regulacji, szczególnie w przypadku 

niedoskonałości rynku, których platformy 

nie mogą usunąć same, i innych celów 

normatywnych (takich jak likwidacja 

nierówności, wspieranie sprawiedliwości, 

włączenia społecznego, otwartości itd.); 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka   229 

Andreas Schwab 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

22. jednocześnie jest stanowczo 

przekonany, że ta zdolność do 

samoregulacji nie neguje potrzeby 

regulacji, szczególnie w przypadku 

niedoskonałości rynku, których platformy 

nie mogą usunąć same, i innych celów 

normatywnych (takich jak likwidacja 

nierówności, wspieranie sprawiedliwości, 

włączenia społecznego, otwartości itd.); 

skreśla się 

Or. de 

 

Poprawka   230 

Adam Szejnfeld 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

22. jednocześnie jest stanowczo 

przekonany, że ta zdolność do 

samoregulacji nie neguje potrzeby 

regulacji, szczególnie w przypadku 

niedoskonałości rynku, których platformy 

nie mogą usunąć same, i innych celów 

normatywnych (takich jak likwidacja 

nierówności, wspieranie sprawiedliwości, 

włączenia społecznego, otwartości itd.); 

skreśla się 

Or. pl 

 

Poprawka   231 

Marcus Pretzell 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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22. jednocześnie jest stanowczo 

przekonany, że ta zdolność do 

samoregulacji nie neguje potrzeby 

regulacji, szczególnie w przypadku 

niedoskonałości rynku, których platformy 

nie mogą usunąć same, i innych celów 

normatywnych (takich jak likwidacja 

nierówności, wspieranie sprawiedliwości, 

włączenia społecznego, otwartości itd.); 

skreśla się 

Or. de 

 

Poprawka   232 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

22. jednocześnie jest stanowczo 

przekonany, że ta zdolność do 

samoregulacji nie neguje potrzeby 

regulacji, szczególnie w przypadku 

niedoskonałości rynku, których platformy 

nie mogą usunąć same, i innych celów 

normatywnych (takich jak likwidacja 

nierówności, wspieranie sprawiedliwości, 

włączenia społecznego, otwartości itd.); 

22. zauważa, że samoregulacja 

okazała się być dobrą alternatywą dla 

regulacji ex-ante, w szczególności w 

obszarze gospodarki dzielenia się dzięki 

nowym zmianom technologicznym, takim 

jak dwustronne mechanizmy ocen; zwraca 

uwagę, że satysfakcja konsumentów z 

usług gospodarki dzielenia się jest 

znacznie wyższa niż w sektorach 

tradycyjnych; jednocześnie jest 

przekonany, że ta zdolność do 

samoregulacji nie zastępuje potrzeby 

regulacji takich jak dyrektywa w sprawie 

usług i dyrektywa w sprawie handlu 

elektronicznego i unijne prawo 

konsumenckie w celu zapewnienia 

spójności i komplementarności; 

Or. en 

 

Poprawka   233 

Jiří Pospíšil 

 

Projekt rezolucji 
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Ustęp 22 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

22. jednocześnie jest stanowczo 

przekonany, że ta zdolność do 

samoregulacji nie neguje potrzeby 

regulacji, szczególnie w przypadku 

niedoskonałości rynku, których platformy 

nie mogą usunąć same, i innych celów 

normatywnych (takich jak likwidacja 

nierówności, wspieranie sprawiedliwości, 

włączenia społecznego, otwartości itd.); 

22. jednocześnie uważa, że ta zdolność 

do samoregulacji nie neguje potrzeby 

regulacji, szczególnie w przypadku 

niedoskonałości rynku, których platformy 

nie mogą usunąć same, i innych celów 

normatywnych (takich jak likwidacja 

nierówności, wspieranie sprawiedliwości, 

włączenia społecznego, otwartości itd.); 

Or. cs 

 

Poprawka   234 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

22. jednocześnie jest stanowczo 

przekonany, że ta zdolność do 

samoregulacji nie neguje potrzeby 

regulacji, szczególnie w przypadku 

niedoskonałości rynku, których platformy 

nie mogą usunąć same, i innych celów 

normatywnych (takich jak likwidacja 

nierówności, wspieranie sprawiedliwości, 

włączenia społecznego, otwartości itd.); 

22. jednocześnie jest stanowczo 

przekonany, że ta zdolność do 

samoregulacji nie neguje potrzeby 

regulacji, szczególnie w przypadku 

niedoskonałości rynku, których platformy 

nie mogą usunąć same, i innych celów 

normatywnych (takich jak likwidacja 

nierówności, wspieranie sprawiedliwości, 

włączenia społecznego, otwartości itd.); 

wskazuje na pozytywne doświadczenia 

związane z regulacjami na szczeblu 

lokalnym, wprowadzanymi w sposób 

zgodny z zasadami przejrzystości 

informacji, uczestnictwa, włączenia i 

ogólnie dobrego zarządzania; 

Or. en 

 

Poprawka   235 
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Renato Soru 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

22. jednocześnie jest stanowczo 

przekonany, że ta zdolność do 

samoregulacji nie neguje potrzeby 

regulacji, szczególnie w przypadku 

niedoskonałości rynku, których platformy 

nie mogą usunąć same, i innych celów 

normatywnych (takich jak likwidacja 

nierówności, wspieranie sprawiedliwości, 

włączenia społecznego, otwartości itd.); 

22. jednocześnie jest stanowczo 

przekonany, że ta zdolność do 

samoregulacji nie neguje potrzeby 

regulacji, szczególnie w przypadku 

niedoskonałości rynku, których platformy 

nie mogą usunąć same, i innych celów 

normatywnych (takich jak likwidacja 

nierówności, wspieranie sprawiedliwości, 

włączenia społecznego, otwartości, 

zniechęcanie do tworzenia monopoli itd.); 

Or. en 

 

Poprawka   236 

Jiří Maštálka 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

22. jednocześnie jest stanowczo 

przekonany, że ta zdolność do 

samoregulacji nie neguje potrzeby 

regulacji, szczególnie w przypadku 

niedoskonałości rynku, których platformy 

nie mogą usunąć same, i innych celów 

normatywnych (takich jak likwidacja 

nierówności, wspieranie sprawiedliwości, 

włączenia społecznego, otwartości itd.); 

22. jednocześnie jest stanowczo 

przekonany, że ta zdolność do 

samoregulacji nie neguje potrzeby 

regulacji, szczególnie w przypadku 

niedoskonałości rynku, których platformy 

nie mogą usunąć same, i innych celów 

normatywnych (takich jak likwidacja 

nierówności, wspieranie sprawiedliwości, 

włączenia społecznego, otwartości, 

zwalczanie szarej strefy itd.); 

Or. en 

 

Poprawka   237 

Marcus Pretzell 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

23. zwraca uwagę na zasadnicze 

znaczenie wyjaśnienia metod 

podejmowania decyzji bazujących na 

algorytmach oraz zapewnienia 

sprawiedliwości algorytmu; podkreśla 

potrzebę zbadania potencjalnych szkód 

dla prywatności powodowanych przez 

duże zbiory danych, oceny wpływu danych 

na różne grupy społeczne oraz 

zapobiegania dyskryminacji; wzywa 

Komisję do określenia skutecznych 

kryteriów opracowywania zasad 

rozliczalności algorytmów dla platform 

współpracy opartych na informacjach; 

skreśla się 

Or. de 

 

Poprawka   238 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

23. zwraca uwagę na zasadnicze 

znaczenie wyjaśnienia metod 

podejmowania decyzji bazujących na 

algorytmach oraz zapewnienia 

sprawiedliwości algorytmu; podkreśla 

potrzebę zbadania potencjalnych szkód 

dla prywatności powodowanych przez 

duże zbiory danych, oceny wpływu danych 

na różne grupy społeczne oraz 

zapobiegania dyskryminacji; wzywa 

Komisję do określenia skutecznych 

kryteriów opracowywania zasad 

rozliczalności algorytmów dla platform 

współpracy opartych na informacjach; 

23. zauważa, że przydatne może być 

przeprowadzenie oceny wykorzystywania 
danych, które może mieć różny wpływ na 

różne segmenty społeczeństwa oraz w celu 

zapobiegania dyskryminacji, ale 

przypomina, że Unia Europejska 

opracowała już kompleksowe ramy 

ochrony danych i stosuje zasady równości 

i niedyskryminacji w swoich strategiach 

politycznych; zdecydowanie uważa, że 

algorytmy lub inne podobne prawa 

własności intelektualnej lub tajemnice 

handlowe nie powinny być osłabiane przez 

niejasne lub słabo zdefiniowane zasady, 

ponieważ stwarza to ryzyko zmniejszenia 

wartości samych produktów lub usług; 
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uważa jednak, że należy zbadać 

wykorzystywanie automatycznych 

systemów cenowych lub podobnych 

narzędzi, które w niewłaściwy sposób 

wpływają na decyzje handlowe lub decyzje 

konsumentów i są sprzeczne z unijnym 

prawem konkurencji, w ramach roli UE w 

zakresie polityki antymonopolowej; 

Or. en 

 

Poprawka   239 

Adam Szejnfeld 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

23. zwraca uwagę na zasadnicze 

znaczenie wyjaśnienia metod 

podejmowania decyzji bazujących na 

algorytmach oraz zapewnienia 

sprawiedliwości algorytmu; podkreśla 

potrzebę zbadania potencjalnych szkód dla 

prywatności powodowanych przez duże 

zbiory danych, oceny wpływu danych na 

różne grupy społeczne oraz zapobiegania 

dyskryminacji; wzywa Komisję do 

określenia skutecznych kryteriów 

opracowywania zasad rozliczalności 

algorytmów dla platform współpracy 

opartych na informacjach; 

23. podkreśla potrzebę zbadania 

potencjalnych szkód dla prywatności 

powodowanych przez duże zbiory danych, 

oceny wpływu danych na różne grupy 

społeczne oraz zapobiegania 

dyskryminacji; 

Or. pl 

 

Poprawka   240 

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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23. zwraca uwagę na zasadnicze 

znaczenie wyjaśnienia metod 

podejmowania decyzji bazujących na 

algorytmach oraz zapewnienia 

sprawiedliwości algorytmu; podkreśla 

potrzebę zbadania potencjalnych szkód 

dla prywatności powodowanych przez 

duże zbiory danych, oceny wpływu danych 

na różne grupy społeczne oraz 

zapobiegania dyskryminacji; wzywa 

Komisję do określenia skutecznych 

kryteriów opracowywania zasad 

rozliczalności algorytmów dla platform 

współpracy opartych na informacjach; 

23. zwraca uwagę na zasadnicze 

znaczenie wyjaśnienia metod 

podejmowania decyzji bazujących na 

algorytmach oraz zapewnienia 

sprawiedliwości algorytmu; wzywa 

Komisję do określenia skutecznych 

kryteriów opracowywania zasad 

rozliczalności algorytmów dla platform 

współpracy opartych na informacjach; 

Or. en 

 

Poprawka   241 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

23. zwraca uwagę na zasadnicze 

znaczenie wyjaśnienia metod 

podejmowania decyzji bazujących na 

algorytmach oraz zapewnienia 

sprawiedliwości algorytmu; podkreśla 

potrzebę zbadania potencjalnych szkód dla 

prywatności powodowanych przez duże 

zbiory danych, oceny wpływu danych na 

różne grupy społeczne oraz zapobiegania 

dyskryminacji; wzywa Komisję do 

określenia skutecznych kryteriów 

opracowywania zasad rozliczalności 

algorytmów dla platform współpracy 

opartych na informacjach; 

23. zwraca uwagę na zasadnicze 

znaczenie umożliwienia kontroli 

zautomatyzowanych systemów 
podejmowania decyzji; podkreśla potrzebę 

zbadania efektów algorytmów przez 

niezależne osoby trzecie; wzywa Komisję 

do zaangażowania się w zorganizowany 

dialog z państwami członkowskimi, 

sektorem prywatnym i odpowiednimi 

organami regulacyjnymi, aby określić 

specyficzne dla poszczególnych sektorów 

kryteria pociągania do odpowiedzialności 
platform współpracy opartych na 

informacjach za niedbałe wykorzystywanie 

zautomatyzowanych systemów 

podejmowania decyzji; 

Or. en 
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Poprawka   242 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

23. zwraca uwagę na zasadnicze 

znaczenie wyjaśnienia metod 

podejmowania decyzji bazujących na 

algorytmach oraz zapewnienia 

sprawiedliwości algorytmu; podkreśla 

potrzebę zbadania potencjalnych szkód dla 

prywatności powodowanych przez duże 

zbiory danych, oceny wpływu danych na 

różne grupy społeczne oraz zapobiegania 

dyskryminacji; wzywa Komisję do 

określenia skutecznych kryteriów 

opracowywania zasad rozliczalności 

algorytmów dla platform współpracy 

opartych na informacjach; 

23. zwraca uwagę na zasadnicze 

znaczenie wyjaśnienia metod 

podejmowania decyzji bazujących na 

algorytmach oraz zapewnienia 

sprawiedliwości algorytmu; podkreśla 

potrzebę zbadania potencjalnych szkód dla 

prywatności powodowanych przez duże 

zbiory danych, oceny wpływu danych na 

różne grupy społeczne oraz zapobiegania 

dyskryminacji; wyraża troskę, aby w 

żadnym razie informacje gromadzone 

przez platformy nie zawierały danych 

wrażliwych należących do usługodawców 

i użytkowników, takich jak miejsce, w 

którym się znajdują, lub dane dotyczące 

karty kredytowej, w związku z czym 
wzywa platformy, aby w przejrzysty 

sposób informowały usługodawców i 

użytkowników o gromadzonych danych 

osobowych i o tym, jak dane te będą 

przetwarzane, a także by platformy 

zwracały się do usługodawców i 

użytkowników o wyrażenie osobistej, 

wyraźnej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych; wzywa Komisję do określenia 

skutecznych kryteriów opracowywania 

zasad rozliczalności algorytmów dla 

platform współpracy opartych na 

informacjach; 

Or. it 

 

Poprawka   243 

Philippe Juvin 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 
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Projekt rezolucji Poprawka 

23. zwraca uwagę na zasadnicze 

znaczenie wyjaśnienia metod 

podejmowania decyzji bazujących na 

algorytmach oraz zapewnienia 

sprawiedliwości algorytmu; podkreśla 

potrzebę zbadania potencjalnych szkód dla 

prywatności powodowanych przez duże 

zbiory danych, oceny wpływu danych na 

różne grupy społeczne oraz zapobiegania 

dyskryminacji; wzywa Komisję do 

określenia skutecznych kryteriów 

opracowywania zasad rozliczalności 

algorytmów dla platform współpracy 

opartych na informacjach; 

23. zwraca uwagę na zasadnicze 

znaczenie wyjaśnienia metod 

podejmowania decyzji bazujących na 

algorytmach oraz zapewnienia 

sprawiedliwości i przejrzystości algorytmu; 

podkreśla potrzebę zbadania potencjalnych 

szkód dla prywatności powodowanych 

przez duże zbiory danych, oceny wpływu 

danych na różne grupy społeczne oraz 

zapobiegania dyskryminacji; wzywa 

Komisję do określenia skutecznych 

kryteriów opracowywania zasad 

rozliczalności algorytmów dla platform 

współpracy opartych na informacjach; 

Or. fr 

 

Poprawka   244 

Mylène Troszczynski 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

24. jest przekonany, że należy stworzyć 

wspólne horyzontalne i ujednolicone ramy 

regulacyjne UE będące połączeniem 

ogólnych zasad i konkretnych przepisów 

oraz stanowiące uzupełnienie wszelkich 

ewentualnie koniecznych regulacji 

sektorowych; 

skreśla się 

Or. fr 

 

Poprawka   245 

Adam Szejnfeld 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 
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Projekt rezolucji Poprawka 

24. jest przekonany, że należy stworzyć 

wspólne horyzontalne i ujednolicone ramy 

regulacyjne UE będące połączeniem 

ogólnych zasad i konkretnych przepisów 

oraz stanowiące uzupełnienie wszelkich 

ewentualnie koniecznych regulacji 

sektorowych; 

skreśla się 

Or. pl 

 

Poprawka   246 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

24. jest przekonany, że należy stworzyć 

wspólne horyzontalne i ujednolicone ramy 

regulacyjne UE będące połączeniem 

ogólnych zasad i konkretnych przepisów 

oraz stanowiące uzupełnienie wszelkich 

ewentualnie koniecznych regulacji 

sektorowych; 

24. uważa, że wspólne ramy 

regulacyjne UE muszą sprzyjać 

innowacjom, być neutralne pod względem 

technologicznym i przyszłościowe oraz 

ustanawiać specyfikacje sektorowe przy 

jednoczesnym uznawaniu ogólnych zasad; 

Or. en 

 

Poprawka   247 

Jiří Pospíšil 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

24. jest przekonany, że należy stworzyć 

wspólne horyzontalne i ujednolicone ramy 

regulacyjne UE będące połączeniem 

ogólnych zasad i konkretnych przepisów 

oraz stanowiące uzupełnienie wszelkich 

24. jest przekonany, że należy zwrócić 

uwagę na stworzenie wspólnych 

horyzontalnych i ujednoliconych ram 

regulacyjnych UE będących połączeniem 

ogólnych zasad i konkretnych przepisów 

oraz stanowiących uzupełnienie wszelkich 
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ewentualnie koniecznych regulacji 

sektorowych; 

ewentualnie koniecznych regulacji 

sektorowych, oraz że musi to być spójne z 

doświadczeniami państw członkowskich; 

Or. cs 

 

Poprawka   248 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

24. jest przekonany, że należy stworzyć 

wspólne horyzontalne i ujednolicone ramy 

regulacyjne UE będące połączeniem 

ogólnych zasad i konkretnych przepisów 

oraz stanowiące uzupełnienie wszelkich 

ewentualnie koniecznych regulacji 

sektorowych; 

24. wzywa Komisję do oceny, w celu 

zapobiegania dalszemu rozdrobnieniu 

jednolitego rynku, czy należy stworzyć 

wspólne horyzontalne i ujednolicone ramy 

regulacyjne UE składające się z ogólnych 

zasad oraz stanowiące uzupełnienie 

wszelkich ewentualnie koniecznych 

regulacji sektorowych; 

Or. en 

 

Poprawka   249 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

24. jest przekonany, że należy stworzyć 

wspólne horyzontalne i ujednolicone ramy 

regulacyjne UE będące połączeniem 

ogólnych zasad i konkretnych przepisów 

oraz stanowiące uzupełnienie wszelkich 

ewentualnie koniecznych regulacji 

sektorowych; 

24. jest przekonany, że należy stworzyć 

wspólne horyzontalne i ujednolicone ramy 

regulacyjne UE będące połączeniem 

ogólnych zasad i konkretnych przepisów 

oraz stanowiące uzupełnienie wszelkich 

ewentualnie koniecznych regulacji 

sektorowych; uważa, że wszelkie przepisy 

nakładające nowe wymogi na podmioty w 

gospodarce dzielenia się, w szczególności 

związane z podatkami, środkami 

społecznymi i środowiskowymi, powinny 
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być proporcjonalne, proste i jasne oraz nie 

powinny hamować ich rozwoju; 

Or. en 

 

Poprawka   250 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

24. jest przekonany, że należy stworzyć 

wspólne horyzontalne i ujednolicone ramy 

regulacyjne UE będące połączeniem 

ogólnych zasad i konkretnych przepisów 

oraz stanowiące uzupełnienie wszelkich 

ewentualnie koniecznych regulacji 

sektorowych; 

24. jest przekonany, że należy stworzyć 

wspólne elastyczne i możliwe do 

dostosowania do warunków lokalnych 

ramy regulacyjne UE będące połączeniem 

ogólnych zasad i konkretnych przepisów 

oraz stanowiące uzupełnienie wszelkich 

ewentualnie koniecznych regulacji 

sektorowych; 

Or. it 

 

Poprawka   251 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 24a. uważa, że istniejące ramy 

regulacyjne UE powinny być nadal 

stosowane oraz że wprowadzanie w 

przyszłości zmian obejmujących ogólne 

zasady i konkretne przepisy powinno być 

rozważane w razie stwierdzenia luk lub 

potrzeb osobno dla każdego przypadku, 

zgodnie z zasadami lepszych uregulowań 

prawnych; 

Or. en 
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Poprawka   252 

Mylène Troszczynski 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

25. wzywa Komisję do stworzenia 

ambitnych ram egzekwowania przepisów 

oraz do wspierania państw członkowskich 

w rozwijaniu wysokiej kultury 

przestrzegania i wykonywania prawa; 

skreśla się 

Or. fr 

 

Poprawka   253 

Marcus Pretzell 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

25. wzywa Komisję do stworzenia 

ambitnych ram egzekwowania przepisów 

oraz do wspierania państw członkowskich 

w rozwijaniu wysokiej kultury 

przestrzegania i wykonywania prawa; 

25. apeluje do państw członkowskich o 

stworzenie dynamicznych ram 

egzekwowania przepisów, tak aby reguły 

mogły być wciąż przestrzegane również 

wtedy, gdy zmienią się techniki 

gospodarki dzielenia się; 

Or. de 

 

Poprawka   254 

Adam Szejnfeld 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

25. wzywa Komisję do stworzenia 

ambitnych ram egzekwowania przepisów 

25. wzywa Komisję do wspierania 

państw członkowskich w rozwijaniu 
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oraz do wspierania państw członkowskich 

w rozwijaniu wysokiej kultury 

przestrzegania i wykonywania prawa; 

wysokiej kultury przestrzegania i 

wykonywania prawa; 

Or. pl 

 

Poprawka   255 

Jiří Pospíšil 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

25. wzywa Komisję do stworzenia 

ambitnych ram egzekwowania przepisów 

oraz do wspierania państw członkowskich 

w rozwijaniu wysokiej kultury 

przestrzegania i wykonywania prawa; 

25. wzywa Komisję do stworzenia ram 

egzekwowania przepisów oraz do 

wspierania państw członkowskich w 

rozwijaniu wysokiej kultury przestrzegania 

i wykonywania prawa; 

Or. cs 

 

Poprawka   256 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

25. wzywa Komisję do stworzenia 

ambitnych ram egzekwowania przepisów 

oraz do wspierania państw członkowskich 

w rozwijaniu wysokiej kultury 

przestrzegania i wykonywania prawa; 

25. wyraża głębokie zaniepokojenie w 

związku z wpływem na innowacje w 

Europie nieuzasadnionych wymogów 

dotyczących dostępu do rynku 

ustanawianych w różnych państwach 

członkowskich; wzywa Komisję do 

stworzenia ambitnych i skuteczniejszych 

ram egzekwowania przepisów oraz do 

wspierania państw członkowskich w 

rozwijaniu wysokiej kultury przestrzegania 

i wykonywania prawa; 

Or. en 
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Poprawka   257 

Adam Szejnfeld 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

26. zachęca Komisję do wspierania 

równych warunków konkurencji między 

platformami współpracy; podkreśla 

znaczenie określenia i usunięcia 

przeszkód dla powstawania i rozwoju 

przedsiębiorstw opartych na współpracy, a 

zwłaszcza przedsiębiorstw typu start-up; w 

tym kontekście podkreśla potrzebę 

swobodnego przepływu danych, 

możliwości przenoszenia danych oraz ich 

interoperacyjności, co ułatwia 

przenoszenie się z jednej platformy do 

innej i zapobiega uzależnieniu od jednego 

dostawcy, a ponadto zwraca uwagę, że są 

to kluczowe czynniki otwartej i uczciwej 

konkurencji oraz wzmacniania pozycji 

użytkowników platform współpracy; 

26. podkreśla potrzebę swobodnego 

przepływu danych, możliwości 

przenoszenia danych oraz ich 

interoperacyjności, co ułatwia 

przenoszenie się z jednej platformy do 

innej i zapobiega uzależnieniu od jednego 

dostawcy, a ponadto zwraca uwagę, że są 

to kluczowe czynniki otwartej i uczciwej 

konkurencji; 

Or. pl 

 

Poprawka   258 

Marcus Pretzell 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

26. zachęca Komisję do wspierania 

równych warunków konkurencji między 

platformami współpracy; podkreśla 

znaczenie określenia i usunięcia przeszkód 

dla powstawania i rozwoju przedsiębiorstw 

opartych na współpracy, a zwłaszcza 

przedsiębiorstw typu start-up; w tym 

kontekście podkreśla potrzebę swobodnego 

26. podkreśla znaczenie określenia i 

usunięcia przeszkód dla powstawania i 

rozwoju przedsiębiorstw opartych na 

współpracy, a zwłaszcza przedsiębiorstw 

typu start-up; w tym kontekście podkreśla 

potrzebę swobodnego przepływu danych, 

możliwości przenoszenia danych oraz ich 

interoperacyjności, co ułatwia 
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przepływu danych, możliwości 

przenoszenia danych oraz ich 

interoperacyjności, co ułatwia 

przenoszenie się z jednej platformy do 

innej i zapobiega uzależnieniu od jednego 

dostawcy, a ponadto zwraca uwagę, że są 

to kluczowe czynniki otwartej i uczciwej 

konkurencji oraz wzmacniania pozycji 

użytkowników platform współpracy; 

przenoszenie się z jednej platformy do 

innej i zapobiega uzależnieniu od jednego 

dostawcy, a ponadto zwraca uwagę, że są 

to kluczowe czynniki otwartej i uczciwej 

konkurencji oraz wzmacniania pozycji 

użytkowników platform współpracy; 

Or. de 

 

Poprawka   259 

Mylène Troszczynski 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

26. zachęca Komisję do wspierania 

równych warunków konkurencji między 

platformami współpracy; podkreśla 

znaczenie określenia i usunięcia przeszkód 

dla powstawania i rozwoju przedsiębiorstw 

opartych na współpracy, a zwłaszcza 

przedsiębiorstw typu start-up; w tym 

kontekście podkreśla potrzebę 

swobodnego przepływu danych, 

możliwości przenoszenia danych oraz ich 

interoperacyjności, co ułatwia 

przenoszenie się z jednej platformy do 

innej i zapobiega uzależnieniu od jednego 

dostawcy, a ponadto zwraca uwagę, że są 

to kluczowe czynniki otwartej i uczciwej 

konkurencji oraz wzmacniania pozycji 

użytkowników platform współpracy; 

26. zachęca Komisję do wspierania 

równych warunków konkurencji między 

platformami współpracy; podkreśla 

znaczenie określenia i usunięcia przeszkód 

dla powstawania i rozwoju przedsiębiorstw 

opartych na współpracy, a zwłaszcza 

przedsiębiorstw typu start-up; 

Or. fr 

 

Poprawka   260 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Projekt rezolucji 
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Ustęp 26 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

26. zachęca Komisję do wspierania 

równych warunków konkurencji między 

platformami współpracy; podkreśla 

znaczenie określenia i usunięcia przeszkód 

dla powstawania i rozwoju przedsiębiorstw 

opartych na współpracy, a zwłaszcza 

przedsiębiorstw typu start-up; w tym 

kontekście podkreśla potrzebę swobodnego 

przepływu danych, możliwości 

przenoszenia danych oraz ich 

interoperacyjności, co ułatwia 

przenoszenie się z jednej platformy do 

innej i zapobiega uzależnieniu od jednego 

dostawcy, a ponadto zwraca uwagę, że są 

to kluczowe czynniki otwartej i uczciwej 

konkurencji oraz wzmacniania pozycji 

użytkowników platform współpracy; 

26. zachęca Komisję do wspierania 

równych warunków konkurencji między 

platformami współpracy; podkreśla 

znaczenie określenia i usunięcia przeszkód 

dla powstawania i rozwoju przedsiębiorstw 

opartych na współpracy, a zwłaszcza 

przedsiębiorstw typu start-up; w tym 

kontekście podkreśla potrzebę swobodnego 

przepływu danych, możliwości 

przenoszenia danych oraz ich 

interoperacyjności, co ułatwia 

przenoszenie się z jednej platformy do 

innej i zapobiega uzależnieniu od jednego 

dostawcy, a ponadto zwraca uwagę, że są 

to kluczowe czynniki otwartej i uczciwej 

konkurencji oraz wzmacniania pozycji 

użytkowników platform współpracy; 

uznaje potrzebę zrównoważenia w razie 

konieczności większych możliwości 

przenoszenia danych i interoperacyjności 

z uzasadnionymi interesami podmiotów 

działających na rynku, które inwestują w 

rozwój produktów, aby zapewnić im 

sprawiedliwy zwrot z inwestycji oraz 

przyczyniać się w ten sposób do rozwoju 

innowacji; 

Or. en 

 

Poprawka   261 

Philippe Juvin 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

26. zachęca Komisję do wspierania 

równych warunków konkurencji między 

platformami współpracy; podkreśla 

znaczenie określenia i usunięcia przeszkód 

dla powstawania i rozwoju przedsiębiorstw 

26. zachęca Komisję do wspierania 

równych warunków konkurencji między 

platformami współpracy a 

przedsiębiorstwami tradycyjnymi; 

podkreśla znaczenie określenia i usunięcia 
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opartych na współpracy, a zwłaszcza 

przedsiębiorstw typu start-up; w tym 

kontekście podkreśla potrzebę swobodnego 

przepływu danych, możliwości 

przenoszenia danych oraz ich 

interoperacyjności, co ułatwia 

przenoszenie się z jednej platformy do 

innej i zapobiega uzależnieniu od jednego 

dostawcy, a ponadto zwraca uwagę, że są 

to kluczowe czynniki otwartej i uczciwej 

konkurencji oraz wzmacniania pozycji 

użytkowników platform współpracy; 

przeszkód dla powstawania i rozwoju 

przedsiębiorstw opartych na współpracy, a 

zwłaszcza przedsiębiorstw typu start-up; w 

tym kontekście podkreśla potrzebę 

swobodnego przepływu danych, 

możliwości przenoszenia danych oraz ich 

interoperacyjności, co ułatwia 

przenoszenie się z jednej platformy do 

innej i zapobiega uzależnieniu od jednego 

dostawcy i stosowaniu strategii 

blokujących konsumentom możliwość 

zmiany platformy, a ponadto zwraca 

uwagę, że są to kluczowe czynniki otwartej 

i uczciwej konkurencji oraz wzmacniania 

pozycji użytkowników platform 

współpracy; 

Or. fr 

 

Poprawka   262 

Virginie Rozière 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

26. zachęca Komisję do wspierania 

równych warunków konkurencji między 

platformami współpracy; podkreśla 

znaczenie określenia i usunięcia przeszkód 

dla powstawania i rozwoju przedsiębiorstw 

opartych na współpracy, a zwłaszcza 

przedsiębiorstw typu start-up; w tym 

kontekście podkreśla potrzebę swobodnego 

przepływu danych, możliwości 

przenoszenia danych oraz ich 

interoperacyjności, co ułatwia 

przenoszenie się z jednej platformy do 

innej i zapobiega uzależnieniu od jednego 

dostawcy, a ponadto zwraca uwagę, że są 

to kluczowe czynniki otwartej i uczciwej 

konkurencji oraz wzmacniania pozycji 

użytkowników platform współpracy; 

26. zachęca Komisję do wspierania 

równych warunków konkurencji między 

poszczególnymi platformami współpracy, a 

także między tymi platformami a 

przedsiębiorstwami tradycyjnymi; 

podkreśla znaczenie określenia i usunięcia 

przeszkód dla powstawania i rozwoju 

przedsiębiorstw opartych na współpracy, a 

zwłaszcza przedsiębiorstw typu start-up; w 

tym kontekście podkreśla potrzebę 

swobodnego przepływu danych, 

możliwości przenoszenia danych oraz ich 

interoperacyjności, co ułatwia 

przenoszenie się z jednej platformy do 

innej i zapobiega uzależnieniu od jednego 

dostawcy, a ponadto zwraca uwagę, że są 

to kluczowe czynniki otwartej i uczciwej 

konkurencji oraz wzmacniania pozycji 

użytkowników platform współpracy; 
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Or. fr 

 

Poprawka   263 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

26. zachęca Komisję do wspierania 

równych warunków konkurencji między 

platformami współpracy; podkreśla 

znaczenie określenia i usunięcia przeszkód 

dla powstawania i rozwoju przedsiębiorstw 

opartych na współpracy, a zwłaszcza 

przedsiębiorstw typu start-up; w tym 

kontekście podkreśla potrzebę swobodnego 

przepływu danych, możliwości 

przenoszenia danych oraz ich 

interoperacyjności, co ułatwia 

przenoszenie się z jednej platformy do 

innej i zapobiega uzależnieniu od jednego 

dostawcy, a ponadto zwraca uwagę, że są 

to kluczowe czynniki otwartej i uczciwej 

konkurencji oraz wzmacniania pozycji 

użytkowników platform współpracy; 

26. zachęca Komisję do wspierania 

równych warunków konkurencji między 

platformami współpracy; podkreśla 

znaczenie określenia i usunięcia przeszkód 

dla powstawania i rozwoju przedsiębiorstw 

opartych na współpracy, a zwłaszcza 

przedsiębiorstw typu start-up; w tym 

kontekście podkreśla potrzebę swobodnego 

przepływu danych, możliwości 

przenoszenia danych oraz ich 

interoperacyjności, przy jednoczesnej 

ochronie informacji użytkowników i 

danych osobowych, co ułatwia 

przenoszenie się z jednej platformy do 

innej i zapobiega uzależnieniu od jednego 

dostawcy, a ponadto zwraca uwagę, że są 

to kluczowe czynniki otwartej i uczciwej 

konkurencji oraz wzmacniania pozycji 

użytkowników platform współpracy; 

Or. en 

 

Poprawka   264 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 26a. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 

powstanie gospodarki dzielenia się 

doprowadziło do pojawienia się większej 

konkurencji i zmusiło istniejących 
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operatorów do skoncentrowania się na 

rzeczywistych potrzebach konsumentów, 

obsłudze konsumentów oraz ulepszaniu 

relacji obsługi do kosztów; podkreśla, że 

gospodarka dzielenia się ma pozytywny 

wpływ nawet na osoby, które nie 

uczestniczą w niej bezpośrednio; 

Or. en 

 

Poprawka   265 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 26a. podkreśla, że gospodarka dzielenia 

się nigdy nie powinna być sposobem na 

unikanie obowiązków podatkowych; 

uważa za kluczowe, aby państwa 

członkowskie zajmowały się kwestiami 

dotyczącymi przestrzegania prawa 

podatkowego, aby zapewnić równe 

warunki działania; 

Or. en 

 

Poprawka   266 

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

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

27. wyraża zaniepokojenie z powodu 

dotychczasowych trudności związanych z 

przestrzeganiem i egzekwowaniem prawa 

podatkowego mimo większej możliwości 
śledzenia transakcji gospodarczych za 

pośrednictwem platform online; 

27. z zadowoleniem przyjmuje większą 

możliwość śledzenia transakcji 

gospodarczych, jaką zapewniają platformy 

online; 
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Or. en 

 

Poprawka   267 

Adam Szejnfeld 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

27. wyraża zaniepokojenie z powodu 

dotychczasowych trudności związanych z 

przestrzeganiem i egzekwowaniem prawa 

podatkowego mimo większej możliwości 

śledzenia transakcji gospodarczych za 

pośrednictwem platform online; 

27. zauważa większe możliwości 

śledzenia transakcji gospodarczych za 

pośrednictwem platform online; 

Or. pl 

 

Poprawka   268 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

27. wyraża zaniepokojenie z powodu 

dotychczasowych trudności związanych z 

przestrzeganiem i egzekwowaniem prawa 

podatkowego mimo większej możliwości 

śledzenia transakcji gospodarczych za 

pośrednictwem platform online; 

27. podkreśla większą możliwości 

śledzenia transakcji gospodarczych za 

pośrednictwem platform online, co 

powinno doprowadzić do lepszego 

przestrzegania i egzekwowania prawa 

podatkowego; apeluje, aby państwa 

członkowskie starały się zapewnić, w 

oparciu o te najlepsze praktyki, lepsze 

przestrzeganie i egzekwowanie prawa 

podatkowego również w odniesieniu do 

operatorów działających na rynku 

tradycyjnym; 

Or. en 

 

Poprawka   269 
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Vicky Ford, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

27. wyraża zaniepokojenie z powodu 

dotychczasowych trudności związanych z 

przestrzeganiem i egzekwowaniem prawa 

podatkowego mimo większej możliwości 

śledzenia transakcji gospodarczych za 

pośrednictwem platform online; 

27. wyraża zaniepokojenie z powodu 

możliwości występowania trudności w 

niektórych sektorach związanych z 

przestrzeganiem i egzekwowaniem prawa 

podatkowego mimo większej możliwości 

śledzenia transakcji gospodarczych za 

pośrednictwem platform online; uznaje, że 

w niektórych państwach członkowskich 

zajęto się tymi kwestiami; w związku z tym 

zwraca się do Komisji Europejskiej i 

państw członkowskich o ułatwianie 

wymiany najlepszych praktyk między 

organami podatkowymi a 

zainteresowanymi stronami, aby 

umożliwić państwom członkowskim 

opracowywanie odpowiednich rozwiązań 

w zakresie płacenia podatków w 

gospodarce dzielenia się; 

Or. en 

 

Poprawka   270 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

27. wyraża zaniepokojenie z powodu 

dotychczasowych trudności związanych z 

przestrzeganiem i egzekwowaniem prawa 

podatkowego mimo większej możliwości 

śledzenia transakcji gospodarczych za 

pośrednictwem platform online; 

27. wyraża zaniepokojenie z powodu 

dotychczasowych trudności związanych z 

przestrzeganiem i egzekwowaniem prawa 

podatkowego mimo większej możliwości 

śledzenia transakcji gospodarczych za 

pośrednictwem platform online; podkreśla, 

że współpraca publiczno-prywatna w 

zakresie przestrzegania przepisów 

dotyczących prawa podatkowego i 

zabezpieczenia społecznego okazała się 
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skuteczna w niektórych państwach 

członkowskich; w związku z tym podkreśla 

rolę, jaką właściwe organy powinny 

odgrywać we współpracy z platformami 

służącej opracowaniu skutecznych i 

innowacyjnych rozwiązań, które ułatwiają 

przestrzeganie przepisów, oraz rolę 

Komisji Europejskiej w ułatwianiu 

wymiany najlepszych praktyk i ponownym 

wykorzystywaniu rozwiązań 

technologicznych; 

Or. en 

 

Poprawka   271 

Renato Soru 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

27. wyraża zaniepokojenie z powodu 

dotychczasowych trudności związanych z 

przestrzeganiem i egzekwowaniem prawa 

podatkowego mimo większej możliwości 

śledzenia transakcji gospodarczych za 

pośrednictwem platform online; 

27. wyraża zaniepokojenie z powodu 

dotychczasowych trudności związanych z 

przestrzeganiem i egzekwowaniem prawa 

podatkowego mimo większej możliwości 

śledzenia transakcji gospodarczych za 

pośrednictwem platform online; wspiera 

najlepsze praktyki w odniesieniu do 

współpracy między platformami a rządem, 

która jest już rozwinięta w niektórych 

krajach; 

Or. en 

 

Poprawka   272 

Evelyne Gebhardt 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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 27a. zachęca Komisję do podjęcia 

bardziej aktywnych działań w celu 

zapewnienia, by składki na ubezpieczenie 

społeczne i systemy społeczne były 

dopasowane do nowej rzeczywistości 

świata przyszłości, w którym pracownicy 

zmieniają pracodawców i formy 

zatrudnienia znacznie częściej niż 

obecnie; 

Or. en 

 

Poprawka   273 

Alessandra Mussolini, Lara Comi, Aldo Patriciello 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

28. ponadto podkreśla pilną potrzebę 

współpracy między właściwymi organami i 

platformami współpracy w dziedzinie 

przestrzegania przepisów podatkowych i 

poboru podatków oraz zwraca się do tych 

drugich o aktywne zaangażowanie w ten 

proces; 

28. ponadto podkreśla pilną potrzebę 

określenia roli, jaką mają odgrywać 

platformy współpracy w celu zapewnienia 

przestrzegania przepisów podatkowych i 

poboru podatków; 

Or. it 

 

Poprawka   274 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

28. ponadto podkreśla pilną potrzebę 

współpracy między właściwymi organami i 

platformami współpracy w dziedzinie 

przestrzegania przepisów podatkowych i 

poboru podatków oraz zwraca się do tych 

28. ponadto podkreśla pilną potrzebę 

współpracy w celu określenia roli, jaką 

platformy współpracy mają odgrywać, tak 

by zapewnić przestrzeganie przepisów 

podatkowych i pobór podatków, oraz 
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drugich o aktywne zaangażowanie w ten 

proces; 

zwraca się do platform współpracy o 

aktywne zaangażowanie w ten proces; 

Or. it 

 

Poprawka   275 

Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 28a. przypomina, że platformy cyfrowe i 

inni pośrednicy powinni mieć obowiązek 

zgłaszania właściwym organom pracy 

podejmowanej za ich pośrednictwem, by 

zapewnić opłacanie odpowiednich składek 

i ochronę przez objęcie wszystkich 

pracowników ubezpieczeniem społecznym 

i zdrowotnym; 

Or. en 

 

Poprawka   276 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 28a. zachęca platformy współdzielenia, 

by podwyższały poziom przejrzystości 

informacji na temat wysokości prowizji 

nakładanej na świadczone usługi, tak by 

zwiększyć zaufanie konsumentów; 

Or. it 

 

Poprawka   277 
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Anna Maria Corazza Bildt, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, Antonio López-Istúriz 

White, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

29. zachęca państwa członkowskie do 

uzgodnienia jednolitego zestawu 

informacji, które przedsiębiorstwa będą 

musiały przekazywać organom 

podatkowym w ramach podatkowych 

obowiązków informacyjnych; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka   278 

Adam Szejnfeld 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

29. zachęca państwa członkowskie do 

uzgodnienia jednolitego zestawu 

informacji, które przedsiębiorstwa będą 

musiały przekazywać organom 

podatkowym w ramach podatkowych 

obowiązków informacyjnych; 

skreśla się 

Or. pl 

 

Poprawka   279 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

29. zachęca państwa członkowskie do 

uzgodnienia jednolitego zestawu 

informacji, które przedsiębiorstwa będą 

29. zachęca państwa członkowskie do 

uzgodnienia jednolitego zestawu 

informacji, które przedsiębiorstwa będą 
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musiały przekazywać organom 

podatkowym w ramach podatkowych 

obowiązków informacyjnych; 

musiały przekazywać organom 

podatkowym w ramach podatkowych 

obowiązków informacyjnych; zwraca 

uwagę, że istniejąca współpraca między 

organami krajowymi i przedsiębiorstwami 

wykorzystującymi możliwości zapewniane 

przez technologię cyfrową skutkuje 

bardziej skutecznymi, rozliczalnymi i 

przejrzystymi systemami poboru 

podatków, co umożliwia wszystkim 

stronom wypełnianie ich zobowiązań 

dotyczących podatków i ubezpieczenia 

społecznego; 

Or. en 

 

Poprawka   280 

Alessandra Mussolini, Lara Comi, Aldo Patriciello 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

29. zachęca państwa członkowskie do 

uzgodnienia jednolitego zestawu 

informacji, które przedsiębiorstwa będą 

musiały przekazywać organom 

podatkowym w ramach podatkowych 

obowiązków informacyjnych; 

29. zachęca państwa członkowskie do 

uzgodnienia jednolitego zestawu 

informacji, które partnerzy 

społecznościowi, profesjonalne podmioty 

gospodarcze, przedsiębiorstwa i platformy 

współpracy będą musiały przekazywać 

organom podatkowym w ramach 

podatkowych obowiązków 

informacyjnych; 

Or. it 

 

Poprawka   281 

Marco Zullo 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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29. zachęca państwa członkowskie do 

uzgodnienia jednolitego zestawu 

informacji, które przedsiębiorstwa będą 

musiały przekazywać organom 

podatkowym w ramach podatkowych 

obowiązków informacyjnych; 

29. zachęca państwa członkowskie do 

uzgodnienia jednolitego zestawu 

informacji, które przedsiębiorstwa i 

profesjonalne podmioty gospodarcze będą 

musiały przekazywać organom 

podatkowym w ramach podatkowych 

obowiązków informacyjnych; 

Or. it 

 

Poprawka   282 

Jiří Pospíšil 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 29a. wzywa państwa członkowskie do 

współpracy i wymiany informacji w 

obszarze opodatkowania, aby eliminować 

ryzyko przyszłych transgranicznych 

oszustw podatkowych; 

Or. cs 

 

Poprawka   283 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 30 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

30. jest zdania, że przedsiębiorstwa 

świadczące porównywalne usługi powinny 

mieć podobne obowiązki podatkowe, i jest 

przekonany, że podatki należy płacić tam, 

gdzie generowane są zyski; 

30. jest zdania, że przedsiębiorstwa 

świadczące porównywalne usługi powinny 

mieć podobne obowiązki podatkowe; 

zauważa, że podatki należy płacić zgodnie 

z krajowymi i lokalnymi przepisami 

podatkowymi; 

Or. en 
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Poprawka   284 

Dita Charanzová 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 30 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

30. jest zdania, że przedsiębiorstwa 

świadczące porównywalne usługi powinny 

mieć podobne obowiązki podatkowe, i jest 

przekonany, że podatki należy płacić tam, 

gdzie generowane są zyski; 

30. jest zdania, że przedsiębiorstwa 

świadczące porównywalne usługi powinny 

mieć podobne obowiązki podatkowe, przy 

jednoczesnym przestrzeganiu zasady 

pomocniczości i krajowych polityk 

podatkowych; 

Or. en 

 

Poprawka   285 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 30 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

30. jest zdania, że przedsiębiorstwa 

świadczące porównywalne usługi powinny 

mieć podobne obowiązki podatkowe, i jest 

przekonany, że podatki należy płacić tam, 

gdzie generowane są zyski; 

30. jest zdania, że przedsiębiorstwa 

świadczące porównywalne usługi w 

ramach gospodarki tradycyjnej i 

gospodarki dzielenia się powinny mieć 

podobne obowiązki podatkowe, i jest 

przekonany, że zyski należy opodatkować 

w państwie członkowskim, w którym ma 

miejsce działalność gospodarcza i w 

którym generowane są zyski; 

Or. it 

 

Poprawka   286 

Jiří Maštálka 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 30 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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30. jest zdania, że przedsiębiorstwa 

świadczące porównywalne usługi powinny 

mieć podobne obowiązki podatkowe, i jest 

przekonany, że podatki należy płacić tam, 

gdzie generowane są zyski; 

30. jest zdania, że przedsiębiorstwa 

świadczące porównywalne usługi powinny 

mieć podobne obowiązki podatkowe, i jest 

przekonany, że podatki należy płacić tam, 

gdzie generowane są zyski przy pełnym 

poszanowaniu krajowych i lokalnych 

przepisów podatkowych; 

Or. en 

 

Poprawka   287 

Alessandra Mussolini, Lara Comi, Aldo Patriciello 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 30 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

30. jest zdania, że przedsiębiorstwa 

świadczące porównywalne usługi powinny 

mieć podobne obowiązki podatkowe, i jest 

przekonany, że podatki należy płacić tam, 

gdzie generowane są zyski; 

30. jest zdania, że partnerzy 

społecznościowi, podmioty świadczące 

usługi profesjonalne, przedsiębiorstwa i 

platformy współpracy świadczące 

porównywalne usługi zarówno w ramach 

gospodarki tradycyjnej, jak i gospodarki 

dzielenia się, powinny mieć podobne 

obowiązki podatkowe, i jest przekonany, 

że podatki należy płacić tam, gdzie 

generowane są zyski; 

Or. it 

 

Poprawka   288 

Philippe Juvin 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 30 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

30. jest zdania, że przedsiębiorstwa 

świadczące porównywalne usługi powinny 

mieć podobne obowiązki podatkowe, i jest 

przekonany, że podatki należy płacić tam, 

gdzie generowane są zyski; 

30. jest zdania, że przedsiębiorstwa 

świadczące porównywalne usługi powinny 

mieć podobne obowiązki podatkowe, i jest 

przekonany, że podatki należy płacić tam, 

gdzie generowane są zyski, zwłaszcza w 
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odniesieniu do działalności platform 

cyfrowych; 

Or. fr 

 

Poprawka   289 

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 30 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

30. jest zdania, że przedsiębiorstwa 

świadczące porównywalne usługi powinny 

mieć podobne obowiązki podatkowe, i jest 

przekonany, że podatki należy płacić tam, 

gdzie generowane są zyski; 

30. jest zdania, że przedsiębiorstwa 

świadczące porównywalne usługi powinny 

mieć podobne obowiązki podatkowe, i jest 

przekonany, że podatki należy płacić tam, 

gdzie generowane są zyski i gdzie nie 

chodzi jedynie o opłaty na pokrycie 

kosztów; 

Or. de 

 

Poprawka   290 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 30 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 30a. podkreśla, że utrzymujące się 

szkodliwe lub nieprzejrzyste praktyki 

podatkowe w obrębie jurysdykcji, które 

działają jak raje podatkowe, poważnie 

zakłócają konkurencję także w ramach 

gospodarki dzielenia się i mają 

szczególnie negatywne skutki dla 

podmiotów, które zamierzają wejść na 

rynek; wzywa w związku z tym Komisję i 

państwa członkowskie, aby zaangażowały 

się w działania przeciwko uchylaniu się od 

opodatkowania, unikaniu opodatkowania 

i oszustwom podatkowym, agresywnemu 
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planowaniu podatkowemu i rajom 

podatkowym w ramach gospodarki 

dzielenia się; 

Or. it 

 

Poprawka   291 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Projekt rezolucji 

Śródtytuł 5 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

Wpływ na rynek pracy i prawa 

pracownicze 

Wpływ na rynek pracy 

Or. en 

 

Poprawka   292 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

31. podkreśla, że rewolucja cyfrowa ma 

głęboki wpływ na rynek pracy i że nowe 

tendencje w gospodarce dzielenia się są 

częścią szerszego trendu; 

31. podkreśla, że rewolucja cyfrowa ma 

głęboki wpływ na rynek pracy i że nowe 

tendencje w gospodarce dzielenia się są 

częścią szerszego trendu transformacji 

społeczeństwa i gospodarki z wertykalnej 

struktury hierarchicznej w strukturę 

bardziej horyzontalną; uważa, że 

gospodarka dzielenia się zapewnia 

pracownikom większą elastyczność, 

autonomię i większe możliwości, co 

wpływa na tę zmianę zachowań i w 

związku z tym wymaga modernizacji 

systemów zatrudnienia i opieki społecznej; 

podkreśla w związku z tym, że 

modernizacja powinna pociągać za sobą 

reformę systemu, który nie powinien być 

już oparty na umowach na czas 
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nieokreślony, niebędące już normą, ale na 

poziomie rynku pracy, aby zagwarantować 

objęcie wszystkich pracowników ochroną 

społeczną; 

Or. en 

 

Poprawka   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 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

31. podkreśla, że rewolucja cyfrowa ma 

głęboki wpływ na rynek pracy i że nowe 

tendencje w gospodarce dzielenia się są 

częścią szerszego trendu; 

31. podkreśla, że rewolucja cyfrowa ma 

głęboki wpływ na rynek pracy i że nowe 

tendencje w gospodarce dzielenia się są 

częścią szerszego trendu w kontekście 

ogólnej cyfryzacji społeczeństwa; 

podkreśla ryzyko wynikające z niejasnych 

stosunków pracy, niesprawiedliwych 

warunków i nieprzestrzegania praw 

pracowników; 

Or. en 

 

Poprawka   294 

Jiří Maštálka 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

31. podkreśla, że rewolucja cyfrowa ma 

głęboki wpływ na rynek pracy i że nowe 

tendencje w gospodarce dzielenia się są 

częścią szerszego trendu; 

31. podkreśla, że rewolucja cyfrowa ma 

głęboki wpływ na rynek pracy i że nowe 

tendencje w gospodarce dzielenia się są 

częścią szerszego trendu; ostrzega, że 

sama poprawa umiejętności pracowników, 

w szczególności w zakresie umiejętności 



 

AM\1116419PL.docx 149/185 PE599.597v01-00 

 PL 

cyfrowych, może nie być wystarczająca, 

aby utrzymać samowystarczalność 

obywateli i ochronić ich przed ubóstwem, 

co oznacza, że niezbędne są inne 

rozwiązania, takie jak wzmocnienie 

podstawowych usług społecznych dla osób 

wykluczonych z rynku pracy przez 

maszyny; 

Or. en 

 

Poprawka   295 

Pina Picierno 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

31. podkreśla, że rewolucja cyfrowa ma 

głęboki wpływ na rynek pracy i że nowe 

tendencje w gospodarce dzielenia się są 

częścią szerszego trendu; 

31. podkreśla, że rewolucja cyfrowa ma 

głęboki wpływ na rynek pracy i że nowe 

tendencje w gospodarce dzielenia się są 

częścią szerszego trendu; zachęca w 

związku z tym Komisję i państwa 

członkowskie, by promowały systemy 

edukacji i szkolenia, które będą w stanie 

zapewnić obywatelom i przyszłym 

pracownikom nie tylko niezbędną wiedzę 

fachową, ale także konieczne umiejętności 

interpersonalne, tak by potrafili w pełni 

korzystać z możliwości i zalet 

fundamentalnie przeobrażonego rynku 

pracy i społeczeństwa; 

Or. it 

 

Poprawka   296 

Jiří Pospíšil 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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31. podkreśla, że rewolucja cyfrowa ma 

głęboki wpływ na rynek pracy i że nowe 

tendencje w gospodarce dzielenia się są 

częścią szerszego trendu; 

31. podkreśla, że rewolucja cyfrowa ma 

głęboki wpływ na rynek pracy i że nowe 

tendencje w gospodarce dzielenia się są 

częścią obecnego trendu; 

Or. cs 

 

Poprawka   297 

Philippe Juvin 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

31. podkreśla, że rewolucja cyfrowa ma 

głęboki wpływ na rynek pracy i że nowe 

tendencje w gospodarce dzielenia się są 

częścią szerszego trendu; 

31. podkreśla, że rewolucja cyfrowa ma 

wpływ na rynek pracy i że nowe tendencje 

w gospodarce dzielenia się są częścią 

szerszego trendu; 

Or. fr 

 

Poprawka   298 

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

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

Anderson 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 31a. zauważa jednocześnie, że 

gospodarka dzielenia się otwiera nowe 

możliwości i nowe, elastyczne drogi do 

zatrudnienia dla wszystkich użytkowników 

– w tym prosumentów – pobudzając 

innowacje i przedsiębiorczość w Europie; 

Or. en 

 

Poprawka   299 
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Daniel Dalton 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 31a. uznaje, że gospodarka dzielenia się 

stwarza możliwości dla przedsiębiorczości 

i wzmacnia osoby z każdego przedziału 

demograficznego i z różnych pokoleń; 

Or. en 

 

Poprawka   300 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 32 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

32. zwraca uwagę na kluczowe 

znaczenie ochrony praw pracowniczych w 

usługach społecznościowych, unikania 

dumpingu socjalnego oraz 

zagwarantowania sprawiedliwych 

warunków pracy i odpowiedniej ochrony 

socjalnej; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka   301 

Adam Szejnfeld 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 32 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

32. zwraca uwagę na kluczowe 

znaczenie ochrony praw pracowniczych w 

usługach społecznościowych, unikania 

dumpingu socjalnego oraz 

zagwarantowania sprawiedliwych 

skreśla się 
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warunków pracy i odpowiedniej ochrony 

socjalnej; 

Or. pl 

 

Poprawka   302 

Jiří Maštálka 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 32 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

32. zwraca uwagę na kluczowe 

znaczenie ochrony praw pracowniczych w 

usługach społecznościowych, unikania 

dumpingu socjalnego oraz 

zagwarantowania sprawiedliwych 

warunków pracy i odpowiedniej ochrony 

socjalnej; 

32. zwraca uwagę na kluczowe 

znaczenie ochrony praw pracowniczych w 

usługach społecznościowych, przypomina, 

że ogólnie pracownicy w tym sektorze nie 

są objęci żadnym systemem 

zabezpieczenia społecznego, dlatego 

wzywa Komisję i państwa członkowskie do 

zapewnienia, by w procesie rozwoju 

gospodarki dzielenia się były 

zagwarantowane prawa pracowników, jak 

również sprawiedliwe warunki pracy i 

odpowiednia ochrona socjalna; przy 

uwzględnieniu jej potencjału w zakresie 

identyfikowania nowych form 

zatrudnienia; 

Or. en 

 

Poprawka   303 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 32 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

32. zwraca uwagę na kluczowe 

znaczenie ochrony praw pracowniczych w 

usługach społecznościowych, unikania 

dumpingu socjalnego oraz 

zagwarantowania sprawiedliwych 

32. zwraca uwagę na znaczenie praw 

pracowniczych w usługach 

społecznościowych, przy uwzględnieniu 

potencjału w zakresie bardziej 

elastycznych form zatrudnienia i 
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warunków pracy i odpowiedniej ochrony 

socjalnej; 
identyfikowania nowych form 

zatrudnienia oraz wzmacniania praw i 

ochrony osób rzeczywiście 

samozatrudnionych; 

Or. en 

 

Poprawka   304 

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

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 32 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

32. zwraca uwagę na kluczowe 

znaczenie ochrony praw pracowniczych w 

usługach społecznościowych, unikania 

dumpingu socjalnego oraz 

zagwarantowania sprawiedliwych 

warunków pracy i odpowiedniej ochrony 

socjalnej; 

32. zwraca uwagę na kluczowe 

znaczenie ochrony praw pracowniczych w 

usługach społecznościowych oraz 

zagwarantowania sprawiedliwych 

warunków pracy i odpowiedniej ochrony 

socjalnej; 

Or. en 

 

Poprawka   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 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 32 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

32. zwraca uwagę na kluczowe 

znaczenie ochrony praw pracowniczych w 

usługach społecznościowych, unikania 

dumpingu socjalnego oraz 

zagwarantowania sprawiedliwych 

warunków pracy i odpowiedniej ochrony 

socjalnej; 

32. zwraca uwagę na kluczowe 

znaczenie ochrony praw pracowniczych w 

usługach społecznościowych – przede 

wszystkim prawa pracowników do 

organizowania się, podejmowania działań 

zbiorowych i negocjowania układów 

zbiorowych – unikania dumpingu 
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socjalnego oraz zagwarantowania 

sprawiedliwych warunków pracy i 

odpowiedniej ochrony socjalnej; 

Or. en 

 

Poprawka   306 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 32 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

32. zwraca uwagę na kluczowe 

znaczenie ochrony praw pracowniczych w 

usługach społecznościowych, unikania 

dumpingu socjalnego oraz 

zagwarantowania sprawiedliwych 

warunków pracy i odpowiedniej ochrony 

socjalnej; 

32. zwraca uwagę na kluczowe 

znaczenie ochrony praw pracowniczych w 

usługach społecznościowych, unikania 

dumpingu socjalnego oraz 

zagwarantowania sprawiedliwych 

warunków pracy i odpowiedniej ochrony 

socjalnej; należy zwrócić szczególną 

uwagę na zapobieganie stosowaniu 

modeli niepewnego zatrudnienia, przy 

czym kobiety częściej niż mężczyźni są 

zatrudniane w ramach niepewnych form 

zatrudnienia; 

Or. en 

 

Poprawka   307 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 32 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

32. zwraca uwagę na kluczowe 

znaczenie ochrony praw pracowniczych w 

usługach społecznościowych, unikania 

dumpingu socjalnego oraz 

32. zwraca uwagę na kluczowe 

znaczenie ochrony praw pracowniczych w 

usługach społecznościowych, unikania 

dumpingu socjalnego oraz 
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zagwarantowania sprawiedliwych 

warunków pracy i odpowiedniej ochrony 

socjalnej; 

zagwarantowania sprawiedliwych 

warunków pracy i odpowiedniej ochrony 

socjalnej; należy zwrócić szczególną 

uwagę na zapobieganie stosowaniu 

modeli niepewnego zatrudnienia, przy 

czym kobiety częściej niż mężczyźni są 

zatrudniane w ramach niepewnych form 

zatrudnienia; 

Or. en 

 

Poprawka   308 

Marcus Pretzell 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 32 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

32. zwraca uwagę na kluczowe 

znaczenie ochrony praw pracowniczych w 

usługach społecznościowych, unikania 

dumpingu socjalnego oraz 

zagwarantowania sprawiedliwych 

warunków pracy i odpowiedniej ochrony 

socjalnej; 

32. zwraca uwagę na kluczowe 

znaczenie swobody zawierania umów i 

ochrony praw pracowniczych w usługach 

społecznościowych, unikania dumpingu 

socjalnego oraz zagwarantowania 

sprawiedliwych warunków pracy i 

odpowiedniej ochrony socjalnej; 

Or. de 

 

Poprawka   309 

Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 32 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 32a. ponawia swój apel do Komisji o 

zaproponowanie zalecenia dotyczącego 

ochrony socjalnej w kontekście 

europejskiego filaru praw socjalnych 

mającego na celu zapewnienie, by wszyscy 

zatrudnieni w ramach wszystkich form 

zatrudnienia, stosunków pracy i na 
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zasadzie samozatrudnienia gromadzili 

uprawnienia zapewniające bezpieczeństwo 

dochodów w takich sytuacjach jak 

bezrobocie, zatrudnienie w niepełnym 

wymiarze czasu pracy, problemy 

zdrowotne, podeszły wiek lub przerwy w 

pracy zawodowej w celu wychowywania 

dzieci, z innych przyczyn związanych z 

opieką lub szkoleniem, oraz by każdy 

posiadał osobisty rachunek działalności 

umożliwiający weryfikację uprawnień; 

Or. en 

 

Poprawka   310 

Jiří Maštálka 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 32 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 32a. wzywa Komisję do zainicjowania 

oficjalnych statystyk dotyczących 

zatrudnienia w gospodarce dzielenia się 

oraz jej bezpośredniego i pośredniego 

wpływu oraz do zaproponowania 

rozwiązań gwarantujących wymogi w 

zakresie płacy minimalnej, wymianę 

informacji z platformami w celu 

określenia zarobków pracowników, aby 

ulepszyć deklaracje podatkowe, 

zaspokajać specjalne potrzeby ochrony 

pracowników platform, rozszerzyć układy 

zbiorowe na kategorie szersze niż 

„pracownicy”; 

Or. en 

 

Poprawka   311 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 
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Projekt rezolucji Poprawka 

33. wyraża zaniepokojenie z powodu 

ryzyka, że pracownicy na wezwanie mogą 

nie być objęci rzeczywistą ochroną 

prawną oraz że platformy współpracy 

mogą nie wywiązywać się ze swoich 

obowiązków jako przedsiębiorcy i 

przenosić ryzyko na pracowników; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka   312 

Adam Szejnfeld 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

33. wyraża zaniepokojenie z powodu 

ryzyka, że pracownicy na wezwanie mogą 

nie być objęci rzeczywistą ochroną 

prawną oraz że platformy współpracy 

mogą nie wywiązywać się ze swoich 

obowiązków jako przedsiębiorcy i 

przenosić ryzyko na pracowników; 

skreśla się 

Or. pl 

 

Poprawka   313 

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

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

33. wyraża zaniepokojenie z powodu 

ryzyka, że pracownicy na wezwanie mogą 

nie być objęci rzeczywistą ochroną 

prawną oraz że platformy współpracy 

mogą nie wywiązywać się ze swoich 

33. podkreśla, że gospodarka dzielenia 

się oferuje elastyczne możliwości pracy na 

wezwanie osobom, które są obecnie 

oddalone od rynku pracy; 
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obowiązków jako przedsiębiorcy i 

przenosić ryzyko na pracowników; 

Or. en 

 

Poprawka   314 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

33. wyraża zaniepokojenie z powodu 

ryzyka, że pracownicy na wezwanie mogą 

nie być objęci rzeczywistą ochroną prawną 

oraz że platformy współpracy mogą nie 

wywiązywać się ze swoich obowiązków 

jako przedsiębiorcy i przenosić ryzyko na 

pracowników; 

33. uważa, że pracownicy na wezwanie 

powinni być objęci odpowiednią ochroną 

prawną; 

Or. en 

 

Poprawka   315 

Jiří Maštálka 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

33. wyraża zaniepokojenie z powodu 

ryzyka, że pracownicy na wezwanie mogą 

nie być objęci rzeczywistą ochroną prawną 

oraz że platformy współpracy mogą nie 

wywiązywać się ze swoich obowiązków 

jako przedsiębiorcy i przenosić ryzyko na 

pracowników; 

33. wyraża zaniepokojenie z powodu 

zagrożeń związanych z 

samozatrudnieniem i pewnością 

zatrudnienia oraz faktem, że pracownicy 

na wezwanie mogą nie być objęci 

rzeczywistą ochroną prawną oraz że 

platformy współpracy mogą nie 

wywiązywać się ze swoich obowiązków 

jako przedsiębiorcy i przenosić ryzyko na 

pracowników; 

Or. en 
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Poprawka   316 

Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 33a. ponawia swój apel do partnerów 

społecznych i Komisji o współpracę w celu 

przedstawienia wniosku dotyczącego 

dyrektywy ramowej w sprawie godnych 

warunków pracy we wszystkich formach 

zatrudnienia jako kluczowego elementu 

europejskiego filaru praw socjalnych, aby 

rozszerzyć istniejące minimalne standardy 

na nowe rodzaje stosunków pracy, 

ulepszyć egzekwowanie prawa UE, 

zwiększyć pewność prawa na jednolitym 

rynku i zapobiegać dyskryminacji przez 

zapewnienie każdemu pracownikowi 

podstawowego zestawu możliwych do 

wyegzekwowania praw, bez względu na 

rodzaj umowy lub stosunku pracy; 

Or. en 

 

Poprawka   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 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 33a. podkreśla, że istnieje silna 

potrzeba pełnego wyjaśnienia relacji w 

zakresie zatrudnienia między 

pracownikami i platformami współpracy; 

wzywa Komisję i państwa członkowskie do 

zagwarantowania równych warunków 



 

PE599.597v01-00 160/185 AM\1116419PL.docx 

PL 

działania między gospodarką cyfrową i 

tradycyjną, również z perspektywy rynku 

pracy i praw pracowników, unikając w ten 

sposób ryzyka stosowania różnych zasad w 

porównywalnych sytuacjach oraz 

nieuczciwej konkurencji; 

Or. en 

 

Poprawka   318 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 33a. uznając ryzyko związane z 

samozatrudnieniem i mniejszą pewnością 

zatrudnienia, zauważa pozytywne skutki 

działań operatorów gospodarki dzielenia 

się w zakresie tworzenia nowych, 

elastycznych miejsc pracy dla ludzi 

wchodzących na rynek pracy, 

pracowników samozatrudnionych i grup 

marginalizowanych, takich jak migranci, 

pracownicy zatrudnieni w niepełnym 

wymiarze czasu i osoby, które były 

bezrobotne przez dłuższy okres; 

Or. en 

 

Poprawka   319 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 33a. zauważa, że gospodarka dzielenia 

się stwarza nowe, elastyczne miejsca pracy 

dla młodych ludzi wchodzących na rynek 



 

AM\1116419PL.docx 161/185 PE599.597v01-00 

 PL 

pracy, pracowników samozatrudnionych i 

grup marginalizowanych, którzy w 

przeciwnym razie byliby wykluczeni z 

rynku pracy; 

Or. en 

 

Poprawka   320 

Renato Soru 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 33a. zachęca państwa członkowskie do 

uznania, że gospodarka dzielenia się 

przyniesie również zakłócenia, a zatem do 

przygotowania środków amortyzujących 

dla niektórych sektorów, wspierania 

szkolenia i zwolnień monitorowanych; 

Or. en 

 

Poprawka   321 

Christel Schaldemose 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 33a. podkreśla znaczenie aktualnych 

umiejętności w zmieniającym się 

krajobrazie zatrudnienia, aby zapewnić 

wszystkim pracownikom możliwość 

posiadania odpowiednich umiejętności 

wymaganych w gospodarce cyfrowej; 

zachęca państwa członkowskie i podmioty 

działające w ramach gospodarki dzielenia 

się do umożliwiania szkoleń w ramach 

uczenia się przez całe życie i rozwoju 

umiejętności wszystkim pracownikom; 
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Or. en 

 

Poprawka   322 

Jiří Maštálka 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 33a. apeluje do Komisji o rozpoczęcie 

dialogu z partnerami społecznymi, którzy 

odgrywają istotną rolę w tworzeniu i 

wspieraniu kodeksów postępowania 

odnoszących się do ochrony pracowników 

w gospodarce dzielenia się; 

Or. en 

 

Poprawka   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 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 33b. przypomina, że wszyscy 

pracownicy w gospodarce dzielenia się są 

osobami zatrudnionymi (pracownicy) lub 

samozatrudnionymi oraz że praca w 

ramach gospodarki dzielenia się powinna 

być odpowiednio klasyfikowana przy 

unikaniu tworzenia nowych kategorii 

hybrydowych dla pracowników w 

gospodarce dzielenia się; bez względu na 

klasyfikację statusu, apeluje do Komisji i 

państw członkowskich o dokonanie oceny 

możliwości rozszerzenia tradycyjnych 

środków ochrony prawa pracy i ochrony 

w zakresie zabezpieczenia społecznego 
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ustanowionych na szczeblu krajowym na 

pracowników w gospodarce dzielenia się; 

Or. en 

 

Poprawka   324 

Evelyne Gebhardt 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 33b. podkreśla potrzebę zapewnienia, 

by prawo konkurencji nie uniemożliwiało 

rosnącej liczbie osób zmuszonych do 

prowadzenia działalności na własny 

rachunek udziału w negocjacjach 

zbiorowych; 

Or. en 

 

Poprawka   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 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 c (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 33c. ze względu na rosnącą liczbę 

pracowników samozatrudnionych w 

gospodarce dzielenia się wzywa Komisję 

do ponownego zbadania istniejących 

przepisów UE dotyczących konkurencji, 

które utrudniają obecnie korzystanie z 

prawa do organizowania się pracownikom 

traktowanym jako niezależni wykonawcy, 

aby zagwarantować podstawowe prawo do 

organizowania się, podejmowania działań 
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zbiorowych i negocjacji zbiorowych, w 

tym w związku z ich wynagrodzeniem; 

Or. en 

 

Poprawka   326 

Evelyne Gebhardt 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 c (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 33c. wzywa Komisję do zbadania, czy 

potrzebne są dalsze działania w celu 

zabezpieczenia praw indywidualnych 

usługodawców do odpowiednich 

stworzonych we własnym zakresie danych 

w obszarach takich jak ratingi, reputacja i 

zarobki, aby zwiększać mobilność 

transakcji wewnątrz platform; 

Or. en 

 

Poprawka   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 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 d (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 33d. podkreśla znaczenie zapewnienia 

możliwości przenoszenia ratingów i ocen 

pracownikom platform współpracy oraz 

zagwarantowania możliwości 

przekazywania i gromadzenia ratingów i 

ocen w ramach różnych platform przy 

poszanowaniu zasad dotyczących ochrony 

danych i prywatności innych 

zaangażowanych stron; 
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Or. en 

 

Poprawka   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 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 e (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 33e. podkreśla znaczenie aktualnych 

umiejętności w zmieniającym się 

krajobrazie zatrudnienia, aby zapewnić 

wszystkim pracownikom możliwość 

posiadania odpowiednich umiejętności 

wymaganych w gospodarce cyfrowej; 

zachęca Komisję, państwa członkowskie i 

podmioty działające w ramach gospodarki 

dzielenia się do umożliwiania szkoleń w 

ramach uczenia się przez całe życie i 

rozwoju umiejętności; 

Or. en 

 

Poprawka   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 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 f (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 33f. zwraca uwagę na brak danych 

dotyczących zmian w sferze zatrudnienia 

spowodowanych przez gospodarkę 

dzielenia się i podkreśla znaczenie 

ścisłego monitorowania warunków pracy 

w gospodarce dzielenia się, aby zwalczać 

bezprawne praktyki; ponadto zachęca 

każde państwo członkowskie do 

wyznaczenia krajowego właściwego 



 

PE599.597v01-00 166/185 AM\1116419PL.docx 

PL 

organu jako podmiotu odpowiedzialnego 

za kontrolowanie i ocenę pojawiających 

się trendów na rynku pracy gospodarki 

dzielenia się, który będzie podejmować 

konieczne działania w przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości oraz 

informować inne odpowiednie organy; 

zwraca się do państw członkowskich, aby 

okresowo przekazywały Komisji 

Europejskiej dane i informacje na temat 

miejsc pracy i warunków zatrudnienia w 

gospodarce dzielenia się; 

Or. en 

 

Poprawka   330 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

34. zauważa, że rządy lokalne 

uczestniczą już aktywnie w regulowaniu i 

promowaniu gospodarki dzielenia się, 

koncentrując się przy tym na praktykach 

społecznościowych zarówno jako 

przedmiocie ich strategii politycznych, jak 

i podstawowej zasadzie nowych form 

zarządzania opartego na współpracy; 

34. wyraża zaniepokojenie w związku z 

faktem, że rządy lokalne już aktywnie 

uczestniczą w regulowaniu gospodarki 

dzielenia się, koncentrując się przy tym na 

praktykach społecznościowych zarówno 

jako przedmiocie ich strategii 

politycznych, jak i podstawowej zasadzie 

nowych form zarządzania opartego na 

współpracy; 

Or. en 

 

Poprawka   331 

Jiří Pospíšil 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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34. zauważa, że rządy lokalne 

uczestniczą już aktywnie w regulowaniu i 

promowaniu gospodarki dzielenia się, 

koncentrując się przy tym na praktykach 

społecznościowych zarówno jako 

przedmiocie ich strategii politycznych, jak 

i podstawowej zasadzie nowych form 

zarządzania opartego na współpracy; 

34. zauważa, że niektóre rządy lokalne 

uczestniczą już aktywnie w regulowaniu i 

promowaniu gospodarki dzielenia się, 

koncentrując się przy tym na praktykach 

społecznościowych zarówno jako 

przedmiocie ich strategii politycznych, jak 

i podstawowej zasadzie nowych form 

zarządzania opartego na współpracy; 

Or. cs 

 

Poprawka   332 

Philippe Juvin 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

34. zauważa, że rządy lokalne 

uczestniczą już aktywnie w regulowaniu i 

promowaniu gospodarki dzielenia się, 

koncentrując się przy tym na praktykach 

społecznościowych zarówno jako 

przedmiocie ich strategii politycznych, jak 

i podstawowej zasadzie nowych form 

zarządzania opartego na współpracy; 

34. zauważa, że organy lokalne 

uczestniczą już aktywnie w regulowaniu i 

promowaniu gospodarki dzielenia się, 

koncentrując się przy tym na praktykach 

społecznościowych zarówno jako 

przedmiocie ich strategii politycznych, jak 

i podstawowej zasadzie nowych form 

zarządzania opartego na współpracy; 

Or. fr 

 

Poprawka   333 

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

Picierno, Lucy Anderson 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 34a. wyraża przekonanie, że jednym z 

najciekawszych przykładów jest 

obywatelskie finansowanie 

społecznościowe łączące partnerstwo 
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publiczno-prywatne z innowacyjnymi 

formami demokracji uczestniczącej; 

Or. en 

 

Poprawka   334 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

35. uważa, że organy krajowe, 

regionalne i lokalne mają dostatecznie 

duże pole manewru w kwestii przyjęcia 

dostosowanych do sytuacji uregulowań 

prawnych, aby reakcją na jasno określone 

cele zgodne z interesem publicznym były 

proporcjonalne środki w pełni zgodne z 

prawodawstwem UE; w związku z tym 

wzywa Komisję do wspierania państw 

członkowskich w kształtowaniu polityki i 

przyjmowaniu przepisów spójnych z 

prawem UE; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka   335 

Mylène Troszczynski 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

35. uważa, że organy krajowe, 

regionalne i lokalne mają dostatecznie duże 

pole manewru w kwestii przyjęcia 

dostosowanych do sytuacji uregulowań 

prawnych, aby reakcją na jasno określone 

cele zgodne z interesem publicznym były 

proporcjonalne środki w pełni zgodne z 

prawodawstwem UE; w związku z tym 

35. uważa, że organy krajowe, 

regionalne i lokalne mają dostatecznie duże 

pole manewru w kwestii przyjęcia 

dostosowanych do sytuacji uregulowań 

prawnych, tak aby reagować na cele 

zgodne z interesem publicznym; 
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wzywa Komisję do wspierania państw 

członkowskich w kształtowaniu polityki i 

przyjmowaniu przepisów spójnych z 

prawem UE; 

Or. fr 

 

Poprawka   336 

Philippe Juvin 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

35. uważa, że organy krajowe, 

regionalne i lokalne mają dostatecznie duże 

pole manewru w kwestii przyjęcia 

dostosowanych do sytuacji uregulowań 

prawnych, aby reakcją na jasno określone 

cele zgodne z interesem publicznym były 

proporcjonalne środki w pełni zgodne z 

prawodawstwem UE; w związku z tym 

wzywa Komisję do wspierania państw 

członkowskich w kształtowaniu polityki i 

przyjmowaniu przepisów spójnych z 

prawem UE; 

35. odnotowuje, że organy krajowe, 

regionalne i lokalne mają dostatecznie duże 

pole manewru w kwestii przyjęcia 

uregulowań prawnych, aby reagować na 

cele zgodne z interesem publicznym; w 

związku z tym wzywa Komisję do 

dopilnowania, aby te uregulowania były 

proporcjonalne i zgodne z prawem UE; 

Or. fr 

 

Poprawka   337 

Marcus Pretzell 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

35. uważa, że organy krajowe, 

regionalne i lokalne mają dostatecznie duże 

pole manewru w kwestii przyjęcia 

dostosowanych do sytuacji uregulowań 

prawnych, aby reakcją na jasno określone 

cele zgodne z interesem publicznym były 

35. uważa, że organy krajowe, 

regionalne i lokalne mają dostatecznie duże 

pole manewru w kwestii przyjęcia 

dostosowanych do sytuacji uregulowań 

prawnych, aby reakcją na jasno określone 

cele zgodne z interesem publicznym były 
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proporcjonalne środki w pełni zgodne z 

prawodawstwem UE; w związku z tym 

wzywa Komisję do wspierania państw 

członkowskich w kształtowaniu polityki i 

przyjmowaniu przepisów spójnych z 

prawem UE; 

proporcjonalne środki w pełni zgodne z 

prawodawstwem UE; w związku z tym 

wzywa Komisję do wspierania państw 

członkowskich w kształtowaniu polityki; 

Or. de 

 

Poprawka   338 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

35. uważa, że organy krajowe, 

regionalne i lokalne mają dostatecznie duże 

pole manewru w kwestii przyjęcia 

dostosowanych do sytuacji uregulowań 

prawnych, aby reakcją na jasno określone 

cele zgodne z interesem publicznym były 

proporcjonalne środki w pełni zgodne z 

prawodawstwem UE; w związku z tym 

wzywa Komisję do wspierania państw 

członkowskich w kształtowaniu polityki i 

przyjmowaniu przepisów spójnych z 

prawem UE; 

35. uważa, że organy krajowe, 

regionalne i lokalne mają dostatecznie duże 

pole manewru w kwestii przyjęcia 

dostosowanych do sytuacji wytycznych, 

aby reakcją na jasno określone cele zgodne 

z interesem publicznym były 

proporcjonalne środki w pełni zgodne z 

prawodawstwem UE; w związku z tym 

wzywa Komisję do wspierania państw 

członkowskich w kształtowaniu polityki i 

przyjmowaniu przepisów spójnych z 

prawem UE; 

Or. en 

 

Poprawka   339 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 35a. ubolewa, że odpowiedź lokalnych 

organów na rozwój gospodarki dzielenia 

się była jak dotąd bardzo 

fragmentaryczna, a w niektórych 
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przypadkach nieadekwatna do potencjału 

i korzyści wynikających z rozwoju tego 

sektora, a także sprzeczna z 

oczekiwaniami konsumentów; uważa, że 

potrzebne jest skoordynowane, ogólne 

działanie na szczeblu europejskim w celu 

zapobiegania przyjmowaniu przez lokalne 

i regionalne organy zasad niespójnych z 

prawem UE; 

Or. en 

 

Poprawka   340 

Marco Zullo 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 35a. zachęca platformy, by aktywnie 

zaangażowały się we współpracę z 

organami lokalnymi; liczy szczególnie na 

to, że platformy odegrają 

pierwszoplanową rolę w tworzeniu 

inteligentnych miast, ułatwiając przejście 

do bardziej wydajnej infrastruktury, która 

będzie lepiej dostosowana do obywateli; 

Or. it 

 

Poprawka   341 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 35b. wzywa państwa członkowskie, aby 

stosowały się do przepisów dyrektywy w 

sprawie handlu elektronicznego 

(2000/31/WE) i dyrektywy w sprawie 

usług (2006/123/WE) oraz aby w pełni 
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wdrażały te przepisy; uważa, że swobodny 

przepływ usługodawców i swoboda 

przedsiębiorczości, określone odpowiednio 

w art. 56 i 49 TFUE, są niezbędne do 

osiągnięcia europejskiego wymiaru usług, 

a przez to rynku wewnętrznego; 

Or. en 

 

Poprawka   342 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 c (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 35c. wzywa państwa członkowskie do 

wyeliminowania nadmiernej regulacji, 

która ma często protekcjonistyczny 

charakter i ogranicza korzyści dla 

podmiotów wchodzących na rynek, aby 

chronić ugruntowane podmioty działające 

na rynku i inne podmioty społeczne; 

uważa za konieczne, aby państwa 

członkowskie powstrzymywały się od 

nieskoordynowanych działań i 

nieuzasadnionych ograniczających 

środków jednostronnych wymierzonych 

przeciwko przedsiębiorstwom w 

gospodarce dzielenia się; 

Or. en 

 

Poprawka   343 

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

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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36. zauważa, że pionierami są miasta, 

ponieważ warunki miejskie, takie jak 

gęstość zaludnienia i fizyczna bliskość, 

sprzyjają upowszechnianiu się praktyk 

społecznościowych; jest też przekonany, że 

gospodarka dzielenia się może stworzyć 

znaczące możliwości dla wewnętrznych 

obszarów peryferyjnych i obszarów 

wiejskich; 

36. zauważa, że pionierami są miasta, 

ponieważ warunki miejskie, takie jak 

gęstość zaludnienia i fizyczna bliskość, 

sprzyjają upowszechnianiu się praktyk 

społecznościowych, zmieniając 

ukierunkowanie z inteligentnych miast na 

miasta dzielenia się w oparciu o 

współpracę i wspólne praktyki łączenia; 

jest też przekonany, że gospodarka 

dzielenia się może być rozwiązaniem 

pomagającym rozwiązać określone 

problemy i stworzyć znaczące możliwości 

dla wewnętrznych obszarów peryferyjnych 

i obszarów wiejskich oraz może 

przekazywać nowe formy rozwoju przez 

lokalne procesy produkcyjne, które są 

globalnie połączone w ramach innowacji 

sprzyjających włączeniu; uważa, że może 

to doprowadzić do stworzenia nowych 

form konkurencji między terytoriami w 

oparciu o dostępność lokalnych 

zbiorowych towarów konkurencyjnych 

(takich jak infrastruktura, struktury 

edukacyjne, usługi biznesowe); 

Or. en 

 

Poprawka   344 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

36. zauważa, że pionierami są miasta, 

ponieważ warunki miejskie, takie jak 

gęstość zaludnienia i fizyczna bliskość, 

sprzyjają upowszechnianiu się praktyk 

społecznościowych; jest też przekonany, że 

gospodarka dzielenia się może stworzyć 

znaczące możliwości dla wewnętrznych 

obszarów peryferyjnych i obszarów 

wiejskich; 

36. zauważa, że pionierami są miasta, 

ponieważ warunki miejskie, takie jak 

gęstość zaludnienia i fizyczna bliskość, 

sprzyjają upowszechnianiu się praktyk 

społecznościowych; jest też przekonany, że 

gospodarka dzielenia się może stworzyć 

znaczące możliwości dla wewnętrznych 

obszarów peryferyjnych i obszarów 

wiejskich oraz dla regionów i bardziej 

ogólnie dla sektora turystyki; uważa, że 
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transport i turystyka mogą skorzystać z 

cyfryzacji otwierającej różne możliwości 

dla MŚP; podkreśla, że gospodarka 

dzielenia się wywiera pozytywny wpływ 

społeczno-gospodarczy, pomagając 

prowadzić aktywne działania 

społecznościom marginalizowanym, takim 

jak migranci, pracownicy zatrudnieni w 

niepełnym wymiarze czasu i osoby, które 

były bezrobotne przez dłuższy okres; 

Or. en 

 

Poprawka   345 

Jiří Maštálka 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

36. zauważa, że pionierami są miasta, 

ponieważ warunki miejskie, takie jak 

gęstość zaludnienia i fizyczna bliskość, 

sprzyjają upowszechnianiu się praktyk 

społecznościowych; jest też przekonany, że 

gospodarka dzielenia się może stworzyć 

znaczące możliwości dla wewnętrznych 

obszarów peryferyjnych i obszarów 

wiejskich; 

36. zauważa, że pionierami są miasta, 

ponieważ warunki miejskie, takie jak 

gęstość zaludnienia i fizyczna bliskość, 

sprzyjają upowszechnianiu się praktyk 

społecznościowych; jest też przekonany, że 

gospodarka dzielenia się stwarza znaczące 

możliwości dla wewnętrznych obszarów 

peryferyjnych i obszarów wiejskich oraz 

dla regionów i bardziej ogólnie dla 

turystyki; uważa również, że transport i 

turystyka mogą skorzystać z cyfryzacji 

otwierającej różne możliwości dla MŚP, 

podkreśla, że gospodarka dzielenia się 

może wywierać pozytywny wpływ 

społeczno-gospodarczy, pomagając 

prowadzić aktywne działania 

społecznościom marginalizowanym, takim 

jak migranci, pracownicy zatrudnieni w 

niepełnym wymiarze czasu i osoby, które 

były bezrobotne przez dłuższy okres; 

Or. en 
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Poprawka   346 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

36. zauważa, że pionierami są miasta, 

ponieważ warunki miejskie, takie jak 

gęstość zaludnienia i fizyczna bliskość, 

sprzyjają upowszechnianiu się praktyk 

społecznościowych; jest też przekonany, że 

gospodarka dzielenia się może stworzyć 

znaczące możliwości dla wewnętrznych 

obszarów peryferyjnych i obszarów 

wiejskich; 

36. zauważa, że pionierami są miasta, 

ponieważ warunki miejskie, takie jak 

gęstość zaludnienia i fizyczna bliskość, 

sprzyjają upowszechnianiu się praktyk 

społecznościowych; jest też przekonany, że 

gospodarka dzielenia się może stworzyć 

znaczące możliwości dla wewnętrznych 

obszarów peryferyjnych oraz regionów 

oddalonych, górskich i wiejskich, a także 

zapewniać pośrednie korzyści sektorowi 

turystyki; 

Or. en 

 

Poprawka   347 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

36. zauważa, że pionierami są miasta, 

ponieważ warunki miejskie, takie jak 

gęstość zaludnienia i fizyczna bliskość, 

sprzyjają upowszechnianiu się praktyk 

społecznościowych; jest też przekonany, że 

gospodarka dzielenia się może stworzyć 

znaczące możliwości dla wewnętrznych 

obszarów peryferyjnych i obszarów 

wiejskich; 

36. zauważa, że pionierami są miasta, 

ponieważ warunki miejskie, takie jak 

gęstość zaludnienia i fizyczna bliskość, 

sprzyjają upowszechnianiu się praktyk 

społecznościowych; jest też przekonany, że 

gospodarka dzielenia się tworzy znaczące 

możliwości dla wewnętrznych obszarów 

peryferyjnych i obszarów wiejskich oraz 

dla regionów i bardziej ogólnie dla 

turystyki; 

Or. en 

 

Poprawka   348 
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Maria Grapini 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

36. zauważa, że pionierami są miasta, 

ponieważ warunki miejskie, takie jak 

gęstość zaludnienia i fizyczna bliskość, 

sprzyjają upowszechnianiu się praktyk 

społecznościowych; jest też przekonany, że 

gospodarka dzielenia się może stworzyć 

znaczące możliwości dla wewnętrznych 

obszarów peryferyjnych i obszarów 

wiejskich; 

36. zauważa, że pionierami są miasta, 

ponieważ warunki miejskie, takie jak 

gęstość zaludnienia i fizyczna bliskość, 

sprzyjają upowszechnianiu się praktyk 

społecznościowych; jest też przekonany, że 

gospodarka dzielenia się może stworzyć 

znaczące możliwości dla wewnętrznych 

obszarów peryferyjnych i obszarów 

wiejskich oraz dla obszarów uboższych; 

Or. ro 

Poprawka   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 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 36a. popiera ustanowienie „Forum” 

obejmującego Komitet Regionów i 

wszystkie odpowiednie instytucje UE, 

miasta i inne lokalne instytucje, 

organizacje, sieci działające w wymiarze 

lokalnym, regionalnym, wiejskim i w 

wymiarze wewnętrznych obszarów 

peryferyjnych gospodarki dzielenia się w 

celu dzielenia się doświadczeniami i 

wymiany dobrych praktyk, wzmacniania 

lokalnego wymiaru gospodarki dzielenia 

się i współpracy z odpowiednimi 

partnerstwami tematycznymi agendy 

miejskiej UE; 

Or. en 
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Poprawka   350 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 36a. z zadowoleniem przyjmuje chęć 

organów lokalnych i krajowych, by 

aktywnie angażować się w rozwój 

systemów współdzielenia, w tym realizację 

działań mających na celu promowanie i 

upowszechnianie usług świadczonych w 

interesie ogólnym, co służy wzmocnieniu 

więzi między mieszkańcami społeczności 

lokalnych i zachęcaniu do realizacji 

pomysłów biznesowych, takich jak 

aplikacje internetowe; 

Or. it 

Poprawka   351 

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

White, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 37 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

37. odnotowuje znaczenie 

odpowiednich kompetencji i umiejętności, 

aby umożliwić jak największej liczbie osób 

odgrywanie aktywnej roli w gospodarce 

dzielenia się; jest zdania, że pełny 

potencjał gospodarki dzielenia się zostanie 

uwolniony tylko dzięki skutecznym 

strategiom politycznym na rzecz włączenia 

społecznego na szczeblu UE, począwszy 

od suwerennego i krytycznego korzystania 

z ICT jako kluczowej kompetencji w 

ramach strategii uczenia się przez całe 

życie; 

skreśla się 

Or. en 
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Poprawka   352 

Marcus Pretzell 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 37 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

37. odnotowuje znaczenie 

odpowiednich kompetencji i umiejętności, 

aby umożliwić jak największej liczbie osób 

odgrywanie aktywnej roli w gospodarce 

dzielenia się; jest zdania, że pełny 

potencjał gospodarki dzielenia się zostanie 

uwolniony tylko dzięki skutecznym 

strategiom politycznym na rzecz włączenia 

społecznego na szczeblu UE, począwszy 

od suwerennego i krytycznego korzystania 

z ICT jako kluczowej kompetencji w 

ramach strategii uczenia się przez całe 

życie; 

skreśla się 

Or. de 

 

Poprawka   353 

Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 37 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

37. odnotowuje znaczenie 

odpowiednich kompetencji i umiejętności, 

aby umożliwić jak największej liczbie osób 

odgrywanie aktywnej roli w gospodarce 

dzielenia się; jest zdania, że pełny 

potencjał gospodarki dzielenia się zostanie 

uwolniony tylko dzięki skutecznym 

strategiom politycznym na rzecz włączenia 

społecznego na szczeblu UE, począwszy 

od suwerennego i krytycznego korzystania 

z ICT jako kluczowej kompetencji w 

ramach strategii uczenia się przez całe 

życie; 

37. odnotowuje znaczenie 

odpowiednich kompetencji i umiejętności, 

aby umożliwić jak największej liczbie osób 

odgrywanie aktywnej roli w gospodarce 

dzielenia się; 
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Or. de 

 

Poprawka   354 

Adam Szejnfeld 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 37 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

37. odnotowuje znaczenie 

odpowiednich kompetencji i umiejętności, 

aby umożliwić jak największej liczbie osób 

odgrywanie aktywnej roli w gospodarce 

dzielenia się; jest zdania, że pełny 

potencjał gospodarki dzielenia się zostanie 

uwolniony tylko dzięki skutecznym 

strategiom politycznym na rzecz włączenia 

społecznego na szczeblu UE, począwszy 

od suwerennego i krytycznego korzystania 

z ICT jako kluczowej kompetencji w 

ramach strategii uczenia się przez całe 

życie; 

37. odnotowuje znaczenie 

odpowiednich kompetencji i umiejętności, 

aby umożliwić jak największej liczbie osób 

odgrywanie aktywnej roli w gospodarce 

dzielenia się; 

Or. pl 

Poprawka   355 

Philippe Juvin 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 37 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

37. odnotowuje znaczenie 

odpowiednich kompetencji i umiejętności, 

aby umożliwić jak największej liczbie osób 

odgrywanie aktywnej roli w gospodarce 

dzielenia się; jest zdania, że pełny 

potencjał gospodarki dzielenia się zostanie 

uwolniony tylko dzięki skutecznym 

strategiom politycznym na rzecz włączenia 

społecznego na szczeblu UE, począwszy 

od suwerennego i krytycznego korzystania 

z ICT jako kluczowej kompetencji w 

37. odnotowuje znaczenie 

odpowiednich kompetencji i umiejętności, 

aby umożliwić jak największej liczbie osób 

odgrywanie aktywnej roli w gospodarce 

dzielenia się; jest zdania, że pełny 

potencjał gospodarki dzielenia się zostanie 

uwolniony tylko dzięki skutecznej polityce 

szkoleniowej na szczeblu UE, począwszy 

od suwerennego i krytycznego korzystania 

z ICT jako kluczowej kompetencji w 

ramach strategii uczenia się przez całe 

życie; 
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ramach strategii uczenia się przez całe 

życie; 

Or. fr 

Poprawka   356 

Jiří Pospíšil 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 37 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

37. odnotowuje znaczenie 

odpowiednich kompetencji i umiejętności, 

aby umożliwić jak największej liczbie osób 

odgrywanie aktywnej roli w gospodarce 

dzielenia się; jest zdania, że pełny 

potencjał gospodarki dzielenia się zostanie 

uwolniony tylko dzięki skutecznym 

strategiom politycznym na rzecz włączenia 

społecznego na szczeblu UE, począwszy 

od suwerennego i krytycznego korzystania 

z ICT jako kluczowej kompetencji w 

ramach strategii uczenia się przez całe 

życie; 

37. odnotowuje znaczenie 

odpowiednich kompetencji i umiejętności, 

aby umożliwić jak największej liczbie osób 

odgrywanie aktywnej roli w gospodarce 

dzielenia się; jest zdania, że pełny 

potencjał gospodarki dzielenia się zostanie 

uwolniony dzięki skutecznym strategiom 

politycznym na szczeblu UE, począwszy 

od suwerennego i krytycznego korzystania 

z ICT jako kluczowej kompetencji w 

ramach strategii uczenia się przez całe 

życie; 

Or. cs 

Poprawka   357 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 37 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

37. odnotowuje znaczenie 

odpowiednich kompetencji i umiejętności, 

aby umożliwić jak największej liczbie osób 

odgrywanie aktywnej roli w gospodarce 

dzielenia się; jest zdania, że pełny 

potencjał gospodarki dzielenia się zostanie 

uwolniony tylko dzięki skutecznym 

strategiom politycznym na rzecz włączenia 

społecznego na szczeblu UE, począwszy 

od suwerennego i krytycznego korzystania 

37. odnotowuje znaczenie 

odpowiednich kompetencji i umiejętności, 

aby umożliwić jak największej liczbie osób 

odgrywanie aktywnej roli w gospodarce 

dzielenia się; jest zdania, że pełny 

potencjał gospodarki dzielenia się zostanie 

uwolniony tylko dzięki skutecznym 

strategiom politycznym na rzecz włączenia 

społecznego na szczeblu UE, począwszy 

od suwerennego i krytycznego korzystania 
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z ICT jako kluczowej kompetencji w 

ramach strategii uczenia się przez całe 

życie; 

z ICT jako kluczowej kompetencji w 

ramach strategii uczenia się przez całe 

życie; podkreśla znaczenie zachęcania 

kobiet i dziewcząt do nabywania 

kompetencji związanych z ICT i 

zapewniania im możliwości w tym 

zakresie, aby mogły w pełni czerpać 

korzyści z gospodarki dzielenia się; 

Or. en 

 

Poprawka   358 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Florent Marcellesi 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 37 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

37. odnotowuje znaczenie 

odpowiednich kompetencji i umiejętności, 

aby umożliwić jak największej liczbie osób 

odgrywanie aktywnej roli w gospodarce 

dzielenia się; jest zdania, że pełny 

potencjał gospodarki dzielenia się zostanie 

uwolniony tylko dzięki skutecznym 

strategiom politycznym na rzecz włączenia 

społecznego na szczeblu UE, począwszy 

od suwerennego i krytycznego korzystania 

z ICT jako kluczowej kompetencji w 

ramach strategii uczenia się przez całe 

życie; 

37. odnotowuje znaczenie 

odpowiednich kompetencji i umiejętności, 

aby umożliwić jak największej liczbie osób 

odgrywanie aktywnej roli w gospodarce 

dzielenia się; jest zdania, że pełny 

potencjał gospodarki dzielenia się zostanie 

uwolniony tylko dzięki skutecznym 

strategiom politycznym na rzecz włączenia 

społecznego na szczeblu UE, począwszy 

od suwerennego i krytycznego korzystania 

z ICT jako kluczowej kompetencji w 

ramach strategii uczenia się przez całe 

życie; podkreśla znaczenie zachęcania 

kobiet i dziewcząt do nabywania 

kompetencji związanych z ICT i 

zapewniania im możliwości w tym 

zakresie, aby mogły w pełni czerpać 

korzyści z gospodarki dzielenia się; 

Or. en 

 

Poprawka   359 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 37 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 37a. wzywa Komisję do bardziej 

aktywnego zachęcania do współpracy 

publiczno-prywatnej, w szczególności w 

odniesieniu do systemów identyfikacji 

elektronicznej, aby zwiększać zaufanie 

konsumentów i usługodawców do 

transakcji online, w oparciu o unijne 

ramy wzajemnego uznawania systemów 

identyfikacji elektronicznej, oraz do 

zajęcia się innymi istniejącymi barierami 

dla rozwoju gospodarki dzielenia się, 

takimi jak bariery w zapewnianiu 

transgranicznych systemów ubezpieczeń; 

Or. en 

 

Poprawka   360 

Marcus Pretzell 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 39 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

39. podkreśla, że systemy 

finansowania społecznościowego, np. 

crowdfunding, sprawdzają się, tylko jeżeli 

tworzą wraz z tradycyjnymi kanałami 

finansowania efektywny ekosystem 

finansowy; 

skreśla się 

Or. de 

Poprawka   361 

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

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

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 39 
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Projekt rezolucji Poprawka 

39. podkreśla, że systemy finansowania 

społecznościowego, np. crowdfunding, 

sprawdzają się, tylko jeżeli tworzą wraz z 

tradycyjnymi kanałami finansowania 

efektywny ekosystem finansowy; 

39. podkreśla, że systemy finansowania 

społecznościowego, np. crowdfunding, 

stanowią ważne uzupełnienie 

tradycyjnych kanałów finansowania w 

ramach efektywnego ekosystemu 

finansowego; 

Or. en 

 

Poprawka   362 

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

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

Anderson 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 39 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 39a. zachęca Komisję do wspierania 

inicjatyw i działań sprzyjających 

intensyfikacji badań i gromadzenia 

informacji w zakresie rozwoju i wpływu 

gospodarki dzielenia się w Europie; w 

szczególności wyraża zadowolenie w 

związku z przyjętym niedawno projektem 

pilotażowym dotyczącym gospodarki 

dzielenia się, który ma pomóc europejskim 

MŚP i przedsiębiorstwom społecznym o 

wysokim potencjale wzrostu w 

wykorzystywaniu wszystkich możliwości i 

potencjału zapewnianych przez model 

biznesowy gospodarki dzielenia się; 

Or. en 

 

Poprawka   363 

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 39 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 39a. zauważa, że usługi świadczone 

przez MŚP w sektorze gospodarki 

dzielenia się nie zawsze są w 

wystarczającym stopniu dostosowane do 

potrzeb osób niepełnosprawnych i 

seniorów; apeluje o narzędzia i programy 

mające na celu wspieranie tych 

operatorów w uwzględnianiu potrzeb osób 

niepełnosprawnych; 

Or. en 

 

Poprawka   364 

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

Pina Picierno, Marc Tarabella, Lucy Anderson 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 39 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 39b. wzywa Komisję do ułatwiania i 

promowania dostępu do odpowiednich 

linii finansowania dla europejskich 

przedsiębiorców działających w sektorze 

gospodarki dzielenia się, również w 

ramach „Horyzont 2020” – programu 

ramowego w zakresie badań naukowych i 

innowacji; 

Or. en 

 

Poprawka   365 

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

Tarabella, Lucy Anderson 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 39 c (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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 39c. zauważa szybki rozwój i 

dynamiczne rozpowszechnianie 

innowacyjnych technologii i narzędzi 

cyfrowych, takich jak technologie 

blockchain i DLT również w sektorze 

finansowym; podkreśla, że 

wykorzystywanie tych 

zdecentralizowanych technologii może 

umożliwiać skuteczne transakcje i 

połączenia społecznościowe w gospodarce 

dzielenia się, prowadząc do tworzenia 

niezależnych rynków lub sieci i zastępując 

w przyszłości rolę pośredników odgrywaną 

obecnie przez platformy współpracy; 

Or. en 

 

Poprawka   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 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 39 d (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 39d. jednocześnie zwraca się do Komisji 

o monitorowanie efektów i wpływu 

rozwoju i upowszechniania tych 

technologii cyfrowych w modelu 

biznesowym gospodarki dzielenia się; z 

zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 

Komisji dotyczącą zapewnienia 

adekwatności prawa konsumenckiego w 

ramach tych działań i zwraca uwagę na 

zapewnienie odpowiedniej ochrony 

konsumentów nawet w odniesieniu do 

transakcji społecznościowych opartych na 

technologiach blockchain i DLT; 

Or. en 

 


